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080 11 02
KURILNO OLJE IN DIESEL

BENCINSKI SERVISI

TAHOGRAFI

AVTOPRALNICE

TEHNIČNI PREGLEDI

HOMOLOGACIJE

LJUBITELJI AVTOMOBILIZMA POZOR!  
V Grosuplju opravljamo tehnične preglede, registracije vozil, homologacije, ter v
sodelovanju s SVAMZ vse postopke za pridobitev statusa starodobnega in
mladodobnega vozila. 

Dodatne informacije:
Telefon: 080 1102

e-mail: info@logo.si
www.logo.si 

Pripravljamo in posodabljamo register vseh predelanih vozil in samogradenj v SVAMZ!
Slovenska zakonodaja je toga, zato je tudi zamrla samogradnja in predelave vozil. Smatram, da gre
pri predelavah in samogradnjah za izredno kulturno in tehniško dediščino, ohranjanje starih znanj,
ročnih spretnosti, zanimivih idej in predvsem čudovitih vozil. Se še spomnite buggy-jev, trikov,
fičkov brez strehe, lomaksov, super 7, predelanih osebnih avtov v poltovornjake, itd.?
Vabim vse lastnike predelanih vozil in samogradenj, da se mi javijo na telefon 040 612 082 zaradi
vzpostavitve kontaktov in registra. V kolikor bo mogoče, bi izpeljali srečanje v letu 2021 na
Vranskem, kjer lahko zagotovo pričakujemo ogromno obiskovalcev.

       Podpredsednik zveze,
       inž. Marko Hvale

Si ponosni lastnik
PREDELANEGA 
VOZILA ALI SAMOGRADNJE
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KAZALO

Uvodnik 
Zima

Novice
VW Oldtimer
Najbolj znani agent vseh časov
65 let modela Karman Ghia
Ste že spoznali revijo ‘redka in nenavadna 
vozila’?
Nove članske izkaznice SVAMZ v letu 2021
Mazdinih 100 let
Mercedes-Benz C 111-II
Citroën in puščava
Sedemdesetletnika: Mercedes-Benz L 6600 
in O 6600

Pred dvajsetimi leti smo 
prvic trgovali na Vranskem
Vse se je začelo na Vranskem

Zgodba, kako smo nekdaj 
potovali na dirko Formule 1
Vikend s prijatelji 

Izlet na Roglo v organizaciji
VW Hrošc kluba Slovenija
Klubsko življenje
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VW Hrošc klub Slovenija
v tem letu
Nič nas ne ustavi

Mille Miglia 2020
Edinstvena dirka v upanju novega zagona

Leon in traktor Steyr
Na mladih svet stoji
 

Drago Abraham
Traktorist z dušo, s srcem in tehniškim 
znanjem

Mercedes 540K
Nenavadna zgodba 

Honda Integra Type R
Zgodba mladodobnika

Harley-Davidson Fx Super 
Glide
Motor

Naskok na 2571 metrov 
visok Grossglockner
Potopis

Zgodovina motorizacije 
držav bivše Jugoslavije
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UVODNIK

Leto se bliža koncu. Čudno leto je bilo. Ne vem, kako ga naj opišem drugače. 
Začeli smo s polnim zagonom, novimi idejami, novimi člani … A že zgodaj 
spomladi smo ugotovili, da ne bo šlo vse, kot smo si zamislili. Postavljeni smo 
bili pred izziv, hitro smo se morali naučiti razmišljati izven okvira. Prvi večji izziv 
je bila naša Skupščina. Uspešno smo jo izpeljali v digitalni obliki, čeprav smo 
sprejemali novi statut. Potem so bila tu še srečanja, ki smo jih morali odpove-
dati, pa tradicionalni forum, ki smo ga žal tudi morali odpovedati. A to še ne 
pomeni, da smo se odpovedali razmišljanju in ustvarjanju novih projektov. 
Leto se je konec koncev lepo izteklo. 

Med prvimi projekti v letu 2020 je bil 'Prvi balkanski forum' v Ljubljani, ki se ga 
je udeležil celo predsednik FIVA, Tiddo Bresters, in predstavniki zvez držav nek-
danje Jugoslavije. Potem je tu ustanovitev t. i. 'slovenskega naravoslovno-teh-
ničnega dne', 12. julij. Dan je posvečen Hinku Čeriču, pomembnemu človeku, ki 
je prispeval k razvoju tehnične zgodovine Slovenije. Vsako leto bomo povabili 
na ta dan ljubitelje, klube in organizacije, da skupaj z nami obeležijo in pra-
znujejo na ta dan ter tako spodbujajo tehnično dediščino in sorodno kulturo z 
dogodki, razstavami in miti. Letos je sovpadal s FIVA motorističnim tednom. 

Potem smo končno začeli z objavljanjem naše enciklopedije 'Sprehod skozi 
zgodovino avto-moto proizvodnje v Jugoslaviji' v reviji Avto Motor Classic. 
Vodič skozi čarobno potovanje iz kraljevskega kapitalizma do konca sociali-
stičnega upravljanja podjetij bodo bralce popeljali različni avtorji, zbrani so 
različni podatki, ki jih bodo ovrgle tudi nekatere pavšalne ocene, mogoče kdaj 
politično motivirane o nesposobnosti nekdanje avto-moto industrije ter njenih 
posameznikov. V sami publikaciji so predstavljene znane in neznane osebe, 
inženirji, konstruktorji ter izumitelji, pa tudi politiki, do katerih podatkov smo 
včasih prišli z ustnim izročilom ter drugim gradivom. Gre za osebe, ki so prispe-
vale k samemu tehnološkemu razvoju na področju avto-moto industrije. Kot 
vedno pa postavljamo na prvo mesto v sami zvezi izobraževanje. 

Seveda so tu še obvezna izobraževanja za komisarje, ki smo jih izpeljali v 
Prekmurju, pa sprejetje Kodeksa za komisarje, sestanek na AVP-ju, postavitev 
smernic za mladodobnike – youngtimerje (vozila, stara med 20 in 30 let). Dela 
nam kljub vsem omejitvam ni zmanjkalo. 

Vsekakor pa moram čestitati vsem klubom, ki so kljub prepovedim in omeji-
tvam pogumno skozi vse leto izpeljali kakšno srečanje, kar dokazuje, kako mo-
čen je naš konjiček in želja po druženju. Želim si, da se zadeve kmalu umirijo in 
da lahko v naslednjem letu zaživimo življenje, ki smo ga poznali pred epidemi-
jo! Skupaj nam bo uspelo! Vse najlepše in najboljše v novem letu! 

ZIMA

Franci Škrjanec, predsednik SVAMZ

info@svamz.com

Iščemo udeležence tečajev za promet 
(nekoč t.i. prometne pionirje), ki so v 
začetku šestdesetih let uporabljali pri šolanju 
avtomobilčke kakor na sliki. 

Če imate kakršnokoli informacijo ali fotografijo, nas 
prosim pokličite na 051 305 596. Hvala. 

Išcemo 
PROMETNE PIONIRJE
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Nataša G. Jerina
Emil Šterbenk
Dejan Breznik

Petja Grom

Grom arch, d. o. o.

Grafika Gracer Celje, d. o. o.
 
5000 izvodov

Agencija Int, prevajanje in storitve, d. o. o.

Urška Kopinšek

Traktor: lastnik Emil Pocak, član društva Oldteimer Abraham, 
traktor Fordson Major Diesel 1955. Fordson Major je bil 
traktor, ki ga je med 1945 in 1964 izdelovala tovarna Ford 
Motor Company in je bil zelo priljubljen na Finskem. Zaradi 
ugodne cene in zanesljivosti je tržni delež Fordsonovih
traktorjev na Finskem dosegal 90%. 

Uredništvo:

Uredniški odbor: 

Odgovorni urednik: 

Oblikovanje in priprava za tisk: 

Tisk: 

Naklada: 

Lektura:

Avtor fotografije: 

Slika na naslovnici: 

POROČILO O DELU SVAMZ-A
ZA LETO 2020

NEKOLIKO DRUGAČE!

Korona naša sveta,
bodi ti prekleta.

Si nas razdružila,
čisto osamila.

Mi se pa ne damo,
tudi z maskami živeti znamo.

Še več smo naredili,
zares smo se trudili.

Jungtajmerje smo vpeljali,
tudi letnika 80 in 90 smo med starodobnike dali.

S tem smo mlade privabili,
da bomo zanamce mi pustili.

Čez nekaj let
bo tudi tako vozilo

prišlo v starodobniški svet.
In nove komisarje smo dobili, 

vse, kar znamo, naučili.
Nataša naša uboga,

bolela jo je noga.
Po štirih je hodila, 

zraven nog še bergle, reva, je nosila.
Prireditve so nam odpadle, 

bomo drugo leto vse naredili,
da nadoknadimo vse, kar smo izpustili.

Koroni bo še žal, da se med nas je prikradla,
mi se ne damo, družina naša vse bo nadoknadla .

V novem letu vsi si zaželimo,
da korone se znebimo,

da se družimo in veselimo.
Saj po tem smo znani vsi, 

družina Svamzovci.

Marko Hvale

Pridržujemo si pravico do napak in zmot v tisku. Rokopisi in naročene fotografije se 
ne vračajo. Posamezni izvod stane 4,90 EUR.
Razmnoževanje ali deljenje vsebine je dovoljeno le z navedbo vira Slovenska vet-
eranska avto moto zveza in pisnega dovoljenja podjetja Slovenske veteranske avto 
moto zveze. Vse pravice pridržane. 

Sledite nam na socialnih omrežjih Slovenska veteranska avto 
moto zveza.
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VW Oldtimer

Najbolj znani agent vseh casov 

Pozdravljen, bralec revije Avto Motor Classic. Morda si 
že kje zasledil ali slišal za naš VW Oldtimer klub Slove-
nija ali pa morda tudi ne. Smo klub z dolgoletno, a ne 
s tako ponosno tradicijo. Letos pa smo z novim vod-
stvom prebili led in začeli klub zbujati iz svojega dol-
goletnega spanca. Dovoli nam, da se ti predstavimo in 
vzamemo nekaj minut za branje, da nas spoznaš.

Konec oktobra je umrl legendarni škotski igralec 
Sean Connery. Umrl je v 91. letu starosti, ponoči med 
spanjem, med bivanjem na Bahamih, navaja BBC in 
dodaja, da je igralec že nekaj časa šibkega zdravja. 
Igralec je bil najbolj znan po upodobitvi britanskega 
tajnega agenta Jamesa Bonda 007 iz istoimenske film-
ske franšize. V svoji dolgoletni igralski karieri je prejel 
številne nagrade, dve britanski filmski nagradi bafta, 
tri zlate globuse in oskarja, povzema Delo.

VW Oldtimer klub Slovenija je bil ustanovljen leta 2004 
z namenom ohranjanja in promoviranja tehnično-kul-
turne dediščine vozil VW in druženja enako mislečih 
ljudi. Kot takratni mladi klub starejših navdušencev nad 
zračno-hlajenimi vozili VW, ki so se do leta 2010 aktivno 
udeleževali srečanj po Sloveniji in tujini. Zaradi vse 
starejše populacije članov kluba pa se je klub počasi od-
maknil v osamo. Po dolgih desetih letih osame kluba in 
po nekajkratnih pogovorih s takratnim vodstvom kluba 
smo se odločili, da klub prevzame novo, mlado vodstvo 
in da se klub v novi preobleki ponovno postavi v polni 
pogon, ravno tako kot naša vozila.

Ker pa se kot novo vodstvo močno zavedamo, da je v 
Sloveniji zelo veliko navdušencev vozil VW, ki jim manj-
ka še nekaj let do naziva starodobnik, smo se dogovorili 
in odločili, da medse povabimo tudi svoje mlajše bratce, 
mladodobnike VW (20–30 let), ki nas bodo po letih zelo 
kmalu ujeli.

Zato v klub vabimo tako mlade kot starejše ljubitelje in 
predvsem voznike Volkswagnovih vozil, starejših od 20 
let. Med nas so dobrodošli tudi simpatizerji in podporni 
člani, saj nikoli ne veš, kdaj bo morda nekdo od njih 
kupil vozilo VW.

Naša želja pa je združiti dobro misleče ljudi, se družiti, 
prirejati vsakoletne izlete, se srečevati in veseliti na 
piknikih, organizirati dogodke, se udeleževati prireditev 
drugih klubov in društev, pomagati članom pri vzdr-
ževanju svojih vozil z nasveti, jim ponuditi podporo in 

V naših krogih pa vsekakor poznamo filme 007 s Sea-
nom ne toliko po igralcu samem, sicer legendarnemu 
tajnemu agentu, ki mu nekako ni niti eden od nasle-
dnjih igralcev segel do kolen, so bili filmi znani še po 
nečem. Avtomobilih seveda! Seanova vozila, ki so na 
žalost končala večkrat znova in znova razbita po raznih 
norih akrobacijah, so imela vse, kar si je takratni čas lah-
ko zamislil: od katapultnih sedežev, radarjev, laserjev, 

pomoč pri pridobivanju certifikatov starodobnikov in 
mladodobnikov.

Naš klub je seveda tudi pričlanjen v Slovensko veteran-
sko avto-moto zvezo (SVAMZ), zato imajo naši člani pri 
njih ugodnosti, pri članarini in storitvah.

Če ni klubov, društev in zvez, tudi nas ni, ki bi organi-
zirali tovrstne prireditve. Podpri naš namen za oživitev 
kluba, ker skupaj smo najmočnejši.

Bi zdaj rad postal naš član ali članica? V klubu imamo 
veliko možnosti za sodelovanje. Pomagate nam lahko 
na 1001 način. V klubu imamo tudi željo, da nam vsak 
član ponudi kakšen predlog, kakšno dobrodošlo spre-
membo ali pa le sodelovanje. Morda pa poznaš kakšno 
lepo destinacijo ali pot in bi nas rad popeljal tja. Zakaj 
pa ne. Vsakega predloga smo veseli in še bolj bomo 
veseli, ko vidimo medsebojno sodelovanje. Pridruži se 
mladi ekipi in z nami odkrivaj nove poti, ki jih ustvarja-
mo mi in ti.

Za vsa vprašanja pa smo dosegljivi na mobilni številki: 
064 157 705, na Facebookovem profilu in na strani Insta-
gram ter po elektronski pošti: vwoks.info@gmail.com in 
na uradni spletni strani kluba: WWW.VWOKS.SI.

Vsem skupaj pa želimo veselo in srečno novo leto 2021 
in še na mnogo varno prevoženih kilometrov.

neprebojnih stekel, orožja, oznak, ki se spreminjajo, in 
še več. In še to, velikokrat je šlo za precej ekskluzivna 
vozila, o katerih zbiratelji sanjajo še danes. Kdo se ne 
spominja filma Goldfinger (1964), kjer je Aston Martin 
DB5 za nekaj trenutkov popolnoma zasenčil Seana v 
vlogi Bonda? Ali pa Bentleyja iz drugega filma 007 z 
naslovom Iz Rusije z ljubeznijo (From Russia with Love) 
leta 1963, pa Toyote 2000 GT, ki so jo samo za namene 
filma izdelali brez strehe, da je Sean lahko sploh zlezel 
vanjo (sicer je vozilo bilo izdelano samo v nekaj čez 300 
primerkih), ali pa Ford mustang mach 1 iz Diamanti so 
večni (Diamonds are forever) iz 1971. Pa še zanimivost: 
konec oktobra se je Aston Martin DB5 iz 1964 na london-
ski dražbi prodal za 3.320.000 EUR.

Počivaj v miru, legenda!

Pripravil: Uredništvo revije AMC

Vir (fotografije): http://www.007museum.com

OSMRTNICA
Zapustil nas je naš dolgoletni član, motorist, 
konstruktor prvega jugoslovanskega chopper-ja, v 
času naše skupne bivše države poznan kot drzen 
in uporniški: legenda - Rado Kolman.

Počivaj v miru!

NOVICE
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NOVICE NOVICE

V začetku petdesetih let je Wilhelm Karmann, vodja 
proizvajalca avtomobilov iz Osnabrücka, sanjal o od-
prtem športnem avtomobilu na osnovi Volkswagno-
vega hrošča. Spomladi leta 1953 je svojemu prijatelju 
Luigiju Segreju, lastniku Carrozzeria Ghia v Torinu, 
naročil oblikovanje kabrioleta. Že oktobra je v garaži 
v Parizu videl rezultat in bil očaran, čeprav so pri 
Ghii pripravili kupeja. Eleganten prototip je navdušil 
tudi takratnega generalnega direktorja Volkswagna, 
Heinricha Nordhoffa, zato je bila sprejeta odločitev o 
razvoju serijskega kupeja 2 + 2.

V tem avtomobilu je Karmann združil zanesljivo tehno-
logijo Volkswagnovega hrošča z elegantno karoserijo v 
italijanskem slogu. Večji prostor za sedenje spredaj, dva 
lepa okrogla merilnika in največja hitrost 116 km/h so 
avtomobilu dali videz, ki je izžareval vozniški užitek. Po 
manjših spremembah karoserije, vključno z dodajanjem 
značilnih zračnih odprtin na sprednjem delu avtomo-
bila, je bil 14. julija 1955 medijem predstavljan popol-
noma razviti coupé. Novi Karmann Ghia Coupé (tip 14), 
ki je temeljil na hrošču, je bil odlično sprejet tako med 
novinarji kot na uradni predstavitvi, na avtomobilskem 
salonu v Frankfurtu, septembra 1955.

ZGORAJ Karman Ghia.
DESNO Karman Ghia coupe prototip.

Proizvodnja kupeja se je začela avgusta 1955, dve leti 
kasneje, novembra 1957, pa so začeli izdelovati še kabri-
olete. Zadnji Karmann Ghia je bil narejen 31. julija 1974. 
Poganjal ga je 1,6-litrski motor s 50 KM, karoserija pa je 
bila lakirana v Phoenix rdečo barvo. Po 19 uspešnih letih 
in proizvodnji 362.601 kupe in 80.881 kabrioletov se je 
elegantni model iz Osnabrücka upokojil. Volkswagen ga 
je nasledil s popolnoma drugačnim modelom – Sciro-
ccom.

Pripravil: A.P.

Karman Ghia coupe 1974.

Ceauto GmbH, avstrijska medijska družba, je pred 
nekaj dnevi s ponosom predstavila prvo številko revije 
'Rare & Unique vehicles'. Revija, sicer zaenkrat še v 
digitalni obliki, zbira na več kot 100 straneh prispev-
ke svetovno znanih avtorjev, ki posvečajo posebno 
pozornost zgolj nenavadnim, redkim in edinstvenim 
vozilom.

V vsaki številki revije se avtorji osredotočijo na neko 
osrednjo temo, ki ji bo sledilo nekaj značilnosti pove-
zanih z obletnico in rubriko 'Spin the Globe'. To je edin-
stvena kolumna, ki vključuje nenavadne in zanimive 
avtomobile, motorna kolesa, tovornjake, avtobuse ter 
druga različna prevozna sredstva iz celega sveta.

Prva številka je pravkar končana in objavljena na 
https://rareandunique.media/, kjer lahko preberete kar 
19 člankov, opremljenih z neverjetnim slikovnim mate-
rialom. Revija je prava enciklopedija znanja, napisana v 
angleškem jeziku. Vsekakor vredno naročnine, ki znaša 
zgolj 34,90 EUR.

Sivo in pusto leto je za nami. Zdi se, da vse stoji in 
čaka na boljše čase. Čeprav v uvodniku lahko prebe-
rete, da je bilo v naši zvezi kljub vsem omejitvam in 
preprekam polno leto, prepleteno z novimi projekti, ni 
nič več tako, kot je bilo.

 Manjka nam barv, manjka nam pestrosti in zabave. V ta 
namen smo se v Upravnem odboru in pisarni odločili, 
da leto 2021 začnemo pisano. Članske izkaznice, ki jih 
ne pozabite prevzeti pri poštarju januarja, ne bodo več 
črne, ampak modre. Z letom 2021 uvajamo ponovno 
barvaste izkaznice. Izkaznice za leto 2021 bodo svetlo 
modre barve. Modra barva je barva miru in harmonije, 
barva zrelosti in barva visokih vrednosti, je barva zaupa-
nja, iskrenosti in zvestobe; predstavlja vse, kar je zveza 
za vas, dragi člani, in vse, kar ste vi za zvezo! 

Vse dobro v letu 2021 želimo člani odborov SVAMZ-a, 
tajnik in vodja pisarne ter se vam iskreno zahvaljujemo 
za zvestobo in sodelovanje v preteklih letih, z željo, da 
ostanemo še tako povezani tudi v vseh, ki še prihajajo! 

Ste že spoznali revijo 
'redka in nenavadna 
vozila'?

Nove clanske izkaznice SVAMZ v letu 2021

65 let modela 
Karman Ghia 
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NOVICE NOVICE

Med letošnjimi jubileji velja omeniti 100 let japonske-
ga podjetja Mazda. Prve avtomobile je začela proizva-
jati pred 89 leti, v Evropi pa je prisotna dobrega pol 
stoletja. Mazdo odlikuje pogum dvomiti v ustaljene 
prakse , zaradi česar iščejo nove poti v inženiringu in 
oblikovanju. To sega od rotacijskih motorjev, preko 
najbolj uspešnega roadsterja na svetu do motorja 
Skyactiv-X – prvega bencinskega motorja s kompresij-
skim vžigom.

Pred 100 leti je Mazda proizvajala izdelke iz plute, dokler 
ni leta 1921 vodenje Toyo Cork Kogyo Co. Ltd prevzel 
industrialec Jujiro Matsuda. Podjetje je najprej usmeril v 
proizvodnjo strojnih orodij, nato pa v proizvodnjo vozil. 
Prvi Mazdin avtomobil je prodajno pot začel leta 1931. 
To je bil trikolesni tovornjak Mazda-Go, ki je ob neneh-
nih izboljšavah postal zelo priljubljen. Leta 1938 so mu 
dodali inovativen štiristopenjski menjalnik, ki je zmanj-
šal porabo goriva za 20 %. Po drugi svetovni vojni se je 
proizvodnja tovornjakov nadaljevala že nekaj mesecev 
po atomskem bombardiranju Hirošime, poudarek pa 
je še nekaj časa ostal na gospodarskih vozilih. Prvo 
Mazdino osebno vozilo je na ceste zapeljalo leta 1960 – 
model R360. Avtomobil je bil pravi hit na Japonskem in 
je tlakoval pot uspešni prodaji Mazdinih avtomobilov, ki 
jih poznamo danes.

Leta 1961 je podjetje podpisalo licenčno pogodbo z 
nemškim proizvajalcem avtomobilov NSU za razvoj in 
proizvodnjo novih kompaktnih, lahkih rotacijskih mo-
torjev Wankel. Mazdinim inženirjem je na Japonskem 
uspelo iz motorja izvleči tisto, kar se je številnim zdelo 
nemogoče. Leta 1967 je futuristični kupe Mazda Cosmo 
Sport 110S postal prvi serijski model z rotacijskim 
motorjem. To je bil začetek izjemne zgodbe o uspehu 
rotacijskih motorjev. Vgradili so jih v številne modele, 
vključno z Mazdo RX-7. Prodali so skoraj dva milijona vo-
zil z rotacijskim motorjem. Svojo tehnološko zmogljivost 
so dokazali tudi na dirkah. Leta 1991 je namreč Mazda 
postala prvi azijski proizvajalec, ki je osvojil napornih 24 
ur Le Mansa, z modelom Mazda 787B – edinim zmago-
valnim avtomobilom z motorjem brez bata.

PRVA ZGORJA Mazda Go.
ZGORAJ Mazda RX 7 - 1 Millijon Wankel motorjev, leta 1978.
SPODAJ Rotacijski moto za Mazdo Cosmo Sport 110S, leta 1967.

Čeprav je rotacijski motor kazal Mazdino predanost 
vozilom, ki so zabavna in navdušujejo v vožnji, pa so z 
uvedbo lahkega roadsterja MX-5 izkazali resnično ljube-
zen do vožnje. Mazdo MX-5 so predstavili leta 1989, v ob-
dobju, ko so dvosedežni kabrioleti že skoraj popolnoma 
izumrli. Danes, štiri modelne generacije pozneje, Mazda 
MX-5 ostaja najbolje prodajani roadster vseh časov, saj 
je v letu 2016 presegla milijon prodanih vozil.

Pripravil: A.P.

Mazda Cosmo Sport 1968.

Mazda MX-5 (Eunos) 1989.

Mazda 787B Le Mans 1991.

Mazdinih 100 let
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NOVICENOVICE

Razstava replike vozila Scarabée d’Or na salonu 
Rétromobile 2020 v Parizu na začetku letošnjega leta 
je simbolično naznanila začetek novega drznega 
projekta, ki sodi med takšne, kakršne je imel rad tudi 
André Citroën. Leta 2022, natanko sto let po prvem 
prečkanju slavne puščave z avtomobili, se bo Citroën 
vnovič lotil tega podviga v sklopu svoje Ë.POPEJE 
oziroma prečkanja Sahare z električnimi vozili.

Sto let po prvem prečkanju Sahare z avtomobili se 
je Citroën lotil novega podviga, v sklopu katerega 
namerava svoj dosežek ponoviti z električnim po-
gonom: Ë.POPEJA. Gre za projekt, v katerem bodo na 
preizkusu tako človekove kot tehnološke sposobnosti, s 
ciljem promocije inovativnih in trajnostnih oblik mobil-
nosti. Odvijal se bo v času stoletnice prvega prečkanja: 
od 19. decembra 2022 do 7. januarja 2023. 

Projekt Ë.POPEJA (Ë.POPÉE v francoščini) je bil javnosti 
predstavljen na tiskovni konferenci, 4. februarja 2020, 
ki je potekala na Citroënovem razstavnem prostoru 
salona Rétromobile. Ista destinacija, isti pogum, iste 
ambicije. Cilj projekta ni tekmovanje v hitrosti, temveč 
človeška pustolovščina s tremi različnimi tipi vozil: iz 
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Sodelovali bodo: 
• dve repliki goseničarjev iz prvega prečkanja:
 Scarabée d’Or (zlati skarabej) in Croissant d’Argent 
 (zlati polmesec), 
• električna vozila iz serijske proizvodnje za 
 asistenco iz Citroënovega prodajnega programa v 
 letu 2022, 
• eno konceptno vozilo prihodnosti na 100-% 
 električni pogon.

Med 12. in 22. marcem so na ženevskem sejmišču leta 
1970 predstavili popolnoma futuristično vozilo, ki 
je sprožilo nenavadno zanimanje. Mercedes-Benz C 
111-II je bilo vozilo, ki je združevalo nenavadni dizajn z 
napredno tehnologijo. 

Avtomobil je v manj kot petih sekundah pospešil od 
0 do 100 km/h in dosegel največjo hitrost 300 kilome-
trov na uro. Wanklov motor s štirimi rotorji je pomagal 
avtomobilu na moči, saj je imel kar 257 kW (350 KM). 
Vozilo je bilo visoko 1120 mm, medosje je imelo 2620 
mm in karoserijo iz fiberglasa, privijačeno na jekleno 
šasijo. V primerjavi s predhodnikom so C 111-II izbolj-
šali vidno polje voznika s preoblikovanjem blatnikov, 
strehe in pokrova. Poenotena in izboljšana je bila tudi 
aerodinamika vozila, notranjost C 111-II pa je navdušila 
s sodobnim dizajnom. Sanjski avtomobil je poudarjal 
svojo primernost za vsakodnevno uporabo s funkcija-
mi, kot so prostor za en velik in dva majhna kovčka iz 
kompleta za kovčke linije Mercedes-Benz. Premožni 
entuziasti so ponujali bajne vsote za nakup. Tako je na 
primer neki Londončan ponudil leta 1969 pol milijona 
nemških mark za vozilo, celo čeki brez vsot naj bi priha-
jali v Stuttgart še mesece po sejmu, vendar je Mercedes 

Mercedes-Benz C 111-II

jasno vztrajal, da to eksperimentalno futuristično vozilo 
ni namenjeno prodaji. Vozilo pa je zanimivo še zaradi 
nečesa: to vozilo je namreč prvo v zgodovini, ki je bilo 
popolnoma v celoti zrisano na računalniku, v podjetju 
pa so to inovacijo predstavili s filmom 'Das Auto, das 
aus dem Computer kam' (avtomobil iz računalnika).

Pripravil: Uredništvo revije AMC

ZGORAJ Futuristični dizajn MB C111-II.
SPODAJ Vozilo je bilo v celoti zrisano na računalnik.
LEVO Predstavitev vozila na ženevskem sejmišču.

Cilj je prevoziti zgodovinsko pot oziroma skupno 3.170 
kilometrov v 21 dneh (s potrebnimi prilagoditvami zara-
di geopolitičnega ozadja nekaterih prečkanih območij): 
200 km iz Touggourta v Ouargalo, 770 km iz Ouargale v 
In-Salah preko Inifela, 800 km iz In-Salaha v Silet preko 
Tamanrasseta, 500 km iz Sileta v Tin Zaouaten, 100 km 
iz Tin Zaouatena v Tin Toudaten, 100 km iz Tin Tou-
datena v Kidal, 350 km iz Kidala v Bourem, 100 km iz 
Bourema v Bambo in 250 km iz Bambe v Timbuktu. 

Replika vozila Scarabée d’Or je enaka originalu iz leta 
1922, v popolnoma delujočem stanju in pripravljena na 
spopad s saharskim peskom. Druga replika, Croissant 
d’Argent, pa bo lansirana letos, da se bo lahko pridružila 
pustolovščini leta 2022. Nadaljevanje sledi …

Pripravil: Uredništvo revije AMC

Leta 2022, natanko sto 
let po prvem preckanju 
Sahare, se bo Citroën lotil 
novega podviga: Ë.Popeje 
ali elektricnega preckanja 
Sahare! 

Citroën in pušcava
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Sedemdesetletnika:
Mercedes-Benz L 6600 in O 6600

Šlo je za klasičen tovornjak oziroma avtobus z dolgim 
motornim pokrovom (Langhauber), kjer je bil motor 
nameščen pred kabino. Na osnovi tega modela so ka-
sneje razvili Kurzhauberje – tovornjake s kratkim nosom, 
katerih motor je delno segal v kabino, in takšne z mo-
torjem pod kabino (trambus). Številka 6600 je pomenila 
nosilnost vozila v kilogramih.

Dolga življenjska doba in novo 
'srce'
Langhauberji so veljali za zelo trpežne tovornjake. Slo-
veli so zaradi precejšnjega vozniškega udobja in dokaj 
nizke ravni hrupa v kabini. Pri Daimlerju so v času, ko so 

jih proizvajali, zelo razširili svojo servisno mrežo in tako 
povečali skrb za kupce svojih vozil. V obdobju 1955/58 
so skoraj nespremenjeni model proizvajali pod imenom 
L 315. Izdelovali so jih kot kesonarje, prekucnike in vla-
čilce, z medosnimi razdaljami od 3600 do 4600 mm. 
Za to serijo so pripravili nove motorje OM 315 manjše 
prostornine (8,3 l), ki so zmogli le 5 KM manj (145 KM) 
kot 11,2-litrski motorji OM 57. Največjo moč so dosegli 
500 vrt./min višje (2200) in pri tem bili bistveno bolj varč-
ni (poraba 24 l plinskega olja na 100 km namesto 36). 
S sodobnejšim motorjem je tovornjak dosegel najvišjo 
hitrost 70 km/h, kar je v primerjavi s starejšim modelom 
bilo 15 km/h hitreje. Moč je do zadnjega kolesnega para 
ali do vseh koles (6600 LA) prenašal 6-stopenjski menjal-
nik, kar je tudi predstavljalo napredek. 

Mercedesovi Langhauberji so iskani med 
ljubitelji starodobnikov (na fotografiji MB 
315 LAK – prekucnik s pogonom 4 × 4).

Lepotec MB O 6600 je bil leta 2018 na 
essenski Techno Classici naprodaj za 

390.000 EUR.

ZGORAJ LEVO Štinetov MB 6600 je leta 1969 bil še popolnoma
konkurenčen tovornjak.
LEVO Franc Štine se je s svojim Langhauberjem 'uvrstil' v prometni vestnik.

NOVICENOVICE

Pred sedmimi desetletji so pri Mercedes-Benzu pripravili novo serijo težkih tovornjakov in avtobusov, ki so petdese-
ta leta dvajsetega stoletja zaznamovali ne le v Nemčiji in v zahodni Evropi, ampak tudi pri nas. Čeprav so jih izdelo-
vali manj kot desetletje, so jih pri nas vozili številni vsa sedemdeseta leta in še v osemdesetih se je našel kakšen.

Franc Štine je z MB 6600              
sodeloval v 'šoferski revoluciji'
Pokojni Novomeščan, Franc Štine, je med samostojne 
prevoznike šel na začetku šestdesetih let dvajsetega sto-
letja in tako služil kruh do leta 1990, ko sta delo prevzela 
sinova. Njegov prvi boljši tovornjak je bil rabljen Merce-
des 6600. Kot večina zasebnih prevoznikov je bil za vse 
sam – čez teden je vozil, ob koncih tedna pa 'šraufal'. 
Tudi naslednji tovornjak je bil enak model, le malce 
novejši in manj 'utrujen'. Z nobenim ni imel resnejših 
težav, čeprav je bil za volanom od jutra do večera. Leta 
1969, ko je še vedno vozil z velikim Langhauberjem, je 
jugoslovanska vlada sprejela zakon, ki samostojnim 
prevoznikom ni dovoljeval tovornjakov z nosilnostjo, 
večjo od 5 t. Vozniki so se 7. julija, teden zatem, ko je 
zakon stopil v veljavo, organizirali. S težkimi tovornjaki 
so se pripeljali v Ljubljano (tudi Maribor in Koper) ter 
popolnoma ohromili promet. Vztrajali so in na koncu 
zmagali. Frančev vnuk Miran pove, da je starega očeta 
prišla iskat UDBA, takoj ko se je vrnil, a se je 'oblasti' 
uspešno skril in počakal toliko, da se je življenje vrnilo v 
ustaljene tirnice. 

Pripravil: Daimler, E. Š.

Fotografije: E.Š., arhiv Štine, Prometni vestnik
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BESEDILO: Sebastjan Bera
FOTOGRAFIJE: Kjetil Fuhr, 
E. Šterbenk, Matija Hriberšek 

Zaradi 'korona stanja' je letos odpadla večina staro-
dobniških prireditev v Sloveniji. Odpadli so tudi vsi 
večji sejmi starodobnikov in delov pri nas, z izjemo 
vsakomesečnega sejma v Vodicah. Toda prav je, da se 
spomnimo, da pri nas starodobniški sejmi potekajo 
že 20 let.

Člani majhnega kluba                   
organizirali velik sejem
Klub starodobnikov Savinjska dolina (KSSD) je pred 
natanko 20 leti organiziral prvi sejem starodobnikov v 
Sloveniji. To se je zgodilo v zibelki slovenskega staro-
dobništva, na Vranskem, in sicer 18. 11. 2000. V reviji 
Motorist sem takrat še kot mlad zanesenjak, začetnik 
na poti starodobništva, zasledil objavo: Prvič v osrčju 
Slovenije, Vransko, sejem rabljenih motornih koles, 
oldtimerjev in delov ...

Tega dne je bil sejem zelo velik in precej obiskan. Tja 
sem prišel šele po 13. uri, a stojnice so bile še dokaj 
polne. Naprodaj so bili rezervni deli za Tomose, za itali-
janske motocikle, nekaj se je našlo tudi za BMW in Puch. 
Prodajali so tudi kompletne Tomosove mopede in celo 
dirkalnik Tomos D6.

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

PRED DVAJSETIMI LETI SMO PRVIC 
TRGOVALI NA VRANSKEM

Tradicionalna starodobniška 
prireditev
Sejem je potekal vsak mesec enkrat, in sicer drugo 
soboto v mesecu. Na prvotni lokaciji, na obeh straneh 
ceste v središču naselja, je sejem potekal kar nekaj let. V 
tistem obdobju je bila ponudba motociklov, delov tudi 
največja in najboljša, cene pa dokaj ugodne. Za svoje 
Puche sem žal našel zelo malo delov, a toliko več za 
mopede. 

Na Vransko sem se zelo rad vračal, predvsem zaradi dru-
ženja s somišljeniki. Spoznal sem ogromno ljudi, ki se 
ukvarjajo s starodobniki, na eni strani zbiratelje, na drugi 

preprodajalce. Tam smo si izmenjali informacije o vozi-
lih, ki so naprodaj. Veliko smo se pogovarjali o obnovah, 
načinih oziroma tehnikah obnove in lastnih izkušnjah. 
Glavna tema naših pogovorov pa so bile starodobniške 
prireditve, predvsem srečanja in dirke. 

Nasilje nad starodobniki
V vseh letih se je zamenjalo veliko prodajalcev, a na 
prste ene roke bi lahko preštel tiste, ki so vztrajali vsak 
mesec – od začetka do konca. Veliko je bilo takšnih, ki 
so se pojavili samo nekajkrat. Ti so zelo poceni ali celo 
zastonj nabrali vrhunske mopede in jih v želji po velikem 
zaslužku (ki ga navadno ni bilo) razkosali. Dandanes bi 
tiste mopede lahko prodali za 'zlato'. 
Spominjam se dogodka iz leta 2005, ko je domačin na 

sejem pritiščal Tomosovega 'jermenarja', Lauro. Moped 
je bil izviren, zelo lepo ohranjen, kot nov. Za 2000 SIT 
(današnjih 8 EUR) ga je prodal prvemu prekupčeval-
cu. Novi lastnik ga je kar tam nemudoma razkosal in 
začel prodajati po delih. Ko sem videl, da ga je začel 
razstavljati, sem mu ponudil občutno več, kakor je sam 
plačal, saj sem moped želel imeti v svoji zbirki, vendar ni 
popuščal. Prejšnjemu lastniku pa sem rekel, da je storil 
veliko neumnost (povedal sem mu kar nekaj krepkih, ki 
pa niso za objavo).

Iz središča naselja na parkirni 
prostor in od tam pred Muzej  
motociklov Vransko
Po nekaj letih, natančneje leta 2008, so sejem z ulice 
preselili na bližnji parkirni prostor, kjer je potekal do leta 
2012, od tam pa na zadnjo lokacijo, pri Muzeju motoci-
klov, kjer je potekal do leta 2017, ko je zaradi pomanjka-
nja kupcev prenehal delovati. 

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

LEVO Objava iz revije Motorist, reklamni 
plakat za sejem.

ZGORAJ Z zadnje lokacije sejma pri Muzeju leta 
2014 (fotografija: Kjetil Fuhr).

Novembra 2016 je sejem dobil konkurenco v bližnji oko-
lici, le da je tam na začetku potekal vsako zadnjo soboto 
v mesecu. Tudi tisti sejem je po dobrem letu prenehal z 
delovanjem.

Zaradi spleta je prodaja po sejmih manjša, kot je bila 
nekoč, saj večino vseh nakupov novih in tudi rabljenih 
delov opravimo po spletu. Lani sem po nekaj letnem 
premoru obiskal bližnji sejem v Avstriji (FRIKUS) in bil s 
ponudbo rezervnih delov globoko razočaran. Tam sem 
prevzel nove rezervne dele za Pucha, ki sem jih naročil 
pri avstrijskem dobavitelju. Na stojnicah sem kupil le 
novo denarnico, saj med ponudbo delov nisem našel 
ničesar uporabnega zase.

Pa kdaj drugič …
Letos, ob dvajseti obletnici, smo nameravali sejem na 
Vranskem ponoviti, vendar nam je to preprečila korona. 
Prepričan sem, da bi se prodajalcev in kupcev kar trlo – 
nekaj zaradi obletnice, nekaj zaradi letošnjega pomanj-
kanja starodobniških prireditev in predvsem druženja. 
Bomo pa sejem, namenjen obeleženju jubileja, ponovili, 
ko bo pandemija mimo.

DESNO Iz članka o sejmu 
v reviji Motorist.

SPODAJ Eden rednih udeležencev je bil Saša Kladnik, s katerim sva se 
spoprijateljila (fotografija s 15. obletnice SVAMZ-a, fotografija: E. Š.).

SPODAJ Natanko takšno Lauro je preprodajalec kar na sejmu razkosal 
(fotografija: Matija Hriberšek).
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BESEDILO: Viktor Lukše
FOTOGRAFIJE: Splet in lastni arhiv

Za hitre avtomobile sem se začel zanimati po končani 
osnovni šoli leta 1965. Ker takrat pri hiši še ni bilo 
avtomobila, sem vozniški izpit opravil šele po prihodu 
iz vojske leta 1972. S pomočjo pokojnega očeta sem si 
kupil VW 1200, letnik 1957. Več o legendarnem hrošču 
bom povedal kdaj drugič. Seveda si je bilo treba ogle-
dati dirko F1, ki je bila na dirkališču Zeltweg, ki je od 
nas oddaljeno le 180 km in se je takrat še imenovalo 
Österreich ring. 

Kot eden prvih lastnikov lastnega avtomobila iz svoje 
generacije sem s seboj povabil nekaj prijateljev, dva 
sta šla z maminim fičkom, zraven pa se je odpravil tudi 
prijatelj Vinko. Prišla je težko pričakovana nedelja, 13. 
avgust, ko smo se zgodaj zjutraj zapodili proti mejnemu 
prehodu Vič. Vse je šlo lepo do Slovenj Gradca, ko je 
moj Herby prav nemarno zaropotal. Vedeli smo, da je 
prijetne vožnje konec. Soimenjak je prisedel v fička in 
odbrzeli so naprej, prijatelj Andrej pa je ostal z menoj. 
Odločena sva bila, da nama pokvarjen avto že ne bo 
pokvaril veselja. Sklenila sva pot nadaljevati na štop. Pri-
jazen voznik naju je vzel s seboj. Pozdravljen, Zeltweg! 

ZGODBA, KAKO SMO NEKDAJ
POTOVALI NA DIRKO FORMULE 1

Kako bova prišla domov, nisva razmišljala. Zbrala se je 
nepredstavljiva množica ljudi in avtomobilov. Takrat 
so dirkali legende Jackie Stewart, Jochen Rindt, Ronny 
Peterson, Emerson Fittipaldi in številni drugi. Prednjačili 
so avtomobili ekip Williams, McLaren, Lotus in Ferrari. 
Seveda si vseh nisem zapomnil. Pred glavno dirko je 
bil bogat spremljevalni program. Omeniti moram dirko 
standardnih Ford Escortov. Če si kot mladenič prepri-
čan, da znaš hitro peljati, te pravi mojstri volana hitro 
spustijo na realna tla. Nadaljevalo se je z Mini Coopri in 
NSU 1000 TT. Prav slednji so dosegali resnične vrato-
lomne hitrosti, žal pa sta predvsem izredna vročina in 
zračno hlajeni motorji zahtevala svoj davek. Tako je bilo 
tekmovalcev iz kroga v krog manj, nekaj pa jih je zdržalo 
do konca. Nadaljevalo se je z dirkami Formula Ford 
in Formula 3. To so že pravi bolidi. Manj izkušeni smo 
mislili, da veliko hitreje pač ne gre. Na startu F3 je zaradi 
ugasnjenega motorja enega vodilnih prišlo do množič-
nega trčenja. Dirka je bila do ponovnega starta prekinje-
na za kakšno uro, da so odstranili razbitine in popravili 
manj poškodovane avtomobile, na startu pa jih je bilo 
nekaj manj. Kot zanimivost naj povem, da smo si ves 

direndaj lahko ogledali neposredno v boksih in kljub ne-
popisni gneči nas ni nihče preganjal. Naslednje leto so 
postavili ograje in velik del čarovnije je izginil za vedno! 
Če smo naivno mislili, da smo večino že videli, so nas 
vozniki F1 nemudoma prepričali, da ni tako. Ko prvič 
zaslišiš rohnenje motorjev F1, tega ni mogoče opisati. Še 
po toliko letih mi ob spominih gredo dlake pokonci! Tre-
ba je vedeti, da so bili takrat v večini dirkalnikov 8-valjni 
motorji z 10.000 obrati, le Ferrari je imel 10 valjev in 
12.000 obratov, kar se je dobro slišalo. Z leti in razvojem 
seveda. Nekaj, kar je vse spremenilo. Nisem popolnoma 
prepričan, da na bolje! Nekaj romantike je vsekakor iz-
ginilo! Približno ob 17. uri se je spektakel končal in treba 
je bilo misliti na pot domov. Ta podvig pa se je izkazal za 
precej zahtevnejšega, kot sva mislila. Kdaj so odpeljali 
vsi avtomobili, ki so jih bili polni vsi travniki, ne vem, 
vsekakor pa je bilo potrebno veliko potrpežljivosti! Kljub 
vztrajnemu spraševanju nama ni uspelo najti voznika, 

ki bi imel prostor in bil namenjen proti Viču ali Holmcu. 
Kot nalašč so vsi potovali proti Ljubelju. Končno se naju 
je usmilil prijazen voznik Kompasovega avtobusa, ki je 
imel 2 prosta sedeža. Tako sva se ob 23. uri pripeljala v 
Ljubljano. Na srečo sem poznal prijateljico in jo poklical 
po telefonu. S taksijem sva se odpeljala pred njen blok. 
Tu pa je znova nastala težava. Poznal sem lokacijo, ne 
pa tudi stanovanja. Da bo mera polna, naj omenim, da 
ob preselitvi niso zamenjali ploščic s priimki. Raje ne bi 
ponavljal komentarjev jeznih stanovalcev, ko sva name-
sto stikala za luč pritisnila na zvonec! Iz zadrege naju je 
rešila prijateljica, ki se je čudila, kod tako dolgo hodiva. 
Z balkona naju je videla, kako vsa obupana stojiva pred 
blokom. Zjutraj sva se z avtobusom odpeljala domov, 
popoldan pa z nenadomestljivo pomočjo očeta, ki me 
je na vlečni vrvi odvlekel v Žalec, kjer je mojster Drago 
Dosedla ugotovil, da se je zlomila motorna gred. Znova 
je usposobil motor in hrošč je bil pripravljen na nove 
podvige. Po tej odisejadi se je ponovno pokazalo, da za 
hrabre ali pa malo prismuknjene ni ovir! 

LEVO Start na dirkališču Zeltweg.
DESNO Fotografija iz mojega 
osebnega arhiva in pogled na 
start.

ZGORAJ Takole smo si postavili šotore in prenočili kar ob dirkališču. 

Fotografija iz mojega arhiva in pogled na 
dirkalno stezo. 

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE
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BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Ana Vidic, VW Hrošč klub Slovenija

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Iztok Krebs, 
VW Hrošč klub Slovenija

Člani VW Hrošč kluba Slovenije smo leto začeli z 
optimizmom in s pripravami na srečanje LBT#29. 
Kmalu smo spoznali, da nam je situacija, v kateri smo, 
prekrižala načrte z vsakoletnim srečanjem Let`s bug 
together. Odločili smo se, da v tem letu organiziramo 
enodnevne izlete. Uspelo nam je izpeljati le nekaj 
enodnevnih izletov, saj je znova med nas posegla 
korona. Druženja prilagajamo stanju. Sestanki so v 
tekočem letu potekali več ali manj redno, v dneh, ko 
to ni bilo mogoče, pa so potekali preko e-sporočil.

Sporočamo tudi, da je po dolgih letih prišlo do zamenja-
ve predsednika kluba. Nov predsednik kluba je Benedikt 
Žižmond. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili dolgo-
letnemu predsedniku Jožetu Felicijanu za uspešno 
vodenje kluba vsa ta leta. Novo vodstvo zre v prihodnost 

VW HROŠC KLUB 
SLOVENIJA
V TEM LETUBo že držalo, da smo ljubitelji Volkswagnovih staro-

dobnih vozil, ki svoje moči združujemo v VW Hrošč 
klubu Slovenija, letos postali kar malo nejevoljni, saj 
prav vsa srečanja zračno hlajenih vozil VW v Sloveniji, 
pa tudi v tujini, so bila zaradi dobro znanih razlogov 
odpovedana. Ker za večino velja, da bolj dolgo zdrži-
mo pod vodo kot pa izven svojih avtomobilov, smo se 
hitro dogovorili, da se moramo nujno nekam zapeljati. 

IZLET NA ROGLO 
V ORGANIZACIJI 
VW HROŠC KLUBA 
SLOVENIJA

Beseda je dala besedo in odločili smo se, da se podamo 
na Pohorje, natančneje na Roglo. Sobota, 3. oktobra, se 
nam je zdela primerna, zato smo izlet začeli oglaševati. 
Čeprav je bila vremenska napoved daleč od idealne 
in smo vsi vedeli, da se moramo držati priporočil in 
ukrepov NIJZ-ja, se je na omenjeno soboto zbralo kar 23 
vozil iz vse Slovenije. Tisti iz zahodnega dela Slovenije 
so krenili na pot že okrog 7. ure zjutraj, z glavnino pa 
smo se dobili ob 9.30 v Tepanjah. Pot smo nadaljevali 
proti Zrečam. Med vožnjo se nam je priključilo še nekaj 
vozil in kmalu smo se začeli vzpenjati proti Rogli. Na 
vrhu nas je pričakalo sonce, malo smo se okrepčali ter 
se podali na Pot med krošnjami. To je 1043 m dolga pot 
na višini do 20 m. Med hojo po tej poti je mogoče videti 
naravo, kot jo vidijo le ptice. Najvišja točka na poti je 
37 m visok razgledni stolp, s katerega je ob popolnoma 
jasnem vremenu viden tudi Triglav. To nam ni bilo dano, 
saj se je v tem času že nekoliko pooblačilo, so si pa bolj 
pogumni privoščili adrenalinski spust po več kot 60 m 
dolgem toboganu z vrha stolpa. Počasi smo se odpra-
vili proti koncu Poti med krošnjami in se napotili proti 
območju sedmih energijskih točk, ki zelo blagodejno 
delujejo na posamezne dele telesa ter so po pričevanju 
tudi zdravilne. Žal so se ob obisku teh točk pojavile prve 
kaplje dežja, ki so kmalu prešle v močan naliv z vetrom. 
Nekateri so urno sedli v svoje avte in se spustili v dolino 

z optimizmom in novim zagonom. Prvi večji projekt je 
nastanek nove spletne strani VW Hrošč klub Slovenija. 
Nova spletna stran bo uzrla luč sveta na začetku leta 
2021. Več informacij o klubu lahko pridobite tudi na 
naši FB strani VW Hrošč klub Slovenija. Vse informacije 
o izletih, klubu … lahko pridobite na spletni strani in na 
strani FB. Seveda pa nas lahko tudi pokličete na številke, 
ki so navedene na spletni strani.

RAZGLEDNICA S PRIREDITVE

SPODAJ Spominska fotografija iz našega tradicionalnega med-
narodnega srečanja.
LEVO Kljub letošnjim omejitvam, smo izpeljali nekaj enodnev-
nih izletov.

(tak je bil tudi dogovor, da ni potrebe, da se čakamo za 
skupno vrnitev), drugi pa smo se zatekli v kočo, kjer smo 
ob gobovi juhi, pohorskem loncu in odličnem borovni-
čevem zavitku hitro dočakali konec ujme. Sicer nam je 
bilo žal, da zaradi dežja nismo opravili še predvidenega 
sprehoda okoli umetnega jezera na Rogli ter se preiz-
kusili v poletnem sankanju, vendar smo si priznali, da 
nam je bilo zelo lepo. Najbolj nas je veselilo dejstvo, da 
se je izleta udeležilo kar nekaj voznikov vozil VW, ki niso 
člani našega kluba. Tudi ti so bili zelo zadovoljni. Tisti, 
ki pa so bili prvič na takšni 'skupinski' vožnji, pa niso 
skrivali navdušenja, kako vse to skupaj deluje. Počasi 
smo se tudi preostali podali v dolino v Zreče, kjer nas je 
ponovno pričakalo sonce. Polni vtisov smo se odpravili 
vsak proti svojemu domu v upanju, da se v podobni ali 
pa še širši zasedbi ob prvi priložnosti zapeljemo še kam, 
predvsem pa, da se v naslednjem letu ponovno družimo 
na različnih večdnevnih srečanjih zračno hlajenih vozil 
VW v Sloveniji in tudi v tujini.

Skozi vse leto pa se pripravljamo na naše srečanje Let`s 
bug together #29. Z optimizmom verjamemo, da se 
avgusta vidimo v Lescah. Datum srečanja je že določen, 
in sicer od 10. do 15. 8. 2021. Tema srečanja je DISCO FE-
VWER. Ekipa LBT upa, da se takrat vidimo v čim večjem 
številu.

Obveščamo vas tudi, da bo redni občni zbor potekal v 
mesecu januarju. Vabimo vse člane, da se nam pridru-
žite. 

Lep hroščarski pozdrav.
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MILLE
MIGLIA
2020 
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: 
Aleksander Praper

ASISTENCA: 
Mladen Haramija

Edinstvena dirka
v upanju novega zagona

Reli Mille Miglia 2020

Zmagovalna ženska posadka
v Bugattiju T40.
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LEVO Čeprav muzej navzven zgleda kot nezanimiva tovarna, je vhod z 
letečimi skulpturami avtomobilov resnično markanten.

ZGORAJ Zvezde muzeja so gotovo trije izmed skupno sedmih izdelanih 
Bugattijev Type 41 Royale, ki so veljali za najbolj luksuzne avtomobile 
tistega časa. 

Reli Mille Miglia 2020

Ko je prišla končna potrditev terminov, smo ravno 
prihajali v obdobje drugega vala pandemije. Čutilo se je, 
da vsi upamo, da se bo izteklo kar najbolje, a do konca 
smo ostali skeptični, ali se bo dirka res zgodila. Morda je 
pomagala tudi Vittoria Alta, zavetnica Brescie, ki so jo le-
tos umestili v logotip dirke in s tem poudarili upanje ter 
humano stran. Verjetno še nikoli prej nisem toliko tehtal 
do zadnjega dne 'iti ali ne iti'. Na koncu je le prevladala 
strast do avtomobilizma.

V četrtek, 22. oktobra, sva se z Mladenom srečala z dru-
gačno Mille Miglia, kot sva jo spoznala v preteklih letih. 
Že ob prevzemu akreditacije so nam merili temperatu-
ro, brez izjeme, povsod sva srečevala ljudi z maskami 
in vzdušje je bilo precej bolj resno kot sicer, saj nismo 
vedeli, kaj nas čaka. Nama ni bilo težko, saj sva dirko 
spremljala v novem avtomobilu. Kako pa se je z jesen-
skim mrazom, meglo in dežjem ter nočnimi vožnjami 
spopadati v skoraj 100 let starih avtomobilih, s komaj 
brlečimi lučmi ter pogosto brez streh, je popolnoma 
druga zgodba. Z občudovanjem sem gledal posadke, ki 
so se pripravljale na start v Brescii. Skupaj se je nabralo 
356 starodobnikov, ki so ustrezali merilom nastopa na 
tej prireditvi in imeli dovolj premožne ter pogumne 
voznike, da so se lotili podviga. Število so iz predvidenih 
430 zmanjšali zaradi lažjega obvladovanja.

Leto 2020 bo težko pozabiti. Številni ukrepi za obvladovanje pandemije so ohromili 
življenje in povzročili odpovedi prireditev po vsem svetu. Žal mi je bilo concoursov 
in relijev, a optimistično sem se oklepal izjave organizatorjev dirke Mille Miglia, da 
bodo 'najlepšo dirko na svetu' namesto v maju vendarle izvedli v oktobru. Odštevali 
smo mesce, tedne in dneve, a dirke niso preklicali. Pod strogimi pogoji se je zgodila 

edinstvena jesenska izvedba. Res drugačna od pomladne, zahtevna, nekoliko obrzdana, a še vedno srčna, kot se za 
Italijo spodobi.

Gostilnica pri muzeju in družba treh slavnih. ZGORAJ Priprave avtov v razstavišču Brixia Forum, 
pred štartom v Brescii.
LEVO Maserati A6GCS.

Po jutranjih pregledih in pečatenju avtomobilov so se 
posadke zbrale na kosilu v muzeju Mille Miglia. Tam smo 
že začeli nekoliko lažje dihati in vzdušje se je popravlja-
lo. Sivo in mrzlo jutro se je umaknilo bolj prijaznemu 
popoldnevu. Udeleženci so se sprehajali med starodob-
niki, se pozdravljali in kramljali. Velik del posadk se na-
mreč ponavlja in veliko med njimi je starih znancev. Ta 
kratek čas pred startom je tudi edina priložnost, da sem 
lahko na kupu videl večino udeleženih avtomobilov. 
Med njimi je bilo kar nekaj takšnih, ki jih nisem opazil še 
nikoli prej. Že samo pogled na pet po naključju skupaj 
parkiranih, med katerimi je bil Ferrari 250 GT SWB, go-
stujoč na spremljevalni dirki 'supercars', je jasno razkril, 
zakaj je Mille Miglia najdražji potujoči muzej. Tistih pet 
avtomobilov je preseglo vrednost 20 milijonov!

Mestne ure so odbile drugo popoldansko, ko so v sredi-
šču Brescie začeli mimo nas rohneti najstarejši udele-
ženi avtomobili. Tokrat jih pot ni vodila skozi idiličen 
stari del mesta, ki so ga pretekla leta polnile množice 
navdušenih Italijanov. Zaradi varnostnih ukrepov je bilo 
vse skupaj videti bolj zadržano, a kljub temu se je ob 
ograjah zbralo kar lepo število ljudi. Zadnje posadke 
so Brescio zapuščale okoli pete ure, prve pa so takrat 
že drvele proti Ferrari. Ob vmesnih fotografiranjih sva 
konvoj spremljala mimo lepega kraja Sirmione zgolj 
do Mantove. Ko so jo zapuščali zadnji avtomobili, je bil 
že mrak, čeprav nismo bili niti na tretjini prve etape. 
Ta se je zaključila ob Jadranskem morju, v letoviškem 
mestecu Cervia-Milano Marittima. Pot sva nadaljevala 
naravnost do San Marina, da bi zjutraj imela vsaj nekaj 
naskoka pred prvimi, ki so se na pot podali ob šesti uri.

Aston Martin DB2 in navijači pred vilo.
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Reli Mille Miglia 2020

Že pred najinim zajtrkom, skoraj pol ure prehitro, so na 
klancu, proti staremu delu San Marina, začeli sopihati 
najstarejši starodobniki. Preden sem našel lokacijo za 
fotografiranje, so skozi ozke ulice že rohneli avtomobili 
s številkami čez 100. Dirki sva se pridružila za avtomo-
bilom, v katerem je kot gost vozil Tomaso Trussardi, 
mladi direktor več kot 100 let stare družinske modne 
znamke. V pravljičnem Urbinu nas je sonce že prav pri-
jetno božalo. Obetal se je lep dan na poti skozi številna 
stara Italijanska mesta, med katera so letos uvrstili tudi 
Amatrice in se s tem poklonili področju, ki ga je leta 
2016 močno prizadel potres. Med vožnjo sem opazoval 
jesensko krajino in bil presenečen nad količino ljudi 
ob trasi. Še posebej me je presenetilo, da so tudi na 
samotnih kotičkih nosili maske. Italijani so od nas že bili 
bogatejši za bolečo pomladansko izkušnjo. Organizator-
ji pa so se prav tisti dan pohvalili, da so razdelili več kot 
50.000 mask med udeležence in opravili 10.400 dnevnih 
meritev temperatur. Povrh so predpise uredili tako, da 
avtomobili na kontrolnih točkah niso zbirali štampiljk, 
ampak so se verificirali med počasnim pomikanjem. 
Zadnja tretjina poti je bila spet ovita v temo in večno 

Alfa Romeo 1900 C Super sprint

ZGORAJ Roadsterji so danes v izumiranju, a na Mille Miglia 
jih je vedno veliko. 

SPODAJ Postanek v pravljičnem Urbinu.

Še posebej me je 
presenetilo, da so 
tudi na samotnih 
kotickih nosili 
maske.

Elegantni kupe Maserati 1500 Gran Turismo.

Delahaye 135 CS na vzponu proti San 

 Nošenje mask je bilo samoumevno.
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Tretja etapa je 
vedno najdaljša 

in tokrat je merila 
kar 550 kilometrov 

ter vsebovala vec 
kot 40 posebnih 

preizkušenj. 
PRVA ZGORAJ Mercedes 300 SL na izhodu iz Urbina.
ZGORAJ DESNO Čeprav znak kontrolne točke nakazuje žigosanje, so se 
letos temu zaradi zdravstvenih ukrepov odrekli.
ZGORAJ Austin Healey, zadnji na štartni listi, zapušča Mantovo.

Italijani imajo očitno radi zemljo. Hribčki so bili zgledno 
urejeni in zemlja se obdeluje kjer se le da.

Ni bilo veliko casa 
za pocitek pred 

najlepšim delom 
trase, ki vsako 
leto vodi skozi 

slikovito Toskano. 

Zmagovalna oče in sin Roberto in Andrea 
Vesco v Alfa Romeu na poti skozi Toscano.
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celo gologlavi. Na srečo smo v Sieno prispeli v času, ko 
so bile dežne kaplje na kosilu. Na osrednjem trgu Piazza 
del Campo so si ga lahko privoščili tudi udeleženci. Pot 
naprej nas je vodila skozi San Miniato in Lucco, nakar je 
sledila najtežja preizkušnja – vožnja proti Parmi, v temi 
in megli, preko gorskega prelaza Passo della Cisa.

Težek tretji dan je izločil še šest avtomobilov. V nedeljo 
zjutraj je iz Parme proti Bergamu krenilo še 300 posadk. 
Pot je vodila skozi kraje, ki jih je prve prizadela pandemi-
ja, hkrati pa se je na zadnjih preizkušnjah odločalo tudi 
o zmagovalcih. Za prva tri mesta so se trudile posadke 
v treh več kot 90 let starih avtomobilih – dveh Lanciah 
Lambdah in Alfi 6C 1750 SS Zagato. Na koncu je slavila 
alfa in z njo oče ter sin Andrea in Roberto Vesco, dobra 
poznavalca dirke. Oče je namreč zmagal pred 27 leti, sin 
pa pred tremi. Tokrat sta prvič slavila skupaj. 

Tiha Brescia je brez posebnih ciljnih ceremonij in z 
javnosti nedostopno podelitvijo pokalov na jesensko 
nedeljo počastila 296 posadk, ki so doživele zahtevno, 
a edinstveno izkušnjo. Mille Miglia je pač ena in edina, v 
maju ali v oktobru. Takšnega bogastva avtomobilov in 
turistično-kulturnih znamenitosti, zbranih na eni dirki, 
ne premore nihče drug. Italijani se tega zavedajo in so 
na to ponosni. Če je ena redkih prireditev, kar so jih 

mesto je bilo le tiha mirna senca živahnega majskega 
Rima, kjer vsako leto Mille Miglia obrne smer proti 
domači Brescii. Maske na obrazih so prikrivale nasmehe 
vseh, ki so zadovoljni premagali prvo polovico dirke. 
Tisti, ki so zjutraj startali med prvimi, so v Rim prispeli 
šele ob devetih zvečer, zadnji pa krepko po polnoči. Do 
polovice dirke je odpadlo že petdeset vozil.

Ni bilo veliko časa za počitek pred najlepšim delom tra-
se, ki vsako leto vodi skozi slikovito Toskano. To je dan, 
ki se ga s fotografskega stališča najbolj veselim, a me je 
že vnaprej skrbela vremenska napoved. Tretja etapa je 
vedno najdaljša in tokrat je merila kar 550 kilometrov 
ter vsebovala več kot 40 posebnih preizkušenj. Prvo 
presenečenje sem doživel v srednjeveškem Viterbu, saj 
nas pot tokrat ni vodila skozi zelo atraktiven ozek stari 
del mesta, ampak mimo. Varnost na prvem mestu. Na 
srečo sva bila tako zgodnja, da sva začetek Toskane 
dosegla med prvimi. A kaj, ko me je v bližini znane 
doline Orcie pri fotografiranju temeljito opral dež. Spet 
sem se zavedal, kar danes radi pozabljamo – nobeden 
od tekmujočih avtomobilov ni bil blizu udobja, ki ga 
imamo danes za samoumevnega, saj so bili najnovejši 
letnik 1957, najstarejši pa 1923. Udeleženci dirke so se z 
dežjem pač ubadali tako ali drugače. Nekateri v nepre-
močljivih kombinezonih, drugi pa kar v običajni opremi, 

ZGORAJ LEVO MG C-type je kot Anglež verjetno vajen dežja, a po 
hitrem nalivu je vseeno potreboval oddih na bencinski. 
PRVA ZGORAJ Ljudje so nas povsod z navdušenjem pozdravljali.
ZGORAJ Takšnih oblačil maja gotovo ne bi videli. A dobre volje 
vseeno ni manjkalo. 
SPODAJ Ljubezen do avtov in spoštovanje ne poznata let in ovir.

letos sploh izpeljali, res dosegla namen, da narodu vlije 
upanje pred novim zagonom ranjene države, pa nam bo 
pokazal čas. Vsekakor jim lahko izrečem same pohvale 
za pogum, organizacijo, srčnost in zvestobo tradiciji. 
Upam, da bomo v maju doživeli nadaljevanje v boljših 
časih.

Zahvaljujem se podjetju Porsche Slovenija, ki nama 
je z izposojo testnega avtomobila Golf 8 omogočilo 
spremljanje dirke.

Mille Miglia 2020

Nizozemske posadke v Ferrariju 340 
America spider dež očitno ni motil.

Piazza del Campo je bila ponovno 
zapolnjena z avtomobili.
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Leon in traktor Steyr Na mladih svet stoji

BESEDILO: E. Šterbenk
FOTOGRAFIJE: U. Kopinšek, E. Šterbenk,

arhiv Abraham, Steyr-Daimler-Puch

LEON IN 
TRAKTOR 

STEYR
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Ilegalna operacija: restavracija 
traktorja za očetovo 50-letnico 
V Pomurju ležijo najboljše slovenske kmetijske povr-
šine in zelo veliko jih je. Konec koncev je tam žitnica 
Slovenije. Veliko kmetijskih površin pa pomeni veliko 
obdelovanja, za kar so potrebni traktorji. Ta stroj tam-
kajšnji prebivalci še kako cenijo. Starejši spoštovanje 
do kmetijske tehniške dediščine uspešno prenašajo na 
mlajše rodove. Abrahamovi so pri tem že na meji med 
pravilom in izjemo. Takšnih navdušencev je malo. In v to 
družino se je leta 1997 rodil Leon. Čeprav so živeli v sta-
novanjski hiši, je veliko časa preživel na kmetiji. Potem 
so se preselili v drugo hišo, kjer imajo zemlje le za vrt in 
nekaj zelenice, ampak traktor vseeno mora biti pri hiši.

Da se le vrti
Leon je bil natanko tak, kakor se od fantiča pričakuje. 
Komaj je shodil, že si je želel kolo. Seveda so mu ga ku-
pili in kmalu se je vozil brez pomožnih koles. Še raje kot 
kolo je imel plastični traktor na pedale, s katerega so ga 
vsak večer komaj dobili. Bolj ko je rasel, večja kolesa je 
potreboval in njegovo obzorje se je tudi zaradi tega raz-
širilo, zlasti v višjih razredih osnovne šole, ko so 'tastari' 
že malo podaljšali vrvico, na kateri so ga držali. Ampak 
konec osnovne šole postane kolo za mulce dolgočasno, 
zato se je Leon začel ozirati po mopedih. Sicer bi si bolj 

SPODAJ Leon je najbolj užival pri vožnji traktorja na pedale – tega je 
vozil v vrtcu, doma pa je imel skoraj enakega.

PRVA ZGORAJ ATX je z izjemo izpušne cevi ostal originalen – kje pa ste 
že videli najstnika, ki bi bil zadovoljen z mopedom, ki ga ni na daleč 
slišati. ZGORAJ Stabilni motor angleške proizvodnje je očetu in sinu 
uspelo spraviti v tek.

želel 'moški moped' s prestavami, a je bil zelo vesel tudi 
Tomosovega Avtomatika, s katerim sta se takoj spopri-
jateljila. Seveda se je tako kot večina vrstnikov najprej 
vozil 'na črno', šele pri osemnajstih, ko je opravil izpit za 
avto, se je lahko vozil brez strahu. V srednji šoli se mu 
je izpolnila želja in prišel je do tako želenega APN 4. Ko 
je njegov bratranec 'prerasel' ATX-a, je od njega kupil 
resnično dobro ohranjen primerek. Čeprav je bil nad 

njim navdušen in se obenem zanj zelo bal, ga ni prav nič 
'šparal' , bolj je bila pot blatna, raje je divjal po njej.

Zidar, ki mu tudi 'šraufanje' ni 
tuje
Leonov oče, Aleksander, se je rodil v kmečki družini in se 
je tudi od malih nog zanimal za ropotajoče zadeve. Na 
kmetiji je tako ali tako venomer treba kaj popravljati. Z 
njegovim tri leta starejšim bratom Dragom sta s Tomo-
sovimi mopedi marsikatero ušpičila, a se pri tem tudi 
veliko naučila. Drago se je po osnovni šoli šel celo učit 
za kmetijskega tehnika, Aleksander pa se je odločil za 

zidarski poklic. Kljub temu je med ukom in tudi po njem 
vedno z veseljem šaril po takšnih ali drugačnih vozilih 
in strojih. 

Ko se je Leon rodil, mu je oče, kakor večini otrok, bil 
velik vzornik. Oče je veliko delal, a za sina je vedno 
našel vsaj malo časa. S svojimi kolesi in kasneje mopedi 
je Leon vedno imel veliko dela, a ko mu je zmanjkalo 
znanja, mu je oče pomagal odpraviti težavo. »Ker je oče 
zidar, me je naučil tudi tovrstnih opravil. Ometavanja 
sten se zlepa ne ustrašim, obvladam tako metanje 
naprej kakor nazaj, celo na stropu ostane večina malte, 
ki jo nanj vržem z zidarsko žlico,« malce nagajivo pove 
Leon in nadaljuje, »ampak veliko raje imam tehniške 
zadeve in računalništvo.«

Naravoslovno-tehniška          
usmeritev
Glede na svoje interese se je mladenič očitno dobro 
odločil. Po osnovni šoli se je vpisal na računalništvo na 
Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti in brez 
težav postal tehnik te smeri. Ker mu je šola odlično šla, 
se je odločil svoje znanje nadgraditi, zato se je vpisal na 
računalništvo na mariborski fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko (FERI). Pri triindvajsetih 
letih se je po diplomi vpisal v prvi letnik magistrskega 
študija. 

»Verjetno je za to v znatni meri kriv oče, saj me je vedno 
podpiral pri mojem zanimanju za tehniko in tehnologijo. 
Tudi ob popravljanju in obnavljanju starodobnih strojev 
in vozil sem dobival nova znanja. Vedno me je zanimalo, 
kako stvari delujejo in kako jih je mogoče upravljati – in 
to je neposredna povezava med strojništvom in računal-
ništvom.«

ZGORAJ Leon (desno) je že v srednji šoli bil najraje 
v računalniški učilnici.

Leon in traktor Steyr Na mladih svet stoji
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Na mladih svet stoji

Letos je Leonov oce 
dopolnil 50 let in 
sorodniki ter prijatelji 
so si belili glavo, 
kakšno presenecenje 
bi Sandiju pripravili.

Prvi starodobniški projekt
»Oče je domov privlekel zelo star angleški stabilni 
motor, ki je seveda bil nepremičnina. Pri mojih devetih 
letih se je lotil njegove obnove in meni je kot mulcu bila 
zadeva zelo zanimiva. Z devetimi leti sem se tudi včlanil 
v društvo Abraham Oldteimer, ki ga je ustanovil stric 
Drago, oče pa se je vanj vpisal takoj ob njegovi ustano-
vitvi. Bencinski štiritaktni motor znamke JAP, model 6, 
prostornine 588 ccm, je po tovarniških podatkih zmogel 
5,5 BHP (5,6 KM) pri 1800 vrtljajih v minuti. Z njegovim 
popravilom sem se naučil, kako tovrstni motorji delu-
jejo. To je resnično tako enostaven agregat, kakor da bi 
bil izdelan za potrebe učenja motoroznanstva. Ravno 
zaradi enostavnosti, počasnega delovanja in nizke 
relativne moči – približno 10 KM na liter prostornine – so 
sloveli kot zelo zanesljivi. Z njimi so nekoč poganjali ge-
neratorje, vodne črpalke, stabilne kmetijske stroje in še 
marsikaj drugega. Z očetom sva našega samo ponovno 
spravila v pogon, nisva pa ga koristno uporabila. Z njim 
sva se drugim ljubiteljem pohvalila na mednarodnem 
srečanju starodobne tehnike v Peskovcih leta 2007 in 
motor tudi po 13 letih še brez težav vžge,« je na hitro 
razložil Leon.

Popravljanje in vzdrževanje    
mopedov
Ko mulci divjajo z mopedi po kmečkih in gozdnih poteh, 
hitro pride do okvar. Velikokrat pri tem stopijo v pomoč 
vrstniki ali kakšno leto ali dve starejši prijatelji, ko gre 
pa res za nohte, se oče le izkaže kot najboljša izbira in 
pri Leonu ni bilo prav nič drugače. Do osemnajstega 
leta je bilo 'šraufanje' redno na sporedu, ko pa je opravil 
vozniški izpit, je z dveh presedlal na štiri kolesa. Ker sta 
pri hiši dva avtomobila, zaenkrat nima hude želje, da bi 
si omislil svojega, saj lahko brez težav vzame očetovega, 
največkrat pa mu svojega posodi mama. 

ZGORAJ DESNO Takole je bil videti traktor za očeta, ko so odstranili 
pločevinaste dele in ga grobo očistili. 
DESNO Dobra dva meseca kasneje je bila slika popolnoma drugačna.

Velik podvig v sodelovanju s   
stricem
Letos je Leonov oče dopolnil 50 let in sorodniki ter pri-
jatelji so si belili glavo, kakšno presenečenje bi Sandiju 
pripravili. Pobudo je prevzel Drago: »Ja, dolgo si že želi 
traktor, mu ga pa zrihtajmo. Ravno zdaj vem za enega. 
Lastnik ga prodaja v Markovcih, kar je odlično, saj Abra-
hami izhajamo od tam in Sandi ta traktor celo pozna. Vsi 
so vedeli, da si ga je njegov lastnik prislužil s sezonskimi 
deli v Nemčiji. Potem ga je do smrti redno uporabljal, a 
zadnjih pet let je samo stal – k sreči pod streho. Ker je 
njegov sin že pred tem kupil enakega Steyrja T 84 in si 
ga obnovil, se je odločil očetovega prodati. In tako smo 
ga mi kupili za Sandija.«

PRVA ZGORAJ Najzahtevnejši del za ličarska popravila je maska – po 
več kot petih desetletjih nepretrgane uporabe traktorja jo je praktično 
nemogoče vrniti v tovarniško stanje. ZGORAJ Nova so tudi vsa svetila. 
Za zanesljivejšo oskrbo z elektriko sta stric in nečak malce goljufala in 
namestila alternator, a dinamo je v omari. SPODAJ DESNO Ni bilo druge 
rešitve – morali so kupiti nov volanski obroč. 

LEVO V članski izkaznici je preveril, ali je član 
starodobniškega društva res že od leta 2006.
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Enovaljni traktorji Steyr

Čeprav smo o enovaljnih traktorjih te znamke 
pisali že v poletni številki AMC iz leta 2018, 
ponavljamo nekaj osnovnih dejstev. Prvi 
traktorji koncerna Steyr-Daimler-Puch so bili 
leta 1947 predstavljeni dvovaljni modeli serije 
180. Z enovaljno serijo 80 so začeli dve leti 
kasneje in jo izdelovali do leta 1964. Motor, 
prostornine 1330 ccm, je najprej zmogel 13 
KM (9,5 kW), leta 1953 pa so mu moč povišali 
na 15 KM (11 kW). Tri leta kasneje so pripravili 
novi model – 84, ki je pridobil še tri 'konje' (18 
KM – SAE), kar znese 16,5 KM po DIN oziroma 
okoli 12 kW. Posodobljeni model je bil seriji 80 
precej podoben, toda bil je malce krajši in širši 
ter obenem malenkost nižji. Zaradi naštetega 
je bilo njegovo težišče nižje in je bil primernej-
ši za obdelovanje nagnjenih površin. Na voljo 
je bil v štirih različicah, in sicer: osnovni model 
(T 84 Basismodell), sadjarski traktor (T 84a 
Hackfruchter), hitri traktor (T 84e Eil-Traktor) 
in traktor z ožjim kolotekom (T 84s Schmal-
spurtraktor). Skupaj so pri Steyrju od leta 1956 
do 1964 izdelali dobrih 26.500 traktorjev T 84 , 
od tega dve tretjini osnovnega modela.

Družina in prijatelji so bili navdušeni in nemudoma 
zbrali denar za darilo ter njegovo obnovo. »Dela je bilo 
veliko,« začne Leon, »stric niti ni spraševal, kar določil je, 
da mu bom pomagal pri obnovi. In sem mu. Z veseljem, 
saj je to bilo vendar presenečenje za mojega očeta. Vsak 
prosti čas sem izkoristil, saj sva za projekt imela samo tri 
mesece. Za obnovo traktorja je potrebna obilica znanja, 
a stric Drago Steyrja pozna tako dobro, da bi ga po 
mojem še v spanju zmetal skupaj. Seveda sem najprej 
dobil pomožna dela. Po moje zadnjih trideset let ni bil 
temeljito očiščen in to je bila moja prva naloga. Najprej 
sem odstranil debele sloje z oljem in mastjo prepoje-
nega blata, potem pa sva začela z razstavljanjem. Stric 
je popravil in zamenjal vse, kar je bilo treba, a ko sva 
zadevo začela spet sestavljati v celoto, sem spet prišel 
na vrsto. Čeprav Steyr na prvi pogled ni bil videti najbo-
lje, se je izkazalo, da pod kožo sploh ni slab. V motorju 

DESNO Zračni filter svoja leta 
odlično skriva.

je bilo treba menjati batne obročke in ležaje glavne 
gredi ter ojnice. Ker je bil že odprt, smo namestili vsa 
nova tesnila. Naftno črpalko je v red spravil stric (nova 
oba elementa), prav tako vbrizgalno šobo, v katero je 
vgradil nov vložek in natančno nastavil njeno delovanje, 
v menjalniku je bilo k sreči vse v najlepšem redu. Menjali 
smo krožna tesnila pogonske osi, zavorni sistem pa je 
bil deležen celovitega servisa. Pred sestavljanjem je bilo 
treba vsak sestavni del očistiti in razmastiti ter pri tem 
paziti, da ne pride do poškodb. To delo je, seveda, spet 
doletelo mene.«

Traktor – ličar 
Ko je bil traktor tehnično urejen in je na vrsti bilo barva-
nje, se je Leon še posebej izkazal. Čeprav na prvi pogled 
z 'ličarijo' ni ravno kakšnega velikega dela, se je pošteno 
namučil – sploh zato, ker je Drago silno natančen. Skoraj 
60 let star motorni pokrov vsekakor ne more biti gladek, 
zato se kitanju ni mogoče izogniti. 

»Posebej zahteven je prednji del, ki ima hladilne reže. 
Ne vem, kolikokrat smo ga popravljali, a poznavalec še 
vseeno vidi, da ni čisto nov. Pa tudi drugače je pločevina 
zaobljena, tako da še sam ne vem, kolikokrat sem posa-
mezno mesto kital in brusil. Z blatniki je šlo bolje, saj so 
vseeno bolj ravni. Ker je treba traktor v celoti prelakirati, 
sem moral pripraviti tudi motor, menjalnik in vse druge 
dele. Tako dolgo sem brusil, dokler stric Drago ni bil 
zadovoljen, 'finiš' pa smo vseeno zaupali profesionalcu. 
Odtenki, kakovost in lesk barv seveda ustrezajo tovorni-
škim specifikacijam, saj je material nabavil vendar stric 
Drago.«

Presenečenje
Traktor je bil nared tik pred praznovanjem očetovega 
rojstnega dne. Pretihotapili smo mu ga v garažo, jo 
zaprli in nanjo nalepili prometni znak omejitev hitrosti 
50. Slutil je, da mu nekaj pripravljamo, a pričakoval je 
mopeda. Seveda je bil popolnoma presenečen in je 
komaj prišel k sebi. Množica ljudi je ploskala, njemu pa 
ni bilo čisto nič jasno. Veseliti se je začel šele po nekaj 
minutah, ko je prišel k sebi. Zdaj se z velikim veseljem 
zapelje kakšen krog – najraje po asfaltu, da svojega 
rdečega ljubljenca ne bi slučajno umazal.

Slutil je, da mu 
nekaj pripravljamo, 
a pricakoval je 
mopeda. 
LEVO Za kontaktni ključ starodobnega traktorja se spodobi, da ima 
patino. SPODAJ Presenečenje je bilo popolno – ko je oče prišel k sebi, 
je na sedež, na blatniku, posadil mamo, odpeljal nekaj 100 metrov in si 
nato za umiritev privoščil pivo.

Leon in traktor Steyr Na mladih svet stoji
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varnostna tehnologija
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Honda v novem karavanskem Civicu Tourerju in v kombilimuzin-

skem Civicu modelnega leta 2014 predstavlja nov varnostni paket, ime-

novan ADAS. Varnostni sistemi pomagajo preprečiti trčenje ali ublažiti 

njegove posledice, hkrati pa na različne načine voznika opozarjajo na 

nekatere nevarnosti in omejitve na cesti.

Sedem sistemov deluje na podlagi podatkov, ki jih pridobivajo 

različna tipala, laserski radar ali večnamenska kamera, ki spremlja 

dogajanje pred vozilom. Varnostni sistemi dopolnjujejo pasivno in 

aktivno varnost vozila, ki mu je konzorcij Euro NCAP dal najvišjo oceno 

pet zvezdic. Z varnostnimi sistemi izpolnjuje Honda tudi svojo zavezo 

»Safety for Everyone« - Varnost za vse, ki poleg voznika in potnikov 

vključuje tudi pešce, kolesarje in druge udeležence v prometu.

Paket ADAS z novimi varnostnimi sistemi bo pri nas za približno 

1.200 evrov doplačila na voljo od marca dalje. Pri petvratnem modelu ga 

bo možno naročiti pri paketih opreme Lifestyle ali Executive, pri karavan-

skem Civicu Tourerju pa pri paketih Sport, Lifestyle ali Executive.

Pomoč za samodejno zaviranje 

City-Brake Active System je zasnovan za preprečevanje oziroma 

ublažitev trkov pri nizkih hitrostih, torej pri vožnji v mestih. Deluje na 

podlagi laserskega radarja, ki nadzira cesto pred vozilom in če oceni, 

da se trku ne bo mogoče izogniti, samodejno sproži delovanje zavor. 

	 Honda	Civic	je	bogatejša	za	številne	

sodobne	varnostne	sisteme,	zdru-

žene	v	paketu	ADAS.	Zanje	bo	treba	

doplačati	približno	1.200	evrov

	 Sedem	sistemov	deluje	s	pomo-

čjo	podatkov,	ki	jih	zbirajo	različ-

na	tipala,	radarji	in	večnamenska	

kamera,	obdela	jih	osrednja	elek-

tronska	enota

           Sedem sistemov  

         za večjo varnost
ANŽE	JAMNIK

Foto Honda

Sistem deluje pri hitrostih do 30 km/h ter zazna tako osebna kakor 

tudi tovorna vozila.

V primeru nevarnosti, da bi prišlo do trka, sistem najprej voznika na 

to opozori z zvočnim in svetlobnim signalom ter začne nato samodejno 

zavirati z največjo možno močjo. Sistem je mogoče tudi izklopiti, a le, 

ko vozilo miruje in do takrat, ko voznik ugasne motor vozila. Ob ponov-

nem zagonu se sistem zopet samodejno vključi.

Opozarjanje na nevarnost naleta

Če se pred vozilom znajde drugo vozilo (osebno ali tovorno), sis-

tem Forward Collision Warning preko večnamenske kamere prepozna 

morebitno nevarnost naleta. Deluje pri hitrostih nad 15 km/h ter z 

zvočnim in svetlobnim signalom voznika opozori na 

nevarnost. Voznik lahko po želji izbira 

med različnimi razdaljami, na 

katerih začne sistem delova-

ti, prav tako pa ga lahko 

tudi popolnoma izključi.

Vklop  
nezasenčenih luči

Sistem High Beam 

Support System delu-

je pri hitrostih nad 40 

km/h in prevzema nadzor 

nad samodejnim vklopom 

in izklopom nezasenčenih 

žarometov. Pri tem upošteva 

nasproti vozeča vozila (osebna in tovorna ter motocikle in kolesarje) in 

svetlost okolja. Voznik lahko ta sistem kadarkoli izključi.

Prepoznavanje voznega pasu 

Sistem Lane Departure Warning deluje na podlagi večnamenske 

kamere, ki spremlja označbe na cestišču. Če voznik nenamerno prevo-

zi črto oziroma zapusti svoj vozni pas in ob tem ne vklopi ustreznega 

smernika, sistem na to opozori z zvočnim in svetlobnim signalom. 

Sistem deluje pri hitrostih nad 63 km/h in na ravni cesti oziroma v 

ovinku s polmerom, večjim od 250 metrov. Po želji lahko voznik ta sis-

tem kadarkoli izključi.

Prepoznavanje prometnih znakov

Ta sistem temelji na večnamenski kameri, ki takrat, ko se vozilo 

premika naprej, prepoznava prometne znake. Sistem samodejno pre-

pozna posamezen prometni znak in ga prikaže na večnamenskem 

informacijskem zaslonu v kabini.

Sistem Traffic Sign Recognition prepoznava okrogle znake za 

omejitev hitrosti in za prepovedan promet. Naenkrat lahko prikaže dva 

prometna znaka – na desni strani zaslona prikazuje znake 

za omejitev hitrosti, na levi pa za prepovedan promet 

ter omejitve hitrosti z dopolnilnimi tablami, 

denimo za vremenske razmere.

Prav tako lahko sistem pre-

sodi, ali je določen znak 

pomemben ali ne, in 

zato prometne-

ga znaka, ki 

na primer 

omejuje 

hitrost le 

za tovorna 

vozila, ne 

prikaže. 

Sistem prika-

zuje znake v 

kabini na posebni strani znotraj večnamenskega informacijskega zaslo-

na ali pod običajnim zaslonom.

Ker Hondin sistem deluje na podlagi večnamenske kamere in ne 

na podlagi podatkov GPS, je vedno povsem aktualen in točen.

Nadzor mrtvega kota

Sistem Blind Spot Information s pomočjo radarske tehnologije 

samodejno zazna vozila, ki so se znašla v mrtvem kotu, ter pri hitrostih 

nad 20 km/h opozori na morebitno nevarnost. Sistem zmore zaznati 

tako osebna kot tudi tovorna vozila ter vozniku pomaga pri prehiteva-

nju, vključevanju v promet ali pri menjavi prometnih pasov.

Ko se vozilo znajde v mrtvem kotu, sistem na to opozori s prižiga-

njem lučke v stranskem vzvratnem ogledalu. Če voznik takrat vklopi 

smernik, začne lučka utripati, kot dodatno opozorilo pa se oglasi še 

zvočni signal. Sistem je mogoče tudi izklopiti, a le, ko vozilo stoji.

Opozorilo na vzvratni promet 

Hondin sistem Cross Traffic Monitor deluje na podlagi radarskih 

tipal na zadnjem delu vozila in pri vzvratni vožnji opozarja na bližajoča 

se vozila. Sistem na zaslonu kamere za pomoč pri vzvratni vožnji ali s 

puščico na večnamenskem informacijskem zaslonu opozori, iz katere 

smeri prihaja vozilo. Pri tem se oglasi tudi zvočni signal. Sistem zazna-

va osebna in tovorna vozila, ki ne vozijo hitreje od 25 km/h, voznik pa 

ga lahko ob mirujočem vozilu tudi popolnoma izključi.

Revija Mehanik in voznik je 
namenjena avtomehanikom, 
vulkanizerjem, poklicnim 
voznikom, prodajalcem vozil 
in vsem, ki jih zanimajo - 
predvsem tehnične - novosti 
v avtomobilski industriji in 
prevozništvu.
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Razdelilno planetno gonilo ozi-roma samozaporni sredinski diferen-cial s kronskimi zobniki sestavljata dva sončna kronska zobnika – spre-dnji zobnik poganja prednji, zadnji pa zadnji kolesi. Povezujejo ju štirje 
osnovna asimetrična porazdelitev navora 42:58 v korist zadnje osi. Poleg tega je diferencial nameščen v ločenem ohišju, sončni zobnik pa navor za prednjo premo prena-ša na zgornji verižnik, ki je prosto vrteče uležajen na zgornji odjemni gredi. Ta s pomočjo verige poga-nja spodnji verižnik, ki žene gred za pogon sprednjih koles.

Audi je štirikolesni pogon s sredinskim diferencialom Torsen T1 predstavil leta 1986 v modelu 80 Quattro. Ima planetni zobniški sklop z dvema sončnima zobnikoma. Eden od njiju poganja sprednjo, drugi pa zadnjo os (seveda vsak prek svoje gredi), povezujejo pa ju trije pari planetnih polžastih zobni-kov. Posamezen par je med seboj povezan s klasičnimi zobniki. Če pride do zdrsa koles ene od osi, se navor prenese na os z boljšim oprijemom in sicer največ do 75 odstotkov; v običajnih pogojih je razporeditev navora na obe osi v razmerju 50:50.

Prvotni štirikolesni pogon v Audiju Quattro pa je imel klasičen 

sredinski 
diferencial 
s stalnim raz-
merjem prenosa moči v razmerju 50:50. Diferencial je bil nameščen na votlo vstopno gred oziroma pogonsko gred iz menjalnika in je del navora prenašal na zadnji kole-si, del pa prek gredi, nameščene znotraj vstopne gredi, na prednji kolesi. Da zmogljivosti pogona ne bi bil omejene z zmožnostjo oprijema koles na osi s slabšo trakcijo, je imel avtomobil možnost zapore sredin-skega in zadnjega diferenciala; sprva mehansko, od leta 1981 dalje pa elektro-pnevmatsko.

Športni zadnji  
diferencial

Športni zadnji diferen-cial je Audi leta 2009 uve-

del pri modelu S4. Štirikolesni pogon, ki ima ta diferencial, poga-nja vsa štiri kolesa in glede na oprijem prednjih ali zadnjih koles prerazporeja navor med sprednjo in zadnjo os. Tak diferencial pripore k boljši 

vozni dinamiki, ker med vožnjo skozi ovinek dodaja moč zuna-njemu kolesu ter s tem izboljšuje vodenje vozila, stabilizira vozilo in zmanjša podkrmiljenje.

Športni diferencial je sesta-vljen iz konvencionalnega diferen-ciala oziroma gonila zadnjih koles ter dveh avtomatiziranih aktivnih gonil (za levo in desno kolo) z lamelnima sklopkama. Sklopki lahko prilagajata razporejanje moči na vsako posamezno zadnje 

Vozila z vzdolžno vgrajenim motorjem 
imajo stalni štirikolesni pogon s sredin-
skim diferencialom.

Diferencial Torsen omogoča prenos moči na os z boljšim opri-

jemom. Na podoben način delujejo tudi naslednje generacije s 

sredinskim diferencialom.

Enaki pogoji na sprednji in zadnji osi:Navor se enakomerno prena-ša na prednjo in zadnjo os. Hitrost vrtenja je enaka.

Vožnja v ovinku:Navor na prednji osi je do 3,5-krat manjši kot na zadnji. Prednja os se vrti hitreje.

Prednja os na ledu:Navor na prednji osi je do 3,5-krat manjši  kot na zadnji.  Prednja os se  vrti hitreje.
Zadnja os na ledu:Navor na prednji osi je do 3,5-krat večji kot na zadnji. Prednja os se vrti počasneje.

Zgradba sredinskega diferenciala Torsen

Izhodna gred za pogon sprednjih koles

Ohišje diferenciala

Sončni zobnik na  sprednji izhodni gredi

Polžasti zobniki

Sončni zobnik na zadnji izhodni gredi
Izhodna gred za pogon zadnjih koles

Prirobnica

Gred polžastih zobnikov

Planetni zobniki

Izhodna gred
Votla vstopna gredklasičen diferencial, diferencial Torsen ali, od Audija RS5 iz leta 2010 dalje, podoben sistem z dife-rencialom s kronskimi zobniki.

Pri tem načinu pogona se moč vseskozi prenaša na vsa štiri kolesa; pri starejših modelih je bilo razmerje med prednjo in zadnjo osjo 50:50, pri novejših pa je razmerje 40:60 v korist zadnje 

osi. Ob izgubi oprijema koles ene osi se navor v trenutku prenese na os z boljšim oprijemom; v zadnji generaciji se prenese do 85 odstotkov navora na zadnjo ali do 70 odstotkov na prednjo os.

planetni zobniki, ki jih skupaj z nosil-nim ohišjem poganja vstopna gred oziroma pogonska gred iz menjalni-ka. Vstopna gred je speljana znotraj votle gredi za pogon prednjih koles.
Ob normalnih pogojih se oba zobnika vrtita z enako hitrostjo kot ohišje, posebna geometrija pa omogoča omenjeno razmerje pre-nosa moči na prednjo in zadnjo os. Če ena os izgubi oprijem, se poveča hitrost vrtenja pripadajoče gredi in s tem tudi hitrost vrtenja kron-

skega zobnika v diferencialu. To pritisne ene lamele ob druge in ustvari trenje med njimi, zaradi samozapornega učinka pa se večji del navora prenese na drugi kronski zobnik ter prek pogonske gredi na os z boljšim oprijemom.

Diferencial Torsen
Samozaporni sredinski dife-rencial s kronskimi zobniki preka-ša (predhodni) pogon s samoza-pornim sredinskim diferencialom, ker ima širše območje za preraz-poreditev navora na posamezno os in ker popolnoma mehanski princip delovanja omogoča takoj-šen prenos sil in konstantno delo-vanje brez kakršnegakoli zamika. Poleg tega je novi diferencial kom-paktnih mer ter z maso 4,8 kg pri-bližno 2 kg lažji od predhodnika.

Samozaporni sredinski diferen-cial Torsen T3 je bil najprej pred-stavljen leta 2005 v drugi generaciji Audija RS4 in ga zdaj uporabljajo v številnih drugih modelih s štirikole-snim pogonom. Gre za klasično pla-netno gonilo s sončnim zobnikom za pogon sprednje osi, odjemno gred za pogon zadnje osi pa poga-nja planetni venec. Med njima so planetni zobniki. Zaradi večjega del-nega krožnega premera zunanjega zobnika oziroma zobniškega venca se pri tem pogonu običajno 60 odstotkov moči prenaša na zadnji kolesi, preostalih 40 pa prek sonč-nega zobnika z manjšim delnim kro-žnim premerom na prednji kolesi.
Enako zgrajen pogon je vgra-jen tudi v Audiju Q7, le da je tu 

Štirikolesni pogon Quattro zadnje gene-
racije, ki je bil leta 2010 predstavljen v 
Audiju RS5, temelji na samozapornem sre-
dinskem diferencialu s kronskimi zobniki.

www.revijamehanik.si
Nova generacija tovornjakov
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V Evropski uniji (torej tudi pri 

nas) morajo biti od novembra 

vse potniške (C1), poltovorne 

(C2) in tovorne (C3) pnevmatike 

označene z ustrezno nalepko. 

Razen nekaterih izjem jo morajo 

imeti vse pnevmatike, izdelane 

po 1. juliju. Nalepka vsebuje tri 

lastnosti pnevmatike – izkoristek 

goriva, oprijem na mokri podlagi, 

ki se oceni z uvrstitvijo v razrede 

od A (najboljše) do G (najslabše), 

in zunanji hrup. Vsaka od meritev 

mora biti izvedena v skladu s 

predpisi.

Merjenje kotalnega upora
Poraba goriva je povezana s 

kotalnim uporom pnevmatike. Ta 

se izmeri tako, da se pnevmatika 

namesti na merilec z bobnom in 

zavrti s predpisano hitrostjo. Ko 

pride pnevmatika v stik z bobnom, 

	 Nalepka	označuje	tri	lastnosti	

pnevmatike,	ki	vplivajo	na	njene	

zmogljivosti	–	izkoristek	goriva,	

oprijem	na	mokri	podlagi	in	zuna-

nji	hrup.

	 Meritve	potekajo	po	strogo	dolo-

čenih	pravilih,	predpisane	vredno-

sti	pa	so	za	potniške,	poltovorne	

in	tovorne	pnevmatike	različne.	

           Kako se določa razrede?
ANŽE	JAMNIK

Foto Anže Jamnik, Michelin

Kotalni upor (CR)
Potniške pnevmatike (C1) Poltovorne pnevmatike (C2) Tovorne pnevmatike (C3)

CR v kg/t razred CR v kg/t razred CR v kg/t razred

CR ≤ 6,5 A CR ≤ 5,5 A CR ≤ 4,0 A

6,6 ≤ CR ≤ 7,7 B 5,6 ≤ CR ≤ 6,7 B 4,1 ≤ CR ≤ 5,0 B

7,8 ≤ CR ≤ 9,0 C 6,8 ≤ CR ≤ 8,0 C 5,1 ≤ CR ≤ 6,0 C

/
D /

D 6,1 ≤ CR ≤ 7,0 D

9,1 ≤ CR ≤ 10,5 E 8,1 ≤ CR ≤ 9,2 E 7,1 ≤ CR ≤ 8,0 E

10,6 ≤ CR ≤ 12,0 F 9,3 ≤ CR ≤ 10,5 F CR ≥ 8,1 F

CR ≥ 12,1 G CR ≥ 10,6 G /
G

Oprijem na mokri podlagi
Potniške pnevmatike (C1) Poltovorne pnevmatike (C2) Tovorne pnevmatike (C3)

G razred G razred G razred

1,55 ≤ G A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A

1,40 ≤ G ≤ 1,54 B 1,25 ≤ G ≤ 1,39 B 1,10 ≤ G ≤ 1,24 B

1,25 ≤ G ≤ 1,39 C 1,10 ≤ G ≤ 1,24 C 0,95 ≤ G ≤ 1,09 C

/
D /

D 0,80 ≤ G ≤ 0,94 D

1,10 ≤ G ≤ 1,24 E 0,95 ≤ G ≤ 1,09 E 0,65 ≤ G ≤ 0,79 E

G ≤ 1,09 F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F

/
G /

G /
G

je treba vrtilni moment za vrtenje 

bobna povečati, iz te razlike pa 

se lahko izračuna kotalni upor (v 

kg/t). Na podlagi rezultatov se 

določi razred.

Merjenje oprijema na 

mokri podlagi

Tu sta možna dva predpisana 

načina meritve. Prvi je test zavira-

nja na mokri podlagi, pri katerem 

se meri zavorna zmogljivost pnev-

matike pri zaviranju s hitrosti 80 

km/h na 20 km/h. Drugi je test 

zdrsa prikolice, kjer se meri trenje 

med cesto in pnevmatiko pri hitro-

sti 65 km/h. Pri obeh meritvah 

dobimo indeks oprijema na mokri 

podlagi (G) glede na referenčno 

pnevmatiko.

Akcija Napolnimo  

pnevmatike z zrakom! 

pri nas že drugič
Za zagotavljanje optimalnih lastnosti 

morajo biti pnevmatike napolnjene s pred-

pisanim zračnim tlakom, zato ga preverjajte 

vsaj enkrat mesečno. 

Na pomen tlaka voznike opozarjajo 

tudi pri Michelin v okviru preventivne akcije 

Fill Up with Air! (Napolnimo pnevmatike z 

zrakom!), pri kateri preverjajo tlak naključ-

nim voznikom, ki se za to odločijo prostovoljno. Do sedaj so akcijo izvedli že v 35 državah; v Sloveniji 

v sodelovanju z OMV že drugič. Pri Michelinu opozarjajo, da za petino prenizek tlak poveča obrabo 

pnevmatike in za 20 odstotkov skrajša življenjsko dobo – pri povprečno 40.000 km je to kar 8.000 km. 

Obenem 1 bar prenizek tlak poveča porabo goriva za okoli šest odstotkov (pri porabi 8,0 l/100 km to 

pomeni 0,5 l) in poslabša oprijem v mokrem (zavorna pot pri zaviranju vozila s hitrosti 90 km/h na 70 

km/h je 45 m namesto 40 m).

Glasnost pnevmatik
C1* C2 C3

N v dB
glasnost 
v dB

glasnost 
v dB

glasnost 
v dB

N ≤ LV-3 67-71 69-71 70-72

LV-3 < N ≤ LV 70-74 72-74 73-75

N > LV 72-76 75-78 76-79

*vrednosti so odvisne od nazivne širine preseka

Merjenje zunanjega hrupa
Test se izvaja pri vožnji mimo 

dveh mikrofonov, nameščenih na 

višini 1,2 m in 7,5 m. Ocena se 

poda na podlagi testa ISO in izra-

zi v decibelih (dB) ter grafično s 

tremi valovi. Trije valovi so sedanja 

meja, dva ustrezata prihajajočim 

zakonom (LV), en val pa je 3 dB 

pod to mejo. 

Oprijem na mokri 

podlagi merijo 

bodisi z zaviranjem 

bodisi s pomočjo 

zdrsa prikolice, kjer 

se merijo trenje 

med cesto in pnev-

matiko.

Nalepka po videzu možno 

spominja na označevanje 

energijske učinkovitosti apa-

ratov bele tehnike. A pome-

ni najboljše, G pa najslabše.

Zunanji hrup izmerijo,  ko 

vozilo zapelje mimo dveh 

mikrofonov, nameščenih 

na višini 1,2 m in 7,5 m 

od središča. 

Pri testu 
zaviranja na 
mokri pod-
lagi merijo 
zmogljivost 
pnevmatike 
pri zaviranju 
s hitrosti 80 
km/h na 20 
km/h.

Kotalni upor merijo s 

pomočjo posebnega 

bobna.

Pogled v drobovje avtomobilske tehnike in tehnologije

Revija Mehanik in voznik, 
Studenec 31,  
1260 Ljubljana-Polje,  
telefon: 01 561 77 77,  
faks: 01 561 88 88

Oblika

Motor

Prostornina (ccm), moč (kW/KM/pri vrt./min)

Prenos moči

Podvozje

Zavore

Mere: dolžina × širina × višina (mm),

medosna razdalja (mm),

teža praznega vozila (kg), 

pnevmatike

Zmogljivost: najv. hitrost (km/h)

Enovaljni štiritaktni, vodno hlajeni dizel 

Traktor

1330, 12/16,5 pri 1750 (18 KM – SAE)

NEKATERI TEHNIČNI PODATKI TRAKTORJA STEYR T 84, LETNIK 1961

Motor spredaj poganja zadnji kolesi + kardanski odgon za pogon kmetijskih 

strojev, štiristopenjski nesinhronizirani menjalnik, ena prestava nazaj

Spredaj in zadaj nevzmetena toga prema, sprednja gibljivo vpeta na sredini

Bobnaste na zadnji premi, spredaj ni zavor, ročna na zadnji kolesi

2.550 × 1.600 × 1.520

1.650

1.220

Spredaj: 5,50–16, zadaj 8–28

16 km/h

Kaj pa v prihodnje?
»Saj mi je kar malo nerodno, štirinajst let sem član dru-
štva Oldteimer Abraham, celo pišem se Abraham, doma 
imamo lep traktor, pa si doslej nisem vzel časa, da bi 
opravil izpit za to vozilo. Zlasti stric me zaradi tega kar 
naprej zbada. Toda trenutno mi je najpomembnejši cilj 
študij. Ko bom tam naredil kljukico, bodo v večji meri 
prišle na vrsto druge stvari.«

Izpit za traktor je prav gotovo visoko na seznamu nujnih 
opravkov. Glede na to, iz kakšne družine prihaja, pa brez 
starodobnika vsekakor ne bo ostal. Pravi, da ga bolj 

kot traktorji in motorna kolesa privlačijo avtomobili. 
Nobene konkretne znamke nima v mislih, le avto naj bi 
bil tolikšen, da bi se visoko raščen fant z njim udobno 
vozil – torej vsaj zgornji srednji razred.

Pa veliko uspeha, Leon, se vidimo po zaključenem 
magistrskem študiju! 

Literatura in viri:

https://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_Steyr_84

https://sellfy.com/themanualman/p/AbD5/

Šterbenk, E: Enovaljni Steyr T 84. Novo življenje traktorja v spomin 

stricu. Avto motor Classic, julij 2018. Vransko.

Oče in sin: traktor gotovo ni bil zadnji 
starodobniški projekt Abrahamove družine, 

Leon se že razgleduje, kateri avtomobil bi bil 
najprimernejši za starodobnika. 
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Zvone DolencNa obisku

BESEDILO: Emil Šterbenk
FOTOGRAFIJE: U. Kopinšek, E. Šterbenk, arhiv D. Abraham

DRAGO
ABRAHAM
TRAKTORIST Z DUŠO,
S SRCEM IN TEHNIŠKIM
ZNANJEM 

Eden najbolj rosnih Dragovih spominov je tisti, ko so z 
zadnjega vlaka, ki je pripeljal v Šalovce, raztovorili ble-
ščeči novi traktor Deutz FL 514. Bil je prvi v tem naselju 
in znanilec obdobja, da bodo stroji začeli nadomeščati 
konje in krave. Pri Abrahamovih so sicer imeli kmetijo, 
a oče je delal v Zadrugi, kjer je imel pomembno funk-
cijo: vodja mehanične delavnice. Tam so popravljali 
vsa kmetijska orodja in stroje ter seveda tudi traktorje. 
Mali Drago je kmetijsko tehniko kar vpijal in bil nad njo 
neizmerno navdušen. 
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Drago AbrahamNa obisku

Traktor je zakon
Drago Abraham je pred tremi leti srečal abrahama in 
še vedno mu traktorji v življenju pomenijo zelo veliko. 
Ni mu dovolj, da se z njimi v Avstriji poklicno ukvarja. 
Zaposlen je kot mehanik v podjetju Lagerhaus Center v 
avstrijskem Güssingu, kamor se vsak dan vozi tako, da 
prečka del Madžarskega ozemlja in v obe smeri prevozi 
dobrih 110 km. S traktorji se 'igra' tudi doma. V prvi 
vrsti s svojimi, saj jih je doslej 'nabral' in obnovil okoli 
dvajset. Ampak to še ni vse. Je tudi ustanovitelj in pred-
sednik motor kluba Oldteimer Abraham, ki od leta 2004 
deluje v njihovi vasi. No, od zadnjega občnega zbora je 
podpredsednik, saj pravi, da se stvari morajo spreminja-
ti. Pa gremo lepo po vrsti. 

ZGORAJ Drago s traktorji tako rekoč diha, saj se 
z njimi 'druži' od mladosti.
LEVO Svoje znanje Drago širokogrudno deli 
s tistimi, ki ga potrebujejo.

Upokojeni žerjavist in
motokrosist je postal
železničar

Drago naju je za začetek peljal k Juriju Kozarju, ki 
je na svoji parceli zgradil 250 m dolgo železnico, 
po kateri vozi z modelom dizelske lokomotive z 
razmikom med tirnicama 127 mm, kar pravi, da 
je najmanjša širina tira, po katerem je še mogoče 
prevažati ljudi. Ker je na Goričkem ravnine bolj 
malo, mora njegova lokomotiva premagati klanec z 
naklonom 1,4 %. Iz istega razloga je moral zgraditi 
tudi 60-metrski viadukt. Tako vagone kot lokomo-
tivo je izdelal sam. Slednja ni v natančnem merilu, 
ampak je toliko večja, da se strojevodja lahko 'skri-
je' vanjo. Jurij je človek z goro raznolikih življenj-
skih izkušenj in vrtna železnica je samo del njegove 
zgodbe. V 25-letni motokros dirkaški karieri je 
odpeljal okoli 400 dirk in požel lepo število nagrad 
doma in na tujem. Pod njegovo hišo stoji skrbno 
restavriran žerjav iz leta 1962, ki tudi ima zanimivo 
zgodovino. Več o Juriju in njegovih dosežkih boste 
lahko prebrali v spomladanski številki naše revije. 

DESNO V tem koncu Slovenije se ne ukvarjajo le z 
avtomobili, motornimi kolesi in s traktorji, ampak ohranjajo 
tudi kmetijske stroje, gasilsko tehniko ter drobne predmete.

Greš z mano na Goričko?
Tako me je po telefonu povabil predsednik SVAMZ-a, 
Franci Škrjanec, in nadaljeval: »Na Goričkem sem spo-
znal izjemno zanimivega gospoda, ki je večino življenja 
posvetil traktorjem – tako novim kot starodobnikom. 
Pri tem je postal vrhunski strokovnjak, ki svoje znanje 
z veseljem posreduje drugim, še najbolj vesel je, če ga 
želijo poslušati mladi ljudje. Po moje bi bilo prav, da bi 
nekaj njegovih izkušenj bili deležni tudi bralci revije Avto 
Motor Classic.«

Glede na to, da berete tale članek, vam je jasno, da 
povabila nisem odklonil. Seveda ne, z nekaj skopimi 
informacijami me je Franci tako 'zakuril', da sem že sko-
raj štel, kolikokrat še grem spat do sobote. Toda Drago 
je odličen organizator in naju ni povabil samo k sebi, 
ampak nama je pripravil mali tehnično obarvan izlet po 
Goričkem. Ogledala sva si vrtno železnico in peljali smo 
se celo z majhnim vlakom. Bili smo gostje predsednika 
Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Ša-
lovci in spoznali Dragovega brata ter nečaka. Slednjega 
gostimo v rubriki: Na mladih svet stoji. 

V Mursko Soboto v poklicno šolo
Drago nadaljuje svojo pripoved: »Po osnovni šoli so 
me dali v uk za ključavničarja v Mursko Soboto, ki pa je 
nisem končal, saj me je boljši zaslužek zvabil v Avstrijo. 
Tam sem najprej delal kot nekvalificirani delavec, a 
potem sem ugotovil, da brez šole nikakor ne bo šlo. 
Svojo luknjo v izobrazbi sem tako napolnil na večer-
ni kmetijski tehniški šoli in postal kmetijski tehnik. 
Delal sem v velikem podjetju Deutz Fahr na Dunaju in 
sodeloval z razvojniki z institutov ter s fakultet. Žal se 
mi je primerila nesreča (v delavnici so čezme zapeljali 
s traktorjem) in zaradi tega sem za dve leti obtičal na 
bolniškem dopustu. Ker sem se želel vrniti v Slovenijo, 
sem kasneje iskal delo bližje domu in ga na srečo našel 
v obmejnem Güssingu.

V tej delavnici Drago traktorske 
razvaline spreminja v lepotce.



50 AVTO MOTOR CLASSIC    51AVTO MOTOR CLASSIC    

Doma je najlepše
Tako se je vrnil v Slovenijo in postal dnevni migrant. Na 
Goričkem je na ženinem domu obnovil in dogradil hišo 
z gospodarskimi poslopji. Posestvo z 11 ha obdeloval-
nih površin so poimenovali Ekološka kmetija Kerčmar 
Abraham. Čez teden je s časom bolj na tesno, zato pa 
se ob koncih tedna po opravljenem delu na kmetiji rad 
druži s somišljeniki. Najprej se je včlanil v sekcijo ljubi-
teljev kmetijske tehnike v Jablah. Potem so ob podpori 
občine Gornji Petrovci ustanovili Klub ljubiteljev stare 
kmetijske tehnike Pomurje s sedežem v Rakičanu, kjer 
je sodeloval. Leta 2004 je skupaj s prijatelji, z znanci in 
s podporo lokalne skupnosti ustanovil Oldteimer klub 
Abraham. Ta združuje blizu sto članov, ti pa imajo v 
lasti 84 traktorjev, 32 avtomobilov 26 motornih koles in 
11 stabilnih motorjev. Koliko imajo kmetijskih strojev, 
priključkov in orodij, pa niti natančno ne vedo. 

Dvakrat ga je kupil in obakrat 
preplačal
Za Dragovo starodobniško pot je najbolj pomemben 
tisti traktor z zadnjega vlaka. Ko mu je prišlo na uho, da 
bodo starega Deutza prodali na dražbi, se je je seveda 
udeležil. Tam se je znašel zagrizen ponudnik, ki je ceno 

dvigal v nebo. A Drago se ni dal. Zmagal je, a je za to pla-
čal vsaj dvakrat večjo ceno, kakor je traktor dejansko bil 
vreden. Žal to še ni bilo dovolj. Iz Amerike se je kot strela 
z jasnega pojavil dedič, ki je bil zakoniti lastnik tega trak-
torja. Drago se nikakor ni hotel ločiti od njega, zato ga je 
že drugič preplačal. Potem ga je obnovil in za to porabil 
naslednji kup denarja. Ampak zdaj ima svoj prvi traktor 
– tistega, ki ga je vozil že pri sedmih letih, pri desetih 
pa je pri oranju v koš dajal mnogo starejše izkušene 
traktoriste. No, vidite – ljubezen je res slepa in človeka 
lahko drago stane. Traktor je postal del Abrahamove 
zbirke in zlepa ne bo zamenjal gospodarja, trenutno pa 
'domuje' v Avstriji kot razstavni predmet v gostilni z več 
kot stoletno tradicijo. 

Najljubši traktor
Čeprav na Deutza FL 415 gleda z nostalgijo, mu je k 
srcu najbolj prirasel Deutz 40 LS. Tudi tukaj ni šlo brez 
čustev, saj sta vrstnika – oba letnika 1967. Tudi tega je 
spravil v praktično tovarniško stanje in z njim prepotoval 
Slovenijo po dolgem in počez. Peljal se je z Goričkega 
v Piran, prečkal Vršič, ko je bila zaradi zimskih razmer 
cesta še zaprta, obiskal Tino Maze, vse države, ki mejijo 
s Slovenijo. Seveda ne sam, ampak s prijatelji iz kluba 
in z drugimi somišljeniki: »Ne bi verjeli, kako daleč se v 
enem dnevu lahko pripelje s traktorjem, ki pelje okoli 
30 km/h. Tale moj Deutz s 40 'konji' lahko drvi 32, s čisto 
polnim 'gasom' tudi 35 km/h.«

Delavnica ali razvojni center
Obisk s predsednikom Škrjancem sva zaključila v delav-
nici – kje pa naj bi ga drugje. Vse stene so napolnjene s 
skrbno zloženim orodjem. A orodje je tudi v omarah in 
pod 'panki' (delovnimi mizami). Kakšen ključ pa je ostal 
tudi na 'pacientih', ki jih ima v delu. Trenutno vzporedno 

Emilov Fordson
Tokrat je na naslovnici revije traktor. Traktorjev 
Fordson pri nas ne moremo najti za vsakim vo-
galom, saj so precej redki. Emil Pocak, tudi član 
društva Oldteimer Abraham, je ponosni lastnik 
zelo lepo obnovljenega primerka Fordson Major 
Diesel, o katerem pove: »Tale traktor je k nam 
prišel iz Avstrije. Drago ga je našel na Dunaju, ko 
je še delal tam. Domov smo ga pripeljali v dokaj 
slabem stanju, nevoznega. Ker imam veliko 
kmetijo, si ne morem privoščiti, da bi vozilo 
restavriral sam, zato so mi ga v zelo dobro stanje 
spravili na Madžarskem. Že zato, ker gre pri nas 
za relativno manj znano znamko, mi je bil všeč, 
prepričala pa me je letnica njegove izdelave, ki je 
ista kot letnica mojega rojstva – 1955. Z njim se 
udeležujem srečanj in naših klubskih izletov, ki 
trajajo do teden dni.« 

Fordson je bila blagovna znamka koncerna 
Ford&Son, kjer so v letu 1917 ustanovila Henry 
Ford in njegov sin in je v ZDA delovala do leta 
1928. Kasneje so tam tudi traktorje proizvajali 
pod blagovno znamko Ford. Fordson so dlje 
proizvajali na naši strani Atlantika, in sicer na 
Irskem ter v Veliki Britaniji. V slednji je blagovna 
znamka Fordson preživela do leta 1964, potem 
pa so se tudi tam odločili za znamko Ford.

ZGORAJ Dragova prva traktorska ljubezen je bil Deutz FL 514, 
ki ga je kar trikrat obnovil – vzporedno s širjenjem obsega 
znanja si je sam dvigal merila za obnovo.

pelje dva projekta. Prvi je Steyr T 84, ki ga člani kluba 
pripravljajo kot presenečenje za 50. rojstni dan. Ker gre 
za presenečenje, seveda ni povedal, komu je namenjen. 
Je pa pokazal, da bodo vanj vgradili nov zobniški par, s 
katerim bodo običajni traktor spremenili v hitrega. Drugi 
projekt je njegova nova ljubezen: Lanz Buldog L5506 
iz leta 1947, ki ga je našel v Sloveniji kot nedokončan 
projekt restavracije. 

ZGORAJ Z Deutzem 40 LS je Drago prevozil vso Slovenijo 
in zapeljal na ozemlja vseh naših sosednjih držav.

SPODAJ Steyr T 84, ki je trenutno na 'operacijski mizi', bo 
neznanemu srečnežu zelo polepšal 50. rojstni dan.

Na obisku
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Na obisku

Poseben stroj
Lanz Buldog je v primerjavi z današnjimi traktorji resnič-
no nekaj posebnega. Njegov dizelski motor ima samo 
en valj z 'junaško' prostornino, 2807 ccm. Za nameček 
bat potuje naprej in nazaj, saj valj leži v ravnini šasije. 
Poleg tega deluje v dvotaktnem ritmu. »A to še ni vse,« 
nas poduči Drago. »Čeprav je dizel, lahko do pet minut 
deluje na petrolej – zato ima vžigalno tuljavo in svečko. 
Ko se motor ogreje, samo zavrtimo ročaj pipice in v 
motor spustimo plinsko olje. Lahko ga pa vžgemo tudi 
neposredno s plinskim oljem, a v tem primeru je treba 
žarilno glavo segreti do žarjenja. Ampak to ni dovolj, 
vztrajnik v obliki jermenice za pogon stabilnih strojev je 
treba sedemkrat obrniti nazaj, preden lahko poženete 
električni zaganjalnik. Hlajenje je vodno, ampak termo-
sifonsko, torej brez vodne črpalke. Menjalnik je v osnovi 
tristopenjski z reduktorjem in ima torej šest prestavnih 
razmerij – tri počasne in tri hitre prestave. Ampak smer 
vrtenja celotnega menjalnika je mogoče obrniti, tako da 
je tudi za vzvratno vožnjo na voljo šest prestav. Motor 
zmore 16 kW moči (22 KM) in star kmetijski stroj požene 
do 19 km/h.« 

'Šparanje' je lahko zelo drago
Ker je na delovni mizi imel kartonsko škatlo lakov in raz-
redčil, sem ga vprašal, zakaj jih toliko potrebuje. »Veste«, 
je rekel, »čeprav se pri večini traktorjev najde vsaj kaj 
malega rdeče barve, so praviloma vsaj malo različne. To 
velja tudi za druge odtenke, da ne govorimo o različnih 
kemijskih osnovah posameznih lakov. Današnji avtomo-
bilski laki so daleč preveč svetleči, zato barve naročujem 
pri preverjenem nemškem dobavitelju. Starodobnim 
traktorjem cene rastejo, torej je jasno, da tudi materialu 
in rezervnim delom. Z nanosom neustreznega odtenka 
laka lahko vrednost traktorja zelo znižate, pri materialu 
pa boste prihranili le nekaj deset evrov.

ZGORAJ DESNO Lanz Buldog je k hiši sicer prišel sestavljen, 
vendar motor ni deloval in lak ni bil po tovarniških specifikacijah 
– pa ga je Drago dal 'narazen'. SPODAJ Prednja os je vpeta na 
'vago', obe kolesi pa sta še posebej vzmeteni. 

ZGORAJ Pri restavracijah je treba ohraniti čim več izvirnih delov 
– od vijakov dalje. SPODAJ S premikom te ročice preklapljamo 
med napajanjem s petrolejem ali plinskim oljem. 

DESNO »Z nanosom neustreznega laka vrednost starodobnega 
traktorja zelo znižamo,« pove Drago. 

Spet sva ga merila in spet je bilo vse, kakor je treba. 
Potem pa je predlagal, da ga stehtava. Aha, tu je razlika 
– bat je bil lažji od originala – torej je gostota drugačna 
in se material očitno drugače razteza. Kupili smo nov 
originalni bat in težave so izginile – prav tako kakor 100 
EUR za neoriginalni rezervni del.« 

Ne le traktorji
Dragova delavnica je resnično razvojni center. Tam je 
obnovil svoj starodobni motocikel DKW 250, stabilne 
motorje, a njegova posebnost je tudi friziranje motornih 
žag. Malo nenavadno, kajne? Ne, možakar namreč že 
dolga leta tekmuje v hitrostnem žaganju. Edina stvar, ki 
jo ima v delavnici še posebej pod ključem, tako rekoč v 
sefu, je njegova 'orožarna' tekmovalnih motornih žag. 

SPODAJ Za tole rusko orjakinjo iz leta 1956 so 
potrebne močne roke.
LEVO V 'sefu' je zložena množica motornih žag, 
pripravljenih za tekmovanja.

Še slabše je, če uporabite rezervne dele nepreverjenih 
izdelovalcev, bom povedal primer. Nekaj let nazaj sem 
popravljal traktor Porsche Hofherr-Schrantz. Ker origi-
nalni bat stane več kot 250 evrov, smo pri rokodelcu na 
Madžarskem naročili ustreznega za približno 100 EUR. 
Ko so mi ga prinesli, sem ga temeljito premeril in za-
dovoljen ugotovil, da prav nič ne odstopa od originala. 
Vgradil sem ga in motor vžgal. Odlično je delal. A ko sem 
se zapeljal samo do njive, je ugasnil. Ker ni nič pametno 
početi na silo, sem traktor pustil tam in se vrnil čez uro. 
Ubogljivo je vžgal, a ko sem pripeljal nazaj do delavnice, 
je spet obstal. Naslednji dan je v goste prišel Jože Mejač 
iz kluba Soteska. Predlagal je, da vzameva bat iz valja. 

Buldogovo 
hlajenje je vodno 
– termosifonsko, 
a za učinkovitejše 
odvajanje toplote 
skrbi ventilator.

Drago Abraham
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Mentor
Drago je res vesel, če svoje znanje lahko posreduje mlaj-
šim in manj izkušenim oziroma tistim, ki ga potrebujejo. 
Pravi, da njegovi nasveti največkrat padejo na plodna 
tla. Zato je v vsakem klubu, katerega član je bil, izobra-
ževanje postavljal na prvo mesto. Šteje si v čast, da mu 
je s sodelovanjem v tem koncu Slovenije uspelo ohraniti 

Sodelovanje z drugimi
društvi
Članice in člani društva Oldteimer Abraham 
v svojem kraju delajo z roko v roki z drugimi 
društvi. Večnamenski dom v Peskovcih si 
delijo s tamkajšnjim prostovoljnim gasilskim 
društvom in gasilsko zvezo, s kulturno-turi-
stičnim društvom Vesele vidre in z društvoma 
upokojencev in čebelarjev. Med drugim so 
naju peljali na Domanjševsko domačijo, ki so 
jo v tem kraju obnovili pripadniki madžarske 
manjšine. Po posestvu nas je vodil predsednik, 
Dušan Orban, in nam ob tem razkril načrte, ki 
jih s tem kompleksom imajo. Že zdaj je posta-
vljena etnografska zbirka, ki prikazuje življenje 
in delo na tem območju (pretežno) v zadnjem 
stoletju. Med drugim si lahko ogledate spalnico 
in kuhinjo bogate kmečke družine, zbirke orodja 
in opreme za žganjekuho, čevljarsko in mizarsko 
delavnico, veliko zbirko kmetijskih pripomočkov 
in vsakdanje predmete iz tistega časa, da o na 
podstrešju skriti dimnici niti ne govorimo. Dušan 
je na svetlo pripeljal enega zanimivejših pred-
metov –enobrazdni obračalni plug za konjsko ali 
volovsko vprego, ki ga je zadrugi kmalu po drugi 
vojni podaril maršal Tito. Ob etnoloških zbirkah 
ponujajo še nastanitvene zmogljivosti za 14 
oseb, saj na ta način želijo dati svoj prispevek k 
razvoju turističnih in izletniških dejavnosti v tem 
delu Slovenije. Tudi njihovo zgodbo boste lahko 
prebrali v spomladanski številki naše revije. 

lepo število 'živih' predmetov tehniške dediščine. Brez 
izobraževanja ljubiteljev bi v Avstrijo 'odšlo' še veliko več 
starodobnih avtomobilov, traktorjev, kmetijskih strojev 
in opreme. A takoj za tema vsebinama je na vrsti dru-
ženje. Temu v njihovem društvu tudi posvečajo veliko 
pozornost in v te tri osnovne smeri bodo ciljali tudi v 
prihodnje. 

ZGORAJ Enako pomembno kot restavriranje traktorjev in s tem ohranjanje tehniške 
dediščine je druženje, so enotni člani društva Oldteimer Abraham.

Drago je res vesel,
ce svoje znanje 
lahko posreduje 
mlajšim in manj 
izkušenim oziroma 
tistim, ki ga 
potrebujejo.

Obračalni plug.

Drago Abraham

Večnamenski dom.
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MERCEDES 540K
BESEDILO: Franci Škrjanec  |  FOTOGRAFIJE: Splet

ZGORAJ Deklaracijska tablica s številkami in podatki 
vozila.
SPODAJ Mimoidoči prebivalci Moskve začudeno opazujejo 
parkiranega Mercedesa.

Moskva, SSSR 1939
Jozef Stalin je 23. avgusta 1939, po podpisu zgodo-
vinskega pakta, imenovanega 'Molotov-Ribbentrop' 
(zunanji ministri), med Nemčijo in Sovjetsko zvezo, 
pospremil nemškega zunanjega ministra Ribbentro-
pa do avtomobila, parkiranega na dvorišču Kremlja. 
Nemški minister je sedel v 12-valjni 'Packard' – ene-
ga od petindvajsetih avtomobilov, ki so jih imeli v 
sovjetski vladi. Stalin je v šali pripomnil, da je nje-
gova ljubljena znamka na žalost avtomobil, ki so ga 
proizvedli Američani, saj še ni imel priložnosti, da bi 
spoznal avtomobile, ki jih proizvajajo dobri prijatelji 
Nemci. V nadaljevanju pogovora je Stalin namignil 
Ribbentropu, da mu je zelo všeč oklepna limuzina 
Mercedes-Benz-770K.

Namiga ni bilo težko dešifrirati. Nekaj tednov pozne-
je je iz Berlina na naslov Stalina prispel velika zaboj 
in pismo Adolfa Hitlerja. Ko je šef Stalinove varnosti, 

general Vlasik, odprl lesen zabojnik, se je izkazalo, da 
ne gre za oklepno pošast 770K, ampak športni dvosed, 
odprti roadster 'Mercedes-Benz-540K'. Pod njegovim 
pokrovom je bil 8-valjni motor z močjo 180 KM, ki je 
avto pognal do 170 km/h. Avtomobil je imel neverjetno 
lepo oblikovano karoserijo ter maksimalno udobnost za 
voznika in sopotnika. Takšna oblika karoserije se je ime-
novala športni roadster in je veljala za najbolj prestižen 
in zaželen avtomobil v zbirkah bogatih, pomembnih in 
plemenitih ljudi.

Ko je videl ekstravagantno darilo, Stalin ni bil preveč 
navdušen: prvič, nikoli ni dobil želene limuzine, in 
drugič, ker se je bal poskusov atentata, si ni upal upora-
bljati odprtih avtomobilov (Stalin je bil znan po socialni 
anksioznosti – fobiji). Josif Visirionovič Stalin je vedel, 
kaj storiti s črnim mercedesom. Na silvestrovo 1940 je ta 
vrhunski avtomobil podaril svojemu najmlajšemu sinu 
Vasiliju. Proti koncu petdesetih je vozilo dobil general 

Sovjetske rdeče armade.
Te resnične informacije o 'velikem črnem mercedesu' so 
preganjale številne lovce na blago, med njimi tudi šved-
skega prevajalca Alfa Johanssona, ki je živel v Sovjetski 
zvezi. Poleti 1962 je po naključju tudi sam ugotovil, da 
so govorice resnične. Zavedal se je, da bi javno poi-
zvedovanje za tem vozilom bilo zelo nevarno, saj so ga 
številni iskali, med njimi tudi tajne službe. Moral je biti 
zelo previden, saj bi kakršno koli 'puščanje informacij 
ter sledi' povzročilo, da bi bil avtomobil takoj 'zasežen'. 
Ker je bil Johansson po narodnosti Šved, ga je KGB 
zelo natančno nadzoroval, saj je bil akreditiran novinar. 
Vzpostavljen je bil tudi zunanji nadzor kot za vsakega 
tujca, ki je prišel v ZSSR. Tako je že samo gibanje po 
takratni Sovjetski zvezi bilo zelo oteženo. Če bi 'obla-
sti' ugotovile, da ga zanima avto generala, bi se lahko 

LEVO Mercedes-Benz-540K; pod njegovim 
pokrovom je bil 8-valjni motor z močjo 180 KM, 
ki je avto pognal do 170 km/h.

Mercedes 540K
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takoj poslovil od upanja, da bo našel Mercedes, saj bi 
ga izgnali v 24 urah, njegovi potencialni sodelavci pa bi 
dobili enosmerno vozovnico za Sibirijo. Po opravljenih 
možnih stikih s tistimi, ki so imeli informacije o lokaciji 
Mercedesa, se končno zelo previdno odpravi v vas Artur. 
Ko so vozilo končno našli, je sledil hladen tuš, saj je 
general A. Leštin pred kratkim umrl. Na veliko srečo je 
sin generala ohranil (zadržal) vozilo, ki je bilo parkirano 
(natančneje zelo dobro skrito izza dače – ruska lesena 
podeželska hiša) pod drevesom, prekrito z debelo 
vojaško ponjavo. Skrit pred pogledi mimoidočih in tudi 
'tistih', ki sploh niso smeli videti vozila. 

Johansson je občudoval druga vozila 'tovarišev' na 
dvorišču, pa tudi njihov pogum, saj so bili primeri, ko so 
take pogumne duše ujeli in je, milo rečeno, po kratkem 
sojenju sledil gulag (sibirsko delovno taborišče).

Šved je najprej na vozilu iskal ploščico s serijsko števil-
ko. Izkazalo se je, da sploh ni tam, kjer jo je pričakoval, 
ampak še vedno na karoserijski armaturni plošči, in kar 
je najpomembneje, nedotaknjena. Nato je segel v svoj 
žep, kjer je imel zapisan odgovor tovarne Mercedes, iz 
katere je prejel vse informacije o vozilu (ni znano, po 
kateri poti mu je tovarna Mercedes poslala te informa-
cije). Sledil je najpomembnejši trenutek. Ali se številke 
ujemajo? Leto izdelave 1939, tovarniška št. 408 383, ser. 
številka 317 029. Številke so se ujemale kot na tomboli. 
Takrat pa se je pojavila največja težava. Kako sploh 
spraviti vozilo iz ZSSSR-a. Alf tudi ni bil norec, očitno je 
komunikacija z Rusi pustila svoj pečat. Začel je razmi-
šljati, kako naj 'vara' sistem, saj so si vsi drugi stari avto-
mobili bili nekako podobni. Začel je razmišljati o malem 
'tunningu' in dati mercedesu malo opla ali DKW ... ali 

ga stilizirati v sovjetsko avtomobilsko industrijo. Nato je 
prišel na idejo, da bi avto razstavil in ga poslal po delih 
na Švedsko, a ko je ocenil, da določeni sklopi in okvir 
vozila ne bosta za v poštni 'nabiralnik', je zamisel opustil. 
Po končani 'restavraciji' je prišla ideja o turistični vožnji 
na počitnice v svojem avtomobilu. To je bila tudi najbolj 
pametna zamisel, ki jo je tudi ustvaril.

Ko se je iz Moskve pripeljal do carinske postojanke s tre-
sočimi koleni, se je spoprijel z množico 'gledalcev'. Celo-
tna carinarnica je prišla pogledat stari avtomobil, saj so 
njegovi papirji bili v popolnem redu. Tamožniki (cariniki) 
so sklenili, da ekscentrični tujec v starem avtomobilu 
gre pač na počitnice. Ko je slišal besede 'zmožno jehat 
dalšje' (lahko peljete naprej), si je verjetno pošteno 
oddahnil. Tako je z velikim olajšanjem zapeljal proti 
drugi meji. Šele na Finskem se je malo sprostil, saj takrat 
tudi tujcem ni bilo čisto preprosto prestopiti katere koli 
državne meje.

Končno je 'veliki črni mercedes' mirno in samozavestno 
zapeljal po avtocesti. Dogajanja do prodaje vozila niso 
znana, pravzaprav nikjer zabeležena.

Tako je 540K eden tistih avtomobilov, če ne zadnji Spe-
zial Roadster, ki je bil kdaj koli zgrajen, kar je verjetno 
razlog, da je bil v Monterreyu prodan za 7.480.000 $. 
540K je bil nato shranjen na razstavi hotela – casina 
Imperial Palace v Las Vegasu, nato pa v zbirki družine 
Lion v Kaliforniji. Po prodaji leta 2017 na eni od javnih 
dražb je avto dobil novega lastnika, čigar ime je trenu-
tno anonimno. Izklicna cena na javni dražbi pa je bila 

11.700.000 $.

Berlin 1937 (Berchtesgaden 
1945)
Šef Luftwaffe je ljubil umetnost in čudovite avtomo-
bile. Številni vedo o načinih polnjenja njegove zbirke. 
Mercedes-Benz ni bil prvi kompresorski Mercedes 540K 
v garaži pilota veterana iz prve svetovne vojne. Skupaj 
z več 'Horch-i' in drugimi Göringovimi avtomobili je bil 
zanj posebej zasnovan najbolj znani 540. kabriolet tipa 
'B' (5-sedežni, 4-okenski, 2-vratni), z zaprtimi loki zadnjih 
koles. Mercedes Benz 540K Special Rodster, šasija št. 
169334, je bil svojemu lastniku še posebej drag, saj ga je 
leta 1937 naročil rajhski kancler, Hitler pa ga je za rojstni 
dan podaril drugi osebi nacistične Nemčije, Hermannu 
Göringu. Poleg tega je vozilo imelo najljubšo barvo vod-

SPODAJ Američani skrbno naložijo in pripravijo slavnega "Blue 
Goose" za prevoz.

je Luftwaffeja – sinje modro. Leteči orli s svastiko na vra-
tih so znak, da avto spada v najvišjo kasto 'naroda'. Na 
predalu za rokavice je bil napis darovalca (očitno zato, 
da lastnik ne bi slučajno pozabil, komu dolguje takšno 
darilo). Notranjost je bila oblečena z modrim usnjem. 
Göring je postal čustven. Kot so se pozneje spomnili 
prisotni na pogostitvi, je takoj splezal v avto, a je izgubil 
nadzor in skoraj podrl bližnjo mizo, saj je bilo kar težko 
prvič obvladati vožnjo s takim avtomobilom. Eleganten 
in hiter roadster je bil opremljen s težkim oklepom, 
zaradi česar je bilo zaviranje precej slabše, v zavojih pa 
je zelo hitro začel drseti. Ne samo to, v smislu varnosti 
za odprt avtomobil je oklep v glavnem nesmiseln, saj je 
vozilo poleg težkih plošč opremljeno tudi z nepremični-
mi, tremi prsti debelimi neprebojnimi stekli.

Göring je bil dobesedno nor na avto. Ojačan motor s 
kompresorjem Roots je omogočil razvoj moči 185 KM, 

Mercedes-Benz ni bil 
prvi kompresorski 

Mercedes 540K 
v garaži pilota 

veterana iz prve 
svetovne vojne.

ZGORAJ Podpis pakta Ribbentrop-Molotov, 23. avgusta 
1939 v Moskvi.
SPODAJ LEVO Stalinov avtomobil v ZDA na dražbi.

ZGORAJ Göring pri prevzemu darila.
ZGORAJ LEVO Ta avto je v zgodovini res naredil veliko hrupa, 
ne le zato, ker je bil narejen po naročilu in je pripadal Göringu, 
ampak tudi zato, ker je bil med zbiralci zelo zaželen.

Mercedes 540KNenavadna zgodba
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Avgusta istega leta je bil izdan ukaz ameriškega ministr-
stva za finance, v katerem je pisalo, da sta oba Hitlerjeva 
Mercedes-Benza predragocena za povojne shode in jih 
je treba odpeljati v ZDA.

Najprej so Američani verjeli, da obe ujeti vozili pripadata
Hitlerju. Šele kasneje so izvedeli, da je bil lastnik enega 
bil Hermannu Göring, kar priča grb na vratih. Na Hitler-
jevih avtomobilih grb ni bil uporabljen. Naknadno so to 
potrdili tudi nabavni dokumenti

Septembra 1945 je bil izdan ukaz za natovarjanje pod 
zaščito 10 padalcev, ki jih je vodil narednik D. Cox iz iste 
101. zračne divizije. Avtomobili so bili dostavljeni v Wa-
shington. Zanje se je začelo mirno življenje. 2. novembra 
1945 sta se avtomobila udeležila iz Washingtona na 
povojni turneji (45 dni), v štirih mestih Pensilvanije, 
desetih mestih v Ohiu in treh mestih v Indiani ter nazaj v 
Washington. Na začetku leta 1946 so se odločili za drugo 
turnejo, Illinois in Nebrasko. Nato se je 'Blue Goose' 

najvišja hitrost pa je bila 200 km/h (in to leta 1938!). 
Pozimi 1940–1941 je Göring poslal roadsterja v Sin-
delfingen, v obrat Daimler-Benz na prebarvanje, saj je 
kovinsko modra obloga zbledela. Ko je Göringu zrasel 
trebuh in je skupna teža presegla 120 kg, je bil volan v 
napoto. Zato so naslonjalo voznikovega sedeža stanjšali 
za 100 mm. Celotna zadnja blazina je bila preoblikovana 
in prekrita z novim usnjem, ki se je tako po barvi kot 
kakovosti razlikovalo od sovoznikovih sedežev. Göring 
je bil zadovoljen z izboljšavami in je roadsterja poslal 
v svoj podeželski dvorec v Berchtesgadnu (Bavarske 
Alpe), nedaleč od znamenitega 'Orlovega gnezda', 
Hitlerjevega glavnega sedeža. Zaradi razvoja dogodkov 
v vojni je vozilo ostalo v dvorcu.

Ko je kapetan Joe Crilly iz 326. inženirske čete 101. 
letalske divizije ameriške vojske začel osvobajati Ber-
chtesgaden, območje ob Orlovem gnezdu, so odkrili 
veliko garažo, v kateri sta bila dva čudovita mercedesa. 
Prvi avtomobil je bil poseben roadster 540 K, drugi je bil 
črna limuzina Mercedes. Najprej Amerikanci niso vedele, 
kdo je lastnik vozil. Kapitan je predvideval, da je SS iz 
Hitlerjeve osebne straže verjetno miniral avtomobile. 
Zato je štabnemu vodniku Robertu Smileyju naročil, 
naj pregleda avtomobile. Narednik ni tvegal, zato je 
dvakrat streljal v avto. Prva krogla kalibra 45 ni predrla 
oklepnega stekla voznikovih vrat, ampak je pustila 
samo majhno zvezdico. Tudi ob drugem strelu ni prišlo 
do eksplozije. Narednik je nadaljeval s pregledom. Na 
njegovo presenečenje so ključi bili v ključavnici. Po več 
neuspešnih poskusih se je Mercedes z glasnim buča-
njem prebudil. Po 'proslavi' s francoskim konjakom 
je njihov podvig hitro prišel do poveljstva. Poveljnik 
sektorja, general Ryan, je izdal ukaz, v skladu s katerim 
naj bi se oba avtomobila parkirala v generalštab. Ko 
je generalmajor Maxwell Taylor videl 540K, ga je hotel 
seveda imeti za osebni paradni avtomobil. Svojemu po-
močniku je odredil, da na modro limuzino obesi svojo 
registrsko tablico z dvema zvezdicama. Vendar roadster 
v statusu poveljnikovega avtomobila ni zdržal dolgo. 

LEVO Ploščica s posvetilom Hitlerja.

udeležil dveh posebnih tekmovanj trofejnih avtomo-
bilov, nato pa je bil skoraj deset let kljub temu zaprt v 
garaži.

Leta 1956 je oddelek za prodajo nepremičnin Maryland 
Home Front Office Göring's Roadster dal na dražbo 
kot nepomembno državno sredstvo. Avto je bil prodan 
Jacquesu Tanicu iz Greenwicha za 2167 dolarjev (skoraj 
nemogoče, vendar je res). In potem je življenje spet v 
polnem razmahu.

Leta 1957 je vozilo spet zamenjalo lastnika – to je bil dr. 
George Bitgood mlajši, ki je za legendarni avtomobil 
takrat plačal zelo spodoben znesek, in sicer v vrednosti 
10.000 dolarjev. Bitgood ml. je sicer 36 let preden je 
dejansko sploh postal lastnik tega uglednega avtomobi-
la, spoznal po nekem čudnem naključju prvega lastnika 
vozila - samega Göringa - v eni od gostiln v Stockholmu. 
V času prevzema vozila je bil Bitgood že znan poznava-
lec predvojnega mercedesa. Njegovo zbirko je sesta-
vljalo 14 avtomobilov, od tega štirje roadsterji posebne 
serije. Vozilo je bilo preprodano še nekajkrat. Ko je 
Bitgood postal novi lastnik Göringovega avtomobila, je 
avto prebarval v črno in nekatere dele znova kromiral. 
Grbi na vratih so bili prebarvani, namesto njih pa sta 
bili nameščeni dve medeninasti plošči z vgraviranima 
svastikama. George je modro preprogo tal zamenjal 
tudi z moderno preprogo, ki je bila priljubljena v teh 
letih. Kljub temu ni popravil luknje od krogle v krilu in ni 
zamenjal poškodovanega levega voznikovega stekla. Žal 
ni podatka o vrednosti zadnje prodaje na dražbi.

Najprej so 
Americani verjeli, 
da obe ujeti vozili 
pripadata Hitlerju. 

DESNO Kapetan Joe Crilly na vožnji po Nemčiji. 
SPODAJ Ameriška deklaracijska tablica. 

Mercedes 540KNenavadna zgodba
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ZGODBA
MLADODOBNIKA:

HONDA
INTEGRA 
TYPE R
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Janez Tomc,
predsednik kluba Avtonostalgija 80&90

Opisal bom zelo redkega in posebnega mladodobnika 
iz zlatega obdobja Honde, in sicer model Integra Type 
R. Črka R pomeni 'race' (dirkanje). Honda je dejansko 
modificirala avto za dirkanje, in sicer po pravilih FIA za 
skupino N (serijska vozila) in zabeležila odlične rezul-
tate. Soichiro Honda je nekoč izjavil: »Brez dirkanja ni 
Honde«. 

En primerek si lastim tudi sam, izdelan pa je bil v letu 
1999. Vsak avto so opremili s tablico z zaporedno 
številko, pri mojem je to 05182. Gre za tretjo generacijo 
Integre, ki je prišla na proizvodni trak v letu 1993, v iz-
vedbi Type R leta 1995, najprej zgolj za japonski trg, šele 
v letih 1997 in 1998 pa so Japonci 'začinjeno' različico 
dvovratnega kupeja začeli ponujati na ameriškem in 
evropskem trgu. Proizvodnja se je končala v letu 2001.

Zakaj je ta avto tako poseben? Zaradi izjemne tehnike, 
kjer je premišljen vsak najmanjši detajl. Karoserijski 
deli so dodatno varjeni med seboj, kar poveča torzijsko 
togost. Kljub številnim ojačitvam in težkim sestavnim 
delom (npr. prečne ojačitve, močnejši stabilizatorji, težji 
školjkasti sedeži Recaro, zadnji in sprednji spojler, LSD, 
kovane ojnice, vzmetenje ...) jim je uspelo znižati težo za 
40 kg, tako da avto tehta samo 1100 kg. Težo so znižali 
s tem, da so iz avta pobrali vso zvočno izolacijo, 10 % 
tanjše je vetrobransko steklo, lažja so platišča, vztrajnik, 
baterija, motor, izpušni kolektor, obroč volana (znamke 
Momo), lažji je tudi aluminijasti hladilnik vode.

Izjemen je atmosferski pogonski agregat, prostornine 
1,8 litra, ki doseže 147 kW (200 KM) pri 8000 obratih 
na minuto. Legendarni Hondin sistem VTEC se vklopi 
pri 6000 obratih na minuto. Naj samo omenim, da je 
bila z VTEC-om opremljena že 2. generacija Integre, in 
sicer davnega leta 1989. To je bil tudi prvi serijski avto s 
tovrstno tehnologijo. Pri sistemu VTEC ventile odpirajo 
drugi odmikači odmične gredi, tako da gredo globlje in 
motor se hitreje zavrti. Bati v Integri Type R se premikajo 
hitreje kot v vozilih F1 iz 90., dosežejo pa hitrost tudi 25 
m/s. Dejansko je Integra narejena za visoke obrate, brez 
škode tudi do 9000 obratov na minuto. Hondini inženirji 
so to dosegli s fino uravnoteženostjo glavne gredi, laž-
jimi bati (prevlečeni z molibdenom) in tanjšimi ventili. 
Japonski inženirji so vedeli, da sta upravljanje s toploto 
in mazanje temelj dolge življenjske dobe, zato so oljne 
curke natančno usmerili, tudi na spodnjo stran vsakega 
bata, da ti ostanejo čim bolj hladni.
Pri izdelavi je bilo veliko ročnega dela, npr. sesalni in 
izpušni kolektor so brusili in polirali ročno, zaradi tega je 
bila proizvodnja omejena le na 25 vozil dnevno. 

Menjalnik je športni in ima krajša prestavna razmerja s 
4,785 'final drive' in vgrajeno delno zaporo diferenciala.

Zanimivo je, da so vsako Integro Type R prodali z 
izgubo. To je bila cena dirkanja in trženja, ki so jo bili 
pripravljeni plačati.

SPODAJ Obožuje ovinkaste ceste izven naselji.

ZGORAJ LEVO MOMO volanski obroč in obratomer do 10.000 
obratov/minuti.
ZGORAJ Vsaka Integra Type R je opremljena s serijsko številko.

ZGORAJ Spredaj je prepoznavna po dvojnih okroglih žaro-
metih, ter po rdečem Honda znaku na odbijaču.

Ponosni lastnik
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Čeprav je avto narejen za dirkanje, so poskrbeli tudi za 
zadovoljivo udobje. Vgrajevali so kakovostne mate-
riale, z namenom čim boljše vozniške izkušnje. Avto 
ima klimo, ravno prav trdo vzmetenje, usnjen volan 
Momo, električna ogledala in centralno zaklepanje. 
Glava prestavne ročice je iz titana, armatura in tapete 
vrat so iz kakovostne mehke plastike, v kombinaciji z 
imitacijo karbona. Školjkasti sedeži Recaro so oblečeni 
v alkantaro. 

Integra Type R ni avto, ki bi deloval hiter le na zunaj, to 
je avto, ki je resnično hiter. Za skok do stotice potrebuje 
le dobre 6,2 sekunde, končna hitrost pa je 233 km/h 
(tovarniški podatek).

Zanimiv je podatek, da je imel omenjeni model ob 
prihodu na ameriški trg (1997) najvišjo specifično moč 
med atmosfersko polnjenimi motorji – 108 konjskih 
moči na liter prostornine!

Pri vožnji imaš občutek, kot da se pelješ po tirnicah. K 
temu pripomorejo nizko težišče, izredna togost karose-
rije, kratka prestavna razmerja, delna blokada diferen-
ciala in vzmetenje z dvojnimi vilicami na obeh oseh. 

Avta ne odnaša iz ovinka ne spredaj ne zadaj, temveč, 
če že, lepo bočno drsi celo vozilo. Zaradi teh dejstev 
je na dirkališčih hitrejši od marsikaterega močnejšega 
avtomobila iz tistega obdobja. 

Integra Type R nudi pri vožnji pravi užitek, ampak ne to-
liko na avtocesti kot na ovinkasti cesti s kratkimi odseki 
ravnin. Tam doživljaš dramatiko vožnje, ki je sodobna 
vozila po večini ne nudijo.

Priznana avtomobilistična revija Evo Magazin je Integro 
Type R zasluženo razglasila za najboljši spredaj gnani 
avtomobil vseh časov.

Sodobni avtomobilizem gre v smer, da stroj upravlja 
s človekom , pri youngtimerjih pa ljudje še vedno 
upravljamo s stroji, kar bo vsako leto bolj dragoceno 
doživetje. 

S svojo hondo letno prevozim okoli 3000 kilometrov in 
skrbim, da bo avto še naprej lep in ohranjen ter obču-
dovan pri avto zanesenjakih, kot predstavnik tehnične 
kulture in inženirskih dosežkov nekega obdobja.

Črka R pomeni "race".

LEVO Z velikim spojlerjem opremljen zadek in rdečim 
Honda znakom.
ZGORAJ DESNO Od ostalih Integer se loči po rdečem 
pokrovu ventilov in dodani prečni ojačitvi.
SPODAJ DESNO Recaro školjkasti sedeži so naravnost 
izjemni. 

Zgodba mladodobnika



66 AVTO MOTOR CLASSIC    67AVTO MOTOR CLASSIC    

Motor

Nekje proti koncu 
šestdesetih let so 
statistični podatki 
za trg, ki prihajajo iz 
hiše Harley-Davidson, 

skrb vzbujajoči in niso presegli 15-% deleža. Harley-
Davidson je sicer edina motoristična hiša v ZDA, ki na 
trgu ponuja lahke štirivaljne dvo- ali enocilindrične 
motocikle, njeno hčerinsko podjetje Aermacchi pa 
tipične dvocilindrične, zato je nizek delež dokaj 
šokantna informacija za proizvajalca. Za samo 
podjetje je to lahko pomenilo zaprtje poslovnih 
obratov ali celo prodaja. 

Pri Harley-Davidsonu sta imeli takrat glavno besedo še 
družini ustanoviteljev. Leta 1969 je v največji krizi podje-
tje kupilo AMF (American Machine & Foundry Corpora-
tion), ki pa je prineslo nekaj manjših sprememb. Poleg 
novega vodstva so v Milwaukee pripeljali tudi nova 
znanja in tehnologije (pri AMF-ju so zelo dobro obvladali 

obdelavo kovin, plastik in proizvodne procese), kakor 
tudi nove načine promocije proizvodov. Veliko pozna-
valcev bi sicer reklo, da je obdobje AMF-ja bilo tisto 
manj slavno obdobje znamke Harley-Davidson. Verjetno 
imajo prav, a ob upoštevanju slabega stanja podjetja, 
ko se je združilo z AMF-jem, je bila to verjetno edina 
možna izbira, da ne zaprejo za vedno vrat in poskrbijo, 
da ostanejo na trgu. Brez združitve z AMF-jem podjetja 
Harley-Davidson že zdavnaj ne bi bilo več. Tudi pohvalili 
bi se težko s podatkom, da neprekinjeno proizvajajo 
motocikle že od leta 1903. 

Serijsko proizvedeni 'chopper'
Med postavljenimi cilji je v AMF-ju bilo vsekakor to, da 
bi postavili v ospredje ameriški motocikel, brez seveda 
spreminjanja samih korenin te znamke. V tej akciji je 
igral zelo pomembno vlogo William G. Davidson, vnuk 
enega od ustanoviteljev, ki je sicer pomagal v podjetju 
že od leta 1963. Izobraževal se je kot oblikovalec na 

oblikovalski šoli v Pasadeni (Kalifornija) in v tistem času 
bil v podjetju zadolžen za dizajn.

Prav on je bil tisti, ki se je odločil zapustiti pisalno mizo 
in odpotovati po Ameriki, da bi spoznal okuse pravih 
ameriških 'bikerjev'. Takrat, torej okoli leta 1970, so 
namreč iz Amerike prihajali v Evropo veliki chopperji, 
Electra Glide (tako civilna kot policijska izvedba), vsi po 
videzu in fami motocikla iz filma Easy Rider, ki je nekako 
simboliziral absolutno svobodo. Gospod Davidson je 
trend vzel zelo resno prepričan, da ga bo nekako združil 
z vizijo domače hiše in ji tako pomagal do svetlejše 
prihodnosti. 

Navdih je našel pri Dicku Hirschbergu, ki je že ob koncu 
petdesetih let ustvaril motocikel 'Special' na osnovi 

ZGORAJ Harley-Davidson FX Super Glide, prva serijska 'custum', narejena pri Harley-Davidsonu leta 1971 .
SPODAJ Medosna dolžina, skoraj 1600 mm, močan motor in ogromen zadek so podpirali lahke sprednje vilice (avantreno).

Panheada. Znan je postal predvsem potem, ko so ga 
predstavili leta 1960 v reviji Hot Rod. 

Ustvarjalci chopperjev so se množili in modificirali 
osnovni koncept z nameščanjem nemogočih vilic in 
čudno oblikovanih krmil. 

Hirschberg je sam konec šestdesetih let, kot napoved 
Super Glide, predstavil svojo različico lažje Electre, ki pa 
je obdržala električni vžig. Prav ta motor je očaral Willyja 
G. Davidsona in ga pripeljal do ustvarjanja motocikla 
Super Glide, serijskega motorja, ki je po videzu popol-
noma očaral, saj je bil izven pričakovanih okvirjev, pa 
čeprav v osnovi brez nekih tehničnih revolucionarnih 
sprememb, ki si jih v tistem trenutku niso mogli privo-
ščiti. 

Café Racer po ameriško 
V Evropi in predvsem v Angliji so 'specialke' nastale kot 
posledica harmonične zveze več komponent motorjev 
in čisto obnorele mlajše generacije. Kdo se ne spominja 
Tritona, kraljice 'Café Racerjev', ki je uporabil motor 
Triumph na Nortonovem okvirju?

Na Harley-Davidsonu so naredili nekaj podobnega: 
osnova je bila Electra Glide, odličen ameriški motor, s 
svojim dvovaljnim V-motorjem z močjo 1207 cm3 (ali 
če želite 74 cu.in. ) in s štirimi prestavami. Slekli so vse 
nepotrebno, vključno električni zaganjalnik. Potem 
so vzeli kompaktnega Sportsterja, vendar lažjega in 
manjšega po moči motorja, odstranili pogon in vitko 

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: F. Daudo in arhiv Harley-Davidson

Pri Harley-Davidsonu 
naredijo nov motor vsakih sto 
let. Bolj ali manj. Manevri pri 
ustvarjanju sloga so pogosti 
in vcasih lahko tudi šokantni: 
tu vam predstavljamo zgodbo 
hibrida, saj je 'sestavljenka' 
Sportsterja in Electre Glide.

HARLEY-DAVIDSON

FX SUPER
GLIDE



68 AVTO MOTOR CLASSIC    69AVTO MOTOR CLASSIC    

pnevmatiko, dimenzij 19, lahki blatnik s kromiranimi 
nosilci, bobnaste zavore, vitke vilice in majhna žaro-
meta, okrašena z aluminijastimi poliranimi 'vekami', in 
jih dokončali z dvema izpušnima cevema s skupnim 
kromiranim dušilcem.

Potrebovali so samo še rezervoar in sedež, da bi bila 
mojstrovina dokončana. Ker so vse delali tako, da bi 
uporabili dele, ki so bili že na trgu, so imeli rešitev in 
uporabili tipičen okvir iz steklenih vlaken, ki je bil na 
Sportsterju kot nosilec sedeža in blatnika. Nekoliko je 
spominjal na zadnji del starih Packardov in Duesenber-
gov iz 30., ki so jim rekli 'boat-tail', vendar s temi niso 
dosegli nekega posebnega uspeha, tako da dejansko ni 
bil prodan. Ponovna uvedba koncepta 'boat-taila' je bila 
bolj igranje na srečo kot karkoli drugega. Rdeča, modra 
in bela barva pa so spominjale in asociirale na legendar-
ne akrobacije Evela Knievela. 

Nekoč nerazumljena, danes   
mojstrovina 
Rodila se je FX Super Glide, 'specialka,' pripravljena za 
vse tiste, ki se želijo razlikovati. 

Rezultat vsekakor ni bil najboljši in ni prinašal dobička: v 
letu 1971, ko so jo predstavili, se je Super Glide prodaja-
la manj kot Sportster in od drugih podobnih različic, kar 
so razumeli kot znak, da ljudje še niso bili pripravljeni 
na nekaj tako drugačnega, kot tudi na dejstvo, da ni več 
električnega vžiga. 

ZGORAJ LEVO Motor FX je klasičen dvocilindrični V-motor, 45°, s 1207 
cm3, ki mu pravijo 'Shovelhead'. Ima hidravlično samonastavljanje venti-
lov in karburator Bendix, ki je nadomestil Tillotson leta 1970.
ZGORAJ Pedal za prestave je montiran na podporo in povezan z dolgim 
in nerodnim vzvodom.
LEVO Bobnaste zavore na prednjem kolesu imajo premer 200 mm.

Poleg bele FX so ponujali motor še v črni različici. Že leta 
1972 so bile nujne spremembe, zato so ji vrnili bolj kon-
servativni zadek. Leta 1974 so FXE Super Glide ponovno 
dodali električni zaganjalnik. Revija Cycle je poročala, 
da se je Super Glide obnašala na cesti korektno. Precej 
nizko krmilo in nižji sedež sta omogočala udobne in 
dolge vožnje po ameriških avtocestah: »Če se jo pa 
primerja z manjšimi motocikli, je Super Glide dokaj ne-
dosledna v hitrih ovinkih,« so poročali v reviji Cycle.« »Če 
se primerja z Electro Glide, je spretna kot maček. Super 
Glide lahko zapelje skozi ovinek z večjo hitrostjo, kot 
jo je navajen marsikateri voznik. In seveda je tu razlog: 

če voziš hitro, moraš biti sposoben motor tudi hitro 
ustaviti, tega pa Super Glide ne more narediti. Motor 
leti. Motor se lahko vozi, a se ne ustavi. « Trditve, ki jih je 
težko spregledati. Pisec članka je bil prepričan, da lahko 
Harley-Davidson naredi učinkovite zavore, čeprav se je 
spraševal, ali je v tem primeru rajši namestil take zavore 
zgolj zaradi vizualnega vidika in namensko zanemaril 
funkcionalnega. Zaključil je, da če bi bilo tako, bi potem 
bilo še huje, saj če se je prodajal za 700 dolarjev več, 
kot se je Honda 750, bi nujno morali zavore prilagoditi 
potrebam in zmožnostim samega motorja. 

Ne glede na to, da so Super Glide sprejeli bolj mlačno, je 
bil za Harley-Davidson to pomemben motocikel.  Ostal 
je v zgodovini ponujenih motociklov tovarne Milwaukee 
in v svoji naslednici FXS Low Ride dobil boljšo podobo, 
ki je, čeprav je minilo že 40 let, ostala nespremenjena in 
nadaljuje zgodbo kot predstavnica ameriških 'custum' 
motociklov, ikonizirana z imenom Dyna.

Super Glide je danes zbirateljski motocikel. Harley-Da-
vidson je leta 2006 praznoval 35 let tako, da je predstavil 
trgu Dyna 'Limited Edition' FXDI-35.

PRVA LEVO Tipična luč z aluminijasto 'veko'. LEVO Pred rezervoarjem, ki 
je sicer v resnici sestavljen iz dveh ločenih posod, vsaka s svojim pokrovč-
kom za polnjenje, se bohotijo razni instrumenti. 

DESNO Še en pogled na legendarni zadek, ki so mu rekli 'boat-tail'. Prav 
po zaslugi tega je motocikel postal zbirateljski primerek. SPODAJ Rekla-
mi oglas FX Super Glide.

LEVO FLH Electra Glide, ki je prispevala okvir, motor in menjalnik za FX. 
SPODAJ Iz Sportsterja XLH 883, najbolj evropskega med Harley-David-
soni

Harley-Davidson
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NASKOK NA 
2571 METROV VISOK 
GROSSGLOCKNER
Leto 2020 nas je spomladi presenetilo, saj smo se 
prvič znašli v pandemiji, ki je do zdaj nismo poznali. 
Vsa načrtovanja vsakoletnega potepanja z našimi sta-
rodobniki so padla v vodo. Nismo vedeli, ali se sploh 
bomo letos odpravili in kam. Odmislili smo idejo o 
daljšem potovanju in se osredotočili na že večkrat 
omenjeno osvojitev vrha alpske ceste v sosednji Av-
striji, na 2571 m visokem cilju Großglockner-Hochal-
penstraße. Za spremembo od dosedanjih potovanj 
smo se odločili, da bodo tokrat floto sestavljali trije 
spački, saj se spodobi, da pokažemo, kam vse, brez 
večjih težav, še zmorejo priti.

Tako smo se 22. junija zjutraj odpravili na pot čez 
visokogorske prelaze sosednje Avstrije, proti Salzburgu. 
Vremenska napoved je kazala, da prvotno načrtovana 
smer zaradi možnih deževnih obdobij v smeri Heilingen-
blut ni primerna, zato smo potovanje obrnili v prvotno 
načrtovani povratni smeri čez Ljubelj. Odločitev se nam 
je obrestovala že po nekaj kilometrih od starta v Vodi-
cah. Nov član karavane, Vidin in Jožetov spaček, je že na 
avtocesti proti Ljubelju začel 'štrajkati' in kazati znake 
neznane narave. Tako smo se v Podljubelju ustavili in ob 
pomoči dežurnega mehanika Janeza začeli preverjati, 
kaj je narobe. Diagnostika je bila kompletno opravljena, 

vendar avto še vedno ni kazal znakov pripravljenosti 
sodelovanja, zato je po dobri uri popravljanja padla 
odločitev, da se Jože in Vida vrneta in doma zamenjata 
uporniškega spačka ter naju dohitita na naši začrtani 
trasi. 

Tako smo pot nadaljevali z rožnatim spačkom in Char-
lestonom čez 1367 m visok gorski prelaz Ljubelj in 1795 
m visok prelaz Turracher Höhe na meji med Koroško in 
Štajersko, ob istoimenskem jezeru v smeri ter čez 1740 
m visok prelaz Obertauern. Popolnoma prazen prelaz je 
ob množici praznih hotelov nudil samo eno odprto ka-
varno, kjer smo si malo odpočili in popili ne tako dobre 
kavice. Prvotni dogovor, da se z Vido in Jožetom po-
novno srečamo na tem prelazu, se ni uresničil, ker bi se 
morali predolgo čakati, zato smo pot nadaljevali mimo 
Schladminga, do Bad Goiserna, v bližini jezera Hallstatt, 
kjer smo imeli rezervirano prvo prenočišče. Ob hladnem 
pivu in dobrem česnovem kruhu smo v bližnjem lokalu 
pričakali nesrečna zamudnika, ki pa sta naju presenetila, 
ker se na pot nista podala z žabo, ampak s C4 Picasso, 
kar pa nas seveda ni motilo. 

BESEDILO: Drago Ternovšek 
FOTOGRAFIJE: Drago in Marjana Ternovšek 

Potopis Grossglockner

ZGORAJ Ozkotirna vzpenjača k solnem rudniku.
LEVO Po prelazu ob jezeru Turracher. 

Po prevoženih 336 km in dobro prespani noči smo se po 
odličnem zajtrku odpravili do 13 km oddaljenega jezera 
Hallstatt. Z ozkotirno vzpenjačo smo se dvignili 360 m 
visoko nad jezero. Rudnik je najstarejši solni rudnik na 
svetu, z evropsko najstarejšim lesenim stopniščem. 
Rudnik soli Hallstatt je rudnik presežnikov. Sami začetki 
pridobivanja soli segajo pred približno 7000 leti. Zgo-
dovino rudarjenja iz bronaste dobe smo si ogledali 400 
metrov pod zemljo ob spektakularnem načinu pripo-
vedovanja z najsodobnejšo večpredstavno tehnologijo 
ter tako od blizu doživeli pridih zgodovine. Vhod v solni 
rudnik, ki ga je odprla cesarica Christina leta 1719, je 
na nadmorski višini 928 m. Ogled je trajal skoraj dve 
uri. V avstrijski pokrajini Salzkammergut so trije rudniki 
soli. Eden od njih je tudi ta, Halštatski. Solni rudniki so 
nastali potem, ko se je s tega ozemlja umaknilo morje 
in za seboj pustilo sol. Podzemno slano jezero je še 
danes vidno. Seveda smo si ga ob 'light showu' ogledali. 
Izkopavanje soli na tem mestu so začeli že pred tremi 
tisočletji z ostrimi kosi jelenovih rogov. Vse do novejših ZGORAJ Pred vhodom v solni rudnik. 

SPODAJ Ozkotirna vzpenjača k solnem 
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časov so seveda kopali ročno in potem nosili sol v doli-
no. Danes soli ne izkopavajo več na tradicionalen način, 
ampak v rudnik spustijo vodo, sol raztopijo in potem 
slanico črpajo na površje. V tem rudniku pridelajo kar 
milijon ton soli na leto. Med ogledom rudnika smo se 
sprehodili po ozkih predorih in dvoranah, kjer so nam s 
pomočjo večpredstavnih predstavitev približali zgodo-
vino izkopavanja soli. Med ogledom pa se je bilo treba 
nekajkrat spustiti po lesenem toboganu med nadstropji 
rudnika, kar je bilo še posebej zabavno. Bilo je zelo 
zanimivo in poučno.

dom na grad Hohensalzburg na Festungsbergu, visoko 
nad strehami baročnega zgodovinskega okrožja Salz-
burga. Ta največji, popolnoma ohranjeni grad v Srednji 
Evropi, kot simbol Salzburga, vsako leto privabi milijone 
turistov v 'mesto Mozarta'. Do tega območja smo imeli 
slabih 15 minut peš. V popoldanskem času smo si 
ogledali nekaj znamenitosti na pol praznega mesta, saj 
turistov skoraj ni bilo videti. Tako nismo doživeli pravega 
turističnega utripa tega lepega in znamenitega mesta. 
Večer smo preživeli v prijaznem okolju hotelskega vrta, 
obdanega z dišečimi grmovnicami.

Naslednji dan smo se že zjutraj odpravili v sosednjo 
Nemčijo, saj je znameniti Berchtesgaden le slabih 25 km 
oddaljen od Salzburga. Ogled znanega Orlovega gnezda 
žal ni bil možen, ker avtobusi, ki vozijo s parkirišča po 
razgledni cesti do vstopa v predor, in dvigalo do 1834 m 
visoke gore zaradi pandemije niso vozili. Na vrhu hriba 
stoji nekdanja Hitlerjeva letna rezidenca, zgrajena leta 
1938, s čudovitimi razgledi na Bavarske Alpe in globo-
ko v dolini jezero Königsee ter v daljavi tudi Salzburg. 
Pot smo zato od parkirišča nadaljevali in se dvignili do 
razgledne točke, ki nam je delno nadomestila pogled, ki 
bi ga imeli z Orlovega gnezda. Vrnili smo se do vznožja 
gore, od koder nas je pogled spominjal na naš Tamar, 
in tako obdani z Bavarskimi Alpami, smo od spodaj 
gor gledali Orlovo gnezdo. Po ovinkasti cesti z 20-% 
spustom smo se zapeljali do največjega in najlepšega 
nemškega jezera Königsee. Kljub času korone je bilo 
ogromno parkirišče polno z obiskovalci z različnih kon-
cev, pretežno iz Nemčije in Avstrije. Lepo sončno vreme 
je številne pohodnike in turiste, ne samo nas, vabilo na 
obrežje in vožnjo z ladjicami na električni pogon. Kljub 
številnim ladjicam v pristanu smo morali kar debelo uro 

SPODAJ Leseni tobogan v rudniku.

V rudniku.

ZRORAJ Salzburg - pogled na grad in Mozartova krogla.
DESNO Kavica pod Orlovim gnezdom.

Jezero Königsee.

Po vrnitvi iz rudnika smo se ob ozkotirni vzpenjači, pred 
spustom v dolino, sprehodili do zanimive razgledne plo-
ščadi, ki visi s hriba v prazno nad jezero. Z nje je čudovit 
razgled na Halštatsko jezero, vasico in okoliške hribe. 
Hallstatt z jezerom in celotnim območjem je od leta 
1997 tudi vpisan v Unescovo zaščito naravne svetovne 
dediščine. Resnično čudovito ter dih jemajoče.

Po spustu v dolino smo se sprehodili po glavni ulici te 
slikovite turistične vasice. Na jezeru so bili številni večji 
ali manjši čolni s turisti. Zanimive so bile lesene hiše, 
zgrajene ob hribu z bujno cvetočimi balkonskimi rožami 
ter privezi za čolne. Pod hišami so ob cesti številne trgo-
vinice in gostinski lokali, kjer smo se za zelo normalne 
cene hitro in dobro najedli.

Polni lepih vtisov smo se zgodaj popoldan, mimo še 
dveh jezer ob poti, odpeljali v 75 km oddaljen Salzburg, 
kjer smo bili dva dni nastanjeni v hotelu z lepim pogle-

Razgledna ploščad nad Halštatskim 

Hallstatt z 
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počakati, da smo se vkrcali. Vsi potniki smo tudi med 
vožnjo morali imeti na obrazih pravilno nameščene 
maske. Dvourna vožnja nas je popeljala po 7,2 km dol-
gem jezeru, od enega konca do drugega, z možnostjo 
vmesnih izstopov in vstopov. Visoke gore, ki obdajajo 
jezero, in smaragdno zelena barva so nas navduševali 
in spodbujali k iskanju lepih motivov za spominske 
fotografije. Posebno presenečenje pa nas je pričakalo 
nekje na sredini jezera, ko nam je kapitan po ustavitvi 
ladjice na trobento zaigral lepo zvočne melodije. Kot 
mehkobni odmev so se vračale z gora, ki obkrožajo 
jezero. Po prijetnem dnevu smo se vrnili v Salzburg v pri-
čakovanju naslednjega dne, ko je bil načrtovan naskok 
na Grossglockner. 

Na pot smo se odpravili zgodaj zjutraj, takoj po zajtrku. 
Vremenska napoved je kazala možnost padavin v zgo-
dnjem popoldnevu, zato smo se v sončnem jutru odpra-
vili po najkrajši in najhitrejši poti, in sicer po avtocesti, 
mimo Bischofshofna, do cestninske postaje vstopa na 
to znano visokogorsko alpsko cesto. Spominski posnet-
ki ob še vedno lepem sončnem dnevu so nas navdajali 
z dobrimi občutki in velikimi pričakovanji. Pred nami 
se je proti vrhu odpeljala večja skupina motoristov, pa 
tudi kar nekaj kolesarjev. Cesta se je hitro vzpenjala in 
iz ovinka v ovinek bolj strmo, nekaj časa še za drugo 
prestavo, zatem pa menjajoče prva in druga prestava. Z 
vzponom pa se je spreminjalo tudi vreme, najprej megla 
in sonce za oblaki, nad 2000 m pa megla in tudi že prve 

kaplje dežja. Na cilju najvišje točke Edelwieβspitze, na 
2571 m nad morjem, se nam ob prihodu na žalost ni 
odprl lep pogled proti gori in drugim okoliškim vrša-
cem, ampak je rahlo deževalo. Za nekaj minut je dež 
ponehal in skozi luknjo oblakov in megle je posijalo celo 
sonce. Hitro slikanje za spomin, nato pa spet spust proti 
Heiligenblutu. Vožnja v megli in dežju skozi ostre ovinke, 
z močno zmanjšano vidljivostjo, se je nadaljevala, 
dokler nismo pripeljali pod 2000 m nadmorske višine. 
Na parkiriščih ob cesti so se ob zaplatah snega ustavljali 
številni avtomobili. Turisti so si proti dolini že ob jasnej-
šem vremenu ogledovali drobno visokogorsko cvetje. 
Naš načrt celodnevnega uživanja v tem visokogorskem 

svetu, s slikovitimi pogledi na številnih večjih parkiriščih, 
se je tako izjalovil. Zato nismo prenočili v znani smu-
čarski vasici Heiligenblut ali po slovensko Sveta kri, kjer 
smo imeli rezervirano prenočišče. Odločili smo se, da 
se čez 1073 m visoko Podkorensko sedlo odpeljemo do 
Portoroža. V Ratečah smo si po nekajdnevnem potepa-
nju spet privoščili dobro slovensko kosilo v Gostišču pri 
Žerjavu. Proti večeru smo z najvišje točke alpske ceste 
na Grossglockner prispeli 2570 m nižje, do morja.

Naslednji dan smo se odpravili po dolini reke Dragonje 
in jo skoraj čez suho strugo prečkali na poti do idilične-
ga posestva Brič. Nekoč bleščeči objekti s kletjo, ki jih 
je projektiral znani arhitekt Boris Podrecca, in številni 
vinogradi so na lokaciji, s katere se razprostira izjemen 
pogled na slovensko Istro, italijanske Dolomite, vse 

tja do Benetk. Od tam pa do Mačjega hriba, kjer se je 
začelo spomladansko srečanje Citroen kluba Slovenije 
v izvedbi sekcije KP, nismo imeli daleč. V Marezigah smo 
ob kozarčku refoška in nekaj fetami pršuta, s čudovitim 
pogledom na sončni zahod slovenske obale, strnili vtise 
letošnje enotedenske turneje. Po vrnitvi v Portorož smo 
naslednji dan letošnjo turnejo zaključili v Ljubljani. 

Tudi letošnja turneja Senior dream teama, ki se je začela 
nekoliko drugače kot prejšnje, se je po prevoženih 1250 
km srečno iztekla. Prevozili smo pet visokogorskih 
prelazov, ki so jih naši starodobniki premagali brez 
težav. Škoda le, da nam je vreme nekoliko zagodlo in 
nas prikrajšalo za lepe poglede na najvišji točki našega 
potovanja ter nas izzvalo, da se odpravimo na enodnev-
ni popravni pohod, ko se bo vreme zjasnilo.

Na poti proti vrhu.

Na vrhu 2.571 m. Vinogradi posestva Brič.

Spust v dolino z meglo. Spust v dolino z meglo.

Smučarska vas 
Heiligenblut.

PRVA ZGORAJ Jezero Königsee.
ZGORAJ Cestninska postaja ceste na Grossglockner.

PRVA ZGORAJ Na parkirišču ob cesti v dolino. ZGORAJ Srečanje CKS na 
Mačjem hribu. SPODAJ Marezige.
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Zgodovina motorizacije držav 
BIVŠE JUGOSLAVIJE 

BELT - Črnomelj, SLO
Braća Kavurić Monting - Zagreb, HR

NADALJEVANJE
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Cenjeni član, cenjena članica. Svoj del 0,5 % dohodnine lahko namenite tudi nam! Izpolnjeni in podpisani 
obrazec je potrebno oddati na pristojni finančni urad, lahko pa jim ga pošljete tudi po navadni ali elektron-
ski pošti. 

Rok oddaje obrazca je konec decembra! Hvala!
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BELT - Črnomelj

Kratica BELT pomeni: Belokranjska železolivarna 
in strojna tovarna. Delovala je v Črnomlju kot 
livarna za proizvodnjo in obdelavo sivih in mo-
duliranih odlitkov (blagovno znamko je leta 1998 
odkupilo podjetje Majerle Črnomelj).
Sami začetki tovarne segajo v leto 1920, ko 
je Jože Doltar, povratnik iz Amerike, s sinom 
ustanovil železolivarno pod svojim imenom v Čr-
nomlju. Svetovna gospodarska kriza je pripeljala 
podjetje v stečaj in leta 1931 ga je prevzel lokalni 
posestnik Alfons Lackner, ki je obratovanje 
nadaljeval pod imenom 'Belokranjska železoli-
varna A. Lakner Črnomelj'.

Leta 1948 so podjetje nacionalizirali. S pomočjo 
kredita za nerazvita področja so zgradili novi 
obrat, ki je začel delovati septembra 1955. S tem 
so kapaciteto proizvodnje odlitkov povečali za 
10-krat. Hkrati so tudi spremenili ime tovarne v 
'Belokranjska železolivarna in tovarna' in 1. de-
cembra 1956 pripojili tudi bližnjo tovarno tehnič-
nih učil. Tako so v ime dodali še besedo 'strojna'. 

Sprehod skozi zgodovino avto moto proizvodnje v Jugoslaviji

Do prvega stika z motornimi vozili je prišlo po 
združitvi s podjetjem za notranjo in zunanjo trgo-
vino 'KOSMOS' Ljubljana leta 1969/1970. Takrat 
so na ravni minimalne montaže (Minimaly Knock 
Down) sestavili sto primerkov traktorjev priznane-
ga italijanskega proizvajalca 'SAME' iz Trevilja. Žal 
ni ohranjen podatek, kateri tip so sestavljali. Leta 
1973 je BELT znova postal samostojna tovarna. 
Eden največjih kupcev odlitkov sive litine je bil 
'TAM' (Tovarna avtomobilov in motorjev) Maribor, 
ki je leta 1974 prevzel 'BELT' kot TOZD (Temeljna 
organizacija združenega dela). Leta 1976 so s 
stopanjem zakona o združenem delu v veljavo 
v 'BELT'-u organizirali dve temeljni organizaciji 
združenega dela, povezani v delovno organizacijo, 
livarna in tovarna strojev.

V sestavi Tama (kasneje združena industrija vozil 
– ZIV), je Poslovna enota BELT predstavljala relativ-
no majhno kapaciteto, saj je štela zgolj okrog dve-
sto zaposlenih. Z vstopom v sestavo TAM je BELT 
razširil proizvodni program na segment visoko 
specializiranih motornih vozil, kot so lahki dam-
perji, gozdni traktorji, rudarska oprema, vključno 
z jamskimi vozili. Tovarna je šla v stečaj leta 1995, 
novi lastniki tega tradicionalnega imena pa niso 
nadaljevali s prejšnjim proizvodnim programom.

BELT
CRNOMELJ

BELT D-750

DAMPER 'D-1500'
Ideja o proizvodnji mini damperjev (poslovenjen 
angleški izraz za motorna vozila s tovornim zabo-
jem, iz katerega se razsuti tovor lahko razklada z 
obračanjem samega zaboja kot prekucnik). Prvo 
tovrstno vozilo v nekdanji Jugoslaviji so izdelali po 
vstopu Belta v sestavo ZIV TAM. Inženirji razvoj-
nega oddelka tovarne so dobili nalogo, in sicer v 
projekt vključiti večino delov in sklopov, ki so v 
državi že bili osvojeni. Tako so nalogo uresničili 
skoraj v celoti, le pnevmatike, dimenzij 12,5 × 20, 
niso bile v domači proizvodnji.

Po krajših razvojnih fazah je bil leta 1975 predsta-
vljen prvi serijski damper 'D-1500' (D – damper, 
1500 – prostornina tovornega zaboja v dm3), 
nosilnosti 3 t. 

Vozilo je poganjal trivaljni dizelski motor, z ne-
posrednim vbrizgom, izdelan v IMR-ju (Industrija 
motora Rakovica), po licenci angleškega Perkinsa. 
Prednja in zadnja pogonska os z diferencialoma, 
sklopka in menjalnik so bili od lahkega kamiona 
TAM '2001', kardanski zglobi pa iz podjetja 'Soko 
Mostar'. Vso hidravlično opremo za dvigovanje to-
vornega zaboja in volanski mehanizem so izdelali 
v PPT-ju (Prva petoletka Trstenik). Vozniški sedež, 
edino vzmetenje na vozilu, so izdelali v tovarni 
AGIS (Tovarna avtomobilske opreme in servisi) iz 
Ptuja.

Damper zglobnega tipa z dvodelno šasijo je imel 
pogon na obe osi. Prednji del je lahko obračal levo 
in desno za 30 stopinj, po vzdolžni osi pa 15 stopinj 
(premer obračalnega kroga vozila je bil 5 metrov). 
Tako so dosegli odlično vodljivost in prehodnost 
vozila tudi po neurejenih podlagah. 

Izdelovali so dva tipa (H in G) z različnima nači-
noma praznjenja zaboja. Od dodatnih priključnih 
naprav so bile na voljo buldožerska deska, napravi 
za kopanje jarkov in za čiščenje cest. Zaradi teh-
nično konstrukcijske rešitve nadgradnje (tovorni 
zaboj spredaj, voznik zadaj) pa po takratnih 
tehničnih zakonih in predpisih SFRJ damperja 
za javni promet ni bilo mogoče registrirati. V tole 
izdajo ga uvrščamo zaradi inovativne konstrukcije 
in popolnoma domače proizvodnje.

ZGORAJ BELT logo

BELT D-1500
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BRACA KAVURIC 
MONTING
ZAGREB

DAMPER 'D-2000'
Na začetku osemdesetih je sledila evolucija dam-
perja 'D-1500' v damper 'D-2000'.

Zasnova je bila enaka. Vgradili so sodobnejši 
motor IMR 'M-33T', moči 39 KM, nosilnost povečali 
na 4 t, prostornino tovornega zaboja pa na 2 m3. 
Dimenzija pnevmatik je bila 12 × 18, damper pa je 
dobil še vozniško kabino. 

Žal v statistiki realizirane proizvodnje ZUPDVJ 
(zajednica proizvođača drumskih vozila Jugoslavi-
je) podatki za BELT niso popolni. Tako so na voljo 
podatki za leta: 1985 – 60 vozil, 1986 – 61 vozil, 
1987 – 30 vozil, 1988 – 10 vozil. Zadnji primerek so 
izdelali leta 1989 in ga prodali na domačem trgu.

GOZDNI TRAKTOR 'GV-50'
Nekdanja Jugoslavija je bila marsikje hribovita 
in bogata z gozdovi. Zato je v tem času prodaja 
mehanizacije za izvlek debel s težko dostopnih 
terenov postala zelo zanimiva za proizvajalce 
specialnih gozdnih traktorjev. Tako je BELT v drugi 
polovici osemdesetih razvil dva tipa gozdnih 
traktorjev na kolesih. Zaradi kar največje okretno-
sti na majhnih prostorih so se odločili za zglobno 
konstrukcijo. Opremljali so jih z manjšimi buldo-
žerskimi deskami za odrivanje posekanih debel in 
pripravo gozdnih poti ter z zelo močnim hidravlič-
nim gozdarskim vitlom za izvlek. 

'GV-50' pomeni: GV – gozdni vlačilec, 50 – moč 
motorja v KM. Traktor je poganjal IMR-jev vodno 
hlajeni štirivaljni dizelski motor 'M-34T'.

GOZDNI TRAKTOR 'GV-70'
V močnejši tip gozdnega traktorja 'GV-70' so 
vgrajevali zračno hlajeni štirivaljni motor 'F4L912' 
proizvajalca TORPEDO Rijeka (licenca nemške-
ga Deutza). Podatki, ki so ohranjeni v statistiki 
ZUPDVJ, beležijo 24 proizvedenih primerkov v letu 
1988 in še 8 p, prodanih v letu 1990 na domačem 
trgu.

Po nekaterih podatkih je BELT izdelal tudi model 
'GV-75' z vgrajenim petvaljnim zračno hlajenim 
dizelskim motorjem TORPEDO 'F5L912'. Ostaja 
neznanka, ali je šlo samo za prototip, saj nikjer ni 
podatkov o serijski proizvodnji.

BELT GV-50 

BELT D-2000

Vlada NR (narodne republike) Hrvaške je leta 
1951 iz male skupine režijskih delavcev, ki so so-
delovali pri izgradnji termoelektrarne, ustanovila 
državno-gospodarsko podjetje Termoelektrarna 
Konjščina. 

Na začetku leta 1952 so sprejeli sklep o spremem-
bi imena in programa poslovanja v Elektro-strojni-
ško montažno podjetje BRAĆA KAVURIĆ Zagreb 
(Stjepan in Zvonko, prvoborca v Narodnoosvobo-
dilni vojni).

Do začetka sedemdesetih je podjetje 'Braća Kavu-
rić' zraslo v enega največjih podjetij proizvajalcev 
in monterjev jeklenih konstrukcij, angažirano pri 

proizvodnji in montaži procesne opreme v različ-
nih industrijskih panogah ter številnih energetskih, 
rudniških in prometnih ter drugih objektov po 
celotni Jugoslaviji.

Na začetku leta 1976 so se združili še z dvema 
sorodnima zagrebškima podjetjema (Industro-
montaža in Juvent), v združeno organizacijo 
dela 'Monting', v kateri so ustanovitelji – delovne 
organizacije, ohranili svoja imena ter pretežna 
področja poslovanja.

Med letoma 1964 in 1995 je tovarna obratovala 
na območju Nemčije in držav tretjega sveta pod 
imenoma 'INGRA' in 'RUDIS', od 1995 do danes pa 
kot 'MONTING'.

Ena zagrebških ulic se je imenovala ulica Braće 
Kavurić, a so jo leta 1990 preimenovali v ulico 
Andrije Hebranga, v Sisku pa ulica s tem imenom 
še vedno obstaja. 

Na začetku sedmega desetletja je vodstvo podjetja 
'Braća Kavurić' sprejelo odločitev za proizvodnjo 
težkih kamionov – damperjev, po katerih so pov-
praševali na deloviščih in gradbiščih. Izdelava šasi-
je in večjega dela nadgradnje so morali prilagoditi 
proizvodnim zmožnostim podjetja. Konstrukcijo 
novega proizvoda so zaupali Sektorju za razvoj, 
katerega vodja je bil dr. Josip Kotnik, glavni idejni 
projektant pa inž. Ante Gavrić.

ZGORAJ Braća Kavurić logo

Ena zagrebških 
ulic se je 
imenovala ulica 
Brace Kavuric, 
a so jo leta 1990 
preimenovali 
v ulico Andrije 
Hebranga, v Sisku 
pa ulica s tem 
imenom še vedno 
obstaja. 
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Damperji 'DK 20'; 'BK 20 A' 
Na jesenskem velesejmu v Zagrebu je leta 1971 
na lastnem razstaviščnem prostoru Braća Kavurić 
premierno predstavil prototip, imenovan 'DK 
20' (Damper Kavurić). Prototip so izdelali v dveh 
mesecih. Glavna izhodišča projektne naloge so 
bila: nosilnost 20 t, prostornina zajemalne košare 
11 m3, največja gibalna hitrost 50 km/h, medosna 
razdalja 3150 mm + 1400 mm, seveda s čim večjim 
odstotkom delov in sklopov domačega porekla, 
ki jih je zagotavljalo 12 kooperantov. Šestvaljni 
motor tipa 2F/4, prostornine 9976 ccm in moči 200 
KM ter menjalnik je dobavljal FAMOS Sarajevo, 
hidravlične naprave PRVA PETOLETKA Trstenik, 
odlivke VULKAN Reka, bočne reduktorje PRVO-
MAJSKA Zagreb, listnate vzmeti JANKO GREDELJ 
Zagreb, zajemalno košaro in diferencial FAP Priboj, 
zavorne mehanizme TOVARNA AVTOMOBILSKIH 
ZAVOR, Loznica, volanske spone so izdelovali v 
TOVARNI AVTO DELOV Gornji Milanovac itd. Uvozili 
so samo ležaje in pnevmatike. Prototip so dali na 
testiranje v kamnolom (Ljubeščica) blizu Zagreba. 
Po testiranju v terenskih delovnih pogojih so bili 
rezultati urejeni in analizirani v razvojnem sektorju 
ob koncu leta 1972, da bi jih po odpravi vidnih 
napak predali Institutu fakultete za strojništvo ter 
ladjedelništvo v Zagrebu na zaključni preizkus. V 
nadaljnjem obdobju so damper predali v najem 
gradbenemu-industrijskemu-rudarskemu kombi-
natu 'UDARNIK-KALUN' iz Drniša. 

Drugi prototip so izdelali po popravljeni in 
dopolnjeni dokumentaciji na osnovi dveletnega 
testiranja in preizkušanja v kamnolomu.
V promocijske namene so damper predstavili tudi 
na Beograjskem sejmu avtomobilov leta 1974 ter 
ponovno na velesejmu v Zagrebu, in sicer v jeseni 
1976.

Ne glede na izdelavo 'nulte' serije s petimi pri-
merki so serijsko proizvodnjo načrtovali že v prvi 
polovici leta 1972. Ta rok so potem podaljšali, tako 
da se je proizvodnja s prvimi sedmimi primerki 
prve preizkusne serije posodobljenega 20-ton-
skega damperja (med katerimi je nedoločeno 
število dvoosnih BK 12,5) začela šele v maju leta 
1976. Damperje so izdelali v Tovarni transportnih 
sredstev in gradbenih strojev v novoustanovlje-
nem Tozdu 'MONTING', z oznako 'BK 20' (Braća 
Kavurić). Napake na njih so odpravili in glede na 
relativno dolgo obdobje od izdelave prve različice 
vgradili tudi sodobnejše komponente. Po videzu 

so bili lahko prepoznavni po predelavi kabine 
voznika, ki je zamaknjena nazaj, in spremenjenim 
sprednjim sklopom vozila. Damperje so dobavili 
kupcem na Hrvaškem (Makarska, Siverič) in v BiH-
-u (Lukavac ter Jajce in še v druga mesta).

Predserijo desetih primerkov obeh tipov damper-
jev (12,5 in 20 t) bi morali začeti izdelovati sredi 
leta 1976, da bi jih naročnikom lahko izročili do 
konca leta. Načrtovanega števila damperjev v 
tem roku niso dokončali, a podatkov o nerealizi-
rani proizvodnji damperjev 'Monting' ni uradno 
predstavil – objavil. To dokazuje poročilo Komisije 
za izdelavo sanacijskega programa v juniju 1980, v 
katerem je navedeno, da so v obdobju 1971–1978 
izdelali dvanajst damperjev (podatek, ki zajema 
tudi prototipe).

Ne glede na izdelavo 
'nulte' serije s 
petimi primerki so 
serijsko proizvodnjo 
nacrtovali že v prvi 
polovici leta 1972. 

Za doseganje projektirane ravni proizvodnje bi 
morali rešiti vprašanje proizvodnega prostora, zato 
so proizvodno linijo montirali v hali te temeljne 
organizacije na zagrebški Remetinski cesti (Reme-
tinečka cesta 7), in to šele marca 1979.

V nadaljnjih razvojnih načrtih so predvideli 
močnejšo različico 'BK 20A' z vgrajenim Famoso-
vim motorjem F305A, nato različici z vgrajenim 
mešalcem za beton, kapacitete 6 m3 in dvigalom 
ter nova tipa dvoosnih damperjev, nosilnosti 40 
t. Na svečanosti, ki so jo priredili 27. junija tega 
leta, so distributerju AUTO HRVATSKI predali nekaj 
damperjev od načrtovane serije 50 primerkov, ki 
so jo do konca leta uspešno zaključili. Damperje, 
predane AUTO HRVATSKI, so opredelili kot 'prve 
damperje v prometu'. 

Braća Kavurić BK20

Braća Kavurić Monting - Zagreb
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Prvih šest damperjev iz načrtovane serije petde-
setih primerkov 20-tonskih in deset 12,5-tonskih 
damperjev za leto 1980 je prišlo do prodajnega 
mesta 'Auto.Hrvatske' v februarju istega leta. 
Medtem so objavili rezultate poslovanja OOUR 
(Osnovne organizacije združenega dela – temeljna 
organizacija združenega dela) Tovarne transpor-
tnih sredstev in gradbenih strojev po končnem 
računu za leto 1979. V tem letu so na področju 
proizvodnje damperjev ustvarili izgubo od 2 do 25 
milijonov novih dinarjev, zaradi katere so v okviru 
temeljne organizacije 'MONTING'morali pripraviti 
sanacijski program.

Proizvodnjo damperjev so kljub temu ocenili kot 
perspektivno, zato so nadaljevali delo na prototi-
pih naslednikov, in sicer nosilnosti 25 in 40 t.

Finančne težave so ta program spremljale še 
naprej, ne glede na želje in težnje, da se nekako 
spremeni v 'zagrebško vozilo'. S širšim vključe-
vanjem drugih lokalnih kovinskopredelovalnih 
podjetij se je ne glede na poskuse ob koncu leta 
1980 zaustavila nadaljnja proizvodnja. V Montingu 
so skupaj izdelali 102 damperja, od katerih je bil 
manjši del tistih z nosilnostjo 12,5 t.

Kot posebnost navajamo, da so nekaj damper-
jev BK-20 v tovarni ferolegur 'DALMACIJA' Dugi 
rat jeseni leta 1991 predelali v vojaške oklopne 
transporterje, pod simboličnima imenoma 'TIN' 
(Tuđman in Narod) in 'HOT' (hrvaški oklopni 
transporter).

Damperji 'DK 12,5' in            
'BK 12,5'
Ob koncu leta 1972 so v podjetju 'Braća Kavurić' 
predstavili prototip dvoosnega damperja 'DK 12,5', 
nosilnosti 12,5 t, modularno grajenega, s triosnim 
'DK 20'. Prototip so javnosti pokazali na spomla-
danskem zagrebškem velesejmu aprila 1973. Nato 
je sledila enaka razvojna pot kot pri njegovem 
težjem 'bratu', od prvih preizkušanj v enakem 
kamnolomu do končnih popravkov. Toda ves čas 
proizvodnje je ostal v senci 20-tonskega damperja.

Proizvodnjo 
damperjev so 
kljub temu ocenili 
kot perspektivno, 
zato so nadaljevali 
delo na prototipih 
naslednikov, in sicer 
nosilnosti 25 in 40 t.

Oklopni kamion Tatra - Sv. Juraj

Sprehod skozi zgodovino avto moto proizvodnje v Jugoslaviji
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MALI OGLASI

Oglas pošljite na: SVAMZ, Vransko 29, 3305 Vransko ali na info@svamz.com.

Kupon za brezplačni Mali oglas

Ime in priimek: Kontakt:

PRODAM GS Prodam acetilenski razvi-
jalec Bleriot za razsvetljavo starodobnih 
vozil do nekje leta 1920. Cena: 500 EUR. 
Odlično ohranjen, brez poškodb, delu-
joč. Telefonska številka: 040 612 082.

PRODAM Hrošč 1200, letnik 1968, svetlo 
sive barve, obnovljen, registriran, ima 
certifikat starodobnika. Cena: 8500 EUR. 
Za več informacij prosim pokličite na 
041 735 000.

IŠČEM fotografije in razglednice do leta 
1970, vezane zgolj na ženske (Slovenke) 
na vozilih (kot lastnice, uporabnice vozil, 
zanimive zgodbe Slovenk na vozilih ali 
celo zgodbe o tistih, ki so si upale dirkati 
in tekmovati). Pišite na 
natasa.g.jerina@gmail.com. Hvala.

PRODAM Pucha TF, letnik 1950, svetlo 
rumene barve. Ima certifikat. Cena 9900 
EUR, več informacija na 041 535 475

PRODAM GOLF I, 1981, 1.3 bencinski 
motor, bele barve, prvi lastnik, registri-
ran , restavriran. Za več informacij pokli-
čite na 041 765 032

PRODAM AUDI 80, oldtimer z vsemi do-
kumenti, prevoženih 212000 km, odlič-
no ohranjen, letnik 1987. Cena: 1100 
EUR, Več informacij na 041 643 150 ali 
041 766 954.

KEŽA obnova starodobnih vozil JANEZ KEŽMAH s.p.

TELEFON: 00386(0)41511626, EMAIL: info@2cvkeza.com, WWW.2CVKEZA.COM

KLETNA ULICA 1, 3210  SLOVENSKE KONJICE
POSLOVNI PROSTORI: BEZINA (BŠ), 3210 SLOVENSKE KONJICE, SLOVENIJA

SERVIS, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA
RESTAVRIRANJE IN OBNOVA CITROENOVIH ZRAČNO HLAJENIH 
VOZIL SERIJE A 
KAROSERIJSKI NADOMESTNI DELI LASTNE PROIZVODNJE
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