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Rešena pred propadom
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KURILNO OLJE IN DIESEL

BENCINSKI SERVISI

080 11 02

AVTOPRALNICE
TEHNIČNI PREGLEDI
HOMOLOGACIJE
TAHOGRAFI

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.
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Dodatne informacije:
Telefon: 080 1102
e-mail: info@logo.si
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UVODNIK

Išcemo
PROMETNE PIONIRJE

ˇ
KRATKO POROCILO
O DELU V 2020
Leto 2020 smo začeli v polnem zagonu, a na žalost nas je kruta situacija, ki je ohromila prav
ves svet, postavila na trdna tla in takoj smo se morali prilagoditi razmeram, da smo lahko
nadaljevali z delom in aktivnostim. Vkljub vsem omejitvam smo leto 2020 pripeljali uspešno
do konca.
Že takoj na začetku leta 2020 smo bili povabljeni k oddaji komentarjev na novi Pravilnik o
registraciji priklopnih in motornih vozil, takoj zatem smo uspešno pripravili tudi t.i prvi forum
za bivše države Jugoslavije za predstavnike zvez, klubov, ljubiteljev starodobnih vozil. Posebej
se moramo zahvaliti Bih, Srbiji, Hrvaški, Kosovu in Sloveniji za udeležbo in seveda predsedniku
FIVA, Tiddo Bresters, ki nas je pridno poslušal celi dan. Pogovarjali smo se o prireditvah,
koledarjih, težavah, s katerimi se lastniki starodobnih vozil srečujemo ter o tem, kako vključiti v
življenje klubov in društev več mladih.
Junija smo se predstavniki SVAMZ udeležili sestanka na AVP, kjer smo razpravljali o statusu
starodobnih vozil pri nas ter obravnavali kar nekaj naših predlogov.
Delo v pisarni je potekalo tekoče in je vsekakor pokrivalo tudi izdajo prenovljene revije Avto
Motor Classic, v katero smo vključili liste vezane na zgodovino motorizacije v državah bivše
Jugoslavije (enciklopedija). Začeli smo tudi z novimi projekti, kot je »SVAMZ – legende« in
odprli naš video kanal na YouTube, kjer te vsebine tudi objavljamo.
V preteklem letu se nam je priključilo nekaj novih klubov, to so Društvo ljubiteljev starodobne
tehnike oldteimer »Abraham«, ki združuje ljubitelje starodobnih kmetijskih strojev in organizira
srečanja ter razstave le-teh na lokalni ravni, društvo Društvo Rovtarji Smučanje in kolesarjenje
po starem Škofja Loka, društvo Oldtimer Stara Gora – traktorski veterani in muzej iz Šalovcev,
Domanjševska domačija, ki je prava zakladnica pozabljenih obrti. Po več letih nedelovanja
smo s pomočjo J. Felicijana obudili tudi klub VW Oldtimer klub Slovenija.
Obiskali smo Goričko, kjer smo izpeljali tudi naše izobraževanje komisarjev ter si gledali
neverjetno zbirko kluba Stara Gora . Naši klubi so izpeljali nekaj manjših srečanj vse v sklopu
omejitev in odlokov. Daljših obiskov v tujini v 2020 ni bilo, saj je delo bilo preusmerjeno v
video konference. Tudi vsa srečanja v tujini so bila odpovedana in prestavljena v 2021 ali celo
kasneje.
Nataša Jerina je bila novembra 2020 na Skupščini FIVA ponovno izvoljena v funkcijo
predsednice za kulturo za mandat treh let, za kar ji iskreno čestitamo.
O vseh spremembah in novostih pa vas redno obveščamo po naših internetnih straneh in
socialnih medijih, kjer so tudi objavljene vse naše aktivnosti in delo. Srečno in ostanite zdravi!

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.
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veteranska avto moto zveza in pisnega dovoljenja podjetja SVAMZ. Vse pravice
pridržane.

8

AVTO MOTOR CLASSIC

AVTO MOTOR CLASSIC

9

NOVICE
NOVICE

specifičnih vzorcih na dvobarvni karoseriji. Oddelek Renault
Classic, ki je odgovoren za ohranjanje starodobnih vozil, bo
od marca prikazoval 30 primerkov Renaulta 4L. Med njimi bo
12 ikoničnih izvedb v različnih scenah, ki jih bodo zasnovali
posebej za to priložnost. V aprilu bodo različni influencerji
v kratkih filmih pripovedovali svoje zgodbe o modelu 4L, in
sicer ob pomoči Renaultovih pomanjšanih modelčkov.
Od maja bo v omenjenem Renaultovem pariškem ateljeju
in na njegovi spletni strani naprodaj kolekcija izdelkov, ki so
jih razvili posebej za 60-letnico Katrce. Vzporedno s tem se
bodo začele tudi objave serije videov, v katerih bodo razkrite
skrivnosti in zgodbe modela 4L. Julija bo Katrca zaznamovala
74. Mednarodni filmski festival v Cannesu in s tem opomnila,
da se je pojavila tudi v več filmih. Čez poletje bo v L’Atelier
Renault na ogled razstava '4L pop icon', v okviru katere napovedujejo več presenečenj, med njimi celo 'novi model 4L'.
A to še ni vse, saj Renault napoveduje, da bodo v naslednjih
mescih razkrili nadaljnje aktivnosti in dogodke.
Pripravil: A.P., Fotografije: Renault

60 let renaulta 4L
Letos 60-letnico praznuje priljubljeni model Renault 4L, ki
smo ga pri nas dobro poznali pod imenom Katrca. V več kot
30 letih proizvodnje je Renault izdelal več kot 8 milijonov
teh avtomobilov in kupce zanje našel v več kot 100 državah.
Francoska ljudska ikona si je za rojstni dan prislužila jubilejni logotip in več praznovanj ter dogodkov skozi vse leto.
Šestdeseto obletnico Katrce bo Renault v letu 2021 obeleževal na 4. in 14. dan vsakega meseca, na vseh družabnih
omrežjih in ob pomoči ljubiteljev tega modela. Med ključnimi dogodki bo prikaz posebnih modelov in ekskluzivna
razstava v Renaultovem salonu L’Atelier Renault, na Elizejskih
poljanah.
Od februarja bo priznani ilustrator Greg pripravljal obsežno
serijo ilustracij na temo Katrce v različnih obdobjih, in sicer
od šestdesetih let. Za valentinovo je L’Atelier Renault v izložbo
pridobil model 4L v izvedbi 'Parisienne', ki je prepoznavna po
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Museo Storico Alfa Romeo napoveduje, da bodo 12
letošnjih ključnih obletnic zaznamovali z 12 virtualnimi
konferencami. Te mejnike, ki jih zaznamujejo okrogle
obletnice, pa so nanizali na koledar/poster, ki ga lahko
najdete na spletni strani www.museoalfaromeo.com,
na področju novic. Ena letošnjih obletnic je 90-letnica
uspešnega dirkalnika Alfa Romeo 8C 2300.
Mesečne virtualne konference, ki bodo posvečene znanim
možem, zmagam, tovarnam in avtomobilom, bodo 12
letošnjih mejnikov prikazale na poglobljen, a poljuden
način, z namenom vpogleda v bogato zgodovino znamke.
Museo Alfa Romeo bo poleg dragocenega arhivskega gradiva
predstavil tudi pričevanja nekdanjih zaposlenih, oblikovalcev
in voznikov, ki so te zgodbe doživeli iz prve roke.
Konference se bodo odvijale ob sobotah zvečer, ob 19. uri, in
bodo potekale v živo po strani Facebook @museoalfaromeo.
Ko bodo ponovno omogočeni obiski muzeja, se bodo
konference odvijale tako, da se jih bodo lahko v muzeju
udeležili tudi ljubitelji. Prva konferenca je bila posvečena

BIRTH OF JUAN MANUEL FANGIO

BIRTH OF VITTORIO JANO
ALFA HITS THE TRACK

8C 2300: AN ICON IS BORN

T H E Y E A R O F T H E M AT TA

A N N I V E R S A R I E S

Museo
Storico Alfa Romeo
napoveduje
posebno leto 2021

ALFASUD’S DEBUT

BALOCCO PROVING GROUND

T H E 3 3 P R E VA I L S AT T H E TA R G A F LO R I O

IN MEMORY OF GIUSEPPE LURAGHI

THE FUTURISTIC PROTEO

147 IS CAR OF THE YEAR

THE PREVIEW OF THE 4C CONCEPT
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50-letnici dvojne zmage, na slikoviti dirki Targa Florio, druga
je bila namenjena 110. obletnici rojstva legendarnega
dirkača Juana Manuela Fangia, tretja pa 130-letnici rojstva
genialnega konstruktorja Vitoria Jana. Na omenjeni spletni
strani muzeja lahko med novičkami najdete tudi razpored
nadaljnjih konferenc.
Pripravil: A.P., Slika: Renault
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ju demokratičnih struktur. Prvi znak demokracije v Volkswagnu se je zgodil 27. novembra 1945, ko je demokratično
izvoljeni delavski svet izvedel ustanovno sejo.
LEVO Skromni začetki Volkswagnove množične
proizvodnje.
SPODAJ Type 1 je pridobil ljubkovalni vzdevek
Hrošč.

Ob pripravah na proizvodnjo so se Britanci spopadali z
nezavidljivimi razmerami. Delovni sili je bilo težko priskrbeti
hrano in prostore za bivanje, ozko grlo pa je predstavljalo
tudi pomanjkanje energije in surovin. Kljub tem oviram sta
Wolfsburg in Volkswagenwerk GmbH prejela božično darilo
z zamikom – 27. decembra, le osem mesecev po končani
2. svetovni vojni, so iz tovarne zapeljali prvi avtomobili. Do
konca leta 1945 so jih izdelali 55. Od leta 1946 do valutne
reforme je bilo proizvedenih približno 1.000 vozil na mesec.
Izdelali bi jih še več, a so proizvodnjo ovirale že omenjene
težave. Odgovorni skrbniki so do jeseni leta 1949 postavili
dobre temelje za nadaljnjo rast podjetja. Vzpostavili so prodajni in poprodajni servisni sistem in leta 1947 začeli izvažati
Volkswagnove avtomobile.
Odločitev, da se razvije civilna tovarna in začne serijska proizvodnja Volkswagna Type 1, je pomenila začetek unikatne
zgodbe o uspehu. Zaradi hitrega zagona je Volkswagenwerk
GmbH pridobil odlični začetni položaj oziroma tržno prednost za ekonomski vzpon po uvedbi nemških mark. Pod neuradno ljubkovalno oznako 'VW Hrošč' je ta avtomobil postal
svetu izjemno priljubljen. Prav tako je bil rekorder po trajanju
in obsegu proizvodnje. Volkswagen je leta 2003 v Mehiki ustavil proizvodnjo VW Hrošča, potem ko je bilo izdelanih skupno
21.529.464 vozil, od tega približno 15,8 milijona v Nemčiji.

Obletnica Volkswagnovega
ˇ
hrošca

Pripravil: A.P., Fotografije: Volkswagen

27. decembra je minilo 75 let od začetka proizvodnja Volkswagnovega modela Type 1, ki je po svetu dobil ljubkovalno
ime Hrošč. Britanski major Ivan Hirst je ob precejšnji improvizaciji dosegel začetek proizvodnje v rekordnem času
in s tem omogočil hrošču, da je postal simbol nemškega
gospodarskega čudeža.
Začetki zgodovine Volkswagnovega hrošča niso primer poštene zgodbe, saj so glede kraje intelektualnih pravic sporni
do Mercedesa, Tatre in predvsem do genialnega oblikovalca
Béle Barényija. A ti spori, ki so epilog na sodiščih dobili sredi
prejšnjega stoletja, niso onemogočali samega začetka zgodbe o uspehu, pa tudi ne nadaljevanja.
Čeprav je bil model Type 1 prvotno predviden kot prestižni
projekt nacionalnih socialistov, je tovarna v Wolfsburgu po
letu 1939 proizvajala orožje in vojaško opremo namesto avtomobilov. Zato je bilo do konca 2. svetovne vojne izdelanih
le 630 vozil, ki so bila po letu 1938 poimenovana 'KdF-Wagen'. Uspeha znamke Volkswagen pa niso zagotovili Nemci,
temveč Angleži. Strateška vizija majorja Ivana Hirsta je omogočila zgodbo o uspehu modela iz Wolfsburga. Junija 1945
je namreč skrbništvo nad Volkswagenwerk GmbH prevzela
britanska vojaška oblast in s pragmatičnostjo rešila v veliki
meri uničeno vojaško tovarno pred propadom.
12 AVTO MOTOR CLASSIC

Britanci so nameravali uporabiti Volkswagna Type 1 za nujne
transporte po njihovem okupacijskem območju, zato je major Hirst z veliko improvizacije in ljubiteljstva do avtomobilov
ter tehnike v skrajno racionalnem času pomanjkanja neverjetno hitro prilagodil proizvodnjo nekdanje tovarne orožja v
civilno industrijsko podjetje. Avgusta 1945 je britanska vojna
oblast izdala naročilo za 20.000 avtomobilov in s tem omogočila začetek proizvodnje. To je bilo v skladu z britanskimi
načrti za razvoj Nemčije, saj so finančno varnost in prihodnje
možnosti za prebivalstvo videli kot ključna elementa v razvoZGORAJ Britanski major Ivan Hirst
je pognal kolesje uspeha znamke
Volkswagen.
LEVO Volkswagnovi Hrošči v domačem
Wolfsburgu.
DESNO Tovarna v Wolfsburgu je bila med
vojno močno poškodovana.
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Le osem mesecev po
koncani
2. svetovni
ˇ
vojni, so iz tovarne
zapeljali prvi Hrošci.
ˇ
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Bruce Meyers

Že kmalu po izdelavi prvega, doma narejenega buggyja, je
Meyers ugotovil, da njegov prostočasni avtomobil v javnosti
privablja veliko pogledov. Kmalu so s strani zainteresiranih
začele deževati tudi prve ponudbe za nakup takšnega
avtomobila, zato se je Meyers takrat odločil, da ustanovi
lastno podjetje Meyers Manx, kjer je do konca leta 1971
nastalo približno 6000 originalnih manx buggyjev. Njegov
recept za uspeh: vzameš rabljenega Volkswagnovega 'hrošča',
odstraniš karoserijo in jo nadomestiš s kar se da lahko
odprto karoserijo, ki je v slogu najboljših izdelovalcev čolnov
laminirana s plastično maso, ojačano s steklenimi vlakni.
Številni buggyji so nastali tako, da so izdelovalci dno vozila
občutno skrajšali (od 30 do 40 cm) in ločena dela znova
zvarili skupaj. Optimalna vlečna sila je na neutrjeni podlagi
zagotovljena tako, da so za gnano zadnjo premo zvarjena
platišča z največjo širino, ki so opremljena s prav tako
predimenzioniranimi pnevmatikami. Streha? Nepomembna
– večina pravih buggyjev ima v najboljšem primeru zasilno
platneno prevleko. Moč vgrajenega pogonskega motorja
iz serijskega 'hrošča' (34 KM (25 kW), kasneje tudi do 44 KM
(32 kW)) je večini uporabnikov popolnoma zadoščala, da so
se prerinili, kamorkoli so želeli, ker je bil takšen buggy tudi
občutno lažji od 'hrošča'. Motorji z večjo močjo so pri takšnih
vozilih ostali izjema.

Svet avtomobilizma je izgubil še eno legendo
19. februarja 2021 smo izgubili še eno avtomobilistično
legendo, saj nas je po približno 94. letih življenja zapustil
Američan Bruce Meyers, človek, ki je 'zakrivil' nastanek
kasnejšega buggy kulta, ki pri nekaterih prebivalcih
našega planeta traja še danes.
Leta 1926 rojeni Bruce Meyers je na sredini šestdesetih let
prejšnjega stoletja, ko so ZDA že zavzeli 'otroci cvetja', živel
v Kaliforniji, kjer se je v prostem času ukvarjal predvsem
s surfanjem. Poleg tega je že takrat razmišljal o izdelavi
cenovno dostopnega lahkega terensko prehodnega
avtomobila za obisk tamkajšnjih številnih peščenih
sipin in plaž. Tam, kjer se je Meyers v tistih časih potikal,
je ob obisku večkrat opazil zanimiva, doma narejena
vozila, ki so jih domačini poimenovali 'Water-pumpers'.
Ta, nekoliko okorna terenska vozila brez odvečnih
karoserij, so večinoma premikali požrešni ameriški V8
bencinski motorji. Meyers, ki je imel pred tem opravka
tudi s proizvodnjo lahkih vodnih plovil, je ob tem dobil
idejo glede izdelave podobnega, vendar lažjega vozila
z mehanskimi komponentami in pogonskim ustrojem
znamke Volkswagen. Tako je že leta 1964 nastalo prvih 12
izdelanih buggyjev z nosilno šasijo 'monocoque' iz umetne
smole, ojačane s steklenimi vlakni, kjer so vgradili nekatere
sestavne dele takratnih serijskih volkswagnov, vendar
se zadeva ni obnesla, ker so bili ti avtomobili preprosto
predragi. Kasneje se mu je porodila ideja o cenejši različici
prostočasnega vozila.
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Čeprav je čar prvotnih buggyjev na začetku
sedemdesetih let prejšnjega stoletja v ZDA popustil
in izgubil prvotni zagon (zaradi tega je moral Meyers
zapreti njegovo podjetje …), lahko v današnjih časih po
vsem svetu še vedno najdemo približno 70 proizvajalcev
takšnih vozil, kjer izdelujejo predvsem replike nekdanjih
buggyjev. Prvo renesanso na tem področju smo
dočakali na začetku tega tisočletja, saj je Meyers leta
2000 ponovno ustanovil lastno podjetje za proizvodnjo
buggyjev po prvotnih specifikacijah. Leta 2020 se
je Meyers, ki je zase vedno trdil, da je v bistvu samo
otrok, ki ni nikoli resnično odrasel, odpovedal svojemu
deležu v podjetju in se še vedno redno pojavljal na vseh
kalifornijskih buggy shodih. Seveda ob tem ni manjkal
niti na uradni predstavitvi novega Volkswagnovega
električnega buggyja z imenom 'ID. Buggy', kjer je
prisotnim znova povedal njegovo 'mantro', ki pravi, da
pravi buggy uteleša predvsem svobodo gibanja, seveda
ob povezavi z nizko nabavno ceno in nizkimi stroški
vzdrževanja. Vsega tega pa novodobni Volkswagnov
buggy ni sposoben ponuditi kupcem, zato ga ne
bomo nikoli srečali na proizvodnih trakovih znamke
Volkswagen. Meyers pa svetu ni ponudil samo buggyjev,
ampak je zaslužen tudi za nastanek tekmovalnih
'SUV-hroščev', ki jih na legendarni dirki Baja 1000 lahko
občudujete tudi v današnjih časih.
Pripravil: Marko Miklavc, Fotografije: Volkswagen
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LEVO Motocikel Laurin & Klement
Slavia B, letnik 1901.

Slavio B je poganjal zračno hlajeni enovaljni motor, s prostornino 240 cm3 in največjo močjo 1.75 KM, kar je zadoščalo za
doseganje hitrosti 40 km/h. Motocikel je bilo treba zagnati s
'klasičnim' gonjenjem, ob pomoči verige, nato pa je motor
zadnje kolo poganjal neposredno, s prenosom čez usnjeni
pas (brez menjalnika). V Laurinovi & Klementovi tovarni, v
kraju Mladá Boleslav, so do leta 1904 izdelali 540 takšnih
motociklov.

Pred 120 leti je Slavia B
postavila temelje Škode
v motoršportu
Udejstvovanje češke znamke v motošportu se je začelo leta
1901, in sicer z uspešnim nastopom motocikla Laurin &
Klement Slavia B na dolgi dirki med Parizom in Berlinom.
Tovarniški dirkač Narcis Podsedníček je presenetil speče
organizatorje s hitrim prihodom v cilj in pripomogel k hitro
rastočemu ugledu čeških koles, motociklov in kasneje tudi
avtomobilov.

Ustanovitelja znamke Laurin
& Klement: Václav Klement in
Václav Laurin.
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Znamka Laurin & Klement, ki se je po spremembi lastništva
leta 1925 preimenovala v Škodo, je bila ustanovljena leta 1895
kot majhna delavnica za popravila koles. Že po enem letu
sta ustanovitelja Václav Laurin in Václav Klement zaposlila 21
delavcev in začela izdelovati pet različnih koles z oznakami
Slavia. 18. novembra leta 1899 so na kolesarskem dirkališču
v bližini Prage predstavili prva motocikla – Slavio A in Slavio
B. V želji po izboljšanju stabilnosti so motor namestili nižje
na okvirju, kar je danes standardna rešitev, a takrat je bila to
ena genialnih idej Václava Laurina. Bolj poslovno usmerjeni
prodajalec knjig, Václav Klement, pa je skrbel, da je znamka
svoje izdelke uspešno prodajala tako v domovini kot zunaj
meja. K temu so prispevali tudi športni uspehi, ki so se začeli
prav z motociklom Slavia B.

Prvi Laurinov & Klementov tovarniški testni voznik, Narcis
Podsedníček, se je s Slavio B udeležil za tiste čase največje
mednarodne dirke, ki je potekala od Pariza, Aachna in Hannovra do Berlina. Že za udeležbo na takšni avanturi je bilo
pred 120 leti nujno ogromno zaupanja v tehniko in poguma.
1196 kilometrov dolga trasa je bila velik izziv, saj je potekala
po kamnitih in makadamskih cestah ter povzročila številne
okvare. Sodelovalo je 110 vozil, a do cilja jih je prispelo le 48.
Podsedníček je na 3-dnevnem preizkusu človeka in stroja
nastopil v konkurenci desetih dvo- in trikolesnikov. Ker je
bil 'outsider', ni nihče pričakoval, da bo kot prvi v kategoriji
ciljno črto prečkal že ob treh zjutraj, zato tam ni bilo komisarjev dirke. Čeprav so njegov prihod potrdili miličniki, se je

ZGORAJ Hitri in predani Narcis Podsedníček je z motociklom Slavia
pomagal znamki Laurin & Klement do slave.
LEVO Reklama za kolo Laurin & Klement Slavia.

organizator odločil ignorirati njihovo pričevanje in je zmago
prisodil kasneje prispelim Francozom na trikolesniku De
Dion-Bouton.
Narcisu je ostala moralna zmaga. S prizadevnostjo in pripadnostjo znamki je iz orodjarja hitro napredoval do prodajnega zastopnika ter celo do vodje proizvodnje. Znamka Laurin
& Klement je bila zaradi uspeha deležna velike pozornosti,
kar se je odražalo v povečanju prodaje preko čeških meja in
leta 1905 privedlo tudi do izdelave prvega avtomobila. Na
svoj račun je prišel celo omenjeni slavni motocikel Laurin &
Klement Slavia B. Leta 1956 so ga po knjigi Adolfa Branalda
prikazali v filmu 'Vintage Car', v katerem je bil predstavljen
pogled na avtomobilsko stoletje.
120 let po prvi dirki je znamka Škoda (ponovno) znana po
celem svetu, paleta vozil je širša kot kadarkoli prej, a poznavanje dolge zgodovine znamke je še vedno slabo in vezano
predvsem na zadnje obdobje, in sicer pod okriljem koncerna
Volkswagen. Zato bo Škoda letos 120 let prisotnosti v motošportu obeležila s serijo 18 najbolj pomembnih športnih
modelih.
Pripravil: A.P., Fotografije: Škoda
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dni oktobra (1.–3. 10.). Angleži v času tega pisanja delujejo
dokaj optimistično in večjih terminskih sprememb dogodkov
nisem zaznal.
Čeprav se takšnim ali drugačnim spremembam lani ni mogel
izogniti skoraj nihče, pa te niso na vse vplivale enako. Presenetila je iznajdljivost dražbenih hiš. Po poročanju zavarovalniške družbe Hagerty pa leto 2020 za prodajo na dražbah
sploh ni bilo tako katastrofalno, kot so pričakovali. Dogodki
so se preselili na splet in dražbe so potekale virtualno. Seveda tam doživetje ni enakovredno realni udeležbi 'v živo', a že
doslej so na dražbah številni sodelovali po telefonu, na daljavo. Opaziti je bilo močnejšo prisotnost novejših modelov,
kar namiguje na to, da so se lastniki najdražjih avtomobilov
v negotovih časih bolj oklepali svojih štirikolesnih naložb.
Čeprav večina nima sreče, da bi sodelovala na dražbah, pa
se večkrat v življenju srečujemo z običajnimi nakupi rabljenih

avtomobilov. Ob krepko zmanjšani prodaji novih so Angleži
opazili, da se je vrednost primerljivih rabljenih avtomobilov
v enem letu povišala za več kot 8 %. Morda lahko na podlagi
dražb in realnega trga rabljenih avtomobilov napovemo, da
mladodobniki pridobivajo na priljubljenosti?
V tem trenutku je težko napovedati, kdaj in kako blizu 'normalnosti' se bomo vrnili v letu 2021. A nedvomno je pametno
biti pred načrtovanjem obiskov dogodkov v tujini previden do
zadnjega trenutka. To velja tako glede zahtev organizatorjev
kot glede zahtev držav, v katere potujete, pa tudi glede možnih
omejitev pri vrnitvi. Nedvomno lahko na dogodkih pričakujemo stroge higienske ukrepe. Te čase dojemam kot dragoceno izkušnjo, ki nam odkriva nove strani življenja in nas lahko
nauči ceniti tisto, kar smo imeli za preveč samoumevno. Zato
trdim: »Ti časi so res slabi, če so premalo slabi, da bi nas spremenili na bolje!« V tem duhu vsem želim, da ostanete optimisti in uživate v lepih trenutkih avtomobilskega ljubiteljstva.

Covid-19 nadaljuje
z vplivi na avtomobilizem tudi letos
Minilo je že več kot leto dni, odkar se je po Evropi začel
širiti virus COVID-19, kar je nepričakovano spremenilo naš
vsakdan. Eden prvih avtomobilskih dogodkov, ki je utrpel
škodo, je bil tradicionalni avtomobilski salon v Ženevi, ki
sem ga od leta 1997 redno obiskoval. Sledil je plaz prestavljanja ali odpovedi večine drugih avtomobilskih prireditev. Tiste, ki so ostale, pa so potekale ob zelo strogih ukrepih. Primer je bila dirka Mille Miglia, prvič v dolgi zgodovini
prestavljena na jesenski termin, ko se je (precej nenavadno
za dogodek v prostorih) odvijal tudi sejem v Padovi.
V letu 2021 nismo veliko na boljšem. O 'normalnem' nadaljevanju salona v Ženevi, kot enega najpomembnejših in najbolj
zgodnjih avtomobilskih dogodkov v letu, ni ne duha ne sluha.
Tudi organizatorji starodobniških prireditev so že vnaprej previdni. Medtem ko je nam bližnji 20. reli Südsteiermark
Classic za letos odpovedan, so nekatere prireditve, ki
potekajo pred junijem, prestavljene za mesec ali še več.
Dirko Mille Miglia so s sredine maja prestavili na sredino
junija, ko se bo časovno delno prekrivala z ustaljenim in še
vedno veljavnim terminom za Concours d'Elegance Suisse.
Še bolj previdni so pri italijanskem Concorso d'Eleganza Villa
d'Este. Lani so ga odpovedali, letos pa zanj rezervirali prve
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Pripravil: A.P.

Nikolaj Medvešek (roj. 6.12. 1947, umrl 3.3. 2021)
Izhaja iz pekovske družine, doma so imeli pekarno in vsi trije bratje so bili peki. Niko je
imel željo, da bi vozil kamion in tako je šel na samostojno pot prevozništva. Član ZŠAM
je postal leta 1994 in kasneje predsednik združenja vse do smrti. Po pristopu ZŠAM k
SVAMZ, je s svojim starodobnim motorjem in avtomobilom sodeloval na številnih prireditvah, bil pa je tudi pobudnik Dirke na Katarino, katero smo skupaj izvajali več let.
Počivaj v miru Niko!
Člani društva ZŠAM
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IN MEMORIAM –
Damjan Tratnjak

110 let RollsRoycevega duha
ekstaze
6. februarja 1911 je bila skulptura duha ekstaze (Spirit
of Ecstasy) uradno registrirana kot intelektualna
lastnina luksuzne angleške znamke Rolls-Royce.
V skoraj nespremenjeni podobi krasi hladilnike
vseh avtomobilov te znamke, izdelanih na sedežu
podjetja, v Goodwoodu. Čez dolga leta je postala eden
najbolj ikoničnih in zaželenih emblemov na svetu, ki
predstavlja uspeh in eleganco.
Podoba duha ekstaze temelji na bronastem kipcu,
imenovanem šepet (The Whisper), ki ga je ustvaril kipar in
ilustrator Charles Sykes za enega avtomobilskih pionirjev,
lorda Johna Douglasa-Scotta Montaguja, ki je bil tudi
velik navdušenec Rolls-Roycea. Kot model je pozirala
Eleanor Velasco Thornton, ljubica lorda Montaguja. Šepet
oziroma tišina je bila na kipcu prikazana z držo prsta pred
usti, kar je nakazovalo na njuno skrivno razmerje.
Ker so v tistem času avtomobili na hladilnikih vedno
pogosteje dobivali maskote, je takratni izvršni

Concorso d'Eleganza villa d'Este.

ZGORAJ Eleonor Thornton ob Rolls-Roycu lorda
Johna Douglasa-Scotta Montaguja.

direktor Rolls-Roycea najel Syksa, da zasnuje maskoto,
ki bi simbolizirala eleganco, skrivnostnost, ženstvenost,
lahkotnost gibanja. Sykes je za model ponovno izbral
Eleanor, vendar je njena drža za ta namen nakazovala
drugačno gibanje v skladu z zahtevami. Pogled v daljavo,
nazaj iztegnjene roke in plapolajoči videz oblačil so ustvarjali
vtis zadovoljstva in hitrosti, zato je Sykes kipec prvotno
poimenoval duh hitrosti, a kasneje spremenil opis v duh
ekstaze.
Prvi kipci so bili visoki 18 centimetrov, danes pa maskota
Rolls-Roycea meri v višino še dobro polovico tega (9,5 cm).
Da bi kipec zavarovali pred krajami, so zasnovali natančen
mehanizem, s pomočjo katerega se skrije pred očmi javnosti
v ohišje velikanske maske in tam počiva, dokler je ne zbudi
naslednji zagon motorja. Takrat se mehko in graciozno
dvigne na vidno mesto, kjer je med vožnjo vedno na očeh in v
ponos lastnikov Rolls-Royceov.
Znamka Rolls-Royce še danes ohranja povezavo
avtomobilizma in umetnosti skozi umetniški program Muse.
Pripravil: A.P., Fotografije: Rolls-Royce
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Ko sem pred nekaj leti pisal članke o tovarni motorjev Moto
Guzzi, sem imel namen v enega zadnjih člankov in ob predstavitvi legendarnega modela Le Mans vključiti tudi poseben
motor v lasti prijatelja Damjana Tratnjaka, predelavo v Cafe
racer Moto Guzzi, ki pa je bila zaradi njegovega odličnega
poznavanja guzzijevih motorjev po osebnem prepričanju ena
boljših. Motor ni bil spremenjen samo v kozmetičnem, torej
zunanjem videzu, temveč tudi v skladu z zahtevami lastnika,
ki se je poleg vsega, kot eden ne prav številnih, znal hitro in
športno voziti s tem precej težkim motociklom. Motorju je
dodal manjša 17-colska lahka, trikraka, lita platišča s široko
zadnjo pnevmatiko, uporabljal je veliko; letalskim potrebam
namenjeno lahko in bleščečo kovino – aluminij, kot se to
sicer spodobi za vse prave cafe racer predelave; iz aluminija
je bil izdelan izvenserijski rezervoar, stranski pokrovi motorja,
zaščite pokrovov ventilov. Manjšim kolesom je bil prilagojen
menjalnik, olajšan pa je bil tudi vztrajnik s sklopko tako, da je
motor pri speljevanju 'trgal', kar pa ni ravno tipična guzzijeva lastnost. Pred nekaj leti, tik pred najinim srečanjem v
mrzlem zimskem mesecu, se je Damjan odločil, da bo takrat
namesto ALU rezervoarja (ta bo odšel v hrambo in ne bo več
izpostavljen vsakodnevni rabi) na motor namestil novega
iz plastične mase, ki bo pobarvan s posebno retro, srebrno,
metalno barvo s kristalnimi učinki, pri čemer bo motor pridobil še bolj športen, hkrati pa predelavam iz 70. let, avtentični
videz. Lesketajoča se srebrna in kristalna barva v retro videzu
bo dajala motorju v poletnih mesecih, ko zunaj prevladuje
močna sončna svetloba, še dodaten učinek, ki bo ustvarjal
živahen, vibrirajoči učinek na sicer starodobnem športnem
motorju. Skratka učinek unikatnosti, z živahnimi barvami
in leskom pa tudi občutek življenjske radosti, kot to sicer
po navadi pritiče vsaki veseli in življenja polni osebi. Prav te
lastnosti so bile po mojem prepričanju tiste, ki so se največkrat pokazale pri prijatelju Damjanu, kot sem ga poznal sam.
Zlasti, ko je beseda tekla o motorjih Moto Guzzi. Kadar je v
delo oz. servis prevzemal nekatere motorje, vključno z mojim
Le Mansom, pa je hočeš nočeš moral postati tudi optimist,
saj se je neštetokrat potrpežljivo in mukotrpno spopadal s
prikrito 'muhavostjo' sicer pregovorno trpežnih guzzijevih
agregatov, ki pa, roko na srce, po večini niso bili novi, temveč
starejšega datuma in z velikim številom prevoženih kilometrov. »Dober glas seže v deveto vas,« pravi pregovor, zato smo
preštevilni guzzisti občasno že prav nadležno moledovali za
strokovno pomoč ali Damjanov nasvet; zlasti in v velikem
številu v poletnih mesecih pred začetkom dopustov. Čeprav
ni nikdar postal profesionalni serviser, ki bi mu takšno delo
predstavljalo redno zaposlitev, pa je takšno delo opravljal z
velikim veseljem, predvsem pa s strastjo in zanimanjem. Zato
se je velikokrat zgodilo, da česar niso rešili drugi ali pa so nad
nalogami že popolnoma obupali, je znal popraviti in v tek
spraviti Damjan. Spominjam se našega zadnjega 'romanja'
na srečanje Guzzi v letu 2016, ko smo z Damijanom na mo-

torjih čez Alpe potovali v mestece Mandello del Lario. Naše
potovanje je, kot že trikrat pred tem, potekalo po zahtevni
alpski različici v mesecu septembru, čez visok prelaz Passo di
Stelvio, ko je v slabem vremenu na 2800 m višine praviloma
že sneg. Prav tam je Damjan s svojo genialno rešitvijo razrešil
težavo z mojim motorjem, da smo sploh dosegli cilj in se tudi
brez velikih težav vrnili domov.
Lansko poletje, ko so vsaj za hip nastopile normalne razmere
in se je Damjan po uspešno prestani operaciji lahko ponovno
srečal z nami in ko je za hip popustila tudi zoprna in nevarna
epidemija z novim virusom, je kot v starih časih ob kavi stekla
debata o motorjih. Predvsem je pogovor tekel o enduro
izletih in načrtu za 2021 ob stoletnici tovarne Moto Guzzi.
Damjan je v zadnjih letih užival tudi na vožnjah z enduro motorjem, in sicer na Guzzi Quoto in na lahki Husquarni, zlasti
poleti 2019, ko smo potovali po brezpotjih Bosne.
Damjan je bil poln načrtov. Zanimale so ga tudi podrobnosti
o rabljenih kombi vozilih, ki jih že dalj časa uporabljamo
prav zaradi prevozov motorjev. Morda je bilo to prav zato,
ker je načrtoval, da odpotuje skupaj s svojo družino; njegova
partnerica Urša, ki je prav tako motoristka, predvsem pa v
družbi z obema otrokoma, ki sta se iz dneva v dan iz majhnih
dečkov spreminjala v prava fanta, v takšnem vozilu pa bi
poleg družine obstajal še prostor za tovor – enduro motor.
Prijatelji si Damjana brez motorjev pravzaprav sploh nismo
mogli predstavljati, čeprav so to bili motorji, ki so bili v delavnici. Z nastopom novega leta pa nas je pretresla kruta vest,
da se je naš dolgoletni prijatelj poslovil in da bo tako za nas
odslej prisoten le še v spominu …, in to v lepem, prijetnem
spominu, ki pa lahko ostane samo, kadar gre za pravega,
pristnega prijatelja.
Pripravil: Dejan Breznik, Fotografija: Dejan Breznik
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doma pripeljali rešilni avtomobil, za katerega so prejeli častni
certifikat starodobnega vozila (št. 2644).
Ko smo ob koncu leta 2006 ustanovili Mercedes klasik klub
Slovenija (predhodnik Mercedes-Benz kluba Slovenije), so iz
Zdravstvenega doma Velenje že kmalu v letu 2007 pristopili
v naše vrste; njihova članska izkaznica je nosila številko 047.
V klubu in pri SVAMZ-u so bili z njihovim reševalnim vozilom
aktivni do leta 2016, potem pa so z njim na cesto zapeljali le
še za tehnične preglede.

Vreden je ogleda
Prva starodobniška
prireditev, na katero so
pripeljali velenjskega
'rešilca', je bila srečanje
lastnikov starodobnih
vozil Mercedes-Benz v
Velenju leta 2006.

MERCEDES 230.6 BENZ (W 114)
Nov muzejski eksponat v Parku
vojaške zgodovine v Pivki
V Pivki se od letos lahko pohvalijo z eksponatom, ki bo še
posebej navduševal ljubitelje premične tehniške dediščine.
Da skrajšam: predvsem nas, ki se obračamo za starodobnimi
avtomobili. Gre za odlično ohranjenega Mercedes-Benza
230.6 (W114), v reševalno vozilo predelanega pri Binzu. Tega
so za daljše prevoze pred petdesetimi leti kupili v velenjskem
zdravstvenem domu. Avto je bil tako sodoben in drag, da je
prva leta le redko zapeljal iz garaže. Po nekaj letih so začeli z
njim redno voziti, a vsi vozniki (pravzaprav so za njegov volan
prijeli le redki) so nanj bolj pazili kot na svoje lastne jeklene
konjičke. Tako je zgolj z manjšim trkom in malo večjo okvaro
motorja prevozil pol milijona kilometrov. Sodeloval je celo v
osamosvojitveni vojni in jo tudi od tam odnesel brez praske.
Leta 2005 so ga 'upokojili', a ne zaradi slabega stanja, temveč
zaradi nekompatibilnosti njegove opreme. A tu se zgodba k
sreči ni zaključila. Tedanji direktor velenjskega zdravstvenega doma ceni tehniško dediščino, saj avtomobila ni pustil
prodati. Tako je bil 15 let maskota njihove reševalne službe.
V novem vodstvu so odločili, da je najbolje, če to zgodovinsko vozilo pospravijo na varno. In kje je takšen dragoceni

Ob 10-letnici SVAMZ-a (2009) so velenjskega Mercedes-Benza pripeljali
na Vransko in pomagali na prireditvi pri postavljanju rekordnega števila
starodobnih vozil.
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avtomobil lahko bolj na varnem kot v muzeju? Poleg tega je
tam na ogled in v veselje množici obiskovalcev, kar prav tako
šteje.

Vozilo, pomembno za SVAMZ
in Mercedes-Benz klub Slovenija
Leta 2005 smo pri SVAMZ-u lastnike starodobnih vozil Mercedes-Benz začeli združevati v okviru registra vozil Mercedes-Benz. Prvi odmevnejši dogodek, ki smo ga organizirali, je
bilo srečanje starodobnih vozil Mercedes-Benz – Velenje
2006. Celo takratni župan, Srečko Meh, nas je sprejel v
dvorani sveta občine. Na to srečanje so iz Zdravstvenega

Tudi osebno sem vesel, da je ta avtomobil na varnem in da
ni več bojazni, da bi za majhen denar prišel v roke kakšnega
preprodajalca. Takšna vozila so redka. Njegove tržne cene ne
poznam. Poznam pa številne ljudi, ki jim ta avtomobil veliko
pomeni. Tudi če niste navdušeni nad reševalnimi vozili, ne pozabite, da je avtomobil letos star petdeset let in da je še vedno
izviren, z izvirno opremo, ki je takrat bila zadnji krik zdravstvene tehnike. Poleg tega je vrhunsko ohranjen, čeprav je za njim
500.000 kilometrov poti. Verjamem, da bo kakšen obiskovalec
samo zaradi tega avtomobila prišel v Pivko. Zase sem že prepričan, da ga bom obiskal.

ZGORAJ Petja Grom, takratni generalni sekretar SVAMZ (levo), je na svečanosti v dvorani Sveta MO Velenje predal Darku Jelenku, predstavniku ZD
Velenje, certifikat starodobnega vozila za njihov Mercedes.

Pripravil: E. Šterbenk
DESNO Pet let kasneje smo velenjskemu reševalnemu Mercedesu ob
15-letnici SVAMZ-a namenili častno mesto ob vhodu v Center varne vožnje
AMZS na Vranskem.

ZIMSKI
RALLY 2021 –
C.M.O.C.
Letos so člani kluba C.M.O.C. organizirali svoje tradicionalno srečanje nekoliko drugače, saj se je bilo treba prilagoditi razmeram. A kjer je volja, je moč.
Vsak se je s svojim motorjem zapeljal po svoji okolici in tako
tradicionalno izpeljal srečanje, ki je na slovenski sceni že
tako tradicionalno, da ga preprosto ne moremo preskočiti
ali spregledati. Kljub vsem protikoronskim ukrepom in
uradni odpovedi zimskega rallyja na Krasu, se je uspel najti
udeleženec, ki ni član kluba in se je udeležil vseh rallyjev do
zdaj. To je g. Miloš Ješe. Zelo lepo vožnjo so si priredili člani
Primorske sekcije in obiskali grob Borisa Pikuša - Pikija.
Nekaj utrinkov iz druženja članov C.M.O.C. si lahko ogledate
na njihovi spletni strani ali socialnih omrežjih.
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vsakodnevnega dogajanja na prireditvi nabavili 4 zorb žoge.
Pravo zadovoljstvo je bilo opazovati ljudi, ki so se na ta način
imenitno zabavali.

LET'S BUG
TOGETHER
28. mednarodno srecanje
ˇ
zracnohlajenih
vozil
ˇ
Udeleženci so tudi svoje avtomobile
preobrazili v slogu srečanja.

Ker je bilo v minulem letu 2020 zaradi znanih razlogov
popolno zatišje, kar se tiče organizacije in izvedbe klasično
organiziranih srečanj zračno hlajenih vozil VW tako v Sloveniji kot v Evropi, smo se v VW Hrošč klubu Slovenija odločili,
da s tem prispevkom vsaj malo obudimo spomin, kako je
to potekalo v prejšnjih letih, ko je bilo mogoče tovrstna srečanja organizirati brez slehernih zadržkov. V tem prispevku
bomo nekoliko bolj podrobno predstavili izvedbo in potek
srečanja Let's Bug Together #28 v letu 2019. To je bilo naše,
do zdaj, zadnje srečanje in se je odvijalo, kakor vsako leto,
na športnem letališču v Lescah ter za katero lahko mirno
zapišemo, da zagotovo spada med top 3 najbolj uspešno
organizirana in izvedena srečanja v zgodovini VW Hrošč
kluba Slovenija.
Že na občnem zboru kluba v januarju je padla ideja, ki je
kasneje silovito zaznamovala naše srečanje v letu 2019. Tistega leta je namreč preteklo že 50 let od največjega open air
glasbenega festivala v zgodovini, Woodstock, leta 1969. Kar
hitro, že na naslednjem sestanku, ki smo ga izpeljali v februarju, smo enoglasno potrdili zamisel, da srečanje v avgustu
tematsko obarvamo s sloganom 'Woodstock 50 let kasneje'.
Prireditev smo začeli oglaševati. Kmalu smo začutili ogromno
pozitivnih vibracij in odzivov s strani hroščarskih prijateljev, ki
se vsako leto udeležijo našega srečanja, tako s strani Slovencev kot tujcev. Da je ideja o Woodstocku 50 let pozneje resnično padla na zelo plodna tla, smo začutili na Zajčkovi vožnji
po prekmurskih ravnicah v aprilu 2019. Zajčkova vožnja je dogodek oz. vožnja, ki jo vsako leto na velikonočni ponedeljek
organizirajo člani prijateljskega VW Keeeber kluba iz Murske
Sobote in velja za nekakšno neuradno otvoritev vsakoletne
sezone zračno hlajenih vozil VW v Sloveniji. Prireditev je mednarodnega značaja, saj se je praviloma udeležujejo tudi ekipe
iz Avstrije in Madžarske. Skoraj vsakoletni gostje so tudi člani
kluba Koksi Historic Racing Team iz kraja Ternitz (Avstrija).
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BESEDILO: Iztok Krebs I FOTOGRAFIJE: Ana Vidic

Skoraj vsi udeleženci Zajčkove vožnje iz tega kluba so se na
prizorišču stopili oblečeni v hipije. To je bila krasna reklama
za naše srečanje, kar nam je vlilo še dodatnih moči, da smo
se kasneje po najboljših močeh potrudili pri organizaciji.

V petek dopoldne smo vse, ki so to želeli, odpeljali na daljši
izlet po Gorenjskem. Na to pot se je podal vsak z lastnim
VW-vozilom. Popeljali smo jih na Planino pod Golico. To
naselje, na višini pribl. 1000 m, se je do leta 1955 imenovalo
Sveti križ. Tu so že v 14. stoletju kopali železovo rudo. Rudnik
je obratoval do leta 1907, v kraju pa so stale stare železarske
peči. Proti koncu 15. stoletja se je fužinarstvo preselilo na
Jesenice, rudarjenje pa je, kot rečeno, leta 1907 dokončno
zamrlo. Takšne in podobne zgodbe vedno znova povemo
svojim gostom, predvsem tujcem, na kraju samem, ti pa jim z
zanimanjem prisluhnejo. Vselej namreč stremimo k temu, da
jim poleg dobrega počutja, gostoljubja in čudovite pokrajine ponudimo tudi zanimivo zgodbo o območjih, kamor
jih popeljemo. S Planine smo se s sedežnico napotili še na
kočo na Golici, kjer smo ob lepem vremenu naravnost uživali
v čudovitem pogledu daleč naokoli. Gostje so bili izredno
navdušeni. Polni vtisov smo se zgodaj popoldne vrnili na
prireditveni prostor v Lesce.
Ekipa kuhinje v Lescah se je med prvimi vrnila pred 50 leti.

Sprejeli smo odločitev, da bo v soboto, ki je bila tudi sicer mišljena kot pravi Woodstock dan, kompletna delovna ekipa na
prireditvi oblečena v enotne, živo obarvane hipi majice, kar se
je kasneje pokazalo kot fantastična odločitev. V teh majicah
so se člani delovnih ekip na srečanju odlično prepletali s številnimi udeleženci, prav tako preoblečenimi v otroke cvetja.
V nedeljo se je pojavilo veliko povpraševanje po teh majicah,
vendar na to nismo bili pripravljeni, zato so jih žal dobili le
redki – na veliko prigovarjanje posameznikov smo nekaterim
z veseljem podarili svoje.
Sicer pa se del organizacijskega odbora oz. delovne ekipe
na prizorišču srečanja zbere in začne delo že nekaj dni pred
uradnim začetkom, običajno že v soboto. Treba je pripraviti in
ograditi prostor, postaviti prhe in sanitarije, prireditveni šotor,
oder, mize in klopi, pripraviti kuhinjo, točilni pult in prostor za
srečelov, urediti vhodni prostor na prizorišče oz. kapijo, se dogovoriti o podrobnostih z dobavitelji hrane in pijače … Ogromno je dela, ki ga bolj ali manj v miru opravimo v teh dneh
pred četrtkom, ko se srečanje tudi uradno začne. Seveda pa v
vseh teh dnevih, že od sobote, na prizorišče prihajajo že prvi
udeleženci srečanja, predvsem naši gostje oz. naši hroščarski
prijatelji iz tujine. Nekako so se kar navadili, da vsako leto v
Lescah preživijo ves teden. V dneh pred začetkom srečanja se
podajo na izlete ali na kopanje v Bohinj, si ogledajo zanimivosti na Gorenjskem, številni pa nam tudi pomagajo pri delu.
Tako se vsi počutimo kot člani ene velike družine.
Vsako leto v času uradnega trajanja srečanja pripravimo tudi
razne aktivnosti za udeležence. Tega leta smo za popestritev

V soboto je bila organizirana t. i. paradna vožnja, na katero
se običajno podajo skoraj vsi udeleženci. Po vrnitvi v kamp
opravi za to namenjena komisija še ocenjevanje vozil. Naj vozilom se na zaključni slovesnosti v nedeljo podelijo nagrade.
Pri nas že leta ne prejemajo nagrad najlepši ali najboljši avtomobili, ker je to vedno dvorezen meč, pa tudi vsake oči imajo
svojega malarja. Komisija sicer vseeno izbere avtomobile, ki
prejmejo nagrado na osnovi nekih meril, a se na podelitvi načeloma ne argumentira, zakaj je neki avto nagrajen – razlog
je, da je določen avto pač imenovan kot 'naj'.

vo izpeljal vrhunsko ter v veliko zadovoljstvo vseh prisotnih.
V petek zvečer smo začeli z živo glasbo. Zabavali so nas Joe &
the Rhythm Boys z izvrstnimi ritmi glasbene zvrsti rockabilly.
Namenoma smo se namreč odločili, da se, kar se glasbe tiče,
pomaknemo korak nazaj v glasbeno zgodovino ter na način
'step by step' pripravimo udeležence na veliki finale, ki smo
ga napovedali za soboto. Popolnoma samoumevno je bilo,
da je bila živa glasba v soboto skrbno izbrana iz obdobja
1965–1975. Z glasbeno skupino Fenix, katere člani so sami
prekaljeni glasbeni mački, smo se natančno dogovorili za
repertoar. Fantje so nam v celoti prisluhnili in kasneje s
preigravanjem uspešnic iz tistega obdobja naravnost zažigali.
Prireditveni šotor je bil nabito poln. Udeleženci srečanja so
se neizmerno zabavali, pravo kuliso pa so zagotovo ustvarili
številni hroščarji, oblečeni v hipije, ki so dokončno pričarali
vzdušje, kakršno je vladalo na podobnih prireditvah pred
petdesetimi leti. Videti je bilo, da so se prav vsi, ki so se
zabavali v prireditvenem šotoru, počutili izredno domače in
sproščeno. Vsi ti ljudje so dajali vtis, kot da so se vrnili v neke
druge, njim zelo ljube čase, ki so bili preprosto lepši, kot so
današnji. Band je igral do pol dveh zjutraj, zadnji hipiji pa so
se odpravili k počitku okrog tretje ure zjutraj.
Zadovoljni, pa tudi že nekoliko utrujeni, seveda.
V nedeljo nas je po zajtrku čakala le še podelitev priznanj
in zahval klubom, ki so se udeležili srečanja. Po uradnem
zaključku srečanja je napočil trenutek slovesa. Izredno lep
občutek je bil, ko so pred odhodom udeleženci srečanja,
predvsem tujci, prihajali do nas, se zahvaljevali, nam čestitali
za izvrstno izpeljano srečanje ter nam zagotavljali, da se prihodnje leto ponovno vidimo. Preprosto radi imamo te ljudi
in tudi oni imajo radi nas, zato ni čudno, da se je marsikatero oko orosilo ob slovesu. Vsi ti ljudje namreč vedo, da na
vsakoletni prireditvi Let's Bug Together niso zgolj naši gostje,
ampak so člani naše velike hroščarske družine, predvsem pa
naši prijatelji. Sicer pa vse in še več o tem pove podatek, da
se je omenjenega srečanja udeležilo kar 251 avtomobilov, od
tega jih je bilo več kot 100 iz tujine. To je nedvomno občudovanja vredno število, za nas pa zagotovo potrditev, da smo na
pravi poti in predvsem, da delamo dobro.
Veliko nas je bilo …

Sicer pa je bila ena prvih stvari, ki smo ji posvetili posebno
pozornost, izbor glasbe na prireditvi. Tako smo se odločili,
da četrtek zvečer udeležencem ponudimo glasbo iz obdobja
med letoma 1965 in 1975, in to izključno iz vinilnih plošč. DJ,
s katerim smo se za to priložnost posebej dogovorili, je zadeAVTO MOTOR CLASSIC 27

Domanjševska domačija
SPODAJ V Čevljarski delavnici manjka samo čevljar.
DESNO Za ljubitelje starodobnih vozil je zanimiv tudi tale muzejski eksponat.

kaj. V novem lesenem južnem objektu so na ogled postavili
kmečko orodje – od tistega za obdelovanje zemlje do orodja
za pripravo pridelkov za njihovo shranjevanje.

VREDNO OGLEDA -

Zidano poslopje na zahodu so predelali v stanovanjsko
enoto, ki ima v pritličju skupne prostore, zgoraj pa več sob s
kopalnicami in skupna ležišča. Proti jugu (oziroma proti poljem) so postavili lesen podaljšek, ki je dejansko prireditvena
dvorana. A tudi tega so izkoristili za del zbirke, saj so pod streho obesili predmete, povezane z izseljevanjem in s potovanji.
Pravijo, da imajo še nekaj prostora za širitev zbirke. Če bodo
dobili še kakšen večji stroj, pa bodo postavili še nadstrešnico.

ˇ
DOMANJŠEVSKA DOMACIJA
BESEDILO: E. Šterbenk I FOTOGRAFIJE: U. Kopinšek, E. Šterbenk

Če vas pot zanese na Goričko, vam tam ponujajo več
manjših zbirk, ki niso široko znane, a zaradi tega niso
manjši etnološki biseri. Ker smo članice in člani SVAMZ-a družba, ki nas stare stvari ne pustijo ravnodušnih, je
prav, da vas opozorim na mali etnološki muzej v Domanjševcih. Tam je Pomurska madžarska narodna samoupravna skupnost leta 2010 kupila nekoč bogato kmečko
hišo družine Kalamar, kjer je živela njena ostarela
lastnica. Lani so zaključili z gradbenimi deli in domačijo
na naslovu Domanjševci 41 predali svojemu novemu
namenu ter se tudi včlanili v našo zvezo.

Spalnica gospodarjev je bogato opremljena.

Številne tradicionalne in občasne
prireditve

Dušan Orban, predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne
skupnosti, je poudaril, da se veselijo vsakega obiskovalca in mu lahko nudijo
tudi prenočišče.

Vrednost projekta je znašala okoli pol milijona evrov. Največji
posamični financer je bilo slovensko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, tri četrtine proračuna pa je zagotovilo društvo skozi različne donacije, vključno s sredstvi, ki so
jih primaknili iz Madžarske. Vse zidane objekte so temeljito
obnovili – od tlakov, zidov, električnih, vodovodnih in drugih
napeljav do prekritih streh z ustrezno kritino. Obstoječim
stavbam so dodali še nove lesene konstrukcije.

Gosposka kmečka hiša z gospodarskimi
poslopji
V pritličju hiše je starinsko opremljena kuhinja, ki je obenem
dnevni prostor, čez hodnik pa spalnica hišnih gospodarjev.
Ob teh prostorih so uredili še pisarno in poročno dvorano.
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Na Domanjševski domačiji se vse leto vrstijo prireditve, kot
so: postavljanje mlaja za 1. maj, prikaz žetve in mlatenja žita
na tradicionalen način, trganje grozdja in stiskanje mošta,
Martinov mlaj in še različne enkratne prireditve. Pri tem sodelujejo s Turističnim društvom Polenšak, številnimi društvi
v občini Šalovci – od gasilskih in turistično-kulturnih društev
do društva Oldteimer Abraham (tudi člani SVAMZ), v katerem
se zbirajo ljubitelji starodobnih traktorjev in drugih vozil, pogosto pa gostijo predstavnike etnoloških skupin iz Madžarske.
PRVA ZGORAJ Zbirka pod stropom prireditvene dvorane je posvečena
izseljevanju in potovanju domačinov.
DRUGA ZGORAJ Škoda, da je marec za koline že pretopel.

Da meso dlje časa zdrži, ga je treba dimiti – dimnica je
kar na podstrešju hiše.

Tudi podstrešje so izkoristili kot razstavni prostor. Pri postavljanju stalnih razstav so jim svetovali in pomagali strokovnjaki z univerze iz Szegeda. Precej opreme in orodja je bilo na
obstoječi kmetiji, številne eksponate pa so darovali domačini
iz Domanjševcev in okoliških vasi.
Dvorišče mogočne kmečke hiše obdajajo gospodarska poslopja, ki so jih spremenili v etnološki muzej, ob tem pa nudijo
še prenočišča v sobah in skupnih ležiščih. V zahodni objekt so
postavili etnološke razstave, od žganjekuhe, pekarne, mizarske, tesarske in čevljarske delavnice do zbirke ročnih del in še
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MUZEJ
ENZA FERRARIJA,
MODENA
Obisk razstave Ferrari Grand Tour
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Aleksander Praper
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Muzej

RM Sotheby's Villa Erba

SPODAJ V ospredju Ferrari Dino, za njim pa slavna in zelo
draga modela 166 MM ter 250 GT Berlinetta SWB.

O

razstavah v Muzeju Enza Ferrarija smo v
preteklih letih že pisali. Čeprav sem se ob
tokratnem obisku Italije usmeril v bolj znani
in starejši muzej Ferrarija, v Maranellu, bi bilo
greh izpustiti muzej Enza Ferrarija, v sosednji
Modeni. Med sabo sta namreč oddaljena le 18 kilometrov in njuna vsebina je
dovolj različna, da je vredno obiskati oba. Torej je logično, da Ferrari ponuja
tudi skupno vstopnico.

Starodobni Ferrari 275 GTB4 v
družbi novega GT kupeja Ferrari Roma.

prvi pozdravil glamurozni Pariz, sledila sta svojstveni klasični London in energije polni New York. Na tej poti sem se
sprehodil med ferrariji 212 Inter, 250 GTL, 330 GT 2+2, GTC4
Lusso, Dino 246 GT, Portofino, 166 MM, 250 GT berlinetta
SWB in 275 GTB4. Lepota in strast Ferrarijev sta očarali tudi
kupce na Kitajskem ter na Srednjem in Daljnem Vzhodu. To
področje muzeja so zaznamovali novejši Ferrarijevi modeli,
kot so 458 Italia, FF, f430 spider, F12 Tour de France in California. Očitno pa tudi v Italiji velja: »Povsod je lepo, a doma
je najlepše« zato se je veliko potovanje med razstavljenimi
avtomobili zaključilo tako kot se spodobi – v domovini Ferrarija, v večnem mestu, kamor vodijo vse poti – v Rimu.

Tokratni obisk Muzeja Enza Ferrarija je zaradi epidemije
potekal precej drugače kot sicer. Enako kot v Maranellu je bil
časovno omejen na eno uro, upoštevati je bilo potrebno stroge ukrepe in tudi v tem muzeju običajne maske niso veljale,
temveč so delili nove. Vseeno pa te omejitve niso kaj dosti
zmanjšale prijetnega doživetja.
Razstava motorjev, v rojstni hiši Enza Ferrarija, je od mojega
zadnjega obiska ostala praktično nespremenjena. Novejši del
muzeja, v velikem svetlem amorfno oblikovanem prostoru,
pa je gostil novo tematiko. Čeprav kustosi ob pripravi razstave gotovo niso vedeli, kako se bo odvijalo leto 2020, so izbrali
zelo zanimiv naslov: »Ferrari Grand Tour - potovanje skozi
lepoto in strast«. Pojma lepota in strast sta izrazito povezana
prav z znamko Ferrari, ob mislih na potovanja pa smo dobili
še dodatne razloge za sanjarjenje.
Ferrarijevi avtomobili so v dobrih sedmih desetletjih obstoja
znamke našli pot do domov in src premožnih avtomobilskih
navdušencev po celem svetu. Zgodba o velikem potovanju
skozi čas in prostor, oziroma skozi lepoto in strast, je bila na
razstavi prikazana s pomočjo ustreznih fotografij in zgodb.
Rdeča nit vseh lokacij pa so bili ustrezno izbrani Ferrarijevi
avtomobili, povezani s tistimi kraji. Ob vstopu v dvorano je
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LEVO Ferrarija F430 Spider in 458 Italia so na razstavi povezali s Abu
Dhabijem in Shanghajem.
ZGORAJ Razstava Grand Tour je bila popestrena z zanimivo
postavitvijo fotografskih in tekstualnih materialov, ki so pripomogli
k razumevanju povezave avtomobilov z izpostavljenimi mesti.

ZGORAJ Glamur Pariza je ponazarjal črno-beli Ferrari 212 Inter. Svetlo
modri 330 GT 2+2 in rdeči Portofino sta zrcalila eleganco Londona, redka
modra barchetta 166 MM, pa se je navezovala na New York.

SPODAJ Ferrarija F12 Tour de France in California sta očitno.
priljubljena na Srednjem in Daljnem Vzhodu.

Zelo verjetno je bil pravi pomen vsebine in imena razstave
(Grand Tour - GT) povezan prav z zadnjo postajo, ki jo je
zaznamoval model Roma (Rim). Novi Ferrarijev GT coupe namreč obuja zlate čase Italije, ki jih svet pozna pod pojmom
Dolce Vita. Takrat, v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, so bili
Ferrarijevi kupeji bolj elegantni, udobni in manj agresivni,
kot v kasnejših obdobjih. Čeprav se marsikomu zdi Roma
netipičen Ferrari, v resnici na sodoben način zrcali vrednote svojih prednikov. Razstava torej ponudi tudi vpogled v
močne temelje modela, za katerega se zdi, da skozi lepoto,
eleganco in strast lahko pričara vrhunske potovalne užitke
tudi na dolgih potovanjih.
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MUZEJ FERRARI,
MARANELLO
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Aleksander Praper
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ZGORAJ Delovni prostor dirkača v Ferrariju 166 MM Barchetta
Touring, pred sedmimi desetletji.
LEVO Ponazoritev skromne pisarne Enza Ferrarija.

V

erjetno nihče od nas ne ve natančno, koliko
znamk avtomobilov je obstajalo do danes, a v
knjigi o avtomobilskih imenih sem jih naštel več
kot 2.000. Sliši se nepredstavljivo, saj se jih laiki
verjetno težko spomnijo več kot 20. V skladu z
logiko abecednega reda v knjigi prav nobena ne izstopa, a v resničnosti ni tako.
So bolj ali manj pomembne in bolj ali manj znane. Obstaja pa tudi znamka,
ki je presegla običajno dojemanje in postala mit. To je Ferrari. Gotovo vsem
ne bo usojeno, da bi imeli ali vsaj vozili avtomobil z značko vzpenjajočega
se konjička, a vsaj del mita lahko spoznamo ob obisku muzejev te znamke.
Najbolj znan je Ferrarijev muzej v Maranellu, od vhoda v staro tovarno oddaljen
le 300 metrov.

Vrata Ferrarijevega muzeja so se prvič odprla februarja 1990.
Marsikomu je znan kot Galleria Ferrari, a po več prenovah
in razširitvah je prišel tudi do preprostega novega imena –
Museo Ferrari. Tokrat sem ga obiskal tretjič. Ob prvem obisku
je bil še skromen, majhen muzej, ki nikakor ni odseval blišča
imena Ferrari. Drugi obisk je bil že nekoliko bolj prepričljiv,
tokrat pa sem se srečal z opazno večjim obsegom razstave,
saj so muzej vmes dvakrat razširili. Junija leta 2013 je dosegel
današnjo velikost 3.500 m2. Stavbo in opremo so popolnoma
prenovili, dodali prostore za tematske razstave, izobraževanja
in konference. A še vedno je muzej krepko premajhen, da bi v
njem lahko naenkrat predstavili bogato zgodovino Ferrarija.
To na pameten način nadomestijo s tematskimi razstavami,
ki nas večkrat pritegnejo k obisku. Predvidoma se tudi zaradi
tega obisk iz leta v leto veča in muzej v Maranellu postaja
stičišče ljubiteljev Ferrarija.
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Ročno izdelana aluminijasta karoserija
Ferrari 250 LM, letnik 1963.

Slavni Ferrari 275 P, dvakratni
zmagovalec 24 urne dirke v
Le Mansu.

Karoserija modela Ferrari 12 Superfast lepo prikaže razliko sodobne
proizvodnje v primerjavi s pol stoletja starejšim 'rokodelskim' prednikom.

Čeprav sta zaradi epidemije zaprta oba Ferrarijeva muzeja,
sem imel srečo in izkoristil še eno zadnjih priložnosti pred
zaprtjem. A že takrat situacija ni bila običajna. Rezervirati
je bilo treba uro obiska, čas je bil omejen, da bi se posamezne skupine ne mešale, in pred vhodom so vsakemu
obiskovalcu podali novo masko. Na srečo sem imel na
ta način celo nekoliko več prostora za fotografiranje, saj
je bilo manj obiskovalcev. Poleg stalne postavitve smo si
ogledali še tri razstave: Hiperavtomobili – evolucija edinstvenosti, Ferrari na 24 ur Le Mansa in Scuderia Ferrari.
Medtem ko sta v Muzeju Enza Ferrarija (v sosednji Modeni)
razstavi namenjeni dve stavbi in v obeh visok enoten sve-

tel prostor, ki mu bi lahko rekli dvorana ali hala, je občutek
v Muzeju Ferrarija (v Maranellu) precej drugačen. Deluje,
kot bi vstopili v hišo in se sprehajali po njenih sobah. V
nasprotju z belino v Modeni se v Maranellu srečujemo s
precejšnjo mero črnine, ki jo dopolnjujeta predvsem rdeča
in rumena barva. Avtomobili so bolj točkovno osvetljeni
in vse ustvari manj industrijski, a bolj galerijski, topel in
diskreten vtis.
V prvi sobi lahko obiskovalec spozna osnovo proizvodnje
Ferrarijev nekoč in danes. Napredek, ki ga je v 60. letih
naredila avtomobilska industrija, je razločno viden ob priAVTO MOTOR CLASSIC 37
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Skupno je Ferrari
osvojil kar 36 zmag
na 24-urni dirki
v Le Mansu.

ZGORAJ Najnovejši unikatni izdelek programa One-off je
ta Ferrari P80/C.

ZGORAJ Prvo Ferrariijevo zmago, na dirki v Le Mansu, je leta 1949 slavil
takšen dirkalni model 166 MM Barchetta Touring.
DESNO Trije hiperavtomobili: Ferrari FXX-K Evo, La Ferrari in Enzo.

merjavi modelov Ferrari 250 LM (1963) in 812 Superfast.
Medtem ko ima prvi še popolnoma rokodelsko izdelano
aluminijasto karoserijo, je pri drugem ta plod sodobne
industrijske proizvodnje. Razlika je očitna. V prvi sobi je
predstavljen tudi skromen, a lepo urejen videz majhne
pisarne Enza Ferrarija.

ZGORAJ Prikaz evolucije Ferrarijevih hiperavtomobilov
s pomočjo modelčkov.

Medtem ko je prvi del sprehoda skozi Muzej Ferrarija predstavil kanček zgodbe o 'civilnih' modelih, pa je bilo nadaljevanje
namenjeno športnim uspehom, ki so Ferrariju omogočili
njegov današnji status. Ferrari se je na slavni dirki 24 ur Le
Mansa prvič pojavil in tudi zmagal leta 1949 z modelom 166
MM Barchetta Touring. Nasproti takšne Barchette je v muzeju
stal 275 P, zmagovalec Le Mansa v letih 1963 in 1964. Razstavo pa je zaključil 488 GTE, ki je slavil 70 let po prvi zmagi v Le
Mansu. Skupno je znamka iz Maranella osvojila kar 36 zmag
na tem znanem francoskem dirkališču. Nedavno so napovedali, da se leta 2023 vračajo v najvišjo kategorijo te dirke.
Del muzeja, v katerem se res začuti pomen Ferrarija v
avtomobilskem športu, je seveda namenjen Formuli 1. Ta bi
bila brez Ferrarija kot potica brez nadeva. Znamka z značko
vzpenjajočega se konjička je namreč osvojila kar 31 naslovov
prvakov: 15-krat so bili najboljši med vozniki in 16-krat med
SPODAJ Individualizacija avtomobilov, je pri Ferrariju skoraj
samouumevna.

Pred vhodom v naslednji prostor me je pozdravil napis
Hypercars. Ta trenutna razstava v dveh prostorih prikazuje šest prelomnih avtomobilov, ki so vsak v svojem času
predstavljali vrhunec tehnologije in mejnike v avtomobilizmu. V prvem, prevladujoče črnem prostoru, so bili diskretno osvetljeni trije značilno rdeči Ferrariji: GTO, F40 in
F50. Poleg predstavljenega motorja V12 mi je v oči padel
še prikaz evolucije avtomobilov na podlagi modelčkov,
razporejenih v kolono. Ogled sem nadaljeval v večjem
in svetlejšem prostoru, v katerem sta se rdeča Ferrarija,
Enzo in La Ferrari, spogledovala z matirano črnim FXX-K Evo. Na prehodu proti razstavi Ferrari na 24 urah Le
Mansa so bile v dveh prostorih predstavljene možnosti individualizacije, ki jo nudi program Tailor made, na ogled
pa je bil tudi Ferrari P80/C – zadnji unikatni avtomobil iz
programa One-off.
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Muzej

Muzej Ferrarija, Maranello

Formula 1 bi bila brez Ferrarija
kot potica brez nadeva.
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Alfa Romeo 8C
2300 Spider, je
bila leta 1932
prvi dirkalnik, ki
je nosil rumeni
Ferrarijev znak.
ZGORAJ Pred devetimi desetletji se je zgodovina Scuderie Ferrari pričela s
takšnim športnim Alfa Romeom 8C 2300S pider.

SPODAJ Majhen izsek iz številnih uspehov na dirkah Formule 1, kjer je
Ferrari 15-krat osvojil prvenstvo med vozniki n 16-krat med konstruktorji.

Med množico rdečih športnikov Scuderie Ferrari je izstopal
ultra-drag modro-rumeni Ferrari 250 GTO, ki sem ga pred nekaj
leti zasledil tudi na Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

konstruktorji. Ta prostor, ki bi lahko bliskal, grmel in se svetil,
sam po sebi ne kriči od slave. Dovolj za občutek spoštovanja je pogled na dirkalnike, množico pokalov in na portrete
legendarnih dirkačev, kot so Ascari, Fangio, Hill, Lauda in
Schumacher. Zgolj pet velikih imen od številnih, ki so vozili
Ferrarijeve dirkalnike. Da bi si lažje ustvarili vtis neverjetne
kontinuitete rdečih dirkalnikov, zadošča pogled v amorfno vitrino, v kateri so nanizani vsi modelčki Ferrarijevih dirkalnikov
Formule 1. Pomanjšan, a vseeno neverjeten prikaz!

ZGORAJ Teksti in fotografije na stenah so podkrepili pregledno zgodbo o
uspehih Scuderie Ferrari.
LEVO Pregledno kronološko razporejene miniature vseh dirkalnikov, s katerimi je Ferrari nastopal na dirkah Formule 1, prikažejo bogastvo tradicije.
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Nevedni obiskovalci bi pomislili, da se obisk muzeja ob izhodu iz stavbe zaključi. A ni tako. Zadnja postaja ogleda je spust
v kletne prostore, kjer je bila predstavljena zgodovina Scuderie Ferrari – najbolj uspešne ekipe Formule 1. Nekaj ključnih
dirkalnikov, razporejenih v temnem prostoru, je na diskreten
in nekoliko skrivnosten način zgodovinsko zaokrožilo zgodbo
razstave. Športna kariera Scuderie Ferrari šteje že devet desetletij, zato je bila kot prva predstavljena Alfa Romeo 8C 2300
Spider, ki je leta 1932 prvič nosila rumeni znak z vzpenjajočim
konjem. Sledili so stari Ferrarijevi dirkalniki, šestdeseta leta je
zastopal legendarni 250 GTO, zadnji na razstavi pa je bil bolid
Formule 1 iz leta 2018.

Ferrarijev muzej v Maranellu od obiskovalca zahteva uporabo
možganov in čutil. Sam po sebi je namreč zgolj objekt, v
katerem se razgrinja delček zgodbe o mitu, za vse drugo pa
mora obiskovalec poskrbeti s svojim zanimanjem za avtomobile, fotografije in podatke. Od znamke, ki jo zaznamujejo
zvoki motorjev, hitrost in žive barve, bi morda pričakovali več
pompoznosti. A Italijani so se, podobno kot v muzejih Alfe
Romea in Lamborghinija, odločili besedo dati zgodovini. Prav
je, da učinki ne preglasijo dejstev in občutkov. Kljub temu pa
ne dvomim, da ljubitelji avtomobilov ogled zaključijo polni
spoštovanja.
Časovna omejitev obiska na eno uro, seveda zaradi epidemije, je premalo za pravo spoznavanje vsebine tega muzeja in
krepko premalo za dobro spoznavanje znamke Ferrari. Zato
priporočam, da si vzamete čas še za katero od dodatnih ponudb – kombinacijo z muzejem v Modeni, vodenim ogledom
tovarne in/ali dirkališča Fiorano, morda še za vožnjo polprofesionalnega simulatorja Formule 1. V normalnih časih lahko
po ogledu muzeja posedite v kavarni in ob koncu izpraznite
denarnico v trgovini Ferrari store.
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Limuzina BMW 735 I

PREDSEDNIŠKA
LIMUZINA
BMW 735 I
REŠENA PRED PROPADOM

BESEDILO: E. Šterbenk I FOTOGRAFIJE: E. Šterbenk, BMW

Ko sem leta 1986 vozil na Intereuropi, je veliko mojih poti vodilo v
Nemčijo. Na avtocestah sem v vzvratnih ogledalih tovornjaka z navdušenjem opazoval velike BMW-jeve 'sedmice' z različno velikima prednjima
žarometoma in cedil sline. Prav tisto leto so predstavili novo generacijo
najprestižnejše limuzine iz Münchna (E32), ki je bila od predhodne
več kot le korak naprednejša in še skladnejša. V ta avtomobil se je že v
zgodnji mladosti zaljubil Mladen Stojnič, ko ga je prvič videl, k hiši pa ga
je pripeljal leta 2013.
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LEVO Veliki šestvaljnik je kljub večletnemu mirovanju vžgal
pri prvem poskusu.
PRVA SPODAJ Večnamenski objekt s telovadnico, wellnessom in nastanitvenimi kapacitetami na Lopatniku je Mladenov življenjski projekt, BMW 735 I pa njegova strast.
DRUGA SPODAJ Ker je sam športnik, je zanje zgradil veliko
telovadnico, prirejeno za treninge borilnih športov.

BMW-jev razred 7 je pomemben
igralec med ponudniki najžlahtnejših
limuzin (na sliki letnik 2020).

»Poglejte, kako je lep, mislim, da bi
lahko tukaj sedel ves dan, pa se ga ne
bi navelical
ˇ gledati.«

Drugačna zgodba
Tokrat ne bom pisal o mulcu, ki je ves čas mislil samo na kolesa, mopede, motocikle in avtomobile, ampak o vrhunskem
športniku, ki za kaj takšnega preprosto ni imel časa. Sicer se
je desetletje vozil po Velenju z rdečim Tomosovim Automaticom, a ne zato, ker bi bil hud Tomosov navdušenec, ampak
zaradi njegove uporabnosti. Karate je začel trenirati pri
sedmih letih. Ob stalnih treningih in tekmovanjih je zaključil
srednjo tehnično šolo in postal elektrotehnik elektronik.
Po njej se je vpisal na študij ekonomije, a je zaradi velike
angažiranosti pri karateju po treh letih študij opustil. Kasneje
se je vpisal na študij energetike, a mu tudi ni uspelo. Nizal je
uspehe v karate klubu Velenje in se uvrstil celo v slovensko
reprezentanco. Tekmoval je doma, po Evropi in prišel do
Japonske. Bil je član različnih klubov in nazadnje ustanovil
Društvo borilnih veščin Velenje. Vse, kar je zaslužil, je vlagal v
svoj sanjski objekt oziroma projekt. Mladen je na Lopatniku

Do tehničnega pregleda so usposobili tudi vsa stikala in
drugo opremo.

v ne preveč suhem hlevu. Ko mu je pred osmimi leti povedal,
da se ga je odločil prodati, ni izgubljal časa in jo ubral na
Gorenjsko. Avto je neprijazno 'garažo' dokaj dobro prenesel.
Nekaj rje je bilo na spodnjih robovih vrat, notranjost pa jo je
dobro odnesla, plesen se k sreči ni prebila vanjo.

pri Velenju zgradil veliko zgradbo, ki na prvi pogled deluje kot
malo večja hiša, a v njej imajo prostor ogromna telovadnica,
gostinski lokal in wellness. Nad vsem naštetim so še prostori
s 64 turističnimi posteljami (sobe in skupna ležišča). Vse je
pripravljeno, da sprejme na priprave športnike ali skupine
(šola v naravi). Takole zaključi ta del: » K sreči mi ni uspelo
vsega postoriti pred epidemijo, ker bi na ta način prav gotovo
že zabredel v težave. S to dejavnostjo bo vsekakor treba
počakati boljše čase.«

Rešitev iz hleva
Pa se posvetimo zdaj njegovemu prvemu in edinemu starodobniku. Ko sem ga obiskal, je vžgal avto, da se malo ogreje,
sedel na klop, in, ne da bi umaknil pogled z njega, rekel:
»Poglejte, kako je lep, mislim, da bi lahko tukaj sedel ves dan,
pa se ga ne bi naveličal gledati.«
Mladenu je prijatelj iz Radovljice pred več kot desetletjem povedal, da ima BMW-ja 735i. Seveda mu to ni dalo miru in ga
je šel pogledat. Ponos nemške avtomobilske industrije je stal
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Ker prijatelj, ki ima vlečno prikolico, ni imel časa, je dvignil
preizkusne tablice, s seboj peljal akumulator in si močno
želel, da bi avto vžgal. Pnevmatike so čisto spustile, izpušna
cev pa je bila praktično na tleh.

Mladenič nadaljuje z nezmanjšanim žarom: »Letošnje leto bo
moj BMW praznoval 30. rojstni dan, tako da sem zanj pridobil
status starodobnika. Do tehničnega pregleda smo avto popravili. Glede laka se še odločam, saj je izviren, a je čas načel
zlasti prekrivni sloj, ki je po strehi precej razpokal, pokrov
motorja pa ima bojne rane zaradi kamenčkov, ki pozimi letijo
izpod koles drugih vozil. Verjetno bom sčasoma tvegal še
nekaj tisoč evrov in ga dal na novo polakirati.«

BMW, razred 7

Mladen pripoveduje s širokim pobalinskim nasmehom:
»Najprej smo napolnili pnevmatike, nato sem vstavil akumulator in avto je na moje veliko veselje vžgal. BMW-ja smo za
silo očistili in peljali proti domu. Najslabše posledice so leta
stanja pustile izpušne cevi. Kar nekaj stvari ni delovalo, saj pri
dolgem stanju stiki radi oksidirajo. A nič hudega, domov sem
se peljal s svojim sanjskim avtomobilom, in čeprav radio ni
delal, mi je vse igralo, tako v srcu kot v glavi.«

Pri BMW-ju so družino svojih največjih limuzin leta 1978 poimenovali Razred 7. Pred tem so modele označevali s prostorninami motorjev in njihov višji razred je predstavljala serija E
3 (modeli 2500, 2800, po letu 1974 pa 3.0 in 3.3). Prva generacija serije 7 (E 23) se je na trgu obdržala celo desetletje. Po
njej je prišla serija E 32, trenutno pa na BMW-jevem prestolu
kraljuje šesta generacija, ki je prišla med kupce leta 2015, leta
2020 pa doživela posodobitev, po domače facelifting.

Ponovno tehnično neoporečen
in s statusom starodobnega vozila

BMW 7 druge generacije (E 32)

Ker se je odločil, da bo BMW-ja obdržal kot starodobnika, je
moral Mladen počakati osem let. Lepo počasi je urejal del
za delom, nekaj sam, saj je vendar tehnik, veliko pa je okoli
avta postoril znanec Žgur iz Dramelj pri Šentjurju, ki mu je
pomagal tudi pri rezervnih delih.

Drugo generacijo (E 32) so predstavili leta 1986. To je bilo od
temelja novo vozilo, ne samo posodobljeno različico. Ob začetku proizvodnje so kupci lahko izbirali med dvema vrstama:
šestvaljnikoma (730 in 735) ter dvanajstvaljnikom oblike V
(750). Slednji je bil prvi nemški avtomobil s takšnim motorjem po 2. svetovni vojni. Leta 1992 so ponudbo dopolnili še
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s tri- in štirilitrskima 8-valjnima motorjema z valji, razporejenimi v obliki V (730 in 740). Motorji so bili serijsko opremljeni
s katalizatorji, v začetnih letih serije pa jih je bilo mogoče
naročiti še brez njih. Vsi motorji so delovali na vbrizgavanje
goriva in vsi so bili bencinski. Uplinjači so z E 32 pri razredu 7
odšli v zgodovino.

PRVA ZGORAJ Leta 1986 je BMW 7 v visoki razred prinesel
številne novosti.
DRUGA ZGORAJ Zlasti so poudarjali sodobno vzmetenje –
zmogljivosti, varnost in udobje.
SPODAJ Tako s prednje kot z zadnje strani je po Mladenovem
mnenju E 32 skladnih linij (se pridružujem).

To je bil popolnoma na novo zastavljen avtomobil sveže oblike, nizek in širok, agresivnega videza, s temeljito vodenima
in dvakratno elastično vpetima premama. Spredaj so vgradili
vzmetni nogi z dvojnimi prečnimi vodili, zadaj pa prostorsko
premo. Med vožnjo je bilo mogoče izbirati med športno
(tršo) in udobnejšo nastavitvijo podvozja. Zelo pomembna
za dobro lego je bila tudi idealna razporeditev teže (po 50
% na premo). Kolesa so bila 15-palčna s štirikrat diskastimi
zavorami – seveda s serijskim pripomočkom ABS. V ta model
je 'elektronika' vstopila skozi velika vrata. Ponujali so še ASC
(avtomatski stabilnostni program). V njegovem okviru je
deloval še MSR (program, ki je preprečeval blokiranje koles
zaradi motornega navora ob spuščenem plinskem pedalu na
spolzki podlagi). Pri modelu 750i so najvišjo hitrost omejili
na 250 km/h. Elektronski možgani so usklajevali desetino
motorjev samodejne klimatske naprave, mogoče je bilo
naročiti servotronic – progresivno delujoči servovolan – ki je
bolj pomagal pri vrtenju na mestu in manj pri večjih hitrostih.
Prednja sedeža sta si lahko zapomnila do tri nastavitve. Vrata
in pokrov prtljažnika so se do konca zapirali sami. Zgornjo
točko varnostnih pasov so lahko potniki nastavljati. Doplačati
je bilo mogoče termoizolacijske šipe, kakršne so do takrat
imeli le najbolj luksuzni avtobusi in tu seznam možnosti s
tem še zdaleč ni bil izčrpan.

ZGORAJ Šipe so termoizolacijske, kar je zapisano tudi v
tovarniškem potrdilu (Datenkarte).
DESNO ZGORAJ Mladen bo raziskal, koga so prevažali na
zadnji klopi njegove 'sedmice'.

Martin Česenj, ki je novo serijo 7 predstavljal v Avtomagazinu,
je članek z naslovom Visoka družba zaključil takole: »Nova
serija 7 je vrhunske sorte – po zasnovi, opremi, udobju in po
zmogljivostih. Znak na nosu je dovolj ugleden in prestiža ne
manjka. Po uradnem krstu BMW 750 I bo nastop novih beemvejev še prepričljivejši. Seveda, po že znanem reklu – veliko
muzike za veliko denarja. Pa saj pot v visoko družbo še nikoli
ni bila poceni.«

Kdo se je z njim vozil?
»Ko sem zanj pridobival status starodobnega vozila, smo skozi postopek ugotovili, da je ta avtomobil neposredno iz tovarne prišel v floto Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Najprej sem mislil, da ima blindirana stekla. Pomislil
sem, da so v velikem BMW-ju takrat prevažali predsednika, dr.
Janeza Drnovška. Ko sem v tovarni, na podlagi številke WIN,
zaprosil tehnične podatke (Datenkarte), se je izkazalo, da so
to dvojna toplotno izolirana stekla. Trenutno še ne vem, koga
so s tem avtomobilom prevažali, a vsekakor bom našel čas in
se bom o tem pozanimal,« odločno zaključi Mladen.

BMW me objame
Potem sva sedla na dobro ohranjena prednja sedeža in se
odpeljala. Ob tem je navdušeni lastnik nadaljeval z monologom o ljubljenem BMW-ju: »Ko sedem v sedež, začnem neizmerno uživati. Zdi se mi, da me ta avtomobil objame. Takoj je
jasno, da so ga izdelali za voznika. V njem je vožnja najlepša
na prednjem desnem sedežu. Čeprav je avto velik, pa prostora ni preveč. Ravno prav ga je, tudi če je voznik močnejše
postave od povprečja. Zdi se mi, da tudi on –tako kot jaz
– komaj čaka, da se greva peljat. Nekaj malega bom moral
še postoriti. Saj slišite, da je izpušni sistem kljub krpanju še
malo preglasen. Tukaj ni pomoči, ga bom moral zamenjati
skoraj v celoti. Motor sem servisiral kar sam. Tu in tam kljub
novim svečkam preskoči kakšen vžig, tako da ga bom peljal k
Hladinu v Pesje, da bo poskrbel za fino nastavitev.«
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Ekonom meter seže do porabe 30 l/100 km, a pri
pospeševanju zna izginiti pod ploščo merilca vrtljajev,
dejanska poraba pa je zelo odvisna od desne noge.

Do takrat, ko sem tale članek napisal, je Hladin zamenjal vžigalne kable in nekaj drugih malenkosti ter natančno nastavil
vse parametre. BMW-jev šestvaljnik spet 'diha s polnimi pljuči'
(opomba avtorja).
Mladen je z visoko pesmijo o BMW-ju malo prekinil in me
vprašal: »No, zdaj sem pa menda dovolj govoril, ga boste še vi
malo poskusili peljati?«

Za volanom
Seveda mi ni bilo treba dvakrat reči, da sva zamenjala sedeža. Kar je rekel Mladen, drži. Niti sedeža si nisem prilagodil,
pa sem čisto 'pasal' za volan. Notranjost je dokaj dobro
ohranjena, z usnjem prevlečeni sedeži kljub dobrim 300.000
prevoženim kilometrom ne kažejo znakov utrujenosti. Tudi
leseni vložki so še čisto solidni, najbolj razveseljujoče pa je,
da ni slišati nobenih 'čričkov'. Tri in pol desetletja po njegovi
premieri je BMW 7 še vedno solidna limuzina. Vse komande
so tam, kjer jih človek pričakuje in vse odlično deluje. Plinski
pedal je dokaj mehak, zavorni pa ravno pravšnji za ustrezno
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Limuzina BMW 735 I

Sin pravi, da bo veliki BMW njegov avtomobil,
a Mladen se pri tem samo smehlja.

Armaturna plošča je čista klasika, čeprav
tridesetletni avto ponuja pripomočke, ki so
v cenejša vozila prišli veliko kasneje (ABS,
ASC), a jih je (na veselje izkušenega voznika)
mogoče popolnoma izključiti.

Najvišja hitrost je po tovarniških podatkih znašala
230 km/h, kar je še danes solidna številka.
NEKATERI TEHNIČNI PODATKI BMW 735 I, LETNIK 1991
Oblika karoserije

Samonosna karoserija, limuzina, 4 vrata

Motor

Šestvaljni, vrstni, štiritaktni, bencinski, vodno hlajeni, OHC, elektronski vbrizg goriva
Motronic

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

3.430, 155/211 pri 5.700

Največji navor (Nm pri vrt./min)

305 pri 4.000

Prenos moči

4-stopenjski avtomatski menjalnik, pogon na zadnji kolesi

Podvozje in zavore

Spredaj: vzmetni nogi, dvojna prečna vodila, hidravlični volan; zadaj: prostorska
prema (poševni vodili, vzmetni nogi), prečni stabilizator; zavore: 4 × kolutne, ABS,
ročna mehanska na zadnji kolesi

Mere: d × š × v (mm),

4.910 × 1.845 × 1.411

medosna razdalja (mm),

2.832

posoda za gorivo (l)

90

Teža praznega/polnega vozila (kg),

1.590/2.110

pnevmatike

225/60 VR 15

Zmogljivosti: najv. hitrost (km/h),

230

pospešek od 0 do 100 km/h (s),

8,9

povprečna poraba goriva* (l/100 km)

7,7/9,7/16,8

* Poraba goriva pri hitrostih 90 in 130 km/h ter mestna vožnja
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Leta 1991 so tempomat (v Evropi) vgrajevali
predvsem v bolj gosposke avtomobile.

določanje zavorne sile. Kljub malo 'predrti' izpušni cevi je vožnja dovolj tiha. Če sem iskren, mu malo glasnejši zvok prav
ustreza. Motor je sicer dovolj močan, a vendar je to velika
limuzina, tako da oči zaradi pospeševanja ne izginejo v jamicah. V poznih osemdesetih letih so avtomobili s pospeškom
od 0 do 100 km/h v 10 sekundah še vedno veljali za športne,
735 i pa je s štiristopenjskim avtomatskim menjalnikom
toliko drvel že po 8,9 sekunde. S petstopenjskim ročnim pa
še več kot pol sekunde prej. Najvišja hitrost je po tovarniških
podatkih znašala 230 km/h, kar je še danes solidna številka.
Seveda tega nisva preizkusila, sem ga pa malo živahneje
zapeljal skozi nekaj ovinkov in se na lastni koži prepričal, da
zadeva še vedno 'leti kot sneta sekira', dobro pospešuje, brezhibno ustavlja, predvsem pa se ceste drži kot klop. Res, človeku daje občutek varnosti. Še vedno. Kar malo presenečen
sem ugotovil, da ima avto potovalni računalnik. Na porabo
goriva opozarja t. i. ekonom meter, katerega skala se zaključi
pri 30 l/100 km. Vsa stikala so lepo dosegljiva in logično
razporejena. Avtomobil ima tudi tempomat, ki pa v razredu
velikih limuzin takrat še ni bil nekaj posebnega. Vožnja s tem
avtomobilom je (vsaj mene) močno razveselila. Sicer pa so to
že zdavnaj povedali pri BMW-ju: Freude am Fahren (Veselje
do vožnje). Se strinjam.

dušiti svojega šestnajstletnega sina v tolikšni meri, da mu je
ta rekel: »Ati, ti si najdi drug avto, tegale daj pa meni. Saj bom
hitro naredil vozniški izpit, boš videl!«
Odlično, pri SVAMZ-u smo veseli vsakega novega ljubitelja
starodobnih vozil. Pa srečno vožnjo s 'svežim' starodobnikom.

V kratkem še en nov član?

Literatura in viri:

Mladen v vrste ljubiteljev starodobnih vozil vstopa šele pri
štiridesetih, čeprav je že skoraj desetletje lastnik lepega
primerka BMW-ja 735. S tem avtomobilom mu je uspelo nav-

https://www.automobile-catalog.com/car/1991/267680/bmw_735i_

Česenj, M. Visoka družba: Novi BMW, serija 7. Avtomagazin, 16. 10. 1986.
automatic.html
http://www.mcsmk8.com/88-750IL/750IL.html
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Fiat Cinquecento S

ZGODBA MLADODOBNIKA:

FIAT CINQUECENTO S
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Tomaž Beguš, tajnik kluba Avtonostalgija 80&90

Ta avtomobilček sem kupil leta 2014 in nekako predstavlja začetek mojega udejstvovanja na slovenski youngtimer sceni.
Namen nakupa je bil prvotno predvsem zelo praktičen. Potreboval sem namreč vozilo s streho nad glavo, ki bo hkrati
zelo primerno za zelo kratke mestne vožnje, možno pa ga
bo tudi parkirati v majhno in težko dostopno garažo. Eden
redkih dimenzijsko ustreznih avtomobilov je bil ravno Fiat
Cinquecento. To, da ima italijanski avto v sebi več duše od
drugih, mi je bilo že dolgo znano. Odločitev je bila na dlani.
Imel sem srečo, da sem dobil verjetno zadnji lep primerek v
Sloveniji, sicer bi ga bilo treba iskati v tujini, stroški uvoza pa
bi presegli vrednost avtomobilčka. Prva lastnica Cinquecenta je bila letnik 1922, kupila pa si ga je pri svojih 74 letih,
in sicer leta 1996. Avto je bil na Goriškem, tik ob italijanski
meji. Tamkajšnje podnebje je avtomobilu zelo ustrezalo. Z
njim se ni veliko vozila. Ko sem ga kupil, je imel prevoženih
le 48.700 kilometrov. Čeprav je bil v solidnem stanju, sem
v avto že na začetku vložil še dodaten dvokratnik nakupne
cene. To so bile malenkosti, predvsem z vidika estetike –
poliranje, novi kolesni pokrovi, gume, servis … Pravi izziv je
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bilo najti ustrezen avtoradio, ki se bo po slogu in času ujemal
s celoto. Pregledal sem vse možne domače in tuje spletne
oglasnike. Na koncu sem lep primerek znamke Alpine dobil
pri lokalnem avtoelektričarju.
Karoserijsko je bil avto v odličnem stanju, saj je bil v celoti
še v originalni barvi, pa tudi o kakršnikoli rji ni bilo ne duha

ne sluha. Kljub temu sem se odločil, da ga bom pripravil na
višjo raven. Tako sem v letu 2017 popravil še nekaj motečih
prask in vdrtin, ki jih je 'pridelala' prva lastnica. Ne nazadnje
sem ljubitelj in ne zgolj uporabnik.
V slabih sedmih letih lastništva sem z avtom prevozil 15.000
kilometrov. Zdaj ima prevoženih 63.000 kilometrov.
Fiat Cinquecento je bil predstavljen konec leta 1991. Proizvodnjo so vzpostavili na Poljskem, zato se je na začetku
marsikdo nadejal nizke cene po zgledu Bolhe (126 P), ki
je bila njegova socialistična predhodnica. Spomladi 1992
so prvi Cinquecenti prispeli v Slovenijo, izhodiščni model
pa je znašal več kot 14.000 mark. Naj omenim, da je cena
po Jazbinškovem zakonu odkupljenega 114 m2 velikega
stanovanja v središču Ljubljane nekaj mesecev prej znašala
bagatelnih 16.200 mark.
Moj avto je model S in ima 899 cm3 motor z 39 'konji'. Končna hitrost je po tovarniških podatkih 145 km/h, a takrat je v
avtu hrup kot v bombniku.
Zanimivo je, da s tem avtomobilom povsod vzbujam veliko
pozornosti. Pravo veselje ga je oprati ter mu namazati gume
in plastične dele.
Letos se želim z njim udeležiti prireditve Motore Italiano, ki
bo zadnji dan julija na avstrijskem Štajerskem.
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AVTOR: Emil Šterbenk I FOTOGRAFIJE: E. Šterbenk, U. Kopinšek, Arhiv J. Kozar

ˇ
TUDI NA GORICKEM
GRADIJO DRUGI TIR
Vlak
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Drugi tir
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Obnova

LEVO Jurij Kozar si je kot otrok želel postati strojevodja, a mu to v delovni dobi ni uspelo. Zdaj je strojevodja lokomotive, ki jo je sam naredil
in jo vozi po lastni 150-metrski železnici.
DESNO Začel je s 125-kubičnim in nadaljeval z 250-kubičnim motorjem.
SPODAJ DESNO Jurij ni navdušen samo nad vrtno železnico v merilu
1 : 8, ampak ima rad vlake v vseh merilih. Tole je vagon v merilu 1 : 450
(merilo T), ki vozi po tiru, kjer sta tračnici le 3 mm narazen.

je vozil spalno vrečo, ležalnik in šotorsko krilo, kadar je bilo
vreme slabo, pa je poiskal kakšen nadstrešek v bližini.
Začel je v razredu do 125 ccm in nadaljeval v četrtlitrskem.
Potem je precej dolgo vozil s prikoličarji, svojo dolgo
dirkaško kariero pa je zaključil v pollitrskem razredu. Prvo
dirko je odpeljal z dve leti staro Yamaho, ki jo je kupil od
enega najuspešnejših jugoslovanskih motokrosistov, Draga
Predana. Tudi nadaljeval je največ z Yamaho, a vozil je tudi
Hondo in Suzukija. Motokros z motocikli s prikolicami je vozil
z dvotaktnim 620-kubičnim Maicom v starem, ničkolikokrat
zavarjenem okviru. Tujci niso mogli verjeti svojim očem, ko so
zadevo videli od blizu.

K

Jurij pove anekdoto: »Po dirki je okoli mene kot mačka okoli vrele kaše hodil nizozemski kolega in me vprašal, kakšen
motor imam v okviru. Odgovoril sem mu, da je vsa skrivnost

o sva bila z našim predsednikom,
Francijem Škrjancem, na obisku na
Goričkem, sva v Prosečki vasi spoznala
Jurija Kozarja. Tja sva prišla, da bi videla
njegovo vrtno železnico in se z njo tudi
malo popeljala, a se je izkazalo, da je železnica samo vrh ledene gore.
Jurij je namreč hud tehniški navdušenec in članek o železnici se je
spremenil v trilogijo.

v tem, da tam, kjer on zavira, jaz še fejst gas španam. Moji dobri rezultati so bili največkrat posledica poznega zaviranja in
ignoriranja idealne linije. Med vsemi mi je najljubše 18. mesto
na dirki za svetovno prvenstvo v Orehovi vasi leta 1993.«

Prišel je čas za železnico

Strojevodja bom!
Vlaki so ga zanimali še kot mulca in želel si je postati strojevodja. Spomni se, kako sta se vozila z dedkom. Tudi zaradi
tega se je po osnovni šoli odločil, da se bo izučil za ključavničarja. Ampak v tistem času se je rodila ljubezen do motokrosa. Za tekme je nujno potreboval proste konce tedna. Po
zaključenem izobraževanju se je podal v gradbeniške vode
in kmalu postal žerjavist. V Sloveniji je delal 12 let, potem je
šel v Avstrijo, kjer je delo nadaljeval naslednjih 20 let. Večino
časa je delal v Gradcu in okolici. Zjutraj se je zapeljal čez
mejo v Jennersdorf, tam sedel na vlak in se peljal v Gradec,
kjer je ob sedmih že delal na gradbišču.

Bom raje motokrosist!
Kozar je dirkal celih 25 let. Začel je leta 1980 in zaključil leta
2005, ko je bil že pravi veteran. Takole pravi: »Motokros me je
čisto prevzel in življenja si brez njega ne znam predstavljati.
V petindvajsetih letih sem prevozil okoli 400 dirk. Na dirkah
nikoli nisem imel ekipe, še mehanika ne. Moj motokros teden
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Ko se je Jurij leta 2016 invalidsko upokojil, se je posvetil svoji
ljubezni iz rosnih let – železnici. Najprej je zgradil tir od drvarnice do nove hiše in po njem z vagonom prevažal drva. Odločil
se je za merilo 1 : 8, kar pomeni 127-milimetrski razmik med
tiroma. Številni so se čudili tej zadevi, zato se je odločil, da bo
tir podaljšal. Ker na Goričkem skoraj nikjer ni ravno, je moral
zgraditi 60-metrski viadukt, da vzpon ni več kot 14-promilski.
Dolžina njegove železnice zdaj znaša 150 m, a v gradnji je še
drugi tir, ki bo 'omrežje' podaljšal na 250 m.
Najprej je zgradil železnico, nato pa ob tovornem naredil še
osebni vagon. Ampak brez lokomotive je bilo dolgočasno.
Zato je izdelal še lokomotivo, ki je precej veren posnetek
serije 664 Regan. To so v osnovi ameriške lokomotive, ki so
jih v letih 1984 in 1985 po licenci General Motorsa izdelovali v
tovarni Đuro Đaković v Slavonskem Brodu.

Najljubše mu je bilo dirkanje s prikoličarjem, kjer je tudi
doživel največji uspeh.

se je navadno začel v četrtek. Takrat sem navadno v Avstriji
kupil rezervne dele in jih 'prešvercal' domov. Petkove popoldneve, večere in marsikatero noč sem prebil ob popravljanju
motorja. Če je bila dirka blizu, sem motor popravljal doma,
če je bila sila, pa kar na prizorišču. V soboto so bile kvalifikacije, v nedeljo pa je šlo zares.«
Ko od strani opazuje, kakšen standard imajo tekmovalci, se
kar smeji. Noč pred dirko je največkrat prespal zunaj. S sabo

PRVA ZGORAJ Takole je videti delovni prostor strojevodje v
Jurijevi lokomotivi.
DRUGA ZGORAJ Namesto vizitke je dal natisniti tole razglednico.

Še vedno sem lahko strojevodja
Mere lokomotive niso do podrobnosti sorazmerne z originalom, ker jo je Jurij načrtoval tako, da lahko zleze vanjo:
»Kolikor vem, je to edina lokomotiva v tem merilu na svetu,
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Vlak

Za člane SVAMZ 10 %
popusta pri prevozu
starodobnika!

Na voljo tudi pokrita
prikolica za prevoz vozil.
ZGORAJ Jurij je svetovno prvenstvo za žerjavistke izpeljal tako,
kakor je treba. Na koncu so bili vsi zadovoljni. Prvo mesto je šlo v
Ameriko, in sicer profesionalki Eriki Eiffel iz San Francisca, ki dela
na Švedskem.
DESNO Ko se peljemo mimo Jurijeve hiše, že od daleč zagledamo žerjav.

v kateri se strojevodja lahko pelje. Običajno sedijo na strehi
lokomotiv, če so parne, pa na tenderjih. Vanjo sem vgradil
dva elektromotorja po 90 W moči in dva 12-voltna akumulatorja, tako da deluje na 24-voltno napetost. Ko sem dodal
še en vagon, sem namesto prej omenjenih motorjev vgradil
tri moči po 110 W. Asinhronski motorji se lahko spremenijo v
generatorje in v tem primeru uspešno zavirajo kompozicijo.
Vlak mehanskih zavor sploh nima. Prazna lokomotiva tehta
255 kilogramov, torej skupaj s strojevodjem več kot 300, kar
je dovolj, da v klanec vleče 500-kilogramsko obremenitev. To
pomeni, da se z vlakom ob strojevodji brez težav pelje še šest
oseb in z močnejšimi motorji tudi kakšen več.

Žerjav ob cesti
Ko se po cesti pripeljete mimo Kozarjeve hiše, ne morete
spregledati vitkega, lepo pobarvanega in ohranjenega žerjava, pri katerem se opazi, da ni od včeraj. In tudi res ni, saj je

+386 51 328 563
wwww.avtovlekaberdnik.si
letnik 1962, torej leto dni manj star kot njegov lastnik. Čeprav
deluje dokaj majhno, je široko uporaben. Največja višina, na
katero lahko dvigne tovor, je 26 m. Ročica je dolga 13 m in
v polmeru do 6 m jo lahko obremeni s tono tovora, čisto na
koncu pa še vedno s 420 kg. Prejšnji lastnik se ga je namenil
odpeljati na odpad. Jurij ga je odkupil po ceni odpadnega
železa. Ni mu bilo žal časa in denarja, da ga je usposobil. Celo
na tir ga je postavil in mu s tem povečal uporabnost. Motorja
za dvigovanje tovora in ročice imata po 5 kW moči, tista za
vrtenje in vožnjo po tračnicah pa po 500 W. Jurij pove, da
zna močnejši veter ovirati vrtenje, a ob dovolj močnem vetru
žerjavi tako ali tako ne morejo in ne smejo delati.
Čeprav je bil Jurij žerjavist, se svojega dela nikoli ni naveličal.
Precej svojega prostega časa je namenil tekmovanjem z
žerjavi. Štirikrat se je uvrstil v finale, leta 2005 pa mu je uspel
veliki met in postal evropski prvak. Tekmovalnost ga očitno
nikoli ne bo minila. Če sam aktivno ne 'dirka', pa tekmovanje
organizira. In ne kakršno koli, temveč svetovno tekmovanje
žerjavistk, in to v Prosečki vasi na svojem starodobnem žerjavu ter na simulatorju 80-metrskega žerjava.

SVAMZ - Slovenska veteranska avto moto zveza

Če vas pot zanese v Prosečko vas …

Maketa z nano-vlakom (merilo 1 : 1000) je malo večja od Jurijeve
dlani – in vlak vozi!
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Goričko je vedno bolj priljubljena izletniška destinacija, in
če se boste potepali po občini Puconci, je tik ob Mačkovcih
mala Prosečka vas. Če boste tik ob cesti zagledali obnovljenega gradbenega žerjava, malo naprej pa majhen železniški viadukt, ste našli Kozarjev dom. Če je doma, vam bo z
veseljem pokazal svojo železnico in navrgel prigodo iz svojih
tekmovalnih dni.

avtovlekaberdnik

Slovenska Veteranska Avtomoto Zveza (SVAMZ)

svamz99

NAROČILO ZA KNJIGO:

ZDENKA GLOBOČNIK
IN NJEN BMW R80 G/S
Motor, ki je potrkal na srce in ponudil naročje

e-pošta: zdenka.globocnik@gmail.com (plačilo po povzetju)
www. http://r80gs-trace.com/
ali jo kupite v trgovini:
Vrh na Bledu, Ljubljanska cesta 4
CENA: 20 evrov, vključno s poštnino
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Avtomobilizem

Najnovejša pridobitev.

50. LET
VW V NAŠI DRUŽINI
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Viktor Lukše

Čeprav se je zgodovina avtomobilizma v naši družini začela
leta 1966, ko je oče kupil svoj prvi avtomobil, nepozabno
Opel Olympio, letnik 1953, mislim, da se je šele z nabavo
prvega VW hrošča leta 1961 zares začelo. Časi so bili popolnoma drugačni. Z eno plačo in s tremi otroki je bil nakup
avtomobila skoraj misija nemogoče. Ker pa je bila želja res
velika in tudi na moje prigovarjanje, je oče s svojo vztrajnostjo in iznajdljivostjo premagal tudi to oviro.
Za nakup hrošča je očeta navdušil stric iz Ljubljane, ki ni
mogel prehvaliti svojega hrošča, letnik 1958. Takrat sva z
očetom obiskala tudi avtosejem, ki je bil pri klavnici v Zalogu
Pod lipco. Tu se je oče na prvi pogled zaljubil v čudovitega
hrošča 1300, letnik 1961, ki ga je prodajal gospod iz Kovorja pri
Tržiču. Seveda je bilo treba zagotoviti finance, kar je očetu tudi
uspelo. Po enem tednu sva se z avtobusom odpeljala v Tržič,
domov pa z avtomobilom. Nekaj težav je bilo s prestavno ročico in 4 prestavami, saj je bilo bistveno drugače kot pri Olympii.
Avtomobil v križiščih ni ugašal, kot se je pogosto dogajalo
pri Oplu. Kmalu sta postala prijatelja za vedno. Zanimiva je
anekdota, ko smo prvič potovali iz Ljubljane na Bled, na obisk
k očetovi mami. Cesta od Šentvida proti Medvodam je bila
betonska. Kmalu smo zaslišali ritmično udarjanje. Z očetom
sva takoj soglasno ugotovila, da je pnevmatika prazna. Oče je
ustavil, jaz pa sem izstopil, a nisem našel nobene napake. Po
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kakšnem kilometru me je oče ozmerjal s slepcem in še sam
preveril stanje. Končno sva ugotovila, da je kriva cesta, česar
pa Olympia sploh ni opazila. Kmalu smo se privadili. VW je od
zdaj bil najudobnejši avtomobil na svetu. Moj prvi avtomobil
je bila Lancia Ardea, letnik 1927, ki mi ga je malodane podaril
stric iz Domžal. Ker še nisem imel izpita, sem se vozil zgolj
100 m naprej in nazaj po dvorišču. Potem je prišel poziv za
vojsko in Lancia je ostala doma. Zasluži pa si vendarle nekaj
besed. Če upoštevamo, da je letnik 1927, je bil avtomobil čudo
tehnike. Imel je 750 ccm v V izvedbi, ni imel črpalke goriva,
ampak prosti pad kakor moped. V ta namen je bil rezervoar
goriva pod vetrobranskim steklom. Imel je 4 prestave, volan
na desni in 4 vrata, ki so se odpirala kakor okna na starejših
hišah. Sprednja os je imela hidroelastično vzmetenje, kakršnega sem pozneje videl pri Austinih in Citroënih. Prav takšna
je razstavljena v Tehničnem muzeju v Bistri. Med služenjem
vojske so me obvestili, da je imel oče prometno nesrečo in
da je popolnoma razbil dragocenega hrošča. Na srečo očetu
ni bilo hudega. Ker ni imel denarja, je preprosto, ne da bi me
vprašal, mojo Lancio zamenjal za hroščevo karoserijo. Ker
sem bil mlad in nisem znal ceniti tehnične dediščine, se s tem
nisem veliko obremenjeval, pa tudi pomagalo mi ne bi, saj
je pri nas bila demokracija kakor zdaj v Sloveniji. Lahko smo
sicer povedali svoje, zgodilo pa se je, kakor se je odločil vodja.
Po prihodu iz vojske leta 1971 sem opravil vozniški izpit, še

prej pa sem s pomočjo očeta kupil prvega hrošča. To je bil
nepozabni VW, letnik 1957, s platneno streho in malim ovalnim oknom zadaj. Bil je čudovite mišje sive barve. Motor je bil
1200 s 30 KS. To so bili zelo prožni motorji in verjetno je prav
zaradi tega večkrat počila motorna gred. Z njim sem brez težav prehiteval druge hrošče, če le niso bili frizirani, predvsem
očeta na njegovo hudo nejevoljo. Nemogoče je opisati srečo,
ko sem po opravljenem izpitu prvič samostojno zapeljal na
cesto. Avtomobil mi je omogočil nešteto nepozabnih doživetij. Najprej je bilo treba poskrbeti za ležalne sedeže, česar
mladeniču pri dvajsetih letih, polnemu testosterona, ne gre
zameriti. Naloga ni bila lahka, vendar mi je po celodnevnem
križarjenju po avstrijskih odpadih uspelo najti desni sedež, kar
je popolnoma zadostovalo. V sedanjih letih si včasih želim, da
bi sedež znal govoriti. S tem avtomobilom sem se s prijateljem prvič samostojno odpravil na morje in prvič zapeljal tudi
na trajekt za otok Krk. Bil je nepozaben dopust in ne morem si
pomagati, da ne bi omenil dveh anekdot. Prespal sem v avtomobilu, prijatelj pa zunaj na blazini. Ko me je utrujenost nekje
pred Rovinjem močno prevzemala, sva se odločila za počitek.
Zapeljal sem s ceste in kmalu sva spala kot dojenčka. Nekaj
minut pred peto uro, ko se je že danilo, me je prebudil strašen
krik. Prepričan sem bil, da je prijatelja napadel medved, če ne
celo nekaj hujšega. Izkazalo se je, da ga je pičila osa. Seveda
sva bila nemudoma budna. Šele tedaj sva videla, da sva spala
na zapuščenem pokopališču. Kljub čistemu miru naju je spanec minil. S te poti še prigoda iz Fiese. Po nekaj preveč popitih
pivih s prijatelji sva dokaj zgodaj zaspala. Ko sva se zbudila,
je bilo okrog naju vse polno podobnih nama. Niti pomisliti ni
bilo treba, da bi vžgala avtomobil. Rinila sva ga kakšnih 200 m
in se nadvse hitro odpeljala. Hrošč mi je nudil tudi neskončne

Ročna avtopralnica - moj prvi hrošč, letnik 1957.

Ena zahtevnejših nalog je bila menjava zadnje
torzijske vzmeti, predvsem zato, ker nisem
imel pojma, kako se lotiti zadeve.
T3 - legendarna "kamela".

možnosti spoznavanja mehanike. Ena zahtevnejših nalog
je bila menjava zadnje torzijske vzmeti, predvsem zato, ker
nisem imel pojma, kako se lotiti zadeve. Tudi zlomljen del s
šasije mi je uspelo izvleči šele s pomočjo očeta. Vajo je bilo
treba ponoviti, saj je avtomobil stal postrani, a mi je na koncu
uspelo. Zaradi že omenjene 'demokracije' sem bil večkrat brez
avtomobila. Če je očetov hrošč stavkal, je pač vzel mojega. Ko
je bil njegov na popolni obnovi karoserije, sem si že močno
želel prijatelja.
Končno je prišel dan, ko sva se odpeljala v Radeče, da zamenjava avtomobila. Moj naj bi namreč ostal, da sanirajo nekaj
poškodb, ki mu jih je povzročil oče. Zanimivo, da mu sam
nisem naredil niti praske. Na poti domov je oče vozil, kot je
pač znal. To pomeni 'gas do daske'. Po dežju je cesta zaradi
obiranja hmelja bila blatna in spolzka. Nekje pred Polzelo
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DESNO Nekje na Bledu - očetov prvi hrošč, letnik 1961.
DESNO SPODAJ Čakanje na trajekt, Šilo, otok Krk.

je hrošč imel vsega dovolj in zadek naju je začel prehitevati.
Zletela sva čez stransko cesto na njivo in se prevrnila na desni
bok. Sreča v nesreči je bila, da je bila zemlja zaradi dežja razmočena in avtomobil, razen snete okrasne letve na pragu, ni
utrpel škode. Kot iz podmornice sva zlezla ven, ga s pomočjo
mimo vozečih avtomobilov postavila na kolesa in ga doma
oprala. Kmalu je postal kot nov. Zanimivo je, da v trenutku,
ko je bilo jasno, da se bova prevrnila, nisem pomislil na naju,
ampak me je prešinilo 'spet bom brez avtomobila'. To priča,
kako zelo sem ga pogrešal. O peripetijah s hroščem bi seveda
lahko napisal roman. Naj končam z zagotovilom, da je bil kljub
velikemu številu avtomobilov, ki so sledili, to moj najljubši
avtomobil. Če bi ga lahko povrnil, zagotovo za noben denar ne
bi šel od hiše. Prišli so drugi časi in drugi avtomobili, želja po
hrošču pa ni nikoli ugasnila. Imel sem še dva. Predvsem eden
zasluži nekaj besed.

MOJA ZGODBA:
ˇ
OBSEDEN S HROŠCI
AVTOR: F.Š. I FOTOGRAFIJE: Jože Obrul

ZGORAJ T3 "Doka" trenutno v uporabi.
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Po spletu okoliščin sem bil brez avtomobila. Našel sem
čudovito karoserijo, brez motorja, letnik 1967. Našel sem
tudi popolnoma obnovljen motor, ki je po samo 1000 km
končal v gozdu, ker je mladi voznik zapeljal s ceste. Ko smo
se dogovorili za ceno, sva se s prijateljem odpeljala v Šokat
pri Gornjem Gradu. Bil je četrtek, ura pa 14.00. V gozdu nad
kmetijo sva demontirala motor, na traktorskem priklopu pripeljala na dvorišče in ga naložila v njegovega BMW 2500. Nato
smo se odpeljali proti Mozirju, kjer je z zadkom v zraku čakal
hrošč. Med potjo nama je prijatelj še povaril izpušno cev.
Ob 21. uri je avtomobil že predel. V petek je sledila tehnična
ureditev papirjev, v soboto pa pot v Umag. Ko so se po petih
dneh množično pojavile meduze, smo ubrali pot preko Istre
in skozi Učko v Mošćeničko Drago. Avtomobil je neprestano
brezhibno deloval. Samo toliko o tehniki VW. Medtem ko sem
zamenjal različne znamke, je oče vztrajal pri VW. Čeprav je na
moje prigovarjanje kratek čas vozil avtomobila Forda in Dacio,
sem v očeh videl, da pogreša hrošča. Bilo je le vprašanje časa,
kdaj ga bo kupil. Našel je hrošča 1303 J in se z njim vozil do
prezgodnje smrti. Avtomobil je podedoval mlajši brat, ki se
ga še vedno rad spomni. Da vozila VW starejših letnikov ne bi
izginila z mojega dvorišča, je zasluga zeta Antona Ausa, ki me
je navdušil nad kombiji T3. Imel sem T3 s sedeži, trenutno pa
sem lastnik T3 Doka, ki ga nameravam zamenjati za hrošča
1302 S kabriolet, letnik 1972. Verjetno bo ta zadnji, saj sem
star že 70 let in ni več prave energije. Spomini pa ostanejo!

Pisalo se je leto 1993. Kot najstnik je prebiral časopis in
zasledil članek 'VW hrošč znova v Nemčiji' nevedoč, da ga
bo to zaznamovalo za vse življenje.
Jože Obrul prihaja iz Slovenskih Konjic. Po poklicu je
natakar. Zaposlen je v znani gostilni Ulipi. Velik del svojega
časa posveča tej znamki, saj že od nekdaj zbira modelčke
hroščev in vse, kar je povezano z njimi. V vseh letih se jih je
nabralo že skoraj 300. So mali, večji, veliki, pisani. Vsak je po
svoje edinstven. A ni ostal samo pri igračkah, zamenjal je že
šest pravih. To so: 1303 J (letnik 75), 1300 (letnik 65), 1200 J
(letnik 75), 1300 (letnik 69), 1302 LS (letnik 71) in 1200 Mexico
(letnik 80). Od hiše so neprestano odhajali zaradi okoliščin.
Po premoru je leta 2018 v Kamniku pri g. Bodlaju našel svoj
sanjski nemški model 1300, letnik 1970, ki je bil obnovljen.
Podrobnosti in piko na i je dodal sam in sklenil, da se od njega ne loči. Dejaven je tudi v svojem klubu Jekleni konjiček. S
pravimi hroščarji, ki imajo svojo ekipo, pribl. 8 zračno hlajenih
vozil, pa hodi na domača srečanja in v tujino. S seboj ima
vedno aparat, da skuha dobro kavo, zato ima tudi vzdevek
'Kapučinko'. Novim prijateljem vedno priskoči na pomoč tako
z literaturo kot s praktičnim znanjem. »Pri teh avtomobilih
idej nikoli ne zmanjka,« doda. »Vsako sezono mu dodam
kakšen nov dodatek. Zadnji so bila športna platišča znamke
Sprintstars, ki se mu prav lepo podajo. Seveda so originalna

shranjena. Motor je originalen, 1300, s 40 KM, notranjost je na
novo tapecirana z nekaj dodatki, barva pa je tista, ki vedno
požanje največ pohval. Vedno je pokrit pod nadstreškom,
vozili pa smo se le po izletih in na srečanja. Če bi bil prostor,
bi še njega parkiral v svojo klet, kjer hranim modelčke in
literaturo,« se pošali.
Tako smo na kratko zajeli strast, ki jo Jože goji do te znamke
avtomobila. Vedno je vesel, če se kdo oglasi z modelčkom, ki
ga še nima v zbirki, ali pa samo na obisk.
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TAM Pionir PI 561

Leta 1961 se je tovarna preimenovala in prejela svoje
prepoznavno ime. TAM je svoje tovornjake in avtobuse
prodajal tudi v tujino, predvsem v 'neuvrščene države'.
Usmerili so se tudi v proizvodnjo vojaških vozil.
V najboljših letih, sredi 80., je bilo v Tamu zaposlenih
več kot 8.000 ljudi, od tega približno 2.000 žensk. Leta
1986 je iz proizvodnih obratov prišlo 200.000 vozil.
Izdelovali so več kot 90 tipov različnih vozil.
Razpad Jugoslavije je pomenil tudi začetek konca
industrijskega giganta. Tovarna se po izpadu trga ni
opomogla. Prišlo je do reorganizacije. Ustanovljenih je
bilo več družb, ki so nadaljevale delo tovarne TAM. Leta
1996 je bil za vse družbe uveden stečaj.

ZGORAJ Armaturna plošča.
SPODAJ Tam Pionir na vožnji skozi Stično 1970.

STIŠKI
PIONIR PI 561
PIONIR MED SLOVENSKIMI GASILSKIMI VOZILI
BESEDILO Gregor Arko I FOTOGRAFIJE: Arhiv PGD Stična

Ko sem se kot mlad fant smukal okrog 'Tišlarije' (opuščena
mizarska delavnica v samostanskih prostorih), sem pogosto skozi zaprašena okenska stekla opazoval velik rdeč
tovornjak, ki je bil tam parkiran. Na videz zapuščen in s
svojo zanimivo obliko mi je že takrat vzbujal zanimanje. Ko
smo mnogo let pozneje pripravljali gradivo za zbornik ob
90-letnici PGD Stična, v katerem sem skrbel za predstavitev
motorizirane tehnike, me je tovariš Lojze Ljubič, dobitnik
Hacetovega priznanja, izzval rekoč, da je treba ta avto nekoč predstaviti v Gasilcu. Mislim, da si ta posebni starodobnik to tudi zasluži. Žal sem predolgo odlašal in tovariš Lojze
se je letos poslovil in seboj odnesel premnoge spomine,
anekdote in podatke, povezane s Pionirjem.
Zgodovina tovarne, ki je bila najbolj znana po imenu Tovarna
avtomobilov Maribor (TAM), sega v prva leta druge svetovne
vojne, ko so Nemci v okupiranem Mariboru zgradili tovarno,
ki je služila proizvodnji letalskih delov. V letu 1942 je bilo
v tovarni zaposlenih več kot 7000 ljudi. Zavezniki so med
številnimi bombardiranji tovarno dodobra razrušili, tako da
je konec vojne pričakala v precej slabem stanju. V tovarni, ki
se je takrat imenovala Tovarna letalskih delov Maribor Tezno,
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so izdelovali preproste kovinske izdelke, med drugimi tudi
jedilni pribor.
Junija leta 1945 je tovarno obiskal Josip Broz Tito. Kmalu zatem je jugoslovanska vlada odločila, da bo tovarna
namenjena proizvodnji tovornjakov. Na začetku so se poleg
proizvodnje novih tovornjakov ukvarjali tudi s popravilom in
sestavljanjem motornih vozil, ki jih je po vojni kot mednarodno pomoč dobila Jugoslavija.
Prvo vozilo v proizvodnji je bilo tovorno vozilo, imenovano
Pionir. Vozilo so izdelovali po licenci češkoslovaške tovarne
Praga. V času proizvodnje so bile uvedene številne izboljšave,
ki so Pionirje precej oddaljile od češkega izvirnika Praga RN
13. V petnajstih letih proizvodnje so naredili več kot 17.000
vozil različnih izvedb. V tem času so postali največji proizvajalec tovornjakov, avtobusov in pogonskih agregatov (motorjev) za druge v tedanji Jugoslaviji.
Leta 1957 je tovarna odkupila licenco za proizvodnjo tovornjakov Deutz z nosilnostjo 4,5 tone. V tovornjake so vgrajevali
30 % delov domače proizvodnje. Tovornjaki so bili znani po
oznaki T 4500 in T 5000.

Na pogorišču je vzklila nova družba Tovarna motornih vozil
Maribor, ki je v lastništvu Viator&Vector izdelovala avtobuse,
dograjevala in predelovala kamione znamke Iveco in izdelovala šasije. Po večletnih finančnih težavah je marca leta 2011
objavila stečaj.
Na naših cestah še vedno lahko srečamo Tamove avtobuse
in tovornjake iz zadnjih serij. Sicer so bolj redki, a vendar. Številna slovenska gasilska društva imajo svoja vozila narejena
ravno na podvozjih Tamovih tovornjakov, legendarni 'dajci' T
4500 in T 5000 pa so tarča ljubiteljev starodobnih vozil.
Sicer pa se je iz zgodnjega proizvodnega obdobja ohranilo le
malo tovornih vozil. Po nekaterih podatkih so ohranjena le tri
gasilska vozila Tam Pionir. Eno od njih je last PGD Stična, ki
velja kot prvi v celoti izdelan gasilski tovornjak v Sloveniji.

31. 7. 1957 je takratna občinska gasilska zveza Ivančna Gorica
za potrebe PGD Stična, že takrat vodilnega društva v zvezi,
sklenila pogodbo s tovarno TAM za nakup tovornega vozila
TAM Pionir PI-561, in sicer za šasijo z motorjem brez kabine,
po ceni 2.835.000 DIN. Vozilo je bilo takoj na voljo. Iz Maribora
v Stično sta ga pripeljala Ivan Zupančič in Lojze Ljubič. Ker
vozilo ni imelo kabine, so jima v tovarni iz neobdelanih desk
izdelali preprosto klop z naslonom. Na poti domov sta se
ustavila pri prvem kozolcu in iz lat potegnila nekaj snopov
slame, s katero sta si tapecirala trdo klop.
Vzporedno z nabavo vozila je bila sklenjena pogodba s karoserijsko delavnico 'Avtoobnova iz Šempetra pri Novi Gorici za
izdelavo gasilske nadgradnje'. Načrte za izdelavo nadgradnje
je priskrbel Državni sekretariat za notranje zadeve. Vrednost
pogodbenih del je bila ocenjena na 1.850.000 DIN, rok za
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Črpalka ima dva izliva za priklop gasilske cevi po standardu
C. Ohišje je narejeno iz lahke zlitine. Črpalka je obnovljena
in razstavljena v preddverju gasilskega doma v Stični in je v
delujočem stanju.
Kasneje (leta 1968) je staro Rosenbauerjevo črpalko zamenjala novejša črpalka Rosenbauer A75 VW, za prevoz katere je
bila kupljena tudi namenska prikolica Rosenbauer TSA 750.
Prav ta črpalka je bila leta 1966 kot eksponat razstavljena na
Mednarodni gasilski olimpijadi v Karlovcu.
Prikolico so pripenjali za kombinirano gasilsko vozilo Pionir
PI-561, ki je imelo tudi ostalo obvezno opremo: sesalne in
tlačne cevi, dvojak in dva ročnika. Od 'tehničnega' orodja je
imela krampe, lopate in sekiro. Voda se je črpala iz vodnjakov, potoka ali iz vaških luž. Na vozilu so bila tudi tridelna
kljukasta lestev in dva kovinska kavlja, nasajena na močnejši
leseni drog, po domače 'mačka'.
ZGORAJ Pred odhodom v Bistro, Ivan Zupančič in
Lojze Ljubič, Stična 1997. SPODAJ Kljukasta lestev.

Kljub skrbnemu vzdrževanju so se po desetletju uporabe na
vozilu Pionir začeli kazati znaki iztrošenosti in ne najboljše
kakovosti izdelave. Po naročilu Občinske zveze Grosuplje
je leta 1970 sodni izvedenec avtomobilske stroke, gospod
Magušar, opravil podroben pregled tehničnega stanja vozila.
Na desetih straneh poročila je natančno popisal vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na vozilu, in predlagal ustrezna
popravila in rešitve. Največ pripomb je bilo glede motorja.
Stiški gasilci so želeli v vozilo vgraditi Perkinsov dizelski

na lesene klopi v zadnjem delu kabine, kjer so znova z veliko
pozornostjo poslušali svoje mentorje. Ob posebnih priložnostih jih je voznik po 'vajah' odpeljal en krog po Stični ali kos
poti do doma.

izdelavo pa konec marca 1958. Sredi marca 1958 je posebna
komisija Državnega sekretariata pregledala izdelano vozilo in
ugotovila, da je vozilo izdelano po načrtih, zato mu je izdala
spričevalo za uporabo.
Ob prihodu v Stično so gasilci ugotovili, da je vhod v garažo,
ki je bila pripravljena za Pionirja, prenizek. Zavihati so morali
rokave, v roke vzeti macole in 'majzlje' in ročno 'odštemati' del betonske preklade tako, da je avto lahko zapeljal v
garažo.
Vozilo Pionir PI-561 ima 6-valjni 4-taktni bencinski motor, z
delovno prostornino 3.468 cm3 in močjo 51,5 kW oziroma
70 KS. Doseglo je največjo hitrost 80 km/h. Nosilnost vozila
znaša 3.000 kg. V dvojni kabini je bil prostor za voznika in 10
gasilcev.
Po današnji tipizaciji bi bil Pionir PI-561 vozilo z oznako GV-1.
Opremljeno je bilo s prenosno motorno črpalko. Uporabljali
so črpalko Rosenbauer B2L iz leta 1928. Črpalko poganja Breuerjev dvovaljni štiritaktni boxer bencinski motor, ki je imel
moč 11,8 kW oziroma 16 KM. Zmogljivost črpalke je bila 600
l/min, pri tlaku 8 barov in največjo sesalno višino 9 metrov.
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ZGORAJ Odhod na izdelavo karoserije v Novo Gorico,
vozi Ivan Zupančič, sopotnik Lojze Ljubič, Stična 1597.
DESNO Vozilo pride v Stično, 1957.

Kabina za moštvo.

motor, a jim je Magušar to odsvetoval. Razlog v zapisniku ni
naveden. V zvezi s popravilom vozila je bilo kar nekaj težav,
saj je bilo v tistem času težko zagotoviti rezervne dele in dobiti ustreznega in usposobljenega izvajalca del.
Na podlagi Magušarjeve ekspertize je bil avto kasneje urejen
in nadalje uporaben za gasilsko delo.
Pionir je bil očitno vsestransko uporaben, saj je znano, da so
leta 1969 na letovanje na Debeli Rtič z njim peljali desetino
gasilcev pionirjev. Da je bil gasilski tovornjak v tistih časih
res eminentna zadeva, priča tudi zgodba, da je Pionir včasih
služil tudi kot učilnica. Ko je gasilskemu podmladku padla
motivacija za delo, so jim mentorji dovolili, da so se posedli

V operativni uporabi je bil do leta 1977, nato pa je bil ves čas
garažiran, vzdrževan in v voznem stanju. Po prihodu novega
vozila GVC 16/30 TAM 125 T10 4 × 4 v društvo leta 1981 pa v
garažah PGD Stična za Pionirja ni bilo več prostora. Svoj prostor je našel v opuščeni delavnici 'Tišlarije' znotraj stiškega
samostana. Leta 1987 je bila obnovljena barva karoserije.
Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja je upravni odbor
PGD Stična tehtal možnost, da Pionirja proda. Prejeli so
že ponudbo potencialnega kupca v vrednosti 5000 DEM.
Kasnejši predsednik PGD Stična, Jure Strmole, pa je predlagal, da se pretehta možnost o donaciji vozila Tehničnemu
muzeju Slovenije. Gospod Strmole je bil znanec gospoda
Brovinskyja, zaposlenega v Tehničnem muzeju Slovenije na
oddelku za cestni promet, ki je bil ideji zelo naklonjen. Vozilo
je bilo Tehničnemu muzeju Slovenije zanimivo, saj je eno prvih gasilskih vozil, ki je bilo v celoti (motor, šasija in nadgradnja) narejeno v Sloveniji oziroma v takratni Jugoslaviji.

Ideja je padla na plodna tla tudi v PGD Stična. Tako je septembra 1997 bila podpisna darilna pogodba med PGD Stična
in Tehničnim muzejem Slovenije, oktobra 1997 pa je bil
Pionir PI-561 odpeljan v Bistro. V muzejskih delavnicah so obnovili stranska zaboja za orodje in zadnja blatnika, preostalo
pa je še v originalnem stanju.
Tam Pionir Pi-561 sta na pot v Bistro med drugim pospremila
tudi g. Ivan Zupančič in g. Lojze Ljubič, ista moža, ki sta ga
leta 1958 pripeljala iz Maribora v Stično.
Ogledate si ga lahko kot del stalne razstave na oddelku za
cestni promet Tehničnega muzeja v Bistri, kjer stoji ob boku
drugih eminentnih vozil iz drugih časov. Pionir je bil ponos
stiških gasilcev v preteklosti. Prav tako smo nanj ponosni tudi
danes.
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Zgodovina

Rojstvu blagovne znamke RE so leta 1893 dodali še
znak poljskega topa.

Royal Enfield

ROYAL
ENFIELD
PREGLED ZGODOVINE
NAJSTAREJŠE ZNAMKE
MOTOCIKLOV ROYAL
ENFIELD OD 1893 DO
DANES
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Andrej Černjač

Vse se začne, ko sta podjetnik Albert Eadie in tehnični
inženir pri Rudge Withworth Robert Walker Smith leta
1891 odkupila podjetje Townsend, ki se je ukvarjalo s
proizvodnjo koles in sestavnih delov šivalnih strojev v
mestu Redditch, v osrednji Angliji. Podjetje Townsend je
bilo dejavno pred tem že dobrih 50 let.
Naslednje leto so se povezali s tovarno orožja Royal Small
Arms v kraju Enfield (severno okrožje Londona), za katero so
izdelovali sestavne dele orožja. Svoje podjetje v Redditchu
so poimenovali Enfield manufacturing company, blagovna
znamka njihovih koles pa je odslej imela ime Royal Enfield.
Leta 1893 so v proslavitev dobrega sodelovanja s tovarno
Royal Small Arms svoje izdelke označili s famoznim
logotipom poljskega topa in sloganom 'made like a gun'.

Začetek motorizacije
Od leta 1898 so izdelovali tri- in štirikolesnike na bencinski
pogon s francoskim motorjem De Dion, ki je bil nameščen
zadaj. Tega leta so ponovno spremenili ime v Enfield Cyle
Company, ki je ostalo do konca obstoja v Angliji leta 1970.
Leta 1901 je bilo izdelano prvo motorno kolo, opremljeno
z motorjem, belgijske znamke Minerva. 172 kubični motor,
moči 1,5 konja, so pritrdili spredaj pred krmilom in ga
povezali čez jermen z zadnjim kolesom.
Zaradi boljšega težišča so imeli motocikli že v naslednjem
letu sredinsko nameščen 239-kubični motor lastne
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ZGORAJ 1949 OHV 500 model-J 2.
DESNO Prototip 1915 – trivaljni, dvotaktni vrstni motor,
675 ccm, Nacionalni muzej motociklov Solihul.

zbiralnik. Nekoliko kasneje so ta sistem uporabili tudi drugi
proizvajalci motornih koles.
Motocikel se je odlikoval še z eno novostjo: gumijastim
blažilcem pospeška v zadnjem pestu, kar je danes običajno,
pogon zadnjega kolesa pa je bil po verigi, kar je bila takrat
redkost.

Velika vojna (1914–1918)
Med obdobjem prve svetovne vojne je bil Royal Enfield eden
glavnih dobaviteljev motociklov za potrebe britanske, ruske in
francoske armade. V tem času je iz tovarne Royal Small Arms
v Enfieldu prišlo veliko naročilo sestavnih delov za orožarsko
industrijo, med drugim za eno najbolj znanih repetirnih pušk,
Lee Enfield mark III.
V času po vojni so v proizvodni program vključili tudi
dvotaktne, 225 kubične motorje, tako da je izbira prodajne
palete ponujala eno- in dvovaljnike, od 225 do 1000 ccm.
Leta 1932 je bil predstavljen popolnoma nov koncept
modernega športnega motocikla pod imenom Bullet.
Enovaljni motorji (250, 350 in 500 ccm) so bili opremljeni s triin štiriventilsko tehniko in proti doplačilu še z bronasto glavo
valja. Štiristopenjski menjalnik, znamke Albion pa je imel
ročni in nožni prestavni vzvod.

Prvi motocikel Royal Enfield je leta 1901 konstruiral
Francoz Jules L. Gobiet.

proizvodnje. Po letu 1910 so v lastne okvirje začeli vgrajevati
zmogljivejše stroje konstrukcije V2. Najprej so ti bili znamke
Motosacoche, 350 ccm, nato pa še JAP, 770 ccm in VickersWolseley, 976 ccm.
Ob koncu leta 1912 je bil na sejmu Olimpia v Londonu
predstavljen 60-stopinjski motor V2 s 424 ccm pod imenom
model 140. Uporabili so sistem krmiljenja ventilov OHIV, kar
pomeni sesalni ventil v glavi in stranski izpušni ventil. Najbolj
neobičajen v tistem času pa je bil krožni mazalni sistem, ki
je iz steklenega zbiralnika dovajal olje po batni črpalki na
glavno gred, iz karterja pa nato z drugo črpalko vrnitev v

Med letoma 1939 in 1945 je bilo za potrebe britanske vojske
izdelanih več kot 55.000 motornih koles, predvsem modela
WDCO 350 in WD RE 125. Prav slednji z vzdevkom 'leteča
Model 180 z motorjem Vickers-Wolseley, 8 KM in 976 ccm.

Enfield India Bullet 350, 1995.

bolha', dvotaktnik lahke konstrukcije, je bil zasnovan posebej
za padalske enote in je bil uporabljen leta 1944 v Normandiji.
Le 59 kilogramov težak motocikel so z letala odvrgli s
padalom v posebni, za to narejeni kletki.

Po drugi svetovni vojni
Po vojni so leta 1948 predstavili nov model Bullet 350 z
revolucionarnim, v nihajne vilice vpetim zadnjim kolesom ter
hidravličnim blaženjem spredaj in zadaj. V enakem okvirju
je bil hkrati izdelan tudi paralelni dvovaljnik – 500 Twin.
500-kubična različica Bulleta je bila predstavljena leta 1954.

Enfield India – združitev Enfield Cycle
Co. Redditch in Madras Motors
Leta 1955 je bilo ustanovljeno hčerinsko podjetje Enfield
India v mestu Madras (danes Chennai) kot plod sodelovanja
med tovarno v Redditchu in uvoznikom Madras Motors, ki je
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LEVO Reklamni plakat za Bullet 500, leto 1933.
SPODAJ Štiriventilski 500 ccm sloper, model J-1930. Po letu 1930 so vse
modele označili po črkah, od A do Z.

v Indiji zastopalo znamke Matchless, Norton in Royal Enfield.
Zaradi obmejnega spora s sosednjim Pakistanom so na
zahtevo Indijske vlade začeli licenčno proizvodnjo modela
Bullet 350, ki se je izkazal kot najboljša izbira motocikla za
premagovanje mejnega terena preko Himalaje.
V matičnem podjetju Redditchu, ki so bili malo manj kot
50-% lastnik Enfield India, so medtem prihajali iz proizvodnih
trakov modeli: Meteor 700, Supermeteor 700, Meteor minor
500, Bullet 350 ter 500, Clipper 250 ter 350, Crusader sports
250 s prvim serijskim 5-stopenjskim menjalnikom in leta 1958
model Constelation 700, z močjo 50 KM in končno hitrostjo
185 km/h.

Konec Royal Enfielda v Angliji

ZGORAJ Prva različica modela Bullet 250, štiristopenjski nožni menjalnik, leto 1933.
SPODAJ Motor bullet 350, leto 1953.

Po letu 1967 sta zaradi upada prodaje in posledično
proizvodnje na trgu ostala le še modela Continental 250 in
Interceptor 750. Podjetje v Redditchu je leta 1967 odkupila
družba Norton-Villiers. Leta 1968 so tovarno v Redditchu
zaprli, proizvodnjo motociklov pa nadaljevali v drugi
Enfieldovi tovarni – Westwood, pokrajina Bradford on Avon.
Kot zanimivost, ta tovarna je bila zgrajena med vojno pod
zemljo za potrebe vojne industrije. Konec leta 1970 so zaprli
še ta obrat. Tako je Royal Enfield v Angliji prenehal obstajati.

21. stoletje … Royal Enfield živi dalje
Medtem je Enfield India pridno izdelovala modelsko leto 53
Bullet 350 in kasneje še 500, z manjšimi izboljšavami do leta
2008. Danes velja za najdlje proizveden model motocikla
nasploh. Leta 1994 je podjetje Enfield prevzela družba
Eicher. Leta 2008 so zgradili novo tovarno, razširili ponudbo
modelov s sodobno tehnologijo in razvojem, ki ustrezata
vsem normativom. Danes izdelajo več kot 700.000 motornih
koles na leto in jih prodajajo na vseh celinah sveta. Model
Bullet je še vedno v proizvodnji, v osnovi iz leta 1953, vendar
z novim motorjem UCE in el. vbrizgom goriva. Ohranili pa so
tudi vrtino in hod bata, 84 × 90 mm. Danes Royal Enfield v
Indiji velja za najstarejšo blagovno znamko motornih koles, ki
so v proizvodnji neprekinjeno od leta 1901.
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Veliko čudovitih vozil je bilo po vojni narejeno iz več vozil, saj
ni bilo ne delov ne denarja. Tako so nastali vozni cirkularji,
motorne cize iz Tomosov, nekateri so imeli motorje opremljene z razvijalci za lesni plin, kjer so kurili drva in pridobivali
lesni plin za vožnjo. Koliko vojaških jeepov je imelo motor zamenjan z dizelskimi motorji mercedesov zaradi večje moči in
bistveno manjše porabe. Avtomontaža v Ljubljani je izdelala
nekaj kosov avtobusov iz poliestra na šasiji kamiončka TAM.
Vsi ti čudoviti izdelki počasi izginjajo, upam pa, da jih je še
nekaj po garažah, ki čakajo lepše čase. Pa da ne boste mislili,
da so take samogradnje ali replike poceni. Nekatere dosegajo
vrtoglave zneske, kjer se ne vpraša za denar, temveč prisili
lastnika, da ga sploh proda.

VW Bugatti.

PREDELANA
VOZILA
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Marko Hvale

Hrošč speedster cabrio.

V mesecu aprilu bom v okviru SVAMZ-a organiziral srečanje
samogradenj, predelav in replik. To je ohranjanje veščin,
dizajnerstva, idej in genialnih rešitev ljubiteljev motornih
vozil pred 30. leti, ko so take predelave odobravali tudi
za to ustrezni organi, brez nekih zafrkancij in nejasnosti.
V modernem času so se stvari tako zapletle, da je do t. i.
pozitivnega mnenja, ki je pogoj za registracijo, skoraj misija
nemogoče. Če imaš eno od takih vozil, mi prosim sporoči, da te vpišem v register in tako lažje stopimo v stik za
srečanje in pomoč.
Torej, ko ti je zgnil hrošč, si izdelal kalup po svojih željah in si
si izdelal t. i. buggy, ki je bil izdelan po tvojih idejah. Kakovost
izdelave je bila odvisna predvsem od tvojega truda in znanja.
Ali pa si preprosto odrezal streho, malo ojačal karoserijo,
izdelal platneno streho, peljal na LPP, pridobil pozitivno
mnenje in si ga brez težav registriral. G. Zvone Dolenc je
izdelal dva fička cabrio, ki sta izdelana do podrobnosti in zelo
zanimiva. Iz Citroënovih spačkov so nastali Lomaxi, Burtoni
in Mehariji.
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Kompas je dal v izdelavo nekaj buggyjev narediti iz Zastav
750 in predelati trabante, da so postali kabrioleti, ki so namesto vrat imeli kar verigo. Se spomnimo trikov VW. Razrezal
si hrošča, vzel zadnji del z motorjem in menjalnikom, zavaril
okvir in namestil t. i. springer vilice, ki si jih prav tako izdelal
doma. Sploh za trajke je bilo značilno, da so bili filatelistično
narejeni z nerjavečimi dodatki. Znani Ivan Kramberger se
je vozil po celi Sloveniji v Bugattiju, prav tako izdelanem na
šasiji hrošča. Kot mi je znano, obstajajo vsaj še trije takšni
tudi v Sloveniji. Tomaž Domicelj je imel čudovitega mercedesa iz 30. let, izdelanega iz Ford Granade. Lani preminuli Rado
Kolman je bil eden od legend samogradenj. Začel je s predelavo motorja in izdelal enega prvih cafe racerjev v Jugoslaviji.
Nadaljeval je izdelavo vsaj desetih trajkov, izdelal je repliko
Super 7, nekaj Lomaxov, tudi repliko Panharda. Brata Smrtnik
iz Horjula sta izdelovala plastične blatnike in karoserije iz
plastike za VW buggyje. V skoraj vsaki vasi je obstajal vsaj en
Tomos, ki je bil predelan v minimoto s kolesi od samokolnice.

Fico 1973 g cabrio.

V vseh teh vozilih je neka posebna duša. Odražajo nam
celotno zgodovino nekega obdobja, ročne spretnosti in čudovite ideje nekega naroda. Zato je treba ta vozila še posebej
ljubiti in ohranjati. Do zdaj jim žal nismo posvečali posebne
pozornosti.
G. Janez Tomc, naš član in ustanovitelj kluba 80.–90., ki se
ukvarja s homologacijami v podjetju LOGO na Grosupljem,
je razložil, da samogradenj in predelav ne moremo več homologirati, za kar poskrbi naša zakonodaja in najvišji organ
v državi za tovrstne zadeve – AVP (agencija za varnost v prometu), oziroma je zakonodaja tako striktna in zahtevna, da
bi moral ob vlogi za homologacijo oz. pozitivno mnenje, ki je
pogoj za vpis vozila v register in s tem dovoljenje za registracijo, priložiti izdelane načrte, trdnostne izračune in potrdila
vseh vgrajenih delov, kar bi bil finančni polom. Obstaja nekaj
izjem, med katere spadajo vozila s spremstvom za razne
prireditve in tekmovanja oziroma občasne vožnje na dirko
in iz nje. Seveda je treba za vsa taka vozila priložiti potrdila
vgrajenih materialov.
V novejšem času obstaja nekaj tovarn in zanesenjakov, kjer
se lahko kupijo karoserije oziroma nadgradnje s priloženimi

certifikati TÜW, ki veljajo za vso Evropo. Tako lahko izdelate
Porsche Speedster 356, kjer je osnova VW hrošč, na katerega
namesto originalne karoserije namestite karoserijo iz plastike. Seveda je vsa notranja oprema, zapiralo strehe, sedeži v
vaši pristojnosti in si jo izdelate po želji, lahko pa kupite tudi
original po astronomski ceni. Še bolj dostopna je karoserija
proizvajalca Burton, kjer je zastopnik g. Janez Potokar in kjer
si na šasiji spačka izdelate Morgana, Burtona ali Lomaxa. Vsa
notranja in zunanja oprema je v vaši pristojnosti, so pa cene
že izdelanih delov bistveno cenejše kot pri repliki za porsche.
Vsi lastniki samogradenj, predelav in replik, ohranjajte svoja
vozila, saj imate izjemne primerke vozil, s katerimi ohranjate
zgodovino nekega naroda, kulture, inovativnih pristopov in
čudovitega obdobja, ki ni ponovljiv.
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nas) morajo biti od novembra
vse potniške (C1), poltovorne
pnevmatike
(C2) in tovorne (C3)
nalepko.
označene z ustrezno
jo morajo
Razen nekaterih izjem
izdelane
imeti vse pnevmatike,
vsebuje tri
po 1. juliju. Nalepka
– izkoristek
lastnosti pnevmatike
podlagi,
goriva, oprijem na mokri
v razrede
ki se oceni z uvrstitvijo
(najslabše),
G
do
od A (najboljše)
od meritev
in zunanji hrup. Vsaka
skladu s
mora biti izvedena v
predpisi.

Kotalni upor (CR)

Merjenje kotalnega upora

(C1)
Potniške pnevmatike
razred
CR v kg/t
A
CR ≤ 6,5
B
6,6 ≤ CR ≤ 7,7
C
7,8 ≤ CR ≤ 9,0
D
/
E
9,1 ≤ CR ≤ 10,5
F
10,6 ≤ CR ≤ 12,0
G
CR ≥ 12,1

s
Poraba goriva je povezana
Ta
kotalnim uporom pnevmatike.
pnevmatika
se izmeri tako, da se
bobnom in
namesti na merilec z
Ko
zavrti s predpisano hitrostjo.
z bobnom,
pride pnevmatika v stik
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(C2)
Poltovorne pnevmatike
razred
CR v kg/t
A
CR ≤ 5,5
B
5,6 ≤ CR ≤ 6,7
C
6,8 ≤ CR ≤ 8,0
D
/
E
8,1 ≤ CR ≤ 9,2
F
9,3 ≤ CR ≤ 10,5
G
CR ≥ 10,6

(C3)
Tovorne pnevmatike
razred
CR v kg/t
A
CR ≤ 4,0
B
4,1 ≤ CR ≤ 5,0
C
5,1 ≤ CR ≤ 6,0
D
6,1 ≤ CR ≤ 7,0
E
7,1 ≤ CR ≤ 8,0
F
CR ≥ 8,1
G
/

Oprijem na mokri
podlagi merijo
bodisi z zaviranjem
bodisi s pomočjo
zdrsa prikolice, kjer
se merijo trenje
med cesto in pnev-

možno
Nalepka po videzu
spominja na označevanje
apaenergijske učinkovitosti
A pomeratov bele tehnike.
ni najboljše, G pa najslabše.

Oprijem na mokri podlagi
(C1)
Potniške pnevmatike
razred
G
A
1,55 ≤ G
B
1,40 ≤ G ≤ 1,54
C
1,25 ≤ G ≤ 1,39
D
/
E
1,10 ≤ G ≤ 1,24
F
G ≤ 1,09
G
/

Merjenje zunanjega hrupa

mimo
Test se izvaja pri vožnji
na
dveh mikrofonov, nameščenih
Ocena se
višini 1,2 m in 7,5 m.
ISO in izrapoda na podlagi testa
grafično s
zi v decibelih (dB) ter
so sedanja
tremi valovi. Trije valovi
prihajajočim
meja, dva ustrezata
pa je 3 dB
zakonom (LV), en val
pod to mejo.

Glasnost pnevmatik

Planetni zobniki
Izhodna gred
za pogon
sprednjih
koles

klasičen diferencia
l, diferencia
Torsen ali,
l
od Audija
RS5 iz
2010 dalje,
podoben sistem leta
rencialom
z difes kronskim
i zobniki.
Pri tem načinu
pogona se
moč vseskozi
prenaša na
štiri kolesa;
vsa
pri
je bilo razmerje starejših modelih
med prednjo
zadnjo osjo
in
50:50, pri
novejših pa
je razmerje
40:60 v korist
zadnje

(C3)
Tovorne pnevmatike
razred
G
A
1,25 ≤ G
B
1,10 ≤ G ≤ 1,24
C
0,95 ≤ G ≤ 1,09
D
0,80 ≤ G ≤ 0,94
E
0,65 ≤ G ≤ 0,79
F
G ≤ 0,64
G
/

C1*
glasnost
v dB

C2
glasnost
v dB

C3
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

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

Gred polžastih
zobnikov

N v dB

Enaki pogoji
na sprednji
zadnji osi:
in
Navor se
enakomer
no prenaša na prednjo
Hitrost vrtenjain zadnjo os.
je enaka.

s
Kotalni upor merijo
pomočjo posebnega
bobna.

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

ko
Zunanji hrup izmerijo,
dveh
vozilo zapelje mimo
mikrofonov, nameščenih
m
na višini 1,2 m in 7,5
od središča.

6

matiko.
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Izhodna gred
Votla vstopna
gred
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Zgodovina motorizacije držav

BIVŠE JUGOSLAVIJE

V

Starodo
bni
Kako izra DKW Munga
Čile ima čunati vrednos
urejen prom t dela
et

Revija za avtomehanike,
vulkanizerje, ličarje,
poklicne voznike,
prodajalce vozil...

planetni zobniki,
ki jih skupaj
nim ohišjem
z nosilpoganja
oziroma pogonska vstopna gred
gred iz menjalnika. Vstopna
gred je speljana
votle gredi
za pogon prednjih znotraj
koles.
Ob normalnih
pogojih se
zobnika vrtita
z enako hitrostjooba
kot ohišje,
posebna geometrij
omogoča
a pa
omenjeno
razmerje prenosa moči
na prednjo
in zadnjo
os. Če ena
os izgubi oprijem,
se poveča
hitrost vrtenja
pripadajoče
gredi in
s tem tudi
hitrost
vrtenja kronskega zobnika
v diferencia
lu.
To pritisne
ene
in ustvari trenje lamele ob druge
samozapornegamed njimi, zaradi
večji del navora učinka pa se
kronski zobnik prenese na drugi
ter prek pogonske
gredi na os
z boljšim oprijemom
.

osi. Ob izgubi
oprijema koles
osi se navor
ene
v trenutku
Razdelilno
Diferencial Torsen
prenese
na os z boljšim
planetno gonilo
roma samozapo
ozizadnji generacij oprijemom; v
Samozaporni
cial s kronskimi rni sredinski diferenrencial s kronskimsredinski dife85 odstotkov i se prenese do
zobniki sestavljata
dva sončna
navora na
i zobniki prekakronska zobnika
ša (predhod
zadnjo ali
do 70 odstotkov
ni) pogon
dnji zobnik
na prednjo
s samozapoganja prednji, – spre- pornim sredinskim
os.
pa zadnji kolesi.
zadnji
diferencialom,
ker ima širše
Povezujejo
območje za
ju štirje
poreditev
preraz-

navora na
posamezno
Diferencial
os in ker popolnom
jemom. Na Torsen omogoč
princip delovanja a mehanski
a prenos
podoben
sredinskim
omogoča
način delujejo moči na os
šen prenos
diferencialom.
tudi naslednz boljšim oprisil in konstantn takojvanje
je generac
o deloije s Poleg brez kakršnegakoli zamika.
Vožnja v
tega je
ovinku:
Navor na
prednji
3,5-krat manjši osi je do
kot na zadnji.
Prednja os
se vrti hitreje.

od nazivne širine preseka

ehan

Revija za
vulkanizer avtomehanike,
poklicne je, ličarje,
vozni
prodajalce ke,
vozil ...

Izhodna gred
zadnjih koles za pogon

Prirobnica

lastnosti
Za zagotavljanje optimalnih
napolnjene s predmorajo biti pnevmatike
zato ga preverjajte
pisanim zračnim tlakom,
vsaj enkrat mesečno.
opozarjajo
Na pomen tlaka voznike
preventivne akcije
tudi pri Michelin v okviru
pnevmatike z
Fill Up with Air! (Napolnimo
tlak naključže v 35 državah; v Sloveniji
zrakom!), pri kateri preverjajo
Do sedaj so akcijo izvedli
obrabo
prenizek tlak poveča
za to odločijo prostovoljno.
nim voznikom, ki se
opozarjajo, da za petino
8.000 km.
40.000 km je to kar
že drugič. Pri Michelinu
v sodelovanju z OMV
dobo – pri povprečno
km to
odstotkov skrajša življenjsko za okoli šest odstotkov (pri porabi 8,0 l/100
pnevmatike in za 20
70
goriva
s hitrosti 90 km/h na
tlak poveča porabo
pot pri zaviranju vozila
Obenem 1 bar prenizek
oprijem v mokrem (zavorna
pomeni 0,5 l) in poslabša
40 m).
km/h je 45 m namesto

(C2)
Poltovorne pnevmatike
razred
G
A
1,40 ≤ G
B
1,25 ≤ G ≤ 1,39
C
1,10 ≤ G ≤ 1,24
D
/
E
0,95 ≤ G ≤ 1,09
F
G ≤ 0,94
G
/

www.r
evijam
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Torsen

Sončni zobnik
izhodni gredi na zadnji

Akcija Napolnimo
pnevmatike z zrakom!
pri nas že drugič

ANŽE JAMNIK

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

sredinskega

Polžasti zobniki

Kako se določa razrede?

tovornja

LGV
Preizkus
ili smo:
Mitsubis
Preizkus
hi L200
ili smo:
Ford Tou
rneo Cus
tom mHE

Trendi pri
Toyota Kint baterijah
Fordove o
varnostn
e matice

Zakaj brati revijo
Sončni zobnik
sprednji izhodnina
gredi
Ohišje diferencia
la

tri lastnosti
Nalepka označuje
na njene
pnevmatike, ki vplivajo
goriva,
zmogljivosti – izkoristek in zunapodlagi
oprijem na mokri
nji hrup.
po strogo dolopotekajo
Meritve
vrednočenih pravilih, predpisane
poltovorne
potniške,
za
sti pa so
e različne.
in tovorne pnevmatik

151

PRILOGA

Vsestra
nski men
Obnova
jalnik ZF
avto
Kaj je Pas mobilskega
motorja
sThru

označevanje pnevmatik

Leto 18/

Avtomob
motorji ilski

Najve
razlogičji
za okva
re
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VOSTI

nenamerno
Sistem Lane Departure na cestišču. Če voznik
označbe
ne vklopi ustreznega
kamere, ki spremlja
pas in ob tem
signalom.
zapusti svoj vozni
zi črto oziroma
zvočnim in svetlobnim
na to opozori z
smernika, sistem

ali tovorno), sistronska enota
Opozarjanje na nevarnost
vozilo (osebno
znajde drugo
kamere prepozna
Če se pred vozilom
večnamenske
Tourerju in v kombilimuzin-imeWarning preko
paket,
karavanskem Civicu
nov varnostni
Honda v novem
tem Forward Collision
leta 2014 predstavlja
trčenje ali ublažiti
skem Civicu modelnegasistemi pomagajo preprečiti
opozarjajo na
novan ADAS. Varnostni pa na različne načine voznika
hkrati
njegove posledice,
cesti.
in omejitve na
pridobivajo
podatkov, ki jih
nekatere nevarnosti
deluje na podlagi
kamera, ki spremlja
Sedem sistemov
ali večnamenska
pasivno in
laserski radar
različna tipala,
sistemi dopolnjujejo najvišjo oceno
vozilom. Varnostni
NCAP dal
dogajanje pred
konzorcij Euro
zavezo
vozila, ki mu je
Honda tudi svojo
aktivno varnost
sistemi izpolnjuje
in potnikov
varnostnimi
voznika
Z
ki poleg
pet zvezdic.
- Varnost za vse,
udeležence v prometu.
»Safety for Everyone«
kolesarje in druge
za približno
sistemi bo pri nas
vključuje tudi pešce,
modelu ga
novimi varnostnimi
dalje. Pri petvratnem karavanPaket ADAS z
pri
na voljo od marca
15 km/h ter z
pri hitrostih nad
1.200 evrov doplačila paketih opreme Lifestyle ali Executive,
naleta. Deluje
pri
na
ali Executive.
morebitno nevarnost signalom voznika opozori
Sport, Lifestyle
bo možno naročiti
pa pri paketih
zvočnim in svetlobnim po želji izbira
skem Civicu Tourerju
lahko
nevarnost. Voznik
razdaljami, na
med različnimi
zaviranje
oziroma
sistem delovaPomoč za samodejno je zasnovan za preprečevanjeDeluje
katerih začne
na
System
ga lahko
v mestih.
City-Brake Active
ti, prav tako pa
torej pri vožnji
če oceni,
izključi.
pri nizkih hitrostih,
pred vozilom in
tudi popolnoma
ublažitev trkov
zavor.
ki nadzira cesto
radarja,
delovanje
sproži
podlagi laserskega
samodejno
mogoče izogniti,
da se trku ne bo
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in kolesarje) in

pasu
radarske tehnologije
Nadzor mrtvega kota
Prepoznavanje voznegaWarning deluje na podlagi večnamenske
prevoInformation s pomočjo
ter pri hitrostih

vozništ

ZANIMI

tako osebna kakor
30 km/h ter zazna
pri hitrostih do
Sistem deluje
voznika na
trka, sistem najprej
tudi tovorna vozila.
da bi prišlo do
samodejno
ter začne nato
V primeru nevarnosti,
in svetlobnim signalommogoče tudi izklopiti, a le,
to opozori z zvočnim
Sistem je
ponovmožno močjo.
motor vozila. Ob
zavirati z največjo
voznik ugasne
in do takrat, ko
vključi.
ko vozilo miruje
sistem zopet samodejno
nem zagonu se

in tovorna ter motocikle
vozila (osebna
izključi.
nasproti vozeča
sistem kadarkoli
Voznik lahko ta
svetlost okolja.

ji in pre
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A

za številne
je bogatejša
Honda Civic
ne sisteme, zdrusodobne varnost
bo treba
ADAS. Zanje
žene v paketu
o 1.200 evrov
doplačati približn
v deluje s pomoSedem sistemo
različki jih zbirajo
čjo podatkov,
enska
večnam
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na tipala, radarji osrednja elekjih
kamera, obdela

mobilsk
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Sedem sistemov
za večjo varnost

i v avto

Nova ge
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ja
varnostna tehnologi

Novost

MAN

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

novi diferencia
paktnih mer
l komter z maso
4,8
bližno 2 kg
lažji od predhodnkg priika.

Samozapo
rni sredinski
cial Torsen
T3 je bil najprej diferenstavljen leta
pred2005 v drugi
generaciji
Audija RS4
in ga
številnih drugih zdaj uporabljajo v
modelih s štirikolesnim pogonom
. Gre za klasično
netno gonilo
plas sončnim
zobnikom
za pogon sprednje
osi, odjemno
gred za pogon
zadnje osi
pa poganja planetni
venec.
planetni zobniki. Med njima so
nega krožnega Zaradi večjega delpremera zunanjega
zobnika oziroma
zobniškega
se pri tem
pogonu običajno venca
odstotkov moči
60
kolesi, preostalihprenaša na zadnji
40
pa
prek
nega zobnika
sončz
žnim premerom manjšim delnim krona prednji
kolesi.
Enako zgrajen
jen tudi v Audiju pogon je vgraQ7, le da je
tu

Vozila z vzdolžn
o vgrajeni
imajo stalni
štirikolesni m motorjem
skim diferenc
pogon s sredinialom.

osnovna asimetričn
a porazdelit
navora 42:58
sredinski
v korist zadnje ev
Poleg tega
osi.
je diferencia
diferencial
l nameščen
v ločenem
ohišju, sončni
s stalnim razzobnik
pa navor za
merjem
prednjo premo
ša na zgornji
prena- moči prenosa
verižnik, ki
v razmerju
je prosto
vrteče uležajen
50:50.
Diferencial
na zgornji
je bil
gredi. Ta s
odjemni
pomočjo verige
na votlo vstopno nameščen
nja spodnji
pogagred oziroma
verižnik,
pogonsko
gred iz menjalnika
za pogon sprednjih ki žene gred
del navora
in je
koles.
prenašal na
zadnji kolesi, del pa prek
gredi, nameščen
Audi je štirikolesn
znotraj vstopne
e
i pogon s
sredinskim
gredi,
diferencialom
kolesi. Da zmogljivos na prednji
Torsen T1
predstavil leta
ti pogona ne
bil omejene
1986 v modelu
bi
z zmožnostj
Quattro. Ima
80
o oprijema
koles na osi
planetni
s slabšo trakcijo,
z dvema sončnima zobniški sklop
avtomobil možnost
je imel
zobnikoma.
Eden od njiju
skega in zadnjega zapore sredinpoganja sprednjo,
drugi pa zadnjo
sprva mehansko diferenciala;
os (seveda
prek svoje
vsak
, od leta 1981
gredi),
dalje pa elektro-pn
trije pari planetnih povezujejo pa ju
evmatsko.
polžastih zobnikov. Posameze
n par je med
povezan s
seboj
Športni zadnji
klasičnimi
zobniki. Če
pride do zdrsa
koles ene od
diferencial
se navor prenese
osi,
na
os
z
boljšim
oprijemom
in sicer največ
Športni zadnji
odstotkov;
do 75
diferenv običajnih
cial je Audi
pogojih je
leta 2009
razporeditev
uvenavora na
obe osi v
razmerju 50:50.
Prvotni štirikolesn
i pogon v
Audiju Quattro
pa je imel klasičen

vozni dinamiki,
ker med vožnjo
skozi ovinek
dodaja moč
njemu kolesu
zunater
vodenje vozila, s tem izboljšuje
stabilizira
zmanjša podkrmilj
vozilo in
enje.
del pri modelu
Športni diferencia
S4.
l je sestavljen iz konvencio
Štirikolesni
pogon, ki
nalnega diferenima ta diferencia
ciala oziroma
nja vsa štiri
l, pogagonila
ter dveh avtomatiz zadnjih koles
kolesa
oprijem prednjih in glede na
iranih aktivnih
gonil (za
ali zadnjih
prerazporeja
koles lamelnim levo in desno kolo)
navor med
z
a sklopkam
in zadnjo
sprednjo
a. Sklopki
os. Tak diferencia
lahko prilagajat
l
pripore k boljši
moči na vsako a razporejanje
posamezno
zadnje

Štirikolesni
pogon Quattro
racije, ki je
zadnje
bil
Audiju RS5, leta 2010 predsta genevljen
temelji
dinskem diferenc na samozapornemv
ialu s kronski
sremi zobniki.

Pogled v drobovje avtomobilske tehnike in tehnologije
Mehanik in
voznik
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NADALJEVANJE
Bratsvo i jedinstvo - Zmaj

74 AVTO MOTOR CLASSIC

AVTO MOTOR CLASSIC 21
75

BRATSTVO I JEDINSTVO

PREGLEDNICA: OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI ZA VOZILA AVALA/ZMAJ

ZMAJ

Proizvajalec

Avala kam./

Avala 2500,

avtobus/D4

2500 S

Motor

IMR – dizelski

Tip

IM 034/V

Št. in razp. valjev

vrstni-4

Del. prostornina (ccm)
Moč (kW/KM))

Ko so nekaj let po drugi svetovni vojni s prvimi
krampi zakopali na delovišču avtoceste 'Bratstva i
jedinstva' (Bratstva in enotnosti), ki je povezovala
štiri republike nekdanje Jugoslavije, je skupaj z
mladinskimi delovnimi brigadami prišlo tudi deset
mehanikov za vzdrževanje razpoložljive gradbene
mehanizacije in vozil.

Ob odprtju prvega dela avtoceste Beograd–Zagreb
leta 1950 je delavnica prišla do Beograda, kjer so ji
po nekaj selitvah dodelili sedež v starih prostorih
tovarne kmetijskih strojev 'Zmaj' v Zemunu. Od leta
1951 so v njej izdelovali vagone za gradbene namene,
kretnice za industrijske tire, ročne tovorne vozičke
z vzdevkom 'japaner', gumijaste tekoče trakove itd.
Proizvodnja gradbenih strojev in opreme pa se je
postopoma umikala traktorskim prikolicam.

(Industrija transportnih sredstev 'Avala'). Sredi
leta 1962 so Avalo združili z zemunsko Industrijo
kmetijskih strojev Zmaj kot s podjetjem s sorodnim
proizvodnim programom.

Medosna razdalja (mm)
Nosilnost (t)

3.140
40/55
2.700/3.100/3.050
2,5

Novembra 1955 so v Bratstvu i jedinstvu prevzeli program nadaljnjega razvoja in proizvodnje lahkih tovornjakov 'Rakovica', ki bo podrobneje opisan v poglavju o
Industriji motorja Rakovica.
Že naslednje leto so predstavili popolnoma obnovljeni
tovornjak s preoblikovano kabino in avtobuse, imenovane Avala, opremljene s sodobnim dizelskim motorjem.
Bratstvo i jedinstvo so leta 1961 po njihovih proizvodih
preimenovali v Industrija transportnih sredstava 'Avala'
22 AVTO MOTOR CLASSIC

Zmaj 3500,

Zmaj 3200

3500 S
IM 036/VA

M 34/V

vrstni-6

vrstni-4

3.140

3.330

4.730

3.330

40/55

46/62

60/82

47/64

2.810

3.000

3.000

3.000

2,5

3,0

3,5

3,2

IM-034/VA

Logotip tovarne Zmaj.

Nadgradnjo furgonov za prevoz mesa so izdelovali v
mariborski karoserijski delavnici Zvezda.

Avala z odprtim zabojem (kesonar) iz obdobja 1961–1963.

Podjetje Zmaj sta spomladi 1927 kot tovarno letal
in hidroplanov ustanovila inženir Jovan Petrović in
industrialec Dragoljub Šterić. Prva dela, ki so jih tam
opravljali, so bila manjša popravila letal in nekaterih
drugih vojaško-tehničnih sredstev.

Logotip tovarne Bratstvo i jedinstvo.

Zmaj 3000

Z nakupom licence francoskega proizvajalca je Zmaj
že naslednje leto postal tudi proizvajalec. Do druge
svetovne vojne so izdelali več serij letal po francoski
in angleški licenci. Tovarna se je zaradi tega razvila v
podjetje z dodelanimi proizvodnimi programi in industrijsko organizirano proizvodnjo. Po vojni so lastnike
tovarne razlastili, oktobra 1946 pa so jo s sklepom
vlade FLRJ preimenovali v Tovarno kmetijskih strojev
Zmaj. Proizvodni program so hitro razvijali, tako da
je osnovne izdelke predstavljalo več vrst mlatilnic.
Po združitvi s sorodnim beograjskim podjetjem
Šumadija so leta 1951 ime za kratek čas spremenili
v Zadrugar. Leta 1953 so tovarni vrnili staro ime, a so
jo dve leti kasneje preimenovali v Kmetijsko strojno
industrijo Zmaj Zemun. Pomembno izboljšanje
proizvodnje je z nakupom licence za kombinirano
proizvodnjo kanadsko-angleškega Massey-Fergusona
sledilo leta 1955. Z omenjenim prevzemom Avale so v
velikem podjetju program razširili še na lahka tovorna
vozila. Ta so nekaj let izdelovali pod obstoječim imenom, leta 1964 pa so tovorna vozila začeli proizvajati
tudi pod lastno blagovno znamko.

Z obliko so Avale v obdobju 1957–1960 posnemale večje
tovornjake tistega časa.

Ta segment proizvodnje so pri Zmaju opustili leta
1971 in se popolnoma posvetili konstruiranju ter
proizvodnji zahtevnejših samohodnih in priključnih
kmetijskih strojev, zaradi katerih so postali vodilni
proizvajalec v nekdanji Jugoslaviji.

Kamioni in avtobusi Avala,
modelno leto 1957
Na prvem Sejmu tehnike in tehniških dosežkov
na novozgrajenem beograjskem sejmišču so pri
Bratstvu i jedinstvu prikazali več tipov novih vozil,
pod skupnim imenom Avala: tovornjak z nosilnostjo
2,5 t (z zabojem s ponjavo ali brez nje), večnamensko
cisterno s prostornino 2.800 l in črpalko za gasilske
potrebe ter pranje ulic, zaprtih zabojnikov za splošno
uporabo, za prevoz mesa ali mlečnih izdelkov in prevoz kruha ter turistični avtobus za 17 + 1 potnika.

Vozila so v primerjavi s tistimi, prevzetimi od IMR-ja iz
Rakovice, pomembno rekonstruirali. 'Starih' modelov
IMR v Bratstvu i jedinstvu niso nikoli proizvajali. Glavni
razlog za to so bili neekonomični štirivaljni bencinski
motorji IM 014, izpeljanka iz za dva valja skrajšanega
Pionirjevega šestvaljnika. Z njimi so se ta vozila na
trgu zelo težko prebijala. Skoraj dve leti dolgo obdobje so izkoristili, da so v IMR-ju dosegli dovolj visoko
kakovost in zadostne proizvodne zmogljivosti za hitro
vrteči se dizelski motor po Perkinsovi licenci P-4, pod
oznako IM-034. Ta pogonski agregat je bil prvotno namenjen za vgradnjo v traktorje IMR. Namesto 'Goši' iz
Smederevske Palanke so proizvodnjo na novo zasnovane kabine zaupali zemunskemu 'Ikarusu'. Velja poudariti, da so trambus kabine za različne nadgradnje
posamično prilagodili. Vsa vozila so prestala testiranja
v Zavodu za drumska vozila (Zavod za cestna vozila)
Strojne fakultete v Beogradu.
Komunalnim podjetjem so namenili cisterno za prevoz
komunalnih odplak oziroma pranje ulic.
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Ob tovornjakih in šasijah, namenjenih za različne
komercialne nadgradnje, so že leta 1956 začeli
načrtovati izdelavo avtobusov. V ta namen so sklenili
pogodbe z več domačimi tovrstnimi delavnicami.
Dve leti po predstavitvi so družino Avala razširili
z dvema vrstama avtobusov, katerih karoserije je
izdelala zagrebška Autokaroserija.

saj so ostali pri dvomestnih številkah. Tako so leta
1960 na trg dobavili 25 tovornjakov in komunalnih
vozil, 11 cistern ter 58 šasij za naknadno namestitev
karoserij, od tega 14 za avtobuse.
O kakovosti teh vozil priča zabeležen podatek o
tovornjaku, izdelanem leta 1959, s katerim so do leta
1967 prevozili 580.000 km, in številni primeri, v katerih so z Avalami prevozili več kot 250.000 km.

Tovornjaki in avtobusi Avala,
modelno leto 1961

Zaradi futuristične oblike je avtobus Gran Turismo dobil
vzdevek 'Raketa'.

Prvi je bil (po danes veljavnih standardih) minibus
razreda Gran Turismo, bogato opremljen, s 15 ali 19
(+ 1) sedeži (po željah kupca). Zaradi njegove oblike
so ga imenovali tudi 'Raketa'. Tega je (edinega med
avtobusi na podvozju Avale) poganjal šestvaljni motor IMR (IM-036). Štiristopenjski menjalnik je lahko bil
nameščen na volanskem drogu ali na tleh. V opcijsko
opremo so vključili grelec, radio in mikrofon. Drugi je
bil komfortno opremljen turistični avtobus D-4 z 20
+ 1 sedežem (klop v zadnji vrsti sedežev). Pogonska
os je bila na voljo z različnimi prenosnimi razmerji –
prilagojeni konfiguraciji cest, po katerih je posamezni
avtobus vozil.

Sredi leta 1961 so v Bratstvu i jedinstvu v proizvodnjo
uvedli izboljšano Avalo, nespremenjene nosilnosti, z
na novo oblikovano kabino, poenoteno za vse vrste
komercialnih nadgradenj. Na novo so oblikovali tudi
nadgradnjo za prevoz kruha.

Glavna sprememba pri mehanskih sklopih je bil menjalnik s petimi prestavami, od katerih so bile zgornje
tri sinhronizirane.
S proizvodnjo tovrstnih Aval so nadaljevali, tudi ko
je Bratstvo i jedinstvo prevzel Zmaj, torej (vsaj) do
predstavitve naslednikov v septembru 1963.

Tovornjaki Avala 2500 in 2500 S
Na jesenskem zagrebškem velesejmu leta 1963 so pri
Zmaju predstavili posodobljeni tovornjak, poimenovan po njegovi nosilnosti – 2500. To je bila obstoječa
Avala s ponovno preoblikovano kabino na šasiji,
z 11 cm podaljšano medosno razdaljo. Tovornjak
so izdelali tudi v različici tristranskega prekucnika s
popolnoma kovinskimi stranicami. Temu so v imenu
dodali 'S' (samoistovarivač).

Na tej šasiji so tudi v ljubljanskem komunalnem
podjetju Snaga na začetku leta 1968 konstruirali komunalno vozilo za odvoz smeti, s prostornino zaboja
5 m³. V osnovi so posode za smeti praznili ročno,
mogoča pa je bila tudi dograditev naprave z mehansko-pnevmatskim nalaganjem smeti, praznjenje pa
je bilo v vsakem primeru samodejno (prekucnik). Proizvodnja Aval 2500 je trajala do leta 1967 (prekucnika
še leto dlje).

Tovornjaki: Zmaj 3000; 3500;
3500 S
Z razvojem naslednika kamiona Avale so začeli že
v času prevzemanja Bratstva i jedinstva. Glede na
takratne možnosti lahko triletni razvojni rok ocenimo
kot ustrezen, saj so sredi leta 1965 izdelali 'nulto'
serijo dvajsetih novih tovornjakov, interno vodenih
pod kodo 540. Komercialna oznaka je še naprej
temeljila na nosilnosti (v kg) Zmaj 3000. S prototipom tovornjaka so prevozili 100.000 preizkusnih
kilometrov, potrdila pa so mu podelili na institutu v
Zemun Polju. Eden od ciljev projektne naloge je bil
kar največje poenotenje delov z obstoječimi Avalami
2500, medtem ko jim je na idejni ravni kot vzor služil
italijanski OM Lupeto.

Avala 2500 iz tovarniškega prospekta.

Leta 1961 so kabine že dobile bolj ravne poteze (zaprti zabojnik
– furgon).

Prekucnik so označevali z 2500 S (samoistovarivač).

Furgon so izdelovali tudi kot enotno vozilo (brez ločenega
zabojnika).
Turističnim prevozom je bil namenjen tudi model D4.

Bratstvo i jedinstvo je izdelavo karoserije mestnega
avtobusa z 9 (+ 2) sedeži in s 25 stojišči leta 1959 zaupalo novosadski Autokaroseriji. V splitski Autokaroseriji so naslednje leto pripravili različico Gran Turismo
(po nekaterih virih imenovano tudi Jadran).

V ponudbi avtobusov je ostal le D4 z nespremenjeno
karoserijo, in sicer v različicah: mestni, turistični in
Gran Turismo.

14 V ljubljanski Snagi izdelani zabojnik za odpadke je imel prostornino 5 m3.

Manjše število tovornjakov in avtobusov so izvozili
tudi v Savdsko Arabijo, Egipt, Bolgarijo, Češkoslovaško, Španijo in nekatere južnoazijske neuvrščene
države.
Število proizvedenih Aval je bilo (v primerjavi z drugimi jugoslovanskimi proizvajalci) relativno skromno,
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Na istem sejmu so pokazali tudi prototip novega
mestnega avtobusa z 11 sedeži in 35 stojišči, vendar tega vozila niso nikoli serijsko proizvajali.
Šasije Avale 2500 so pri beograjskem 'Vatrospremu' nadgrajevali s cisternami za odvoz fekalnih
vod in smetarsko vozilo s 6 m³ prostora za
odpadke.

Avtobusov leta 1961 niso posodabljali (mestni avtobus).

Zmaja 3000 je poganjal štirivaljni motor z neposrednim vbrizgom
goriva.

V tovornjak so vgradili štirivaljni dizelski motor
družine IM, katerega moč so povečali za 7 KM. To so
dosegli z manjšim povečanjem delovne prostornine
(večja vrtina). Namestili so tudi popolnoma preoblikovano kabino, medosno razdaljo pa povečali na 3
metre. Poleg kesonarja (z možnostjo naročila višjih
stranic in ponjave) so v ponudbo uvrstili tudi zaprti
zabojnik za prevoz kruha.
Hkrati so pripravili tudi različico tovornjaka Zmaj
3500 S (interna koda 560), tristranski prekucnik. Vsi
glavni mehanski sklopi, razen šestvaljnega motorja
iz iste družine IM, so bili enaki kot na osnovnem
tovornjaku. Prekucnike 3500 S so nespremenjene
izdelovali do vključno leta 1969 – krajše obdobje kot
štirivaljne modele.
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Med Zmajevimi tovornjaki je model 3500 poganjal 6-valjni
dizelski motor.

Na osnovi šestvaljnega tovornjaka so razvili vlačilec
Zmaj 3500 TG za polpriklopnike, nosilnosti do 6 t, ki
pa ni dočakal serijske proizvodnje. Šasije 560 so, kot
platforme za nadgradnjo cistern za prevoz fekalij,
služile tudi beograjskemu Vatrospremu.
Novo serijo so javnosti premierno pokazali na mednarodnem jesenskem salonu avtomobilov leta 1965
v Beogradu. Redna proizvodnja kamionov linije 3000
je potekala spomladi 1967, prekucnikov 3500 S pa
šele konec naslednjega leta.

vijakov so s 5 povečali na 6, rekonstruirana je bila
izpušna cev, vgradili so zračni filter in olajšali menjavo
olja. Izdelali so tudi nov nosilec rezervnega kolesa z
mehanskim dvižnim mehanizmom, v kabino pa so
vgradili nov sedež, sodobnejši sistem za odpiranje
stranskih šip, nov motorni pokrov in stropno oblogo
ter dodali nov tovorni zaboj, povečan za približno 1
m2. V ponudbo so uvrstili tudi prej opisana furgona.
V beograjskem podjetju Vatrosprem so na tej šasiji
izdelovali gasilsko intervencijsko vozilo.
Podatki o številu proizvedenih vozil Zmaj 3200 so si

Zmaj 3200, namenjen za prevoz kruha.

S proizvodnjo furgonov za prevoz mesa (in drugih
pokvarljivih živil, s komoro za led), kot tudi pred tem
predstavljene različice furgonov, so začeli maja 1968.
Kesonarje Zmaj 3500 so serijsko začeli izdelovati
decembra 1968.

Tovornjak Zmaj 3200

nasprotujoči. Glede na objavljene v letopisu Urada
proizvajalcev motornih vozil Jugoslavije so jih izdelali
120, medtem ko po podatkih o realizirani proizvodnji iz mesečnih tovarniških biltenov za leto 1971 to
število znaša 200 tovornjakov (januar–marec) in 50
šasij (april–junij).

Naslednja serija tovornjaka, Zmaja 3200, je s proizvodne linije prišla konec leta 1970. Obdržali so motor
IMR, enake delovne prostornine, a z novo glavo in
neposrednim vbrizgavanjem goriva ter z močjo,
povečano na 64 KM (serija M). Ob 200 kg povečani
nosilnosti so bile glavne spremembe: menjalniško
prestavno ročico so z volanskega droga premaknili
na tla. Prenosno razmerje diferenciala 7 : 41, ki je
bilo prej na voljo zgolj po izbiri, je prišlo v osnovno
ponudbo. Nosilni okvir so ojačali in podaljšali, zadnji
blatniki so postali bolj funkcionalni, število kolesnih

S sklepom delavskega sveta ob koncu leta 1971
o sprejetju delovnega načrta za naslednje leto so
proizvodnjo tovornjakov zaradi nerentabilnosti (zabeležene finančne izgube) črtali iz ponudbe. V Zmaju
se temu segmentu proizvodnje očitno niso zlahka
odpovedali, saj so tovornjak in oba furgona še vedno
ostajali v vprašalniku o načrtovanih nakupih, ki so ga
za leti 1974 in 1975 potencialnim kupcem poslali ob
koncu leta 1973. Nadaljnji potek dogodkov je pokazal, da se pri Zmaju k proizvodnji cestnih motornih
vozil niso vrnili.

PREGLEDNICA: PROIZVODNJA TOVORNJAKOV ZMAJ V OBDOBJU 1967–1971
Zmaj

Proizvajalec
Tip/Leto izdelave

1967

Avala 2500 (kamion)

50

Avala 2500 S (prekucnik)

100

Avala 2500 (furgon za kruh)

30

30

Avala 2500 (furgon za meso)

20

20

Zmaj 3000 (kamion)

120

1968

1969

1970

1971

Skupaj
50

50

100

25

245

50

80

130

Zmaj 3000 (furgon za kruh)

5

5

10

Zmaj 3000 (furgon za meso)

5

10

15

Zmaj 3500 S (kiper)

5

5

Zmaj 3200
Skupaj
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Za več informacij pokličite na 040 612 082.

Si ponosni lastnik
PREDELANEGA VOZILA ALI
SAMOGRADNJE?

150

Zmaj 3500 (kamion)

320

Vabimo na srečanje predelanih
vozil, 24.4.2021, ki bo predvidoma
na Vranskem (v kolikor bodo
razmere dopuščale).

125

10
120

120

120

780

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
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MALI OGLASI

Prodam Mercedes Benz AG 250,
123.026 km, letnik 1979, registriran do
aprila 2021, srebrne barve, zelo dobro
ohranjen. Cena po ogledu in dogovoru.
Stik: 031 379 34.

Prodam lepo ohranjen Tomos Colibri
T12, letnik 1964, urejeni vsi dokumenti.
Za preskus in dogovor pokličite: 041 586
668.

Prodam Golf "enko", registriran,
obnovljen, z rezervnimi deli. Info
041/765032

Prodam DKW 1000 S, letnik 1960, predhodnik Audija, registriran s certifikatom.
Za dogovor in preskus pokličite: 041 586
668.

Prodam Moto Guzzi V7, 700 ccm, Militare, letnik 1967, prevoženih 67.000 km,
25 kw. Motor je ex yu vojne policije, vojaško zelene barve. Vrhunsko in strokovno obnovljen, rariteta za poznavalce,
edini v Evropi. Cena: 12.300 €.
Stik: 030 308 357.
Prodam VW Jeta 1,6, bencin, avtomatik.
Prevoženih 110.000 km, letnik 1985. Registracija je januarja 2022.
Stik: 041 758 819.
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Prodam Moto Guzzi Falcone, 500 ccm,
letnik 1973, motor vojaške policije,
18.000 prevoženih km, kakovostno
restavriran, veteran s certifikatom, SVAMZ
– STARODOBNIK, registriran vse leto, vsi
dokumenti. Cena: 4.100 €.
Stik: 030 308 357.

Ugodno prodam Viso 11 RE, registrirano,
odlično ohranjeno, prva barva in
certifikat. Cena: 480 €.
Kontakt: viktor.lukse@gmail.com

Prodam lepo ohranjen, delujoč izkopalnik krompirja JOHN DEERE-LANZ.
Cena po dogovoru. Stik: 041 385 787.

Prodam Chrysler Saratogo, letnik 1991,
2.5 Turbo, 150 KM, ročni menjalnik, preProdam VW hrošč 1200, letnik 1967, rdeče voženih 150.000 km. Vozilo je v dobrem
barve, obnovljen, ni registriran.
stanju, redno servisirano in pripravljeno
Cena: 3.600 €. Stik: 041 735 088.
na tehnični pregled. Stik: 041 724 648.
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