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HIBRID
hibriden po naravi

Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx:
0,0003–0,0222 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev (x1011): 0,00–1,04. Vrednosti meritev
porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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UVODNIK

SKOK V NOVO LETO
Čudna naša ta je vlada,
baje, da parlament razpada.
In da nesreča je zares velika,
Nataši naši se kolen zatika.
Pa z maskami nam skoz težijo,
PSR-a si povsod želijo.
A mi SVAMZ-ovci se pač ne damo,
kot v deželi svoji mi živeti znamo.
Se družimo in veselimo,
še več srečanj si želimo.
Eventi fini so dogodki,
beseda event pač od nekje izvira.
Za nas so srečanja tudi fajn izbira.
V prihajajočem letu jih bo veliko,
vsak klub naš delal bo po svoje ne repliko.
Predsednik naš čist sive že ima lase,
klube nove on novači,
za nas se trudi, moram reči, mu dobro gre.
Klubov polno smo dobili, bi radi mlade privabili.
Pionirske avte smo izbezali
in jih kar na razstavo dali.
Revije naše vse sem strgal,
zadnje strani na pol pretrgal,

Kako bomo začeli novo leto, je odvisno od nas samih. Zadnji dve leti sta bili izziv,
ampak pokazali smo, da smo vsemu kos. Ostajamo povezani v svoji strasti do
starodobnih vozil in v 2021 smo izpeljali nekaj res lepih in odmevnih projektov.
Letos sem sam »izkoristil pandemijo« in nekoliko več časa posvetil domačim
klubom in okolici. In spoznal sem, koliko lepega ljudje skrivamo v sebi in pri sebi
doma. Samo čas si je treba znati vzeti in prisluhniti. Iz na prvi pogled nemogočih
težav ali najbolj zarjavelih vozil zrastejo lepe zgodbe. Potem pa zrastejo še
prijateljstva, zraste zaupanje, nove zamisli. Vsak dan sem srečeval edinstvene
posameznike, zato sem resnično ponosen, da se ukvarjam s tem našim hobijem.
Pa je to samo hobi?
Hobi je nekaj, kar počneš za zabavo, a se od tega lahko umakneš, kadar želiš. To
ni nekaj, kar bi želeli početi stalno ali celo za delo.
Strast je nekaj, kar počnemo, da bi se počutili celostno. Nekaj, kar pogrešaš s
srcem, ne le z rokami. To je nekaj, kar te ne moti, da počneš za delo ali večkrat.
In tako spoznamo razliko med svojimi hobiji in strastmi. Tako boste tudi
lažje razumeli, čemu se morate posvetiti. In zakaj se naši tehniški dediščini
posvečamo na način, kot se. Kajti če ne sledite svoji strasti, zakaj potem sploh
počnete to, kar počnete?
Dragi člani, vaša starodobna vozila naj ne bodo obveznost. Biti morajo izziv,
biti morajo zabava in nepozabna avantura. Če tega ne najdete v svojih jeklenih
konjičkih, če še niste našli strasti v tem, kar počnete, jo še naprej iščite – vredna
je iskanja.
V novem letu vam želim veliko zdravja in nepozabnih dogodivščin z vašimi
jeklenimi konjički!

jih previdno v mape naložil,
da leksikon o vozilih juge bom skupaj zložil.
Sami super fantje smo v zvezi,
na telefonu mi smo skoz na zvezi.
Radi bi se družili,
idejo dali, kakšen avto skup zložili.
Revijo smo s članki napolnili
in prav čedno in debelo smo dobili.
Vsem skupaj želim leto prijateljstva,
ljubezni, sreče, pa da v zvezi vse gladko teče.

Franci Škrjanec, predsednik SVAMZ
info@svamz.com

Da koronski časi bi minili in
ne bi hudiča novega dobili.
Marko Hvale
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Grafika Gracer Celje, d. o. o.
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Agencija Int, prevajanje in storitve, d. o. o.
Toyota Starleta XL, letnik 1987, nekje v Franciji
Žan Rek

Sledite nam na socialnih omrežjih!

Pridržujemo si pravico do napak in zmot v tisku. Rokopisi in naročene fotografije se
ne vračajo. Posamezni izvod stane 4,90 EUR.
Razmnoževanje ali deljenje vsebine je dovoljeno le z navedbo vira Slovenska
veteranska avto moto zveza in pisnega dovoljenja podjetja SVAMZ. Vse pravice
pridržane.
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Izdelovalci modelov še vedno sledijo istim procesom kot
v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Da bi risbe prenesli
v tretjo dimenzijo, je kovinski okvir prekrit z obdelovalnim
materialom (v preteklosti vosek, zadnje čase pa glina), nato
pa natančno oblikovan, da opiše obliko novega vozila. Z modela je bilo možno vzeti meritve in jih navzkrižno primerjati,
da bi zagotovili reprezentativnost risb. Danes merilne roke
in oprema za skeniranje omogočajo hitrejše ocenjevanje
tridimenzionalnih modelov z natančnostjo do stotink milimetra in zagotavljajo podatke kot številčne izpise ali podatke
v oblaku, naložene neposredno v oblikovalskem studiu za
takojšnjo virtualno referenco.

Bentley
praznuje 70 let
oblikovalskega
oddelka

Najnovejše obdobje oblikovanja je zdaj močno odvisno od
računalnika in ga je mogoče predstaviti v virtualni resničnosti. Oblikovalci lahko zdaj skicirajo v virtualnem svetu, ki ga je
mogoče doživeti ne glede na geografsko lokacijo na zaslonih
ali po slušalkah in razširjenih resničnosti. Tudi z novimi
orodji in tehnikami, ko bo dizajn dosegel popolno zrelost, bo
še vedno izdelan model v polni velikosti, s čimer se zagotovi
popolnost vseh drobnih podrobnosti pred proizvodnjo.
S prehodom na električne avtomobile, ki bodo v številnih
sestavnih delih med seboj sorodnejši kot danes, bodo kupci
predvidoma še večjo pozornost posvečali obliki, ki bo tvorila
ključno razliko med posameznimi znamkami in modeli. Zato
se pri Bentleyju že pripravljajo na gradnjo novega, sodobnega oblikovalskega centra.
Besedilo: A.P., Fotografije: Bentley

Pred 70 leti je Bentley vzpostavil lastni oblikovalski oddelek pri sedežu podjetja v kraju Crewe. Prvi Bentley, ki so ga
tam oblikovali, je bil R-Type Continental, in sicer leta 1951,
zanj pa je bil odgovoren John Blatchley, vodja oblikovanja. Od takrat so se avtomobili zelo spremenili, prav tako
oblikovalski proces. Od rezljanja lesenih modelov in risanja
z vodenimi barvicami je danes ustvarjanje prešlo na računalnike in v virtualno resničnost. Kljub sodobnim tehnologijam Bentleyjev oblikovalski oddelek danes šteje 50 oseb,
kar je 10-krat več kot pred dvema desetletjema.
Ko je bil ustanovljen leta 1951, je ključna odgovornost oddelka za oblikovanje bila komuniciranje idej in oblikovalskih predlogov ter delitev njihove vizije z drugimi oddelki. To je bilo
doseženo z ustvarjanjem ročno naslikanih oblikovalskih skic,
akvarelnih umetnin, brez možnosti klikanja gumba 'razveljavi', če je bila storjena napaka. Akvarelne upodobitve so bile
nato v razmerju ali polni velikosti reproducirane v tehničnih
risbah, ki prikazujejo stranske, sprednje, zadnje, tlorisne višine in prereze vzdolž karoserije, da so izdelovalcem modelov
opisali obliko novega avtomobila.
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Ferrari
Testa Rossa J
Ferrari Testa Rossa J je poseben projekt, ki Ferrarijevim
navdušencem vseh starosti daje priložnost, da izkusijo
vznemirjenje ob vožnji avtomobilske legende.
Ferrari Testa Rossa J je nova omejena izdaja za naše najbolj
strastne zbiralce in je 75-odstotna replika slovitega klasičnega vozila, ki ga poganja električni motor. Avtomobil je
zvesta reprodukcija modela 250 Testa Rossa iz leta 1957,
enega najbolj ikoničnih in uspešnih avtomobilov v zgodovini
Ferrarija in motošporta. Izdelanih bo le omejeno število teh
vozil, to je samo 299.
Ferrari je vodil vse vidike projekta v sodelovanju s podjetjem
»The Little Car Company«, ki je specializirano za proizvodnjo
avtomobilov za najmlajše. Ferrarijev stilistični center v Maranellu je nadzoroval proporce in livreje, medtem ko so šasija
in drugi sestavni deli nastali z uporabo izvirnih konstrukcijskih rešitev, ki jih je hranil Ferrarijev oddelek »Classiche«.
Čeprav je Ferrari Testa Rossa J zasnovan tako, da ga lahko
vozi vsakdo, ki je starejši od 14 let, ni homologiran za cestno
uporabo.

Ferrari 250 Testa Rossa
Model 250 Testa Rossa, ki je bil v 50. in 60. letih prejšnjega
stoletja ključni protagonist na dirkališčih, je eden izmed
najboljših Ferrarijev vseh časov, odlikujeta pa ga dolg seznam priznanj in dolga življenjska doba. Avtomobil je v svoji
zgodovini dosegel približno 18 zmag in tri naslove prvaka v
letih 1958, 1960 in 1961. Je tudi edini Ferrari, ki je zmagal na
dirki 24 ur Le Mansa kar štirikrat – v letih 1958, 1960, 1961 in
1962 (ob upoštevanju modela 330 TR – zadnjega modela).
12 AVTO MOTOR CLASSIC

Oblikovanje
Ferrari Testa Rossa J natančno povzema linije modela 250
Testa Rossa v originalni izvedbi Scagliettijevega dizajna v različici »barchetta«, imenovani "pontonski blatnik". Pozornost
do detajlov je izvrstna: karoserija je izdelana iz ročno zbrušenega aluminija, kar je enak postopek, kot so ga uporabili pri
zgodovinskih modelih. Barva je enaka tisti, ki se uporablja za
sedanjo paleto Ferrarijevih cestnih avtomobilov, prav tako
oznaka na sprednjem delu.
Da bi natančno poustvarili zapleteno šasijo modela 250 Testa
Rossa, so bile uporabljene originalne risbe na papirju z oddelka Ferrari Classiche, poskenirali so jih in digitalno poustvarili. Mlajši avtomobil je ohranil enako geometrijo krmiljenja in
vzmetenja, kar mu zagotavlja pristno vodljivost, ki se ujema z
njegovim prvotnim videzom.
Enako natančne podrobnosti so tudi v notranjosti. Ferrarijev
stilistični center je zasnoval enosedežno vozilo, ki sprejme
odraslega in najstnika, pri čemer je zvesto vključil motiv cevi
iz izvirnika in z uporabo enako kakovostnega usnjenega
oblazinjenja, kot ga danes najdemo v Ferrarijevi ponudbi.
Volan je izdelalo specializirano podjetje Nardi, ki je dobavilo

tudi model iz leta 1957, in vozilo ima Ferrarijev najmanjši
sistem hitrega odpiranja doslej za lažje vstopanje voznika.
Klasične številčnice so bile prenovljene in prilagojene novi
vlogi v električnem avtomobilu, vendar so ohranile prvotno
obliko in pisave. Olje in vodomera zdaj spremljata temperaturo baterije in motorja, medtem ko je merilnik goriva
zdaj merilnik akumulatorja, tahometer pa je postal merilnik
hitrosti. Na voljo je celo merilnik moči, ki kaže tudi stopnjo
regenerativnega zaviranja.

odvisno od načina vožnje. Dostop do baterij je pod sprednjim delom vozila pod pokrovom motorja, avtomobil pa je
mogoče polniti tudi tam, kjer je bil prej pokrovček za gorivo.
Z gumbom "Manettino" lahko izbirate med štirimi načini vožnje, ki zagotavljajo užitek v vožnji z najvišjo stopnjo varnosti.
Način za začetnike (1 kW / 20 km/h) voznikom začetnikom
olajša vožnjo z nadzorovanim pospeševanjem in možnostjo
daljinskega izklopa vozila na daljavo s ključavnico. Način
Comfort (4 kW / 45 km/h) ter načina Sport in Race postanejo
postopoma bolj športni, odzovejo se takoj s pospeševanjem
in povečano največjo hitrostjo.

Stopalke so iz modela F8 Tributo, pnevmatike pa iz modela
F8 Tributo, kar je poklon trenutni generaciji cestnih avtomobilov. Dobavlja jih Pirelli, Ferrarijev uradni tehnični partner, in
so nameščene na ročno izdelanih 12-palčnih žičnih platiščih.
Za vzmetenje je poskrbljeno z blažilniki Bilstein in po meri
izdelanimi vzmetmi, ki so bile natančno prilagojene. Pohvalili
so jih tudi Ferrarijevi testni vozniki na testni stezi Fiorano v
Maranellu.

Varnost je bila prednostna naloga ves čas razvoja avtomobila: kovinski stranski paneli so ojačani in na podvozje je
mogoče pritrditi opcijsko varnostno letvico. Brembo kolutne
zavore so zamenjale originalne bobne sisteme, da bi povečali
zavorno učinkovitost, dopolnjuje pa jih hidravlična ročna
zavora.

Uspešnost in varnost

Prilagajanje

Tri baterije, ki poganjajo električni motor, so nameščene na
sprednjem delu vozila in zagotavljajo doseg približno 90 km,

Ferrari Testa Rossa J ponuja široko paleto prilagoditev in
barvnih kombinacij. Ferrari Classiche je opravil obsežno
raziskavo vseh barvnih odtenkov, ki so krasili 250 Testa Rossa
v njegovi dirkaški karieri. V spletnem konfiguratorju lahko
stranke izbirajo med 14 zgodovinskimi livreji, 53 barvami
karoserije in dodatnimi personaliziranimi dirkaškimi livreji –
vse avtentično v skladu s Ferrarijevim slogom.

Cena
Cena se giblje od 93.000 Eur, brez davkov in dostave.
Vir podatkov in foto: Ferrari Press Center
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skladnimi vzorci in aluminijastimi elementi. Kljub naprednosti pa C-27 Aerodyne v svojem času ni bil prodajno uspešen.
Poleg razstavnega modela so izdelali le še dva roadsterja na
krajši medosni razdalji.
Na Concoursu so pozornost pritegnili tudi drugi redki
modeli. Najstarejši med njimi je bil Rolls-Royce Silver Ghost
40/50 HP, iz leta 1907, ki je služil kot Rolls-Roycevo vozilo za
predstavitve. Prav ta avtomobil si je kot prvi prislužil naziv
'najboljši avto na svetu', saj je v času nezanesljivih avtomobilov podiral vztrajnostne rekorde kot za šalo. Zaradi karoserije v srebrni barvi in tihega delovanja je pridobil značilni
vzdevek Silver Ghost.
Ljubitelji dirkalnikov so lahko oči pasli na Alfa Romeu P3
Tipo B, prvemu pravemu enosedežnemu dirkalniku. Zgolj
680 kilogramov težek enosed je imel vgrajen kompresorsko
polnjeni V8, kar je zadoščalo, da je Tazio Nuvolari zmagal
že na prvi dirki, na kateri je nastopil sredi sezone leta 1932,
Rudolf Caracciola pa je osvojil še pet dirk v isti sezoni.
Zanimivo zgodbo, ki ni znana niti mnogim ljubiteljem
Porschejev, skriva model 901, ki ga je Porsche predstavil
leta 1964 v Parizu. Zaradi trimestnega poimenovanja, z ničlo

Na Concours of Elegance
so slavili posebej redki
V parku londonske kraljeve palače Hampton Court se je
med 3. in 5. septembrom odvil prestižni dogodek Concours of Elegance, ki je bil prava paše za oči. Organizatorji
Concoursa so predstavili nabor imenovan 'najbolj redki
avtomobili na svetu', a na koncu je krono tekmovalnega
dela, tako imenovano nagrado Best in Show, domov odpeljal unikatni Voisin.

NASLOVNA Aston Martin DB4 GT Zagato.
ZGORAJ Alfa Romeo P3 Tipo B.
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Lastniki razstavljenih avtomobilov so skupno zmago pripisali
Voisinu C-27 Aerosport, ki ga je leta 1937 razvil in za razstavo
na avtomobilskem salonu v Parizu izdelal eden največjih
genijev 20. stoletja – Gabriel Voisin. Provokativno oblikovani
Voisin je v številnih elementih nakazoval povezavo podjetja z
letalstvom. Poganjal ga je 3-litrski vrstni šestvaljnik, ki je pridelal 105 KM, a ključna prednost tega modela je bila izjemo
oblikovanje v Art Deco slogu. Aerosport je imel znižano karoserijo v slogu modela Aerodyne, večji prtljažni prostor, drsna
stranska okna pentagonalne oblike in pomično streho, ki je
delovala s pomočjo vakuma iz glavnega motorja. Notranjost
je bila zelo dekorativnega videza, s prevladujočo modrino,

ZGORAJ Porsche 901.
LEVO Rolls-Royce Silver Ghost 1907.
SPODAJ LEVO Zmagovalec - Voisin C-27 Aerosport.

v sredini, kakršnega je imel zaščitenega Peugeot, je moral
Porsche ime spremeniti v 911, čeprav so že izdelali 82 pred-proizvodnih vozil z oznako 901. Menda nobenega od teh
modelov 901 niso prodali v privatno last, a nekako so se s
časom nekateri le uspeli izmuzniti iz Porschejevih rok.
Najmlajša in najlepša med izpostavljenimi posebneži pa
je bila Alfa Romeo Giulia TZ2. Zgolj 650 kilogramov težko
aerodinamično Italijanko TZ je Zagato v izvedbi TZ2 olajšal
za nadaljnjih 30 kilogramov in 1,6-litrski štirivaljnik z dvema
odmičnima gredema je s 170 konjskimi močmi uspel potisniti aerodinamično športnico do najvišje hitrosti 244 km/h!
Na Concoursu je bila razstavljena najbolj uspešna TZ2, ki
je v letu 1966 osvojila več pomembnih zmag pod okriljem
Autodelte.
Poleg osrednjega tekmovalnega dela, ki je obsegal 60 avtomobilov, je bilo razstavljenih še skoraj 1000 elegantnih, redkih in dragih zbirateljskih avtomobilov, predstavili so se klubi
in restavratorji, obiskovalci pa so si premierno lahko ogledali
tudi nekaj zanimivih obnov, kot v tej reviji predstavljenega
Aston Martina Bulldog, pa tudi 'nadaljevalna' modela Jaguar
C-Type Continuation in Bentley Blower Continuation. Namero o prvem nadaljevalnem modelu je razkril tudi Bizzarini,
Zagato pa je obudil staro športno znamko Iso Rivolta.
Besedilo: A.P., Fotografije: Concours of Elegance

AVTO MOTOR CLASSIC 17

NOVICE

polnijo akumulator avtomobila, ki je predelan na popolnoma
električen pogon. Na prednjem delu avtomobila sta ohranjena
ikonična žarometa in druge izvirne oblikovne poteze. Maska
je iz poliranega aluminija, ki ustvarja svetlobni učinek pozlate,
karoserija pa je lakirana s tremi sloji laka, zaradi česar ima videz
cementa, ki je značilen element sodobne arhitekture. Mathieu
Lehanneur je v notranjosti uporabil pohištveno tkanino, ki v avtomobil vnaša toplino in energijo. Prtljažnik je doživel popolno
preobrazbo in je mešanica naravnih vlaken za talno oblogo in
lesa za izvlekljivo polico, ki ponuja sedenje v zavetju dvignjenih
zadnjih vrat. Enako kot v izvirnem 4L, v njegovem obdobju, so
vse tkanine izdelane v Franciji, priskrbeli pa so jih pariški dobavitelji prestižnega pohištva.
»SUITE N°4 nam odpira pot v mobilnost, ki stremi k omogočanju pristnega doživljanja izkušenj. Želel sem združiti svetova
avtomobilov in arhitekture ter tako ustvariti hotelsko sobo na
prostem. Bolje od vsake sobe v prekrasni palači: avtomobil je
točno tam, kjer želite, da je, najsi je to ob morju, sredi polj ali
vozi po ulicah mesta vaših sanj,« je dejal oblikovalec Mathieu
Lehanneur.
Študija SUITE N°4 se je novembra pridružila razstavi v slovitem
lokalu Atelier Renault, in sicer na Elizejskih poljanah v Parizu,
kjer je na ogled zbirka 30 različic modela Renault 4. Med 21. in
25. januarjem 2022 pa jo boste lahko videli tudi na prihodnjem
sejmu Maison&Objet v razstavnem središču Villepinte.

Nova interpretacija
Katrce ob njeni 60-letnici

Po sporočilu za javnost povzel: A. P., Fotografije: Renault

Letos mineva 60. obletnica prodajne uspešnice in ikoničnega modela Renault 4L. Izdelovali so ga v 28 državah, v
treh desetletjih pa so v 100 državah prodali več kot osem
milijonov primerkov. Renault jubilej slavi skozi vse leto z
raznimi pobudami. Med presenečenji je tudi sodelovanje s
francoskim oblikovalcem Mathieujem Lehanneurjem, ki je
imel nalogo, da poustvari ta avtomobil. Nastala je študija
SUITE N°4, ki jo je navdihnila hotelska soba.
Oblikovanje in inovacije na področju mobilnosti so bile od
nekdaj ključne vrednote za Renault in za oblikovalca Mathieuja Lehanneurja. Skupaj z Renaultovo oblikovalsko ekipo za
barve in materiale je Lehanneur razvil oblikovalsko študijo
SUITE N°4, ki mu predstavlja sanjsko avtomobilsko izkušnjo
in je 'Renault življenja' tako znotraj kot zunaj. Združuje svet
avtomobilov s svetom arhitekture.
Renault SUITE N°4 je poklon modelu 4L, zato ohranja njegove
zunanje mere in oblikovne poteze, a se hkrati predstavlja
preobraženo. Zadnji del karoserije in vrata na zadku je
nadomestil steklenjak iz polikarbonata. Na strehi so prozorne
sončne celice, skozi katere prodira sončna svetloba, hkrati pa
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Polzaprti motocikel
QUASAR

GS, tako z verižnim kot z grednim pogonom, stroj s pogonom
Honda VF750 in eno s 6-valjnim motorjem Kawasaki Z1300.
Malcolm je izdelal tudi celo vrsto strojev Phasar z motorji
Honda Goldwing in VT500, Moto Guzzi V50 in Convert, Z13 ter
Yamaha LC250 in 350. Ko je leta 1994 umrl, star komaj 54 let,
je delal na nagnjenem triciklu z dvema ozkima nagnjenima
sprednjima kolesoma.

LEVO Lastniki vozil Quasar na srečanju nekje v Angliji.
ZGORAJ Reklama za vozila Quasar v sklopu oglaševalske
kampanje, da bi zanimanje za motorno kolo naraslo.

Quasar je bil polzaprti motocikel, ki sta ga izdelala Malcolm
Newell in Ken Leaman. Uporabljal je 850-kubični motor
podjetja Reliant Motors in je lahko dosegel hitrost 90-100
km/h, v ugodnih razmerah pa tudi več kot 100 km/h.
V vozilu Quasar je voznik sedel z nogami naprej, s čimer se je
običajni položaj voznika spremenil iz zgornjega in raztegnjenega položaja na vozilu v notranji in sedeči položaj. Za razliko
od večine motociklov je bil Quasar kabinski motocikel s streho, ki se dvigne nad voznika. Čeprav običajno to ni predstavljalo težav, so imeli visoki vozniki z večjimi in sodobnejšimi
čeladami težave s prileganjem v notranjost, čeprav je bilo
mogoče prevažati tudi potnika. Spredaj je imelo vetrobransko steklo iz laminiranega stekla brisalce v slogu avtomobilov
in grelnik. Uporaba zaprtega prostora za potnike je povzročala mrtve kote, kjer je moral voznik premikati glavo, da
vidljivost ni bila ovirana zaradi nosilcev zaslona v vogalih. Z
zadnjo karoserijo je bil integriran 60-litrski (2,21 kubičnega
čevlja) prostor za shranjevanje, tovarniško pa so bili na voljo
tudi zaviti prtljažniki.
Leta 1968, ko je Malcolm Newellova zamisel o trikolesniku z
imenom "Revolution" propadla, zaradi česar je moral zapreti
svojo trgovino z motornimi kolesi, je na počitnicah na Škotskem spoznal Kena Leamana, s katerim sta združila moči in
zasnovala ter izdelala prvi prototip Quasar. Prvi serijski Quasar je bil prodan decembra 1976, saj sta ga Ken in Malcolm
izdelala v podjetju Wilson Brothers iz Bristola, kjer je bil Ken
zaposlen za polni delovni čas in ki je imelo pravice za stroj.
Čeprav sta sprožila oglaševalsko kampanjo, da bi povečala
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zanimanje za kolo, podjetje Wilson Brothers ni zagotovilo
dovolj sredstev za proizvodnjo, da bi zadostilo povpraševanju. Med decembrom 1976 in oktobrom 1979 so izdelali le
šest vozil. Leta 1980 je John Malfoy, ki je prvotno zasnoval
edinstveno fluorescentno zadnjo luč za Quasar, prepričal svoje delodajalce, podjetje Romarsh iz Calnea, da so po licenci
podjetja Wilson Brothers izdelali pet Quasarjev. Medtem ko
je bilo vseh pet vozil prodanih do decembra 1981, je bila
avgusta pripravljena nova serija desetih vozil.
Ko je podjetje Romarsh propadlo, je John Malfoy odkupil
preostale dele in sestavil še nekaj teh vozil, Malcolm Newell
pa je iz delov samostojno izdelal še vsaj enega. Čeprav je
bilo izdelanih le 21 Quasarjev z motorjem Reliant, je Newell
v svoji delavnici v Field Cottage v Heddingtonu izdelal še
več Quasarjev z motorji za motorna kolesa in centralnim
krmiljenjem Tait. Med njimi je bilo več vozil z motorji Suzuki

Malcolm Newell in trije Quasari so bili predstavljeni v BBC-jevi televizijski avtomobilistični oddaji Top Gear, ki je bila
predvajana 14. aprila 1988. V isti oddaji sta bila prikazana
tudi prva javna vožnja vozila Voyager Roycea Creaseyja, ki je
bilo izpeljanka Quasarja, in vozila Ecomobile, ki ga je v Švici
izdelalo podjetje Peraves Arnolda Wagnerja. Prispevek je
napisal in predstavil kolesarski novinar Paul Blezard, ki je leta
2005 kupil svojega Quasarja. Originalni Quasar, predstavljen v
oddaji, je bil v lasti navdušenca Marka Crowsona, ki je prevzel
nalogo ohranjanja in izboljševanja dediščine Quasarja, ki sta
jo zapustila Malcolm Newell in pokojni John Malfoy. Mark
je lastnik treh kvazarjev in dveh fazarjev, poleg tega pa je
tudi avtor spletne strani o kvazarjih [www.quasarworld.com
Quasar World]. Blezard je za britansko revijo Classic Bike
julija 2000 napisal tudi osem strani dolg članek o Quasarju, ki
je imel Crowsonov Quasar na naslovnici in je opisal celotno
zgodovino tega stroja ter opisal, kako se je z njim vozilo.

Avtomobilcek Mopi
Projekt, ki smo ga z Muzejem motociklov Grom pripravljali
kar dve leti, je končno dočakal predstavitev javnosti, in
to 25.11.2021 ob 14.00 uri v Galeriji Štern (Tržaška 82, Ljubljana). Avtomobilček bo na ogled v galeriji vse do konca
februarja 2022.
Javnosti smo predstavili popolnoma obnovljeni avtomobilček MOPI, ki je bil razvit v sodelovanju s SAP Ljubljana in
Tomosom med leti 1958 in 1963 zaradi prometne in tehnične
vzgoje. Izdelovali so ga za takratne pionirske prometne
krožke. Prvi prototip so sestavili v tovarni TOMOS in leta 1957
ga je preizkusil takratni inž. Hinko Čerič. To pa je bil tudi eden
od poglavitnih razlogov, zakaj so v Muzeju motociklov Grom
poskrbeli za natančno obnovo tega majhnega dragulja, enega redkih še preživelih. Porabili so 800 ur dela in projekt je bil
pravi izziv, saj preživelih avtomobilčkov ni, prav tako je ostalo
le nekaj skopih podatkov o le tem.
Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo Galeriji Štern za
sodelovanje, prav tako tudi vsem, ki ste nas na dan otvoritve
počastili z vašim obiskom.

ZGORAJ Ob otvoritvi razstave je predsednik
zveze SVAMZ spregovoril tudi o pomembnosti
prometne varnosti nekoč in danes.

Članek o tem modrem dragulju bo objavljen v naši naslednji
številki revije Avto Motor Classic.
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120 let Royal Enfield
1901 je bilo izdelano prvo motorno kolo Royal Enfield. Zasnovala sta ga Bob Walker Smith in Francoz Jules Gobiet,
predstavljen pa je bil na Stanley Cycle Showu v Londonu.
Motor Minerva z močjo 1,5 KM je nameščen pred krmilo
motocikla nad sprednjim kolesom, zadnje kolo pa poganja
dolg jermen iz surove kože.
Royal Enfield je bilo ime podjetja, ustanovljenega leta 1893
kot Enfield Cycle Company. To zdaj že propadlo podjetje
je bilo znano po motornih kolesih, kosilnicah, kolesih in
stacionarnih motorjih. V času svojega delovanja je ustvarilo

veliko različnih izdelkov, nekaj modelov pa je postalo izjemno
priljubljenih. Zgodovina podjetja Royal Enfield Motorcycles
sega od leta 1893 do leta 1971 in je še vedno aktualna, saj se
poslovanje nadaljuje.
Okoli leta 1899 je začelo izdelovati lahka štirikolesna vozila
z motorji De Dion, nameščenimi zadaj na vozilu. Leta 1901
so izdelali svoje prvo motorno kolo. Model je imel motor s
prostornino 239 cm3. Leta 1907 sta se družbi Alldays in Onions Pneumatic Engineering Company iz Alabame in Enfield
združili v Enfield-Allday Automobile. Že tri leta pozneje je

model je vključeval strojnico Vickers. V dvajsetih in tridesetih
letih 20. stoletja je znamka razvijala nove modele in predstavila svoj prvi štiritaktni bencinski motor s prostornino
350 kubičnih centimetrov. Začela je spreminjati zasnovo
nekaterih svojih motornih koles in je bila med prvimi podjetji,
ki so uporabljala podolgovate rezervoarje in prednje vilice s
sredinsko vzmetjo. Kljub obdobju depresije in upadu prodaje
se je podjetje lahko oprlo na svoje rezerve in ohranilo svoj
status. Eden od ustanoviteljev podjetja in njegov partner R.
W. Smith sta umrla leta 1931 in leta 1933.
V drugi svetovni vojni so britanske oblasti podjetje Enfield najele za proizvodnjo vojaških motornih koles. Izdelanih je bilo
več modelov, vključno z najbolj znanim motociklom, ki je
dobil vzdevek Flying Flea (leteča bolha). To je bilo 125-kubično motorno kolo, ki je bilo lahko in zasnovano tako, da ga je
bilo mogoče spustiti s padalom. Poleg motociklov, izdelanih
za vojsko, so bili v tem času izdelani tudi drugi zelo natančni
izdelki, ki so se uporabljali v vojaške namene.
Z leti so se izdelki te znamke še naprej izboljševali in rasli. Po
vojni je podjetje postalo znano po svojih enovaljnih modelih,
ki so bili kot nalašč za vožnjo na delo in so jih zelo iskali
tisti, ki so potrebovali vsakodnevni prevoz. Poleg tega so se
prodajali tudi številni vojaški modeli. Vzmetenje zadnjega
dela je bilo uvedeno konec štiridesetih let prejšnjega stoletja,
prvotno za tekmovalne modele. Kmalu se je začelo uporabljati tudi pri več drugih modelih in je bilo znano po tem, da
je zagotavljalo udobno vožnjo.
Podjetje je delovalo v svoji tovarni v Redditchu v Angliji do
njenega zaprtja v zgodnji polovici leta 1967. Zadnje novo kolo
podjetja je bilo majhno kolo Revelation, ki je bilo prvič dano
na trg leta 1965. Proizvodnja teh koles se je ustavila leta 1970,
le leto pozneje pa je podjetje popolnoma prenehalo delovati.
Kljub temu je družba Enfield of India leta 1965 začela sestavljati motorna kolesa Bullet na podlagi licence.
Šest let pozneje, leta 1962, je podjetje Enfield of India izdelovalo celotna motorna kolesa. To podjetje je leta 1995 kupilo
pravice za uporabo imena Royal. Proizvodnja v Chennaiju
se nadaljuje še danes. S tem je Royal najstarejša blagovna
znamka motociklov na vsem svetu, ki jih še vedno proizvaja, njen model Bullet pa je primer najdaljše neprekinjene

znamka uporabljala drugačne motorje (npr. JAP) in leta 1912
predstavila model 180 s stransko prikolico in 770 ccm V-twin
JAP motorjem. Z njim so uspešno tekmovali na dirkah Isle of
Man TT in Brooklands.
Med prvo svetovno vojno je podjetje dobavilo veliko motociklov britanskemu vojnemu ministrstvu. Pridobilo je tudi
pogodbo z rusko cesarsko vlado. Za ta motorna kolesa je
uporabljalo svoje dvotaktne enovaljne 225 ccm motorje in
425 ccm V-twin motorje. Proizvajalec je posebej za potrebe
vojne izdelal tudi model motocikla s stransko prikolico. Ta
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proizvodnje motociklov doslej. Maja 2013 so v Oragadamu v
Chennaiju odprli nov obrat za sestavljanje.
Blagovna znamka ima bogato zgodovino. Čeprav številni
prvotni ustanovitelji in udeleženci v podjetju niso več živi,
so gonilna načela za izdelavo in blagovno znamko še vedno
prisotna. Mnogi poznajo to blagovno znamko, zlasti njeno
proizvodnjo visokokakovostnih motornih koles. Danes
proizvajajo motorna kolesa Royal Enfield v Indiji. Še vedno
pa podjetje svoje blago izvaža v Evropo, Ameriko, Avstralijo in
Južno Afriko. Vozniki motociklov Royal Enfield so povsod po
svetu. Podjetje doživlja in bo še naprej doživljalo spremembe
na različnih področjih oblikovanja in poslovanja. Ta prizadevanja so morda prav tisto, kar znamka potrebuje, da bi
vzbudila novo zanimanje za svoje blago in ponovno postala
prepoznavna.
Do zdaj so med najbolj priljubljenimi izdelki tega podjetja
modeli Clipper, Crusader, Interceptor, WD/RE, Super Meteor
in Bullet. Nekatere od teh modelov ne delajo več in niso več
tako široko dostopni, kot so bili v času največje priljubljenosti. Številni od teh izdelkov so v času nastajanja predstavljali
nove inovacije ali tehnike podjetja.

Ne pozabite prevzeti
članske izkaznice za leto 2022!
Na dom vam jo bo dostavil vaš poštar!
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poimenovali Ulico Carla Benza in ob njej (v Parku Barona
Antona Codelija) postavili njegovo bisto. V petnajstih letih
so na področju avtomobilskega starodobništva pustili jasno
sled. Prispevek k popularizaciji avtomobilskega starodobništva so letne razstave, ki jih vsako prvo septembrsko soboto
organizirajo v Ljubljanskem središču, prvo oktobrsko soboto
pa na Bledu. V Ljubljani so organizirali prireditvi ob 125- in
130-letnici avtomobila. Pri njih se je rodila in realizirala
ideja o organizaciji ocenjevanja starodobnih vozil Concours
d'elegance. Posebno skrb posvečajo svojim članom, saj zanje
organizirajo izobraževanja in strokovne ekskurzije ter jim pomagajo izpopolnjevati vozniške spretnosti (šole dobre vožnje
doma in v tujini). Člani se prireditev redno udeležujejo in na
njih sodelujejo ter obiskujejo sejme, najpomembnejša pa so
druženja, ki jih večkrat letno organizirajo.

ZGORAJ Pravilnih reakcij v
izjemnih pogojih so se člani
učili z lastnimi starodobnimi
vozili.
LEVO Svoje jesensko srečanje
2021, s katerim so med drugim
obeležili 15-letnico delovanja,
so začeli na dvorišču Autocommercea.

Mercedes-Benz klub Slovenija
slavi 15-letnico delovanja
ZGORAJ Letošnje jesensko srečanje so zaključili v
Avtocentru Špan.
SPODAJ Zelo odmevna prireditev, 125-letnica avtomobila
na Slovenskem, je bila leta 2011.

Začetki delovanja Mercedes-Benz klub Slovenija (MBKS)
segajo v leto 2004, ko so v okviru zveze SVAMZ začeli vzpostavljati register starodobnih vozil Mercedes-Benz. Po dveh
letih so ustanovili Mercedes Klasik klub Slovenija (MKKS),
ki je prejel odločbo o vpisu v register društev na upravni
enoti Velenje, saj so ga ustanovili v Slatini, občina Šmartno
ob Paki. Pol leta po ustanovitvi, marca 2007, so MKKS sprejeli v Mercedes-Benz Classic Club Management (MBCCM).
Tako je postal uradni klubski predstavnik znamke Mercedes-Benz v Sloveniji. Konec leta 2008 so na občnem zboru
člani sprejeli sklep, da svoj sedež prestavijo v Ljubljano, kar
so tudi izpolnili. Prostore za delovanje so jim brezplačno
odstopili v Avtocentru Špan. Leta 2008 so se jim pridružili
člani kluba Unimog, ki so se pozneje odločili za samostojno
pot, leta 2010 pa so se zvezi MKKS pridružili člani Mercedes
Foruma. Delovanje se je od starodobnih razširilo tudi na
aktualne modele, zato so se preimenovali v Mercedes-Benz
klub Slovenija. Takrat je generalno pokroviteljstvo prevzel
uradni slovenski zastopnik koncerna Daimler – Autocommerce, Avtocenter Špan pa ostal pomemben podpornik.

Široko delovanje
Mercedes-Benz klub Slovenija je torej povezan v MBCCM in
sodeluje z obema slovenskima krovnima zvezama (SVAMZ
ter SVS) in z njihovimi klubi. Na pobudo MBKS so v Ljubljani
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SPODAJ Tudi izpopolnjevanje znanja je prijetno druženje.

O resnosti delovanja pričata dejstvi, da se vsake klubske
prireditve udeleži več kot polovica članov in da se v petnajstih letih ni zgodilo, da na katerem od mesečnih sestankov
upravnega odbora ne bi bili sklepčni.

100 članov
V petnajstem letu delovanja je število članov preseglo sto.
Kljub težavam zaradi pandemije so letos organizirali več
dogodkov, med katerimi še posebej velja poudariti predavanji priznanih oblikovalcev Roberta Lešnika in Georga Gedla
v okviru tradicionalne letne razstave na Stritarjevi ulici in
pred Ljubljansko mestno hišo ter letno srečanje v Spodnji
Savinjski dolini. Članice in člani MBKS so odločeni nadaljevati s svojim delom, klub pa je odprt za sodelovanje in bo vesel
vsakega novega člana, ljubitelja vozil Mercedes-Benz in ne
nujno lastnika avtomobila te znamke.
Pripravil: E.Š., Foto: E. Š., J. Prelac
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Rolls-Royce Silver
Ghost ponovno
uprizori zmagoslavje
London–Edinburgh 110 let pozneje
"Silver Ghost je verjetno najslavnejši Rolls-Royceov model
vseh časov. Z uspehi v zgodnjih preizkusih hitrosti, zanesljivosti in vzdržljivosti si je prislužil sloves 'najboljšega
avtomobila na svetu', ki ga ima Rolls-Royce. Zmaga na
preizkušnji London–Edinburgh leta 1911 je bila za Silver
Ghost 1701 prelomna: da lahko isti avtomobil, ki je zdaj
neprecenljiv zbirateljski predmet, 110 let pozneje ponovi ta
podvig, priča o njegovi izjemni inženirski zasnovi, odličnih
materialih in kakovostni izdelavi. Iskrene čestitke našim
prijateljem iz kluba 20 Ghost za ta fantastični dosežek,"
pove Andrew Ball, vodja oddelka za odnose s podjetji v
Rolls-Royce Motor Cars ob uprizoritvi in ponovitvi vožnje z
avtomobilom septembra letos.
Zgodovina se je nedavno dobesedno ponovila, saj je Rolls-Royce Silver Ghost 1701 ponovno uprizoril svojo osupljivo
vožnjo na preizkušnji London–Edinburgh leta 1911.
5. septembra so namreč člani kluba 20 Ghost uprizorili
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dvodnevno vožnjo, ki se je začela pri Royal Automobile Clubu
v Pall Mallu. V največji možni meri so ponovno prevozili prvotno traso ob Veliki severni cesti, izlet pa se je končal s praznovanjem v Rolls-Royce Motor Cars v Edinburghu. Menjalnik
v vozilu so pustili v najvišji prestavi, kot je bilo zahtevano na
prvotnem dogodku.
Avtomobil, ki je bil zasnovan kot "eksperimentalni hitri
avtomobil", je zmagal na prvotnem dogodku, ko je v najvišji
prestavi prevozil celotno 799 milj dolgo povratno pot med
obema prestolnicama. Glede na primitivno stanje britanskih
cest v edvardijanski dobi je bila njegova povprečna hitrost
19,59 milj na uro zelo impresivna, njegova takrat nezaslišano
učinkovita poraba goriva (več kot 24 mpg) pa še toliko bolj.
Da bi dokazal, da avtomobil ni bil kakor koli spremenjen, je
na hitrostnem testu na pol milje, ki je bil opravljen takoj po
poskusu, dosegel hitrost 78,2 km/h. Postal je tudi prvi Rolls-Royce, ki je na kasnejšem testu na znamenitem dirkališču
Brooklands v Surreyju presegel hitrost 100 km/h.
Ponovna uprizoritev se je trudila, da bi bila čim bolj zvesta
dogodku iz leta 1911. Avtomobil, ki je zdaj neprecenljiv zbirateljski predmet in ima registrsko oznako R-1075, je v nedeljo,
5. septembra 2021, ob 6.00 odpeljal s sedeža Kraljevega
avtomobilskega kluba (ki je nadzoroval prvotni Trial) v Pall

Mall, nato pa je potoval do Edinburga po poti, ki je kar se
da natančno sledila stari cesti Great North Road – v najvišji
prestavi, tako kot pred 110 leti.
Za še večji spektakel in svečan občutek je 1701 spremljalo še
devet vozil Rolls Royce Silver Ghost, vsa podobne starosti in v
enako čudovitem stanju, iz kluba 20-Ghost Club. Za podkrepitev spektakla pa je kavalkado vse do Edinburga spremljal
povsem nov Ghost, ročno izdelan v tovarni Rolls-Royce v
Goodwoodu, odet v sivo barvo tempest.
Vožnja se je končala z velikim sprejemom v dvorani podjetja
Rolls-Royce Motor Cars Edinburgh v ponedeljek, 6. septembra
2021.
Andrew Ball je dejal: "Silver Ghost 1701 ima edinstveno in posebno mesto v zgodovini in naklonjenosti do znamke. Težko
si je zamisliti veliko strojev, ki bi še vedno delovali natanko
tako kot pred 110 leti; ta izjemen avtomobil je izjemen poklon
našim predhodnikom, ki so ga zasnovali, konstruirali in izdelali. Ponosni smo, da nadaljujemo njihovo delo in ohranjamo
njihove vrednote v današnjih avtomobilih Rolls-Royce, ki so
še vedno najboljši na svetu."
Vir in foto: Rolls-Royce Motor Cars
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izredno pomembna tako za kulturo kot za turizem, saj vključuje tako materialne kot nematerialne vrednote. Ker v tem
sektorju ni enotnega glasu, je pogosto spregledan. Vsekakor
pa obstaja skupen interes, saj so organizacije tudi drugi sektorji mobilne dediščine, ki se prav tako ukvarjajo s postopnim
opuščanjem fosilnih goriv.

Na zasedanju GA 2020 sem predstavil tri ključne cilje. Prvi je
bil uspešen zaključek in predstavitev naše tretje mednarodne
socialno-ekonomske raziskave. Zaradi prizadevanja Komisije
za zakonodajo, ki jo vodi Lars Genild, in začasne projektne
skupine za raziskavo, je bilo to doseženo.

Od predsednika
Lanskoletna generalna skupščina, prva popolnoma virtualna
generalna skupščina, FIVA, je imela glasbeni finale. Zavrteli smo si zvoke skladbe 'Window of Hope' avtorice Olete
Adams in se poslovili drug od drugega. V preteklem letu se
je to okno včasih odprlo, včasih pa spet zaprlo. Svet se je
ukvarjal z enako zdravstveno težavo, vendar je bil pristop
precej drugačen. Posledica tega je bila, da se je v nekaterih
državah skorajda ponovil 'običajen potek dogodkov' v smislu
dogodkov in klubskega življenja, medtem ko je v drugih še
vedno na nizki ravni.
Vse kaže, da se strast do starodobnikov ni zmanjšala,
pravzaprav nasprotno: to je virus, pred katerim se nihče ne
želi zaščititi. Pandemija je verjetno prehodnega značaja,
izziv, pospešene podnebne spremembe pa ne. Poročila
in slike naravnih nesreč in vročine brez primere v severnih
regijah, kot sta zahodna Kanada in Sibirija, so razlog za resno
zaskrbljenost. Zagotavljajo, da se bo pritisk za postopno
opuščanje uporabe fosilnih goriv v prometnem sektorju le še
povečal.
Ta razvoj je eden od razlogov, zakaj se FIVA še bolj kot doslej
osredotoča na zagovarjanje interesov. Ključ do uspeha pa ni
le v rokah te organizacije. Zelo pomembno vlogo imajo naši
člani, predvsem ANF, saj je politika in zakonodaja, ki jih kot
FIVA poskušamo vpeljati na mednarodni ravni, treba vedno
izvajati najprej na nacionalni ravni.
Če se ozremo zadnjih 12 mesecev, lahko ugotovimo, da je
bilo zaradi trdega dela na zvezi FIVA veliko doseženega v
generalnem odboru in v naših komisijah.
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V zadnjih nekaj mesecih ste o raziskavi že veliko videli in
slišali. Z rezultati raziskave smo prejeli pomembna dejstva in
argumente, ki bodo našemu gibanju dali močan zagon. Na
spletni strani lahko preberete gradiva, vezana na delo Komisije za zakonodajo, in poročila, ki jih pripravlja za zvezo FIVA
iz EU Andrew Turner, svetovalec za javne zadeve.
Druga vodilna pobuda v letu 2020/2021 je bila uvedba digitalne aplikacije sistema 'FIVA Card'. Paul Loveridge in njegova
Tehnična komisija sta opravila odlično delo pri pripravi
aplikacije, in to uresničili. Posebej bi omenil serijo digitalnih
učnih gradiv, v katerih je sodelovalo veliko naših članov.
Seveda je treba opraviti še veliko dela, zlasti pri pripravi identifikacijskih kartic, ki so prispevek k misiji FIVA 3P. Kartice so
naš najvidnejši izdelek in si zaslužijo pozornost generalnega
odbora in članov zveze FIVA v prihodnosti. Kartice zveze FIVA,
tj. osebna izkaznica in registracijski dokument za mladodobnike, so najboljši način za izražanje, da so ta vozila resnično
spomeniki na kolesih, ki si zaslužijo pot v prihodnost, saj jih
bodo vozili navdušenci prihodnosti.
Tretjič, kot smo obljubili, smo si prizadevali okrepiti sodelovanje z drugimi državami, zainteresiranimi stranmi. Smo del
sveta industrijske dediščine, zato je pomembno, da se predstavljamo kolektivno, kjer je to mogoče in koristno, skupaj
z drugimi sorodnimi organizacijami za kulturno dediščino.
Glavni svetovni partner je še zmeraj Unesco. Vedno iščemo
pobude, s katerimi lahko podkrepimo sodelovanje.
Letos smo postali član zveze Europa Nostra, uveljavljene
nevladne organizacije, katere poslanstvo je varovati kulturno
dediščino v širšem smislu, predmete in dejavnosti, na celotnem območju Evropi, v EU in zunaj nje, dediščino, ki bi sicer
lahko bila izgubljena. Prav tako že nekaj časa sodelujemo s
TICCIH, zdaj pa bomo sodelovanje še okrepili. TICCIH je svetovna organizacija za industrijsko dediščino, ne le za stavbe
in ampak tudi dediščine, ki še vedno deluje ali pa se ponovno
pripravlja za delovanje, od stavb in tovarniških obratov do
vlakov in premogovnikov.
FIVA potrebuje pomoč pri lobiranju. ANF-ji in drugi člani po
svetu so naši 'odposlanci', ki promovirajo gibanje starodobnih vozil in kulturne dobrine, saj je industrijska dediščina

Ni treba, da smo vsak dan v novicah: vsakodnevne novice so
pogosto slabe novice. Še vedno pa si prizadevamo za večjo
prepoznavnost imena, in to ne le v strokovnem tisku, temveč
tudi v medijih, ki dosegajo splošno javnost in nosilce odločanja. Napredek je bil na tem področju po zaslugi občudovanja
prizadevanj in ustvarjalnosti našega podpredsednika Gautama Sena in dobrega sodelovanja z medijskimi strokovnjaki
dosežen.

Zaradi omejitev potovanj je višji podpredsednik Peter Edqvist
preložil svoj projekt t.i. 'roadshow'. Vkljub temu smo se
povezali z našimi člani pa digitalno in se pogovarjali na vseh
koncih sveta v preteklem letu. Seveda bomo še vedno uporabljali to digitalno pot, tudi če ne bo omejitev.
V letu 2020/2021 ni bilo svetovnih mitingov, vendar je komisija za prireditve, ki jo je vodil Malcolm Grubb, imela srečo, da
je zabeležila vedno večje število dogodkov, ki so se odvijali.
Tako se novo leto 2021/2022 dobro začne s svetovnima rallyjema za avtomobile in motocikle v Nemčiji oziroma Grčiji.
Komisija za motorna kolesa pod vodstvom njenega novega
predsednika Keitha Gibbinsa že dobro deluje, komisija za
specialna vozila pa je že v polnem zagonu. Komisija, ki jo zdaj
vodi Timo Vuortio, prav tako dobro napreduje. Toda težka
oprema ne pospešuje tako hitro kot motorno kolo ...

Mladim smo posvečali veliko pozornosti, kar se bo v prihodnosti le še povečalo. Na spletni strani se skupina za mlade,
skupina Kulturne komisije Nataše Grom, stalno širi. Potrebujemo mlade, zato moramo poskrbeti, da bodo v naših
komisijah in v upravnem odboru prisotni. Na vas, članih, je,
da navdihujete mlade talente in jih spodbujate.
Ko smo že pri denarju, vlaganje v mlade je dolgoročna naložba, ki nam omogoča nadaljevanje poslanstva iz generacije v
generacijo. Lani je našemu podpredsedniku za članstvo Johnu Alcantari uspelo "obarvati" nekaj novih držav na zemljevidu, med njimi Pakistan in Saudsko Arabijo. Vendar pa je s
pomočjo regionalnih ambasadorjev pred nami še kar nekaj
dela, da bodo res vse države obarvane z našimi barvami. Včasih se moramo še posebej angažirati, da ohranimo obstoječa
ozemlja. Predvsem je to odgovornost ANF-jev, da zagotovijo
svojo kontinuiteto in pomembnost z iskanjem novih sil in se
vedno vprašajo, ali je bilo storjenega dovolj za zaščito interesa sveta starodobnih vozil. Ne mi, ampak oni.
Svet zveze FIVA je veliko več kot le lastniki in klubi. Uspelo
nam je pridobiti veliko število podjetij in institucij, ki so
posredno in neposredno povezana z našim delom. Višji podpredsednik Mario Theissen nenehno išče nove partnerje.
Z letnim forumom o dediščini in drugimi načini veliko storimo za vključevanje obstoječih strokovnih članov in globalnih
partnerjev v delo ter jih prepričujemo, da delujemo tudi v
njihovem interesu.

Upajmo, da je to uvod v leto, v katerem se bo zvrstilo še več
dogodkov, in v leto, v katerem bo naš podpredsednik za
finance Jos Theuns z veseljem uvidel, da le porabimo več
denarja, s čimer bomo pokazali, da smo sposobni uresničiti
in konkretizirati vse naše ambiciozne načrte, ki so bili predvideni v proračunu. Pri našem delu imamo vedno v mislih
interese in potrebe naših članov, še posebej tistih, ki jih vsi
zastopate: lastniki danes in v prihodnosti – vsi, ki tako kot jaz
gojijo strast do starodobnih vozil, ki se premikajo.
Čeprav imamo odlično delujoč sekretariat, ki ga vodi naš Gian
Mario Mollar, z dobro uglašenim generalnim odborom in dobro delujočimi komisijami, brez vašega prizadevanja na vaših
območjih ne moremo uspešno opravljati svojega poslanstva.
Pripravite se na prihodnost!
Pripravil: Tiddo Bresters, predsednik zveze FIVA
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Prvi (slovenski) Abarth Day
Gabrovica, kjer je delal do leta 1987, ko se je odločil
za lastno pot, na kateri je vztrajal do upokojitve.
Njegova življenjska pot se je nepričakovano končala
24. septembra letos v Izoli in ostalo je veliko načrtov,
ki jih žal ne bo mogel izpolniti.

In memoriam
Janez Jevšnik
Zapustil nas je član SVAMZ, Janez Jevšnik, ki je
v AMD Društvo ljudske tehnike Šmartno ob Paki
pustil jasno sled.
Rodil se je v Celju, 26.junija 1947 in se izšolal za industrijskega oblikovalca. Preden je našel delo v skladu s
svojo izobrazbo se je preživljal kot zasebni avtoprevoznik. Že pred tem veliko ljubezen do tehnike in
motornih vozil je na ta način še poglobil. Nato so mu
ponudili ustrezno delo in postal je svetovalec v mariborski izpostavi Lesnine. Ko se je družina preselila v
Izolo, je prevzel mesto direktorja TOZD-a v podjetju

Ko se je bližal pokoju, si je uspel vzeti malo časa za
svojo veliko strast, starodobna vozila. Ob tem se je
najprej včlanil v društvo Zgornjesavinjski starodobniki, potem pa je pred slabim desetletjem postal član
AMD Društva ljudske tehnike Šmartno ob Paki ter
SVAMZ. Kot industrijski oblikovalec je pomembno
prispeval h gradnji in k postavitvi njihovega muzeja
ter se dejavno vključit v klubsko družabno življenje.
Polovičarstva ni poznal, zato je svoje starodobnike
pedantno obnovil. Tri je spet postavil na cesto, Mercedesa 170D in 219 ter VW Hrošča karbrioleta, prve
serije. Na predstavitvah zveze in društva je bil vedno
prisoten in ta fotografija je z obletnice AMZS, na
katero se je leta 2016 pripeljal s svojim Mercedesom
219. Bil je reden organizator in udeleženec starodobniških prireditev, s katerimi je navdušil celotno
družino.
Dragi Janez, hvala Ti za vse, pogrešali Te bomo!

Vremenska napoved za 24. oktober je bila pretežno jasno
brez padavin. Popoln dal za jesenski izlet. Načrtovalci
prvega slovenskega srečanja fičkov, ki jih poganja abarthov
motor, tega sicer niso mogli vnaprej vedeti, toda sreča je
očitno na strani pogumnih. Zadnja nedelja v oktobru je
bila kot naročena za izvedbo srečanja v Krškem, katerega
pobudnik in organizator je bil navdušenec nad starodobniki
z močnejšim motorjem Dušan Gomišček iz Solkana, kraja
z bogato tradicijo s področja avto-moto športov, kjer se takšne in drugačne dirke vrstijo že od tridesetih let prejšnjega
stoletja.

Vsem njegovim članice, člani in vodstvi SVAMZ ter
AMD DLT izrekamo iskreno sožalje.

dnjega vijaka, saj ni samo njihov lastnik, ampak tudi mehanik
in avtoličar. »Vse delo opravim sam in dobro vem, kako težko
je dobiti rezervne dele. Srečanje je bilo namenjeno predvsem
druženju, toda tudi izmenjavi izkušenj med lastniki abarthov
in drugih starodobnikov,« nadaljuje Dušan ob razgrnjeni
zastavi SVAMZ-a.

Danilo Arcan, castni clan AMZS
Le malokdo, ki mu diši bencin in sodeluje z AMZS ali SVAMZ, ne pozna Danila Arčana-Danija. Od malih nog je povezan z mopedi, motocikli in avtomobili. Če je njegova
mladost minila v znamenju dirkanja, je kasneje postal funkcionar AMZS v Celju in
njegove doprinos je bil velik. Ker ima glas radijskega reporterja in je vešč zlaganja
besed, je bil dolgo tudi komentator dirk in dogodkov, ki so jih tam organizirali. K
SVAMZ je pristopil kmalu po ustanovitvi in prav tako vedno tvorno sodeloval. Seveda
z obema zvezama še vedno sodeluje in išče njune skupne točke. Že drugi mandat
je predsednik AMD Društva ljudske tehnike v Šmartnem ob Paki in tudi društvo
sodeluje z obema zvezama. Gre za eno najstarejših tovrstnih organizacij pri nas, saj jo
pri AMZS vodijo vse od leta 1947 dalje. V času njegovega vodenja so adaptirali streho,
izdelali termo fasado, organizirali muzej, uredili dostopno pot ter zgradili pokrita
parkirna mesta in še marsikaj. Danilo ima veliko idej in izjemno organizacijsko sposobnost. Brez dvoma je to veliko priznanje prišlo v prave roke. Iskrene čestitke tudi v
imenu vodstva ter članstva SVAMZ, Dani!
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»V Sloveniji se lastniki voznih fičkov z abarthovim pogonskim
agregatom še nismo srečali, zato se mi je zdelo prav, da do
tega enkrat pride,« takoj na začetku poudari Dušan, ki ima
v svoji garaži še dva starodobnika, fiatov 124 spider (letnik
1979) in BMW-jev motor s prikolico, ki je ravnokar srečal
abrahama. S ponosom pove, da svoje 'konjičke' pozna do za-

Udeleženci srečanja so se po druženju zapeljali po Racelenadu, progi za karting in šolo dobre vožnje, kar so izkoristili tudi
gostje iz Hrvaške, ki so na ogled postavili njihove petstotice
(FIAT 595 abarth). »Pričakovali smo pet hrvaških fičkov, vendar je njihove lastnike ustavil koronavirus, namesto njih pa je
prišlo kar osemnajst lastnikov novejših fiatov 595,« še pove
Dušan, ki mu je zgolj z oglaševanjem po facebooku uspelo
pritegniti skoraj vse slovenske lastnike abarthov. Vsi so v
spomin prejeli priložnostno steklenico briškega vina Zvonka
Pintarja, Mladen Čerič pa je prejel pokal za 'naj' slovenski
abarth.
Namig za besedilo pod skupinsko sliko: Srečanja se je udeležilo deset slovenskih abarthov, skritih v fičkovi karoseriji.
Pripravil: Renato Kumer in Dušan Gomišček
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Mednarodni muzejski svet
(ICOM)
Mednarodni muzejski svet ICOM je vodilna svetovna, neprofitna in nevladna organizacija, ki
povezuje muzeje vseh vrst in disciplin, druge včlanjene institucije ter strokovnjake v svetovno
komunikacijsko mrežo. ICOM ima več kot 30.000 članov iz 137 držav, ki sodelujejo v 117 nacionalnih in 31 mednarodnih odborih, oblikovanih po vsebinah muzejskega dela. Povezan je s številnimi
regionalnimi organizacijami oz. aliansami. Ustanovljen je bil leta 1946. Vzdržuje formalne partnerske odnose z UNESCO-m in mnogimi drugimi svetovnimi organizacijami in pridruženimi članicami.
Posveča se ohranjanju, razvoju in posredovanju vedenj o svetovni naravni in kulturni dediščini,
pričujoči in bodoči, premični in nepremični, materialni in nematerialni (živi).

Zveza SVAMZ je
članica ICOM-a že od leta 2011
kot največji premični muzej
v Sloveniji. Predsednik zveze
SVAMZ se je 19. novembra
udeležil slavnostne seje ICOM v
Brežicah.
ZGORAJ Sv. Ana, slika na zrcalo, v
temnem okvirju, 24 x 19 cm,© Posavski
muzej Brežice, inv. štev.: E326.
DESNO Vojak – čebelni panj, enocelični
panj v obliki vojaka neznani izdelovalec,
les, pozno 18. ali prva tretjina 19. stoletja,
v. 167 cm, © Posavski muzej Brežice, inv.
štev.: E271.

Nagrada ICOM 2021
19. novembra se je predsednik zveze SVAMZ, g. Franci Škrjanec, udeležil slavnostne seje v Brežicah. Ob priložnosti so
podelili tudi tradicionalne nagrade ICOM, ki so jih letos prejeli
za delo na mednarodnem področju dr. Tanja Roženbergar,
dr. Mojca Marija Terčelj, Danijela Grgić in mag. Jasna Kralj
Pavlovec (Slovenski etnografski muzej). Nagrado so prejeli za
projekt La Doctora: Življenje in delo slovenske znanstvenice
v Paragvaju. Prejemniki Nagrade ICOM Slovenija za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme pa so bili Simona
Vidmar, Jure Kirbiš in Breda Kolar Sluga (Umetnostna galerija
Maribor). Nagrado so prejeli za projekt EKO 8 Mednarodni
trienale umetnost in okolje, Pismo za prihodnost.
Zavzema se za varstvo in širši dostop do univerzalne dediščine - kulturne in naravne, materialne in nematerialne,
premične in nepremične - ob upoštevanju kulturne raznolikosti ne glede na nacionalne meje in interese. ICOM se ravna
po Univerzalni deklaraciji o kulturni raznolikosti (UNESCO) za
spodbujanje naravne in kulturne raznolikosti in univerzalne
dediščine v strateških partnerstvih iz leta 2001 in po UNESCO konvenciji za zaščito in promocijo raznolikosti kulturnih
izrazov (Pariz, 20. oktober 2005). Med drugim priporoča
vzpostavitev bolj funkcionalnega sodelovanja z medvladnimi organizacijami (npr. UNESCO, ICCROM, WIPO - Svetovna
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organizacija za intelektualno lastnino) in mednarodnimi
nevladnimi organizacijami (npr. ICOMOS, IFLA, ICA, INTERPOL, WCO), organizacijami za nacionalno dediščino, vključno
z muzejskimi združenji, arhivi in knjižnicami ter pedagoškimi
in raziskovalnimi visokošolskimi ustanovami.
ICOM, Slovenski odbor, je eden od 117 nacionalnih odborov
ICOM-a, ki so razpršeni po celem svetu. Ustanovljen je bil
jeseni leta 1991 in letos beleži 30 let delovanja, medtem ko
ICOM na splošno 75 leto od ustanovitve. Zveza SVAMZ je
članica ICOM-a že od leta 2011.

Rdeči seznam ogroženih muzealij
kulturne dediščine
Mednarodni odbor ICOM je v sodelovanju s strokovnjaki iz
desetih držav jugovzhodne Evrope in koordinatorji iz regije
pripravil in izdal Rdeči seznam ogroženih predmetov kulturne
dediščine za jugovzhodno Evropo, na katerem je 119 predmetov iz 45 muzejev iz širše regije. Iz Slovenije so na Rdeči
seznam s predmeti uvrščeni štirje muzeji, med njimi Posavski
muzej Brežice. Iz predlaganega izbora predmetov kulturne

LEVO Sv. Nadangel Mihael, Andrej Janez
Herrlein, 1775, olje na platnu, v. 187 cm,
š. 123 cm, © Posavski muzej Brežice, inv.
št. KZ 1/154.

dediščine iz inventarizirane arheološke, etnološke, umetnostnozgodovinske in zgodovinske zbirke Posavskega muzeja
Brežice, za katere menimo, da so ogroženi – podvrženi tatvini
in nezakoniti trgovini, so izbrani in uvrščeni trije predmeti. Iz
etnološke zbirke sta dva predmeta, enocelični čebelni panj v
obliki vojaka (inv. štev.: E271) in slika na zrcalo s podobo Sv.
Ane (inv. štev.: E326), in iz umetnostnozgodovinske zbirke,
umetniško delo Sv. Nadangel Mihael avtorja Andreja Janeza
Herrleina (inv. št. KZ 1/154).
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BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Aleksander Praper, Avtovizije ASISTENCA: Mladen Haramija

COLLEZIONE
UMBERTO PANINI

Collezione Umberto Panini

prišel prav. Gospa je odgovorila, da je zbirka avtomobilov
v sosednji stavbi. In res je bilo tako.
Ob vratih sem opazil tablo, ki je napovedala vsebino, a
pogled ob vstopu me je presenetil. Le kdo bi si mislil,
kakšni zakladi se skrivajo na kmetiji na obrobju Modene?
Oči so mi zaplavale po avtomobilih, nanizanih drug ob
drugem. Opazno so prevladovali Maseratiji. Misli so mi
zatavale v preteklost. Pomislil sem, kako zelo nenavadno
je, da tako karizmatična in zgodovinsko uspešna znamka
nima svojega muzeja. Nezaslišano! Nemci bi se s takšno
zgodovino znali pohvaliti!
A znamka Maserati ima za seboj zelo burno pot, polno
uspehov in težav. Od ustanovitve v Bologni leta 1914 do
selitve v Modeno leta 1940, prehodov lastništva od bratov
Maserati k družini Orsi, nato k Citroenu, De Tomasu in

navsezadnje v okrilje koncerna Fiat. Od velikih športnih
uspehov, lepih in dragih športno-elegantnih avtomobilov
do reševanja pred propadom in prodaje muzeja. Da, prav
ste prebrali, Maseratijev muzej je obstajal. Znamka je
namreč skrbno in sistematično shranjevala pomembne
avtomobile, prototipe, dele in dokumentacijo. Tako se je
ustvarila zbirka, ki je kronološko lepo zajela razvoj znamke. Leta 1965 jo je družina Orsi, ki je bila takrat lastnica,
pripravila v obliko muzeja. Nekaj tisočev ljudi si jo je lahko
ogledalo v naslednjih letih. Tudi ob prehodu lastništva
k Skupini De Tomaso je muzej ostal odprt. Leta 1994, ob
80-letnici Maseratija, torej leto zatem, ko je lastnik postal
Fiat, so v upravni stavbi odprli celo novi, sodobnejši
muzej. A že dve leti zatem je De Tomaso zaprosil podjetje
Fiat za vrnitev zbirke, katere lastnik je še vedno bil del
podjetja, ki je ostal v lasti De Tomasa. Maserati je temu
moral ugoditi. A ko je De Tomaso ponudil prodajo zbirke,

Aximodigent expedicimi, quiditatur,
vent estisin prerum voluptatur?
Iment.Soloritat optatib usdaest
otatque doluptat.

S

te že slišali za priimek Panini? Večjo verjetnost za pritrdilni odgovor imajo
ljubitelji nogometa, dobrih sirov in lepih avtomobilov. Priimek Panini je
namreč po svetu postal znan zaradi zbirateljskih albumov s samolepilnimi
sličicami nogometnih ekip. To je bila ideja in izdelek družine Panini iz bližine
Modene, ki je obogatela z založništvom. Finančni uspeh se je nadaljeval z
nakupom posestva, krav in pridelavo enega najboljših parmezanov na svetu. A kakšno povezavo
ima to z avtomobilizmom? Italijanska dežela Emilija - Romanja ni le dom najboljšega pršuta in
parmezana, temveč je območje, znano kot 'terra dei motori', ali dežela, v kateri se rojeva hitrost.
Nikjer na svetu ni zbranih toliko plemenitih, tehnološko naprednih, dizajnerskih, legendarnih
znamk avtomobilov in motociklov – od Maseratija, Ferrarija, Lamborghinija, Paganija in Dallare do
Ducatija in Bimote. Pa še bi se našlo. V tej deželi je torej zgodovina povezana s kmetijstvom, hrano
in tehniko. Nič čudnega, da se je v zgodbi družine Panini združila na pristno italijanski način.

Poleg osrednjega odprtega dela
stavbe je tudi leva polovica
namenjena Maseratijevim modelom.
Z izjemo enega Quattroporteja samim
kupejem.

LEVO Ena izmed glavnih zvezd zbirke Panini je nedvomno kupe Maserati
A6GCS 53 Berlinetta Pininfarina, Izdelali so le štiri takšne primerke in ta je
pred nekaj leti slavil na Concorsu d'Eleganza Villa d'Este.

Nekaj kilometrov iz Modene se nahaja majhen, večini neznan
kraj Cittanova. Navigacija se mora kar dobro potruditi, da
najde pravi naslov, na katerem je ena največjih zbirk avtomobilov znamke Maserati. Med vožnjo po ozki lokalni cesti in
iskanjem usmerjevalne table pot pripelje do velikih vhodnih
vrat, na katerih je napis Collezione Umberto Panini. Dolg
dovoz, obdan s cipresami, me je vodil do velikega kmetijskega poslopja. Nobenega ropota, mukanja in avtomobilov.
Ob parkiranju sem opazil le ob poslopje razporejeno zbirko
starih traktorjev – menda jih je 20. Pomislil sem: »Dobro, ti res
sodijo v to okolje. Kje pa so avtomobili?« Vstopil sem skozi
vrata, ki so bila videti kot vhod v pisarno. Vprašal sem, ali sem
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LEVO Model 3500 GT je pomenil prelomno točko v Maseratijevi
zgodovini, ko so poleg dirkalnikov pričeli izdelovati tudi cestne
avtomobile.
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Aximodigent expedicimi, quiditatur, vent
estisin prerum voluptatur? Iment.Soloritat optatib usdaest otatque doluptat.

se je situacija zaostrila. Fiat je odkupil le 15 motorjev. Posledično je De Tomaso želel 19 avtomobilov iz zbirke prodati na
dražbi v Londonu. To je zelo vznemirilo Italijane, zbiratelje,
dirkače, medije in celo lokalno ter državno oblast. Nihče ni
želel, da Modena izgubi ta tehnični zaklad. In tu se nadaljuje
prejšnja zgodba.
Kot rešitelj se je pojavil takrat 66-letni Umberto Panini,
uspešni lokalni podjetnik, ljubitelj tehnike, motociklov in
avtomobilov. Življenje ga je v mladosti odpeljalo v Argentino,
a se je v šestdesetih letih vrnil k družini in pomagal ustvariti
bogastvo z založništvom. Leta 1972 je kupil 30 hektarjev
veliko posestvo in 30 krav, da naredi najboljši 100-% ekološki
parmezan, za katerega bodo vse sestavine pridelali sami na
posestvu. Premoženje se mu je še povečalo. Očitno je imel
Panini dovolj sredstev, da se je lahko tik pred datumom
napovedane dražbe, decembra leta 1996, dogovoril z Alejandrom de Tomasom ter odkupil celotno kolekcijo. Umberto
je avtomobile namestil v poslopje na posestvu, ki ga je
poimenoval 'Hombre', v spomin na Argentino. Po ocenah
družbe Hagerty bi bila zbirka v sedanjem času vredna vsaj
26 milijonov. Panini jo je z leti še dopolnil s štirimi Maseratiji,
nekaj drugimi zanimivimi starodobnimi avtomobili, s starimi
kolesi, motocikli in traktorji. Medtem ko slednji stojijo na
prostem, je preostali zaklad varno skrit za zidovi.

ZGORAJ Trije stari dirkalniki pričajo o čisto drugačnih časih, ko je bila varnost še zelo postranskega pomena.
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FOTOGRAFIJE ZGORAJ Paninijeva zbirlka ni namenjena le
Maseratijem. Tam boste lahko med druggimi videli starega De Dion
Buttona, papeževega Cadillaca, Mercedesa 300 SL in nekaj Alf ter
Staguellinijev dirkalnik.
SPODAJ Z nekaj domišljije si lahko predstavljate, kako so pred skoraj 90
leti slavni dirkači, kot je bil Tazio Nuvolari, drveli in zmagovali v takšnih
Maseratijih 6C 34.

Avtomobili so v stavbi razporejeni drug ob drugem, dokaj
tesno, a pregledno. Že prvi model, ki je ob vstopu vzbudil pozornost, mi je bil eden najljubših – mišičasti Maserati A6GCS
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LEVO Pogled, ki je bil domač legendarnemu Stirlingu Mossu. Nič
varnosti, nič udobja, utesnjenost, prepih in čista mehanika.
SPODAJ Ena izmed najstarejših izvedb Maseratijevega znaka. Kljub
številnim različnim namestitvam in izpeljankam, je še danes ostala
popolnoma razvidna enaka oblika Neptunovega trozoba, kakršen je
viden na kipu v centru Bologne.

ZGORAJ Aximodigent expedicimi, quiditatur, vent estisin prerum voluptatur?
Iment.Soloritat optatib usdaest otatque
doluptat.

ZGORAJ Najbolj slavni avtomobil v zbirki je Maserati 420M/58, s katerim
je dirkal Sir Stirling Moss. Povrh je ta avtomobil pomenil prelomno
spremembo v pristopu k oglaševanju na dirkah.
SPODAJ Po mnenju številnih je Maserati A6CGS Berlinetta, ki ga je
oblikoval Pininfarina, še do danes najlepši kupe te znamke.
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'Berlinetta' Pininfarina, letnik 1954, kakršne so izdelali le
štiri! Na njegovi levi je stal Maserati 420M/58 Eldorado, letnik
1958. 410 KM iz 4,2-litrskega V8 je zadoščalo, da je zgolj 740
kilogramov lahek dirkalnik dosegel kar 350 km/h! Z njim se je
sir Stirling Moss potegoval za najvišja mesta na dirki 500 milj
Monze. Konkretno je ta dirkalnik tudi prvi v Evropi, ki je bil
v celoti pokrit z reklamo za sponzorsko podjetje, ki je imelo
dejavnost izven avtomobilske industrije – ElDorado je bila
znamka sladoledov. Za omenjenim belim dirkalnikom je bil
rdeči 6C 34, s kakršnim je leta 1934 Tazio Nuvulari nadaljeval
svoja zmagoslavja po odhodu iz Ferrarija. V Paninijevo zbirko
sodi tudi zelo pomembni Maserati 250 F (ga ni bilo v času
obiska), ki ga je leta 1957 na treningu velike nagrade Monaka
vozil zmagovalec dirke in posledično prvenstva – Juan Manuel Fangio. Omembe vreden je gotovo Tipo 61 'Birdcage',
znan po eksperimentalnem lahkem prostorskem okvirju, ki
ga je sestavljalo 200 malih segmentov cevi, s skupno maso le
36 kilogramov (mreža cevi spominja na ptičjo kletko – tako
je nastal vzdevek). Maseratijeva zbirka ne bi bila popolna, če
ne bi vsebovala modela 3500 GT, ki je zaznamoval prehod od
dirkalnikov k cestnim avtomobilom ter prispeval k finančnemu okrevanju znamke. V zbirko sodijo tudi po vetrovih
imenovani Bora, Kamshin in Mistral, pa tudi modeli iz dobe

SPODAJ Takšna vzmetenja so se morala v začetku 20. stoletja boriti s slabimi podlagami na dirkališčih in cestnih dirkah.

ZGORAJ Študija aerodinamike in sredinsko nameščenega motorja na
prototipu Chubasco, ki ga je oblikoval mojster Gandini.
LEVO Lahka palična konstrukcija legendarnega Maseratija Tipo 61 je
spominjalo na ptičjo kletko,. Zato so ga poimenovali Birdcage.
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Po besedah Mattea
Paninija je oce zbirko
kupil predvsem zaradi
strasti in spoštovanja
do ljudi.

ZGORAJ Zgornja etaža deluje zračno, lahkotno. Morda je prav
zato napolnjena predvsem s kolesi in motocikli.
SPODAJ Aerodinamična Lamberetta, ki je na polovici prejšnjega
stoletja dosegla številne hitroastne svetovne rekorde.

Citroënovega lastništva (Bora in Merak) ter mlajši dirkalniki,
kot so Ghibli, 3200 coupe in elegantni Granturismo. Na ogled
je celo inovativni Ghandinijev prototip Maserati Chubasco, in
sicer z zadaj sredinsko nameščenim motorjem.
ZGORAJ Srce zbirateljskih avtomobilov in pomemben del
njihove slave so bili motorji. V Paninijevi zbirki je v obeh etažah
razstavljenih več pomembnih agregatov.

A v Paninijevi zbirki ne boste videli le Maseratijev. Nekaj
prostora so namenili tudi drugim zanimivim modelom, kot
so Mercedes 300 SL gullwing, dirkalni Stanguellini, simpatični
Fiat Ballili, Alfe in celo Cadillac 355, ki ga je leta 1930 uporabljal takratni papež. Presenečenje pa je gotovo prehod v prvo
nadstropje. Tam je zbirka okoli 60 koles in motociklov. Med
njimi seveda Vespe, Ducattiji in Laverde in celo aerodinamična Lamberetta, ki je v letih 1949–1951 postavila sedem
svetovnih rekordov. Prostor, ki znotraj nikakor ni videti kot
kmečko poslopje, je zapolnjen še z zbirateljskimi predmeti,
načrti, slikami, posterji, motorji in drugimi deli avtomobilov.
Čeprav količina avtomobilov ni velika, je vsega dovolj, da se
ogled lahko nadaljuje kar nekaj časa. A zaradi epidemioloških
omejitev sem jo moral zapustiti prej, kot bi si želel.

ZGORAJ Zbirka motociklov in koles obsega kar okoli 60 primerkov.
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Leta 2013, po smrti Umberta Paninija, so zbirko podedovali
njegovi štirje otroci. Zanjo skrbi predvsem sin Matteo, ki
avtomobile tudi popelje 'na sprehode'. V enem intervjuju je
povedal, da razume in spoštuje globoko povezavo njihovih
avtomobilov z Modeno. To čuti kot odgovornost, saj je velik
del Maseratijeve dediščine v njegovih rokah. Maseratiju posoja avtomobile za pomembne dogodke. Po njegovih besedah
je tudi oče zbirko kupil predvsem zaradi strasti in spoštovanja
do ljudi. Morda je iz tega razloga ogled zbirke brezplačen

(pri vhodu je le škatlica za prostovoljne prispevke). Takšen
pristop kaže drugačen odnos do avtomobilov, kot smo ga
vajeni od večine večjih zbirateljev, ki imajo avtomobile zase
in jih kažejo predvsem na tekmovanjih.

ZGORAJ Ob pogledu na drug ob drugim tesno nanizane
starodobne motocikle sem si zaželel, da bi bil prostor namenjen
tej zbirki bistveno večji in bi se lahko okoli vsakega avta ter
motocikla sprehodili ter si ga pogledali z vseh strani. Tudi kakšna
oznaka bi bila zaželena.

Čeprav naj bi bila zbirka odprta vsak dan razen nedelje, se
je za obisk smiselno naročiti po elektronski pošti na njihovi
spletni strani (https://www.paninimotormuseum.it/). To
velja še posebej v času epidemije. Verjetnost, da se boste ob
obisku gnetli v množici, je majhna, saj večini ni znana. Ko
boste tam, se le podučite o predelavi parmezana. Navsezadnje prodaja slednjega omogoča, da so ogledi brezplačni.
Posestvo Hombre danes obsega že 330 hektarov. Dnevno
pridelajo 12 kolutov vrhunskega sira Parmigiano Reggiano.
Za to potrebujemo kar 6.000 litrov izbranega mleka, ki ga
daje okoli 700 krav. Nato pa vsak kolut čaka še 24 mesecev
zorenja! Saj veste – za dobre stvari je vredno potrpeti. Italijanom to uspeva kljub nemirnemu temperamentu, saj vedo,
kaj je dobra hrana in kakšni so dobri avtomobili. Obisk dežele
Emilija - Romanja je pravi dokaz za to.
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Mitja in družinski Fiček

MITJA IN
DRUŽINSKI
FICEK
BESEDILO: E. Šterbenk
FOTOGRAFIJE: E. Šterbenk, arhiv Delopst, Arhiv DLT Šmartno ob Paki

Da, na štajerskem koncu Fičku pravimo Fiček in tale je nekaj
posebnega. V naslednji številki revije bo na vrsti v enciklopediji
Zastava 750, zato tale članek vzemite kot uvod. Poudarek pri
tem malčku ni njegova izvirnost ali originalnost, njegovo bistvo
je v zgodbi.
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Še pred dopolnjenim 18. letom
je kupil leto dni star motocikel
MZ 150 ETZ.

Ker še ni dopolnil
18 let, se je vozil na
'crno', dokler ga niso
ustavili milicniki. Pri
osemnajstih je najprej
'zmagal' na izpitu za
avtomobil, nato pa se je
lotil še kategorije A.
1960 so izdelali 12.000 Zastav 600. Jeseni leta 1960 so začeli
proizvajati Zastavo 600D z večjim motorjem in s številnimi
drugimi spremembami, ki so jo leta 1963 preimenovali v Zastavo 750. Le v malenkostih spremenjeno vozilo so proizvajali
do leta 1985 (sredi leta 1969 so Zastavam 750 obrnili vrata,
leta 1970 so dobile večje žaromete, dodajali so malo opreme,
malo močnejše motorje …).

Od malega okužen z bencinom

SPODAJ Zastave 600/750 so motorizirale Jugoslavijo. Ta
fotografija je z izobraževanja Društva ljudske tehnike v
Šmartnem ob Paki. To je še model 600.

Mitja Delopst se je rodil očetu Ivanu, ki je bil poklicni voznik
tovornjaka in buldožerist, zaposlen v avtoparku velenjskega
premogovnika (pozneje APS). Odkar pomni, ga je zanimalo
vse, kar je ropotalo. Izobraževal se je za avtoelektrikarja,
potem pa se zaposlil pri Premogovniku, kjer je vzdrževal
osebna vozila in delovne stroje. Kot štirinajstletni fant se je
začel voziti s Tomosovim Avtomatikom. Leta 1986 je, preden
je opravil izpit kategorije A, že kupil MZ-ja ETZ 150 s prednjo
kolutno zavoro in z bencinskim rezervoarjem v obliki kapljice.
Ker še ni dopolnil 18 let, se je vozil na 'črno', dokler ga niso
ustavili miličniki. Pri osemnajstih je najprej 'zmagal' na izpitu
za avtomobil, nato pa se je lotil še kategorije A.

Jugoslovanski ljudski avtomobil
Ko se je marca 1955 'rodil' Fiat 600, je bil pravi prostorski
čudež. V malo več kot trimetrsko karoserijo so spravili štiri
sedeže, na katerih so se dejansko lahko peljali štirje ljudje.
Avtomobilček je imel zasnovo: motor in pogon v zadku, a
dokaj sodobno podvozje s posamičnimi obesami. In to je
bilo vozilo, ki je motoriziralo Jugoslavijo. Zastava in Fiat sta
razširila licenčno pogodbo. Istega leta naj bi v Kragujevcu
izdelali 25, leto pozneje pa 33 Zastav 600. Toda strokovnjaki
menijo, da je šlo za še v Italiji izdelana vozila. Od leta 1957 do
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Padec z motociklom
Oče se je v službo vozil z NSU-jem 175. Decembra 1969 se je
z njim na tlakovanem Glinškovem klancu zapeljal na ledeno
ploščo ter padel. Ker se je tisti dan z bolečim kolenom peljal
s tovornjakom v Celje, je šel v trgovino Avto motor in naročil
Zastavo 750. In to ne navadno, ampak z dodatno opremo,
in sicer z volansko ključavnico in s tapecirano streho (vinil).
Fička slonokoščene barve je prevzel že februarja. Pravzaprav
ga ni sam, saj se je zadeva glede kolena zapletla in je bil na
bolniškem dopustu z longeto na nogi. Avtomobil je tako prevzel prijatelj Jože Perovec iz Družmirja, ki mu ga je pripeljal in
ga v njegovem imenu registriral.

ZGORAJ Ivan je 2. februarja 1970 postal srečen lastnik novega Fička.
SPODAJ Novo školjko (karoserijo) je Ivan plačal 8. novembra 1978, 26.
novembra pa so avtomobil že registrirali – v prometnem dovoljenju je
ostal letnik 1970.

'Totalka'
SPODAJ Delopstov avtomobil je do nesreče bil barve slonove kosti.

Oče ga je z manjšimi okvarami lepo uporabljal, dokler mu
poleti 1978 poti ni zaprl možakar v Hrošču. Da bi preprečil
nesrečo, je zapeljal na travnik, na katerem ni videl, da je bil
betonski nosilec za električni drog. Nanj je priletel s sredino
avtomobilčka. Na zunaj ni bil videti preveč poškodovan, toda
potrgal je vse volansko drogovje in popolnoma zamaknil dno
karoserije.
»Niti dinarja nisem prejel od zavarovalnice, ker so rekli, da ni
bilo dotika, čeprav sem imel pričo – mopedista, ki se je tudi
komaj izognil trčenju,« se še danes razjezi oče.
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ZGORAJ Dno karoserije je bilo v zelo dobrem stanju. Na pločevini je bila še
tovarniška temeljna barva. Kjer ni bilo rje, je niso odstranjevali.
DESNO ZGORAJ Na dvokomponentni primer so nanesli zaščito proti
udarcem kamenčkov izpod koles (fini body).
DESNO Nato so vse pobarvali z lakom v barvi karoserije.
SPODAJ Tudi notranjost, motorni prostor in prtljažnik so pobarvali z
zeleno, a tam niso nanesli bodyja.

ZGORAJ Oče Ivan je povedal marsikaj o motorju, med drugim tudi, da
je to izviren zračni filter letnika 1970.
SPODAJ Vsi datumi so točni, saj je Ivan ob nakupu avtomobila vanj dal
beležko, v katero je z navedbo datuma in stanja števca zapisoval vse
redne servise, okvare in popravila.

Ko si je avtomobil ogledal avtomehanik Jože Zapušek, je
rekel: »Čeprav ni videti preveč hudo, je dno uničeno. Avtomobil nikoli več ne bo peljal tako, kot je treba. Po moje bi bilo
najbolje zamenjati karoserijo.«

Skoraj nov
Ubogal ga je in jo naročil pri Avto Celju. Čakal je več kot tri
mesece in jo 8. novembra le prejel. Isti dan so jo odpeljali
k Zapušku. Žal karoserija ni bila enake barve kot njegov
Fiček, a takrat jo je bilo tako težko dobiti, da se je sprijaznil
s temno zeleno. Nekaj delov so morali dokupiti. Kar je bilo
na razbitem avtomobilu dobrega, je Jože uporabil. Tako so
26. novembra avtomobil že registrirali. Čeprav je bila školjka
nova, so uradniki v prometnem dovoljenju ohranili letnik
1970. Potem ga je zvesto uporabljal do leta 1984, ko je po
127.000 kilometrih bila nujna 'generalka'. Oče je tisto leto
kupil Volkswagna Derbyja, toda Zastava je ostala pri hiši, saj
Derby ob slabem vremenu ni šel na cesto. Ko je bil Mitja v
vojski, je oče hotel Fička prodati, a ga je sin prosil, da naj ga
prihrani zanj. In to je z največjim veseljem storil.

Novi lastnik
Leta 1990 ga je Mitja prevzel in se šest let redno vozil z njim. V
tem času je prevozil skoraj toliko kilometrov, kakor jih je oče
do generalnega popravila. Z njim je hodil na morje, si ogledoval dirke na Grobniku in se peljal v Avstrijo. Celo do Dunaja
se je peljal. Registriran je bil do leta 1997, potem pa v garaži
čakal boljše čase. Občasno je Mitja dvignil preizkusne tablice
in ga malo 'razgibal'. Zadnjo takšno rekreacijo mu je privoščil
leta 2003. Mitja ima dva ameriška starodobnika, starodobni
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motocikel in nekaj Tomosovih mopedov, oče pa Mercedesa
190 W 201, zato za obnovo Fička ni bilo časa. Na pobudo zbiratelja starodobnikov Martina Koželjnika – Tinija je januarja
2018 kupil še enega Fička, letnik 1974 – zelo dobrega, ki so ga
novega postavili v garažo in ga nikoli niso vozili. Tini je pozneje tudi zelo pripomogel, da je restavracija tako dobro uspela,
saj je Mitji velikokrat priskočil na pomoč.

Popolna restavracija
Februarja je začel oba Fička razdirati. Bil je v dilemi: ali ga
restavrirati tako, kot je bil videti leta 1970 ali leta 1978, ko so
menjali karoserijo. Odločil se je za slednjo možnost, saj številka karoserije ni iz leta 1970. To je družinski avtomobil, ki ima
posebno zgodbo. Restavriral ga je torej tako, kot je bil videti
leta 1978 – karoserija iz tega leta, motor ter menjalnik in večina druge opreme iz leta 1970. Podvozje in druge mehanske
dele pa je 'pobral' iz vozila za dele.

Njihov letnik 1970 je bil še eden zadnjih z manjšima žarometoma, saj so po marcu 1970 na Fičke namestili večja, v katerih
sta bili tudi parkirni luči. Zato je pod njima bil nameščen
smerokaz od zdaj oranžen. Ko so leta 1978 zamenjali karoserijo, so nabavili ustrezne žaromete. Tudi na restavriranega so
namestili večje (z novima fokusoma in z okrasnima obročema). Okrasni pokrovi so bili na letnikih 1970 in 1978 enaki,
tako da tu dileme ni bilo.
Še preden je karoserijo 'olupil' do zadnjega vijaka, je vedel,
da bo potreboval novo prednjo vezno steno in blatnika – in
našteto tudi nabavil. S sinom sta odstranila izolacijo z dna
školjke in ugotovila, da je samo tu in tam rja, spodaj pa še
nedotaknjena, izvirna temeljna barva. Zarjavela mesta so
peskali, temeljno barvo matirali ter na vse nanesli dvokomponentni primer.

Zlepili so ga
Februarja 2020 so karoserijo odpeljali h Glinšku v Škale. Da
blatnikov in maske ne bi pregrevali, so mu predlagali, da bi
nove dele zalepili na avtomobil. Tako so to tudi storili – seveda z ustreznimi materiali, kakršne uporabljajo za nova vozila.
Potem so nanesli zaščito proti kamnom in čez to avtomobil
s spodnje strani, prtljažnik in motorni prostor polakirali. Niso
hiteli, saj pri starodobniku to ne gre. Mitja je občasno šel še
kaj očistit in pobrusit. Karoserijo so polakirali sredi oktobra
2020, aprila 2021 pa je Delopstov Fiček prejel nove registrske
tablice.
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Na mladih svet stoji

LEVO Mitja je vgradil nova verižnika in verigo za pogon odmične gredi.
SPODAJ Vse dele podvozja so zaščitili in prašno pobarvali, na novo
namazali ležaje in vstavili nove zavorne obloge.

DESNO Staro barvo z zračnega filtra in karterja
je odstranil sin Andrej.

Podvozje in pogonski sklop

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI: ZASTAVA 750, LETNIK 1970
Oblika karoserije

Limuzina, samonosna karoserija, dvoja vrata

Motor

Bencinski, štirivaljni, štiritaktni, vrstni, OHV.

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

767, 18/25 pri 4.600

Največji navor (Nm pri vrt./min)

51 Nm pri 2.500

Prenos moči

Motor in pogon zadaj, enokolutna suha sklopka, 4-stopenjski delno
sinhronizirani menjalnik (1. ni sinhronizirana).

Podvozje in zavore

Spredaj: Posamični dvojni prečni obesi, prečna listnata vzmet, teleskopska
blažilnika; zadaj: posamični poševni nihalki, vijačni vzmeti, teleskopska
blažilnika, enokrožne, hidravlične bobnaste zavore, ročna: mehanska na
zadnji kolesi.

Mere in teže: dolžina × širina × višina (mm),

3.295 × 1.378 × 1.405

medosna razdalja (mm),

2.000

najmanjša razdalja od tal (mm),

145

teža praznega/polnega vozila (kg),

605/920

prostornina posode za gorivo (l),

30

pnevmatike

5,20 × 12, pozneje 145 SR 12

Zmogljivosti: največja hitrost tovarna (km/h),

105

pospešek 0–100 km/h (s),

47,7

poraba goriva l/100 km
(najmanjša/povprečna/največja)
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5,8/7,25/11,25

ZGORAJ Mitja se še danes pelje s takšnim veseljem kot takrat, ko mu ga je
oče prepustil, če ne še z večjim.
SPODAJ Posodo za gorivo so poskusno vgradili še preden je dobila nov
sloj primerja in črnega laka.

Ta čas so tri generacije Delopstov (oče, sin in vnuk) izkoristile
za pripravo drugih delov. Vse dele podvozja so peskali, dali
v kataforezo in na koncu še prašno pobarvali. Ker je motor
dobro delal, je Mitja zamenjal samo verigo, nastavil ventile
in temeljito očistil uplinjač. Zamenjali so tudi vsa tesnila,
z izjemo tistega med glavo in blokom. Motorni blok so
pobarvali, do svetle pločevine očistili ohišje zračnega filtra
in ga pobarvali, prav tako izpušno cev. Pravzaprav je te dele
do kovinskega leska očistil sin Andrej. Nazadnje je do kovine
z žično ščetko na vrtalnem stroju očistil še posodo za gorivo,
ki so jo potem pobarvali črno. Obnovili so tako zaganjalnik
kot dinamo in vse skupaj sestavili. Kupili so le malo novih
delov, med njimi odbijače. Seveda pa so novi vsi gumijasti
deli zavornega sistema ter zavorni valji. Nabavili so še nov
pomožni volan. Večino delov (zgolj originalne) je kupoval več
let, preden se je lotil obnove, manjkajoče pa potem kupil pri
podjetju Fičofan Garage.
Notranje obloge so vzeli iz avtomobila za dele – zato so naslonjala sedežev predebela (Luxe), in tudi na vratnih oblogah
so pustili ročaja iz Luxa, čeprav sta izvirna aluminijasta, privita
na kovinsko prečko nad oblogo. To razjasni Mitja: »Oblogi
vrat sta bili čudoviti, ko pa sem odstranil Luxova ročaja, so
ostale luknje in malo temnejši skaj na mestih, kjer sta se ga
ročaja dotikala, tako da sem ju privil nazaj. Izvirni sedeži so
trenutno pri tapetniku, tako da jih bom vrnil v avtomobil,
ko jih prejmem. Senčniki so tudi ostali iz letnika 1970 – gola
plastika.

Vse dele podvozja
so peskali, dali v
kataforezo in na koncu
še prašno pobarvali.
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Na mladih svet stoji

Mitja in družinski Fiček

Vinilno oblogo stropa so morali zamenjati. To je naredil
izkušen, več kot sedemdeset let star tapetnik, Ivo Mihelič, ki
je v svoji karieri z notranje strani 'oblekel' več sto Fičkov. Na
stari oblogi so našli Zastavine žige, tako da je videti, da so jo
resnično vgradili v tovarni.
»Ko je Zastava prišla iz tovarne, so bila platišča srebrna, a
sem se kljub temu odločil za črna. Vem, da je to odstopanje,
a mi je všeč, saj je kontrast med svetlečim kromom in njimi
tako večji. Če bi hotel izviren videz, pa je do njega mogoče
priti v enem popoldnevu,« z nasmehom pove Mitja.

Vozili se bomo naslednjič
K sreči je Topolšica od nas oddaljena le slabih 15 kilometrov.
Ko sem bil pri Mitji prvič, mi je povedal zgodbo in avtomobil
zapeljal na dvorišče. Ko pa sem vprašal, kje ga bomo fotografirali, je odgovoril: »Danes že ne grem na cesto. Poglej, na
vsakem ovinku je še mlaka. Veš, kako težko je očistiti blatnike
z notranje strani in poda z zunanje. Niti perem ga ne, odkar
smo ga sestavili. Peljal sem ga k Mešiču, kjer so ga fantje
povoskali. V garaži ga imam tako ali tako pokritega, prah pa
obrišem s krpo z mikrovlakni.«

DESNO ZGORAJ Prednja prema je takšna, kot da bi avtomobil pravkar
zapustil proizvodnjo.
DESNO Vse je obnovljeno, a plinski pedal je izviren. Po več kot 200.000
prevoženih kilometrih je pločevina 'pridelala' luknjo.
SPODAJ Sin Andrej je že tretja generacija, ki bdi nad družinskim fičkom: na
mladih svet stoji.

ZGORAJ Med fotografiranjem je mimo pripeljal Matej Slemenšek in
za fička parkiral Porscheja 911 ter rekel: »Po zasnovi vse v zadku sta v
sorodu, zmogljivosti pa se razlikujejo.«

Ne znam opisati, a
drveci Ficek ima svoj
vonj. Zanesljivo pa ni
dišalo po 'skurjenem'
olju.
In sem šel, kaj pa naj bi storil? Naslednji dan je bilo sončno in
vetrovno, tako da so se luže posušile. Dopoldne sem bil v Ljubljani in na poti domov sem Mitjo poklical po telefonu. Dobila
sva se sredi poti, v Penku, da sva še ujela svetlobo.

Gasa, Mitja, gasa!
Skozi ovinek, na katerem sem ga čakal s fotoaparatom, je
čisto upokojensko pripeljal, tako da sem mu zavpil: Gasa, daj
no, naj se vsaj malo nagne, če že driftal ne boš.«
No, to je s Fičkovimi 25 'konjički' na suhem asfaltu misija
nemogoče. Pomagalo je, saj se je naslednjih nekaj poskusov moško pripeljal, avtomobil pa je ubogljivo držal smer.
Podvozje je navsezadnje novo. Mali štirivaljnik je pel, da je
bilo veselje. Ko se je popolnoma segrel, je zadišalo po Fičeku.
Ne znam opisati, a drveči Fiček ima svoj vonj. Zanesljivo pa ni
dišalo po 'skurjenem' olju.
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Debeli voznik
V sedež nisem ravno zdrsnil. Toliko me je skupaj, da sem se le
stežka zvlekel skozi vrata. Ko sem se v sedež nekako ugnezdil,
sem hotel zapreti vrata, a jih nisem mogel. To je storil Mitja
z zunanje strani. Odpeljal sem se in se čudil, da se s tako
šibkim motorjem sploh lahko pelje. Danes toliko zmorejo nekateri 125-kubični motocikli! Hitro sem ga spravil do 80 km/h,
več pa po ovinkasti cesti skozi Penk ne vozijo niti s hitrejšimi avtomobili. Ko je bilo treba pred ovinkom zavirati, sem
ugotovil, da zavore popolnoma enakomerno primejo, kar je
včasih pri tovrstnih Zastavah bila redkost že, ko so pripeljale
s tekočega traku. V volanu, ki je takšen kot v avtomobilčkih v
lunaparku, ni bilo nobene zračnosti. Sploh ga ni težko vrteti,
saj so pnevmatike ozke, avtomobilček pa tehta le 615 kg. Pedali so blizu skupaj, tako da mora biti voznik s številko noge
46 zelo pazljiv, da hkrati 'pohodi' le enega. Kratka vožnja z
Zastavo 750 me je za trenutek vrnila v mladost. A sem hitro
naletel na trdna tla, ko je bilo treba zlesti iz njega. Še dobro,
da Mitja ni poklical gasilcev.

Pravzaprav je bil nevaren, ampak …
Preplavili so me prijetni spomini na mojega Fičeka, a če
pogledamo realno, smo se okoli vozili v hudo počasnih, a
nevarnih škatlah, brez ojačitev, naslonjal za glavo in celo
varnostnih pasov ter brez osnovnega udobja. Saj se vsi
zavedamo – ko govorimo v preteklem času, je vse lepo,
veliko boljše, kot je zdaj. Če danes kupite še tako 'oskubljen'
avtomobil, bo zanj še vedno fantastično opremljen, od njega
hitrejši, predvsem pa bistveno varnejši. Ampak mali avtomobilček ima veliko dušo …
Literatura in viri
Mahkota, A., Smole, V. Plačilo zvestobi. 50.000 km s Fičkom. Revija Avto,
12/1968.
Šterbenk, E. Popoprana Zastava 750. Revija Mehanik in voznik, 9/2010.

AVTO MOTOR CLASSIC 53

Honda S2000

ZGODBA ZADNJEGA HONDINEGA MLADODOBNIKA:

HONDA S2000
(1999–2009)
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Janez Tomc,
Predsednik kluba Avtonostalgija 80&90

Tokrat predstavljam prav posebnega mladodobnika, v
katerega se preprosto zaljubiš.
Marsikomu se zdi Honda S2000 preveč sodoben avtomobil,
da bi ga uvrstili med mladodobnike, vendar ne smemo
zanemariti, da je od razvoja tega vozila minilo več kot četrt
stoletja. Honda S2000 je bila prvič predstavljena leta 1995
na Tokyo Motor Showu. Da bi jo sploh razumeli, se moramo
vrniti v devetdeseta, ki so bila zlata leta Honde. Po izrednih
uspehih v F1 in aktivnem sodelovanju z dirkačem Ayrtonom
Senno so imeli v svoji konjušnici edinstveni NSX, Civic Type
R, Integro Type R, kot češnjo na vrhu torte pa so ob praznovanju 50-letnice obstoja tovarne predstavili še roadsterja
S2000. Avtomobil ni bil le čudo tehnike, ki so jo prenesli iz
F1, ampak tudi vrhunska kombinacija pogonskega sklopa,
menjalnika in zelo toge karoserije, ki je takrat ni dosegal nih-
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če drug. Dvolitrski agregat, vzdolžno nameščen tik za prednjo
premo (med kabino in prednjimi kolesi), zmore kar 240 KM,
kar pomeni za takrat osupljivih 120 KM na liter prostornine.
Pa to še ni najslajše. Najbolj zanimivo je, da se zavrti do 9.000
vrtljajev v minuti brez kakršnega koli obotavljanja. Šele deset
let pozneje sta takšne karakteristike med atmosferskimi
motorji dosegla le dva avtomobila, in sicer Ferrari 458 Italia
in Porsche RS 4.0. Kar se skriva pod pločevino tega brezčasnega bolida, je dirkaška tehnologija, namenjena cestni rabi.
V serijskih avtomobilih danes ne najdete batov iz kovanega
aluminija ali pa vzmeti ventilov, ki so narejene iz enakih materialov kot tiste v dirkalnih motorjih serije CART. Pogon je po
vrhunskem 6-stopenjskem ročnem menjalniku speljan tja,
kjer mora biti – k zadnjemu kolesnemu paru. Zaradi zvoka,
ki ga ustvari ta motor nad 6.000 vrtljaji v minuti, se vam dobesedno naježi koža. Poslušali bi ga lahko neskončno dolgo.
Menjalnik je hiter in natančen, tako kot avtomobil.

V tem avtomobilu
boste resnicno
obcutili dirkaško
tehnologijo in
moc sinergije
med clovekom in
strojem.

S2000 je namenjen izkušenim voznikom, ki jim hrup motorja
pomeni pesem, in navsezadnje tudi tistim, ki ljubijo vožnjo z
vetrom v laseh. Vožnja res privablja nasmeh na obraz.
V tem avtomobilu boste resnično občutili dirkaško tehnologijo in moč sinergije med človekom in strojem. Če ga
pogledate skozi te oči, je avtomobil vreden visoke cene, ki jo
danes dosega na trgu. V zadnjih letih mu cena raste več kot
2.000,00 EUR letno.
Honda S2000 predstavlja srce in dušo devetdesetih let in
enega od spomenikov avtomobilskega razvoja, kjer kraljuje
mehanika in ne elektronika. Poleg Honde NSX predstavlja
S2000 sanje za najbolj srčne ljubitelje te znamke. Velja za
enega najbolj zabavnih, vodljivih in športnih kabrioletov
svojega obdobja.
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Muzej

Munktell

NEKOC JE
BILA ZNAMKA
MUNKTELL
V ŠVEDSKI ESKILSTUNI SO IZDELOVALI
TRAKTORJE IN DRUGE STROJE
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Emil Šterbenk
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Muzej

Munktell

Na pot s starodobnikom

v

olvovi gradbeni stroji so pri kupcih po vsem svetu eni
najbolj znanih in cenjenih (The Volvo Construction
Equipment Volvo CE). V zadnjem času trgu ponujajo
elektrificirane gradbene stroje in vlagajo v razvoj
avtonomno vozečih gradbenih strojev. Ponosni so na
svoje korenine in skoraj 190-letno tradicijo, zato so tudi ustanovitelji in lastniki
muzeja Munktell (Munktell Museet).
V švedski Eskilstuni so izdelovali traktorje in druge stroje
Volvovi gradbeni stroji so pri kupcih po vsem svetu eni najbolj
znanih in cenjenih (The Volvo Construction Equipment Volvo
CE). V zadnjem času trgu ponujajo elektrificirane gradbene
stroje in vlagajo v razvoj avtonomno vozečih gradbenih strojev. Ponosni so na svoje korenine in skoraj 190-letno tradicijo,
zato so tudi ustanovitelji in lastniki muzeja Munktell (Munktell
Museet).

Munktell in Bolinder – samostojni
podjetji
Zgodba o uspehu se je začela na jugu Švedske, v Eskilstuni,
kjer je mladi Theofron Munktell že leta 1832 ustanovil svojo
delavnico, ko se je vrnil iz Stockholma, kjer je delal v kraljevi
kovnici denarja. V Eskilstuni so v novem podjetju začeli izdelovati stroje in opremo.
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Na začetku postavitve nas
pričakajo traktorji, nad njimi
pa so promocijski plakati iz
ustreznih obdobij.

Lahko bi sedla v ženinega Mercedesa GLK in se odpeljala
do Švedske. Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zapleteno?
Skoraj vsako leto si privoščiva daljšo pot s starodobnikom.
Tokrat je vozilo izbrala žena. Odločila se je za komaj štiridesetletni Mercedes 230E, W 123. Sicer nima klimatske naprave
(dokaj dobro jo nadomešča sončna streha), nudi pa obilo
udobja. V prvi vrsti so to na udobje uglašeno podvozje, relativno malo hrupen motor z avtomatskim menjalnikom in
dovolj dobre zmogljivosti.
Sina so prijatelji spraševali, ali se je njegovemu staremu skegljalo, da se odpravlja na pot s tako starim avtomobilom.
Stopil mi je v bran in rekel, da je na ta način vsaj prepričan,
da se bom domov tudi pripeljal, saj v avtomobilu ni elektronike.
In sva se pripeljala. Odlično. Po Nemčiji sva drvela do 190
km/h (po števcu, ki laže za vsaj 10 km/h). Porabila sva nekaj
več bencina, kot bi ga s kakšnim novejšim (povprečno 10,1
l/100 km. Za vsak primer sem dolil pol litra olja, saj se motorju ob drvenju tek po olju malce poveča. Kar se je na poti
primerilo, je bilo le kapljanje iz spoja visokotlačne cevi za gorivo. Samo matico sem malo pritegnil in to je bilo vse. Toda
za to niso krivi pri Mercedesu, ampak mi, ki smo ob celoviti
obnovi avtomobila matico preveč nežno pritegnili.

ZGORAJ Prvo švedsko lokomotivo iz leta 1853 so po treh
desetletjih dali v staro železo. Tole je njena delujoča replika.
SPODAJ Že zunaj postavljeni eksponati nakazujejo, kaj skriva
notranjost muzeja.

Dvanajst let pozneje sta brata Jean and Carl Gerhard Bolinder
v Stockholmu ustanovila podjetje Kungsholmens Gjuteri
& Maskin Verkstad. Jean je zamenjal Munktella po njegovem odhodu iz kovnice, potem pa se je prav tako odločil za
samostojno pot. Podjetji sta se razvijali ločeno. Pri Munktellu
so leta 1953 izdelali prvo švedsko lokomotivo, brata Bolinder
pa sta leta 1880 sodelovala pri izdelavi prve podmornice na
svetu, ki je lahko pod vodo izstrelila torpedo. 13 let pozneje
so v njunem podjetju na Švedskem izdelali prvi motor na
notranje zgorevanje. Pri Munktellu so leta 1906 izdelali parni
cestni valjar, sedem let pozneje pa prvi švedski traktor.

Bolinder-Munktell
Leta 1932 so podjetje Bolinder preselili v Eskilstuno, kjer so ga
združili z Munktellovim. Tako so ustanovili podjetje Bolinder-Munktell. Ta se je med vojno specializirala za letalske
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Muzej

Munktell

Vsak družinski clan lahko najde nekaj
zanimivega zase. Izjemno bogati sta
zbirki traktorjev in gradbenih strojev.
LEVO Zelena traktorja sta še znamke Bolinder-Munktel, rumene
stroje pa so že izdelali pod blagovno znamko Volvo BM.
SPODAJ Malokateri stroj deluje skoraj sto let, kolikor so
uporabljali ta parni kotel, katerega prednjo steno so razstavili v
muzeju.

tletnem delovanju podjetja – zgodba se začne z orodnimi in
parnimi stroji iz 19. stoletja in zaključi s sodobnimi gradbenimi stroji. Pozoren obiskovalec tukaj spozna razvoj industrializacije Švedske. Vsi predmeti v zbirki so obnovljeni in večina
jih po potrebi tudi deluje.
Muzej je razdeljen na oddelke, v katerih vsak družinski član
lahko najde nekaj zanimivega zase. Izjemno bogati sta
zbirki traktorjev in gradbenih strojev, za ljubitelje motorjev z
notranjim zgorevanjem pa so pripravili zbirko agregatov, ki jih
vsake toliko časa na veselje obiskovalcev poženejo.

Lokomotiva in parnik
Čeprav so omenjena eksponata postavili v halo, kjer so na
ogled traktorji, začenjam z njima, saj sta še posebej zanimiva.
To še zlasti velja za parni kotel, ki je bil v uporabi celih 93 let.
Pri Munktellu so leta 1853 izdelali prvo parno lokomotivo
na Švedskem – Förstlinger. Ta je vozila več kot tri desetletja,

motorje, po njej pa so spet nadaljevali proizvodnjo traktorjev,
gradbene mehanizacije in opreme.

Pod okrilje Volva

Na Švedskem smo bili tudi s
Pontonom
Tole je bila že tretja družinska pot k sorodnikom na Švedsko
s starodobnikom. Prvič smo se tja peljali z Mercedesovim
Pontonom 219 iz srede petdesetih let, drugič pa z Mercedesom 200D, W 115 in nikoli nismo imeli težav. Pač, eno smo
pa imeli: pri Pontonu mi je v Schleswigu pregorela žarnica.
Pri našem prvem potovanju s Pontonom so se prijatelji še toliko bolj trkali po čelu, saj sta bila leta 1994, ko smo se peljali
tja, otroka stara več kot šest in tri leta.

60 AVTO MOTOR CLASSIC

Muzej Munktell
stoji v stari
industrijski cetrti
Eskilstune, katere
del so spremenili
v muzejsko in
izobraževalno
obmocje.

Do začetka petdesetih let, ko jih je kupil Volvo, so delovali kot
samostojno podjetje. Po letu 1950 so podjetje preimenovali
v Volvo BM. Podjetje je raslo in postajalo vedno bolj priznana
blagovna znamka, ki je prevzela več podjetij po Evropi in
Ameriki. Leta 1985 so ustanovili skupino VME, ki so jo leta
1995 preimenovali v Volvo CE.

Munktell Museet
Muzej Munktell stoji v stari industrijski četrti Eskilstune, katere
del so spremenili v muzejsko in izobraževalno območje, tam
pa domujejo še različne kulturne dejavnosti. V neposredni
bližini je še mestni muzej in več šol. Muzej Munktell leži ob
plovni poti med severovzhodno ležečim jezerom Mälaren in
jugozahodnim jezerom Hjälmaren. Del poti pa poteka skozi
manjše jezero Närsjöfjärden. S to potjo je to območje povezano celo s Stockholmom in od tam s Severnim morjem, kar
je v času, ko še ni bilo cestnega prometa, bilo zelo pomembno.

ZGORAJ Tega buldožerja, leta 1940 izdelanega in 3,5
tone težkega, poganja šestvaljni bencinski motor, ki
so ga izdelali pri Volvu, in zmore 45 KM (33 kW).

V zbirkah so na ogled postavljeni industrijski izdelki, ki
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Muzej

Munktell

To ni klasicen
muzej. Kar nekaj
gradbenih strojev
je odprtih in
obiskovalci se smejo
povzpeti vanje.
LEVO Ob tako nazornih prerezih postane delovanje strojev
razumljivejše.
DESNO Munktells 30-40 ni najstarejši traktor (izdelali so ga leta
1913), je pa z 8,3 tone gotovo eden težjih in verjetno edini 'preživeli'
svoje vrste. Oznaka pomeni moč, ki jo razvije dvovaljni dvotaktni
dizelski motor z žarilno glavo.
SPODAJ Goseničar Volvo BN BV 202 je predvsem namenjen za
vožnjo po debeli snežni odeji, dobro pa se obnese tudi v blatu in
v močvirnem svetu. Izdelali so ga leta 1963, uporabljala pa ga je
predvsem švedska vojska.

potem pa neslavno končala v starem železu. Leta 2004 so
po starih skicah in slikah najprej rekonstruirali načrte, potem pa na njihovi podlagi izdelali delujočo repliko. Dve leti
pozneje jo je ob 150-letnici Švedskih železnic vozil Njegovo
veličanstvo Carl XIV Gustaf. Ob različnih priložnostih na
veselje obiskovalcev lokomotivo tudi poženejo.
Zelo zanimiva je zgodba o parnem kotlu, ki so ga leta 1899
izdelali v tukajšnji delavnici in vgradili v ladjo, katere domače pristanišče je bil Göteborg. V dvajsetih letih dvajsetega
stoletja so jo vzeli iz prometa, kotel pa prodali tovarni, v kateri so izdelovali sode. Tam so ga uporabljali do leta 1992,
ko so njegovo prednjo steno z vrati kurišča podarili muzeju.
SPODAJ Nekaj kabin strojev je odprtih in obiskovalci se lahko vanje
povzpnejo. Tale oče in sin sta morala zelo uživati, saj sta v grederju sedela
debelo uro.

Vse vrste traktorjev
Švedska je pomembna kmetijska država, v kateri so za
sodobno pridelavo hrane potrebovali traktorje, ki so jih izdelovali v Eskilstuni. Traktorji so osrednja zanimivost muzeja
Munktell. Razstavljajo tako znamke Munktell kot Bolinder-Munktell BM-Volvo in Volvo. Spremljamo lahko razvoj od
prvih korakov teh strojev do sedemdesetih let. Ob traktorjih
so razstavljeni še posamezni traktorski priključki in oprema.

Za oba spola in za vse starosti
To ni klasičen muzej, kjer je vse skrito za steklom ali zavarovano z vrvmi. Kar nekaj gradbenih strojev je odprtih in
obiskovalci se smejo povzpeti vanje. Edina težava pri tem je,
da fante ne morete zbezati iz kabine, zato obisk traja trikrat
dlje, kot ste načrtovali. Gledal sem starše in stare starše, kako
so se mučili z naraščajem. Na koncu ogleda pridemo do igralnice, kjer se 'mladina' na nevsiljiv način nauči nekaj novega
o tehniki. Po celotnem muzeju je obilo občutljivih zaslonov
na dotik, preprostih in zapletenejših prikazov in maket, ki
določene tehniške rešitve razložijo na preprost način – interaktiven muzej.

Gradbena mehanizacija
Zbirka gradbene mehanizacije se začne s parnim valjarjem
Zettelmeyer, ki so ga izdelali v tem nemškem podjetju. Pri
Munktellu so parne valjarje začeli že sredi prvega desetletja
dvajsetega stoletja, valjarje na surovo nafto pa že leta 1913. V
zbirki so med drugim šestvaljni bencinski buldožer in grederji
– te so pri Munktellu začeli izdelovati leta 1924. Izjemno
zanimiv je tudi goseničar s prikolico, namenjen za vožnjo
po zasneženih in zaledenelih območjih, ki ne spada med
gradbene stroje.

Motorji
Pregled motorjev začenjajo z velikim parnim strojem, ki je
poganjal 3-fazni generator na tej lokaciji do leta 1952, potem
je tukaj ladijski parni stroj ter stabilni dizelski in bencinski
motorji. Nekateri so namenjeni za prikaz delovanja in nudijo
čudovite preglede skozi prereze.
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ZGORAJ To ni običajen stabilni motor na vozičku, ampak
lokomobila iz leta 1913, ki lahko deluje celo na surovo nafto,
kar pomeni, da jo lahko poganjamo tudi z dizelskim gorivom ali
kerozinom.

Vsekakor je vreden ogleda. Zbirke niso omejene samo na tehniške zadeve, ampak jih popestrijo še različni drugi predmeti
in prikazi – od pisarn do delavnic, različnih listin in podobno.
Žena je z mano postala poznavalka tehnike, saj prebere skoraj vsak članek, ki ga oddam. Pravi, da se v muzeju Munktell
ni prav nič dolgočasila. Res pa je, da bi tam ostal vsaj uro ali
dve dlje, če bi bil sam ali s kakšnim starodobniško-tehniškim
bolnikom, ki ga zanima vsak zobnik.
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Nesselsdorfer

Popravilo leta 1961. V tehnični šoli za prevoz
avtomobilov niso kupili gumijastih pnevmatik,
kolesa so bila prekrita z gumijastim trakom.

BESEDILO: János Hídvégi, raziskovalec Muzeja za promet v Budimpešti, Madžarska
FOTOGRAFIJE: Arhiv avtor, članek prvič objavljen v reviji veteran Auto und Motor Zeitung, 2020

OBNOVA
NESSELSDORFERJA

Prenova
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Nesselsdorfer

Vállalat kupilo tudi avtomobile Škoda 1101 za 34.500 Ft. Na
srečo so bili strokovnjaki, ki so zbirali vozila, tudi strokovnjaki
za avtomobile. Tako so nekatera zbrana vozila z veliko tehnično vrednostjo bila predana muzeju, vključno s celotnimi
vozili ter deli in sestavnimi deli. Večina predanih vozil in
delov je pristala v talilnicah, kar je povzročilo nepredstavljivo
opustošenje predvojnega voznega parka. Medtem ko so leta
1939 statistični podatki pokazali 27.199 osebnih avtomobilov,
je bilo leta 1954 od 10.083 osebnih avtomobilov le 1.872 v
zasebni lasti.

SPODAJ Šasija z zobatim hladilnim sistemom,
z zadrževanjem hladilne vode, pred katero stoji
originalni uparjalnik.

Kršitelje pravil lahko doletijo resne posledice, saj je bilo več
'skritih' avtomobilov poslanih v muzeje. Lani je bil čudežno
obnovljen in restavriran Nesselsdorfer B iz leta 1902, eden
najredkejših avtomobilov, ki jih je izdelal prvi proizvajalec
avtomobilov v Srednji Evropi.

Eden najbolj vznemirljivih dogodkov muzeološkega in muzejskega dela v Muzeju prometa je, ko lahko aktivno sodelujemo pri ponovnem rojstvu in obnovi starega vozila. Lani
sem bil eden od udeležencev takšnega izjemnega dogodka, ko smo restavrirali enega najdragocenejših, najstarejših
in najbolj izvirnih avtomobilov muzeja, Nesselsdorferja iz
leta 1902. To kompleksno in raznoliko delo je bilo zaupano
zunanjemu izvajalcu restavratorskih del.
Do druge svetovne vojne je bila zbirka Muzeja za promet,
odprtega leta 1899, sestavljena predvsem iz železniških
in ladijskih predmetov, zelo malo pa je bilo predmetov iz
drugih prometnih panog. Po vojni se je pojavila zamisel, da
bi pripravili razstavo, ki bi zajemala vse prometne sektorje.
Muzej je bil prenesen z Madžarskih kraljevih državnih železnic
na novoustanovljeno Ministrstvo za promet in poštne zadeve,
kar je morda olajšalo idejo o novem muzeju. Razpadajočo
stavbo muzeja so zaprli, zbirateljsko delo pa se je nadaljevalo. To delo je moralo biti opravljeno, saj novi zbiralni sektorji
niso imeli predmetov za razstavljanje, pa tudi zato, ker je imela politika velik vpliv na razvoj različnih prometnih sektorjev.
Predmeti cestnega prometa so dobili posebno mesto, saj so
omejitve porabe goriva ob koncu leta 1950 prepovedale uporabo avtomobilov v zasebni lasti, lastniki pa so morali svoja
vozila prodati ali predati državi. Žal je o prodaji avtomobilov
znanega zelo malo, vendar razpoložljivi podatki kažejo, da
jih je država kupila za delček njihove takratne tržne vrednosti.
Morda je nazoren podatek, da je podjetje Autótaxi Nemezti
Vállalat, pozneje znano kot Főtaxi, na začetku petdesetih
let prejšnjega stoletja ponudilo za prodajo izrabljen taksi
Magomobil, izdelan med letoma 1924 in 1928, obnovljen pa
leta 1947, po ceni 2.000 HUF, vendar so ga 5. februarja 1951
prodali za 20.000 HUF. Na začetku leta 1947 je liter bencina
znašal 1,08 forintov (Ft), leta 1949 pa je podjetje Autótaxi
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ZGORAJ Obnovljen avtomobil iz leta 1902 z
originalnimi deli, z originalnimi barvami, špice na
kolesih so prav tako originalne.
SPODAJ Nesselesdorfer stoji v restavratorski delavnici
pred restavriranjem.

Ta avtomobil je preživel v izjemnih okoliščinah, 'popolnoma
tuj sistemu', in je imel srečo, da je preživel opisane burne
zgodovinske čase. Zaposleni v muzeju so za širitev svojih
zbirk iskali 'stare starce' iz sveta avtomobilizma. Tako so
spoznali strica Nándorja Hórija, ki je vse življenje delal v avtomobilskem servisu in je bil eden redkih, ki je lahko do konca
življenja ostal zasebni podjetnik v 'mali trgovini'. Na Madžarskem je lahko delovalo zelo malo zasebnih podjetnikov, zlasti
na začetku socializma.
Nándor Hóra je bil mehanik v najosnovnejšem pomenu
besede, saj je prodajal, trgoval, oblikoval in popravljal sodobna mehanska orodja tistega časa. Delal je za več podjetij,
vendar se je večinoma preživljal kot zasebni podjetnik, mali
obrtnik. V mladosti je bil vrhunski kolesar, delal pa je tudi v
garaži Velodroma pri enem od prvih avtomobilskih trgovcev.
Ustanovil je svoje podjetje, v katerem je najprej izdeloval kolesa, nato pa še motorna kolesa. Leta 1912 se je z ulice Lujza
v VIII. okrožju preselil na ulico Ilona v Rákosszentmihályju in
do konca življenja delal v delavnici ob svoji hiši. Leta 1959 je
prejel naziv izjemnega malega obrtnika, kmalu zatem pa še

ZGORAJ Menjalnik s 4 + 1
prestavami in diferencial.
LEVO Motor je mogoče zagnati le z
ročno ročico. Motor je deloval tudi
v letih 1961 in 2020.
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razdelilnik, na oba valja pa je bil nameščen uplinjač), vendar
na srečo niso bili odstranjeni originalni deli in so verjetno bili
sedeži na novo oblazinjeni.

ZGORAJ Številka šasije: 111, je zapisana na originalni bronasti
ploščici v radiatorju.

ZGORAJ Motor je v sredini pod karoserijo, dvovaljni bokserski motor s
prostornino 3200 cm3, močjo 12 KM in vodnim hlajenjem.

Nekatere slike del, opravljenih v tehničnem centru, so na
voljo tudi v javnem arhivu slik v Fortepanu. Muzej ima tudi lasten arhiv fotografij, posnetih med obnovo vozila. Dobro stanje vozila je razvidno iz fotografij. Na eni od njih je videti originalno stikalo za vžig Abreiz, vendar mehanizma za njegovo
premikanje ob prihodu v muzej ni bilo več. Vozilo je bilo brez
pnevmatik. Te so nadomestili z vgradnjo polnih pnevmatik.
Po popravilu je avtomobil 11. junija 1961 sodeloval na prvi
povojni paradi veteranskih avtomobilov, ki je vozila iz muzeja
odpeljala v stavbo Ministrstva za promet in poštne zadeve
na ulici Dob, od tam pa na letališče Ferihegy, prizorišče prve
mednarodne avtomobilske dirke na Madžarskem. Avtomobil
je bil dolga leta na ogled na stalni razstavi muzeja, vendar
se je njegovo stanje skozi desetletja nenehno slabšalo.
Nekajkrat je bil razstavljen na krajših razstavah, vendar zaradi
svojega stanja ni več na ogled. Obnovo smo naročili pri zunanjih izvajalcih. Menimo, da smo izbrali najboljšega izvajalca
obnove, Balázsa Földija. Pred obnovo vozila je bil opravljen
temeljit pregled stanja. Zaradi starosti in izvirnosti vozila
smo kot glavni cilj opredelili ohranitev originalnih delov, kot

naziv izjemnega industrijskega delavca. V zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja je pri 83 letih še vedno obdeloval
prestavne ročice za bližnjo tovarno Ikarus.
Nándor Hóra je vozilo Nesselsdorfer ohranil in ga ob koncu
petdesetih let prejšnjega stoletja prodal Muzeju za promet z
drugimi svojimi vozili. Muzejska zbirka je v tem času vključevala tudi trisedežno kolo tridem, ki ga je zasnoval in izdelal
sam, dvosedežno motorno kolo, zasnovano za dvosedežno
dirkalno kolesarsko kočijo, domnevno na motorni pogon,
vendar nikoli dokončano, ter prvo madžarsko vozilo za
prevoz potnikov, štirikolesnik, ki ga je prav tako izdelal sam.
Hóra je ohranil tudi avtomobil Nesselsdorfer, ki po drugi svetovni vojni ni bil več v uporabi, vendar je bil delujoč, njegovo
prvotno stanje pa skoraj ni bilo spremenjeno. Njegov vžigni
sistem je bil preurejen v visokonapetostni magnet (prvotno
je bil motor opremljen z Boschevim nizkonapetostnim, t. i.
Abreizovim vžigom), površinski uparjalnik z odstranjenim
dovodom goriva pa je bil preurejen za delovanje z dvema
uplinjačema z vodoravnim pretokom. Karoserija in podvozje
avtomobila sta bila skoraj originalna.
Muzej se je na obnovo vozila pripravljal že dlje, pričakovani stroški obnove pa so bili zbrani na razpisih. V letih po
nakupu je bil avtomobil prebarvan in obnovljen, kar so zaradi
odsotnosti ustrezno usposobljenega strokovnjaka v muzeju
opravili v avtomobilskem tehničnem centru na ulici Rippl-Rónai v Budimpešti. Med popravilom so s šasije odstranili
karoserijo s prejšnjimi spremembami, ki so bile nekoliko
spremenjene, da bi povečali varnost delovanja (vžig je bil
spremenjen v baterijski vžig, nameščen je bil avtomobilski
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ZGORAJ V originalni knjigi naročil je Reiche 111 številka šasije,
avtomobilski podatki, dva kasnejša lastnika.

sekundarni cilj pa operativno pripravljenost vozila. Merila za
obnovo so bila opredeljena na splošno. Poleg uporabnosti
sta bila med vprašanji, o katerih je treba odločati med obnovo, tudi barva vozila in oblazinjenje. Ker je to odprto vozilo,
smo domnevali, da so bili sedeži prvotno oblazinjeni v usnje.
Da bi odgovorili na neodgovorjena vprašanja, smo hkrati z
začetkom obnovitvenih del obiskali muzej in arhiv tovarne
Tatra, saj je bila to tovarna, v kateri so izdelali Nesselsdorferja
in kjer smo našli veliko zanimivih in pomembnih informacij o
avtomobilu in proizvodnji avtomobilov.
Tovarno je ustanovil Ignác Sustala, ki se je leta 1836 pri 14
letih začel učiti izdelovanja kočij. 7 let je preživel pri čeških
izdelovalcih kočij, nadaljnjih 7 let pa na Dunaju, kjer se je
učil veščin obrti. Po vrnitvi na Češko se je zaposlil pri Filipu
Kollerju, enem najbolj priznanih proizvajalcev dvornih kočij.
S pridobljenimi izkušnjami se je vrnil domov v Nesselsdorf
– Koprivnice in ustanovil lastno delavnico za izdelavo kočij.
Leta 1850 sta z dvema pomočnikoma izdelala svojo prvo kočijo. V skladu s tedanjim običajem je Sustala za svoja vozila
uporabljal tudi izdelke drugih lokalnih obrtnikov; kovane
dele je izdelal kovač Bartel, kolesa pa lokalni kolar in bognar
Kuchar. Tovarna se je še širila, poleg kočij pa so izdelovali
tudi preprosta potniška in tovorna vozila. V šestdesetih letih
19. stoletja so vozila pošiljali tudi zunaj monarhije, in sicer v
Rusijo, Galicijo, Prusijo in celo v Ameriko. V 70. letih 19. stoletja je podjetje s 150 delavci letno izdelalo do 1.200 vagonov.
Od leta 1882 so k svojim dejavnostim dodali še proizvodnjo
železniških vagonov. Podjetje se je začelo razvijati v veliko
industrijsko podjetje. Po smrti ustanovitelja leta 1891 je podjetje prevzel njegov sin Adolf, vendar je po nekaj letih prodal
svoj delež. Podjetje se je preoblikovalo v delniško družbo in
prevzelo ime Nesselsdorfer Wagenbau Fabrik Gesellshaft.

ZGORAJ Slika je posneta na šolskem dvorišču; na
avtomobilu sedijo učitelj in učenci, ki so popravljali
avtomobil.
SPODAJ Osnova avtomobila je iz lesa, podobno
kot pri kočijah.

Ko se je leta 1897 pojavila zamisel o proizvodnji avtomobila
kot novega prevoznega sredstva, med lastniki ni bilo nobenega od ustanovnih članov družine. Prvi avtomobil je bil izdelan
leta 1898 in predstavljen na avstrijskem avtomobilskem salonu na Dunaju. To je bil prvi avtomobil v Srednji in Vzhodni
Evropi. Njihovi izdelki so najprej dobili ime. Prvi avtomobil
se je imenoval Präsident. V dveh letih je bilo izdelanih vsaj 8
primerkov tega tipa, vsak z drugačnim imenom. Vir energije
so kupili pri nemškem podjetju Benz (morda ne po naključju). Karoserija vozila je bila podobna vozilu Benz Mylord,
ki je bilo podobno kočiji. Prvi mali avtomobil Nesselsdorfer
tipa A je bil predstavljen leta 1900, med njegovo proizvodnjo
pa je bil pri družbi Benz kupljen dvovaljni bokserski motor.
Poznejši modeli so bili že opremljeni z lastnimi izboljšanimi
motorji. Izdelanih je bilo 17 primerkov tipa A, ki so še vedno v
veliki meri nosili značilnosti modela Präsident, le da so imeli
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drugačno šasijo in zasnovo. Tip A se je imenoval tudi tip 2,
kar se nanaša na število sedežev, vendar je bilo izdelanih več
štirisedežnih različic z dodatnimi sedeži. Naslednje leto je
bil izdelan tip B, ki je imel značilnosti 'sodobnega' avtomobila. Prostornina motorja se je povečala na 3.188 cm3, moč
pa na 12 KM (8,8 kW). Šasija, podvozje in pogonski sklop
so bili enaki, tudi kolesa so bila enako velika. Vendar je bila
karoserija prilagojena zahtevam strank, zato dva modela v
seriji nista bila enaka. Na voljo so bile različice s 4–6–8 sedeži
in različnimi karoserijami. Model so izdelovali dve leti, skupaj
pa so izdelali 31 primerkov. Kolikor nam je znano, je poleg
avtomobila v Muzeju prometa shranjena v Muzeju Tatre še
8-sedežna različica.
Originalne knjige naročil hranijo v muzeju tovarne Tatra. V
njih je veliko zanimivih podatkov o naročenih tipih. Tovarna je izdelana vozila tudi fotografirala, tako da je mogoče
videti, v kakšnem stanju je bilo vozilo v času izdelave. Na eni
strani knjige naročil sta bila poleg tistega v muzejski zbirki za
Madžarsko kupljena še dva tipa B. Šasijo številka 105 je 16.
junija 1902 naročil grof Béla Serényi iz Putnoka. Nakupna
cena avtomobila z 12-konjskim motorjem je znašala 11.174
kron. Grof Serényi je svoj avtomobil prodal štiri leta pozneje,
17. novembra 1906, knezu Augustu Labkoviczu v Wiener Neustadtu. Avtomobil s številko šasije 112 je naročil grof Móricz
Eszterházi iz Csákvára.
Avtomobil v muzejski zbirki, številka šasije 111, je grof József
Hunyady naročil 9. 9. 1902. Naročilo vsebuje tudi opis 'opreme' avtomobila: »Ohne Dach, runde Sitze, Kasten dklblau
(dunkelblau), Räder natur, blaues Tuch« (brez strehe, okrogli
sedeži, temno modra karoserija, naravna platišča, modro
oblazinjenje). Pri branju starega nemškega besedila smo za
pomoč prosili tudi rojene govorce nemškega jezika, ki poznajo stara besedila. Glavne značilnosti vozila so bile enake,
kot so opisane v besedilu. Pozneje pa smo med obnovo na
več mestih odkrili prvotno temno modro barvo karoserije. V
naročilnici so navedeni tudi podatki o drugih lastnikih: grof
Hunyady je avtomobil prodal baronu Vécseyju v Sárközújlaku,
ki je zdaj del romunske županije Satu Mare, avtomobil pa je

Nesselsdorfer

bil vrnjen Albertu Lovatki v Abonyju v županiji Pest. Žal v teh
vpisih niso navedeni datumi prodaje.
Iz teh vpisov je razvidno, da so bili avtomobili vrnjeni v tovarno na 'servis', kjer so bili zabeleženi podatki o novih lastnikih.
To pojasnjuje tudi dejstvo, da so prvotne lesene blatnike
avtomobila zamenjali blatniki iz stisnjene pločevine, ki so jih
uporabljali poznejši modeli.
V naročilnici je ob imenu grofa Hunyadyja kot kraj bivanja
vpisan 'Senes'. Napačni vpis smo identificirali kot Szentes in
poskušali najti povezavo med družino Hunyady in Szentesom. Raziskava je pokazala, da družina Hunyady nima nobene povezave s Szentesom in da ni potomec družine Hunyady,
ki se je borila s Turki, ter njihovih posestev.
Živeli so v okrožju Somogy, v okolici Meszetgnyőja, Kéthelyja
in Keleviza. Družina je med drugim podpirala razvoj turizma
in športne plovbe na Blatnem jezeru, zaradi česar se zdi verjeten vnos imena mesta Szemes (dobro preberite v drugem
zapisu). Na podlagi razpoložljive družinske zgodovine je verjetno, da je takrat starejši grof, ki je naročil avtomobil, februarja 1942 nenadoma umrl v Budi. Po drugi svetovni vojni se je
del družine preselil v Italijo, eden najmlajših potomcev, grof
József Hunyady mlajši, pa je po spremembi režima odkupil
del družinske posesti in se vrnil na Madžarsko. Uspelo nam je
vzpostaviti stik z gospodom Józsefom Hunyadyjem mlajšim,
ki nam je povedal, da je v družinskem arhivu fotografija
Nesselsdorferjevih.
Spomnimo se tudi nekaterih podatkov o obnovi: med obnovo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja so večino pritrdilnih
elementov zamenjali z metričnimi vijaki. Med obnovo je gospod Balázs Földi izdelal vijake velikosti Withworth na pod-

ZGORAJ Motor je bil predelan; z visokonapetostnim vžigom
in z avtomobilskim uplinjačem, v originalu je bil "abreiz vžig"
in z uparjalnikom.
LEVO Podvozje in karoserija leta 1961, na dvorišču muzeja.
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ZGORAJ Kulisa ročnega menjalnika je izven karoserije
avtomobila.
DESNO Originalna fotografija avtomobila, ki je deloval leta 1902.

lagi originalnih pritrdilnih elementov. Ko so motor razstavili,
so ugotovili, da je zunanja tirnica enega od ležajev ročične
gredi – krogličnega ležaja, podobnega današnjim kolesnim
ležajem, 'stožčastega' na obeh straneh, vendar z nastavljivo
zračnostjo – v celotnem prečnem prerezu zlomljena. Zagon
motorja z zlomljenim ležajnim obročem bi bil nevaren, vendar se je restavrator zavezal, da bo izdelal nov ležajni obroč,
da bi zagotovil njegovo uporabnost.
Sestavni deli podvozja avtomobila so bili v dobrem stanju,
zato niso bila nujna večja popravila. Leseni okvir ohišja je
izdelan iz jesena, na zunanji strani pa ga prekriva tanka plošča iz mahagonijevega lesa. Zamenjava lesenih elementov
pri karoserijskih ploščah ni bila nujna. Zrahljani tečaji so bili
pritrjeni z lepljenjem, medtem ko je bilo treba sedeže ojačati
z lepljenjem ojačitvenih lesenih plošč. Pri razstavljanju oblazinjenja je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo večkrat na novo
oblazinjeno. Po odstranitvi barve je bila na več mestih lesa
vidna prvotna modra barva karoserije. Material za oblazinjenje je bil izbran v drugačni barvi in teksturi kot v originalu. Iz
originalnih fotografij je razvidno, da je bil material za oblazinjenje verjetno vodoodporen in tog, saj je bilo ukrivljene
dele mogoče ponovno oblaziniti le z zložitvijo materiala za
oblazinjenje, ko se je spremenila velikost. Seveda so bili na
vozilu tudi obrabljeni deli z manjšimi napakami, vendar vozila nismo nameravali uporabljati, zato nismo zahtevali obnove
obrabljenih delov. Motor je bil obnovljen in je delujoč, vendar
nameravamo vozilo uporabljati kratek čas za snemanje,
med katerim lahko zainteresiranim strankam predstavimo
delovanje vozila. Tudi stanje koles je kazalo na dobro stanje

vozila. Kolesa so bila opisana kot 'naravna' in v originalnem
stanju, zato jih je bilo treba za obnovo popolnoma razstaviti.
Zamenjati ni bilo treba nobene lesene špice, vse nastavljive
stožčaste valjčne ležaje pa je bilo mogoče obnoviti. Ker za
ta avtomobil ni bilo mogoče dobiti originalnih delov, so
vozilu obnovili sistem vžiga in uplinjač, ki sta bila sčasoma
zamenjana, na šasiji pa so obnovili vse originalne dele, ki so
po spremembah izgubili svojo prvotno funkcijo.
Potniški avtomobil Nesselsdorfer B iz leta 1902 ni le redek,
temveč je pomemben tudi zaradi svoje vloge v zgodovini
avtomobilske industrije, saj je bil prvi avtomobil, izdelan s
šasijo, ki je bil zasnovan za veliko proizvodnjo, medtem ko je
bila karoserija še vedno izdelana po meri.
Pri obnovi avtomobila so ohranili originalne sestavne dele in
jih obnovili s čim manj spremembami.
Naše sodelovanje z izvajalcem obnove, Balázsem Földijem,
je zgledno, pri čemer smo ves čas projekta bili priča pravemu
muzejskemu pristopu k obnovi in najboljši možni izvedbi del.
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OD LJUBLJANE
DO VALENCIE
BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: Žan Rek
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Zapuščena bencinska črpalka v
Italiji malo pred Torinom.
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TAM Pionir PI 561

Potopis

ZGORAJ Zgodnjo jutro v Valencii.
DESNO Medtem ko sem se jaz odpravljal spat, so se
drugi odpravljali v službo.

LEVO Slika na kateri je vidna prepojenost Barcelone z umetnostjo. Na
vsakem koraku so umetniki, ki ustvarjajo na ulicah.
SPODAJ Ulice Barcelone.

Strah je kar zanimiva reč, saj ti onemogoča stvari, ki si jih
globoko v srcu želiš narediti. Tako je ideja po roadtripu sedela v moji glavi že nekaj mesecev in me počasi razjedala,
dokler nisem spoznal, da nimam ničesar izgubiti. Nekaj
denarja imam prihranjenega. Kaj je najhujše, kar se mi
lahko zgodi? Počena pnevmatika? Avtomobil v okvari? Mi
ukradejo stvari? To je samo nekaj strahov, s katerimi sem
se spopadal vsakodnevno. Ko sem ugotovil, da sta novo
doživetje in izkušnja vredni veliko več od naštetega, poti ni
bilo več nazaj.
Prva stvar, kam sploh hočem iti? Za Sever je že prepozno.
Tam je sneg in hladne temperature mi nikoli niso ugajale.
Najbolj se mi zdi smiselno podati proti Španiji. Tako se je
rodil moj cilj VALENCIA. Do Valencie se bom odpeljal čez
dolomite, Pirenejev in nato po Španski obali do Valencie. Cilj
je bil določen. Vedel sem, da se na to pot nočem podati sam.
Zmeraj sem rad delil doživetja z drugimi. Če bom sedel ob
cesti s počeno pnevmatiko, bi vsaj rad imel nekoga, ki mi bo
pomagal s pritoževanjem in tarnanjem. Tako se mi je na potep pridružil prijatelj Jan. Ko sem omenil roadtrip, so se mu
oči zasvetile. Vprašal je le: »Kdaj in kje? Aja, in s čim greva?«
Na to vprašanje še nisem imel odgovora. Na pot pa se nisem
hotel podati z avtomobilom, ki nudi vse udobje, je zanesljiv
in požira luknje kot kakšen Jaguar. Zato sva po tednu dni
iskanja našla avtomobil, v katerega sva se zaljubila na prvi
pogled. To je bila Toyota Starleta XL, letnik 1987. To 34-letno
gospo sva poimenovala Starleta. Poganjal jo je 1000-kubični
in 40-kW bencinski motor, ki se nama je zdel prav poskočen,
dokler nisva vanjo natovorila opreme za kampiranje, hrane
ter krame, ki je sploh nisva potrebovala.
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ZGORAJ Italijanske bencinske črpalke si je Starleta kar dobro
ogledala.
SPODAJ Ulični performerji na ulicah Barcelone, ki so dejansko
dobili kar nekaj najinih €.

Po tednu dni iskanja
sva našla avtomobil,
v katerega sva se
zaljubila na prvi
pogled. To je bila
Toyota Starleta
XL, letnik 1987. To
34-letno gospo sva
poimenovala Starleta.
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Od Ljubljane do Valencie

nadstropje stavbe, ki je bilo videti zapuščeno. Po kratkem pomisleku, da bom izgubil kakšno ledvico, so se odprla polkna
na strani stavbe: »Come here, test you, yes?« Po hitrem vstopu do možganov skozi nos sem prejel blagoslov, da lahko
brez težav prečkava mejo. Tako se je začel najbolj epični del
roadtripa. Ravnine so se spremenile v veličastne gore, krožni
promet pa se je spremenil v 180° ovinke, ki so vodili skozi
gorske prelaze. Starleta ni pokazala nobenih znakov slabosti,
saj je klance premagovala z lahkoto. Kilometer po kilometer
sva opazila, da sva jo malo razpihala. Na plano je prišlo vseh
54 konjev. Kot da bi nama bila hvaležna, je zmeraj kresnila v
prvo in potegnila v vsak hrib.
Po 6-urni vožnji ob zasneženih dvatisočakih sva se spustila v
dolino na francoski strani in našla prvi kamp, kjer bi se lahko
spočila z razgledom na gore. Kmalu je prikorakal možakar
z recepcije kampa, ki naju je prepričal, da naj se spustiva
še nekaj kilometrov nižje do drugega kampa, saj se ponoči
temperatura spusti do –5 °C. Spanje v najinih šotorih bi tako
bilo več kot neprijetno, zato sva se odpravila, kot nama je
svetoval možakar. Naslednja postaja je bil Montpellier. To je
mesto ob južni obali Francije, v regiji Oksitanija, s populacijo
DESNO Bazilika Sagrada Familia se vidi skoraj iz vsakega kotička
Barcelone.

Po 3 tednih priprav in urejanju vseh stvari za brezskrben odhod
je prišel čas, da odrineva proti Valencii. Najprej občutki niso bili
popolnoma znani, kaj delava. A sva prepričana, da hočeva to
narediti? A poti ni bilo več nazaj.
Zaklenila sva vhodna vrata stanovanja, zaprla prtljažna vrata
avtomobila in krenila iz Ljubljane ob 12. uri. Pot naju je peljala
skozi Italijo do Jezera Iseo jugovzhodno od Milana, kjer sva
prvič prenočila v najinih šotorih čudovitega kampa ob jezeru.
Okolica je bila prečudovita. Prav tako nama je slabo sporazumevanje v angleščini naznanilo, da nisva več v Sloveniji in da se
je roadtrip uradno začel. Do Valencie sva želela priti v 7 dneh,
zato sva zgodaj pospravila stvari, jih položila v avtomobil in se
odpravila do Torina. Pot se nama je zdela zelo dolgočasna, saj
se je vila med industrijskimi območji ter stavbami, prav tako pa
nama krožni promet na 500 m ni ugajal. V Torino sva prispela
ob sončnem zahodu. Utrujena od dolge vožnje sva se nastanila
v hotel, poiskala nekaj za pod zob in se odpravila vznemirjena
v posteljo, saj sva vedela, da naslednji dan vstopava v Francijo,
kjer naju bodo obdajala le še gorovja.
Jutro se je začelo stresno. Po ponovnem pakiranju sva morala
poiskati hitri test zame, saj po drugem odmerku cepiva še ni
minilo 7 dni in tako nisem imel uradnega dovoljenja za vstop
v Francijo. Po 3-urnem iskanju 'Green passa', kot mu pravijo
Italijani, sva prišla do lekarne, kjer so me pospremili v prvo
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Starleta ni pokazala nobenih znakov slabosti, saj
je klance premagovala z lahkoto. Kilometer po
kilometer sva opazila, da sva jo malo razpihala. Na
plano je prišlo vseh 54 konjev.
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Potopis

Od Ljubljane do Valencie

LEVO Avtomobilistična zgodovina naju je spremljala na vsakem
koraku.
DESNO Španski Pireneji.
DESNO ZGORAJ Ulice Montpellierja, ki nudijo odlično kulinariko
na vsakem koraku.

608.000 ljudi, ki so naju presenetili z neverjetno prijaznostjo
in dobro kulinariko. Kar grizlo naju je, da v tem mestu nisva
mogla prenočiti še kakšnega dneva več, saj sva slišala, da je
mesto odlično za zabave. A kaj moreva, sva na 7-dnevni misiji
do Valencie, in to nama bo uspelo za vsak denar. Zjutraj ob
6. uri bi telefon najraje vrgel skozi okno, ko naju je zbudil za
nadaljevanje poti. Po hitrem zajtrku, ki nama ga je pripravila
gospa, pri kateri sva prenočila, sva bila polna energije in
pripravljena za prečkanje meje s Španijo. Kaj, jutri bova že
v Španiji? To se nama je zdelo popolnoma neverjetno. Šele
odpravila sva se iz Ljubljane, jutri pa se bo Starleta že grela
na španskem asfaltu. Po vijuganju skozi Francoske Pireneje
in občudovanju malih mestec, v katerih bi brez težav posneli
vse epizode filma Game of Thrones ali Harry Potterja, ter
po nekaj hitrih postankih, da sem v zrak spustil drona in
posnel nekaj slik, sva se z avtomobilom hrabro približevala
španski meji. Narava ni razočarala niti na enem koraku,
na visokih planotah pa je kar mrgolelo krav, konjev, ovc in
drugih živali. Obdajale so naju scene, iz katerih bi lahko na
100 m naredil novo ozadje za računalnik. V objemu takšne
narave sva prispela v Španijo, kjer naju ni pričakala obmejna
kontrola. Pospravila sva stvari in se za noč preselila v hotel na
vrhu hriba, in sicer v kraju Puigcerda, ki je na meji Španije in
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Francije. Zbudila sva se v prelepo sončno jutro, s pogledom
na obsijane Pireneje. Nadela sva si kratke hlače in vetrovko
ter se odpravila proti avtomobilu. Na najino presenečenje
je bilo zunaj –3. Dobra budnica, da je zima v gorah že za
vogalom. Prav tako je to bil močan opomnik, da imava srečo,
saj je avtomobil bil še zmeraj obut v poletne pete iz leta 2016.
Postrgala sva led z vetrobranskega stekla. Čez pol ure vožnje
se je temperatura iz –3 dvignila na 23 stopinj. Naslednja
destinacija je bila BARCELONA. Pot do tja je bila vse prej kot
mirna in ravna. Vodila naju je skozi doline, kotline, jezove in
mostove. Po 6 urah vožnje sva prispela do drugega največjega mesta v Španiji. Ker sva bila že zelo blizu cilja, sva se
odločila, da v Barceloni prenočiva dva dni. Že nekajkrat sem
bil v glavnem mestu Katalonije, zato sem vedel, da Barcelona
ne bo razočarala. Tukaj sva se končno malo umirila in se
sprostila od konstantnega pospravljanja, kuhanja, postavljanja šotorov in vožnje. Prav prijetno je bilo pozabiti Starletine
sedeže, in sicer prijetno ropotanje skozi slabo izolirano steno.
A po dveh neprespanih nočeh in glavobolu od Sangrije
sva prav veselo sedla za volan gibčne gospe, ki je še vedno
vztrajala z nama in se veselila vsakega ovinka, kot da bi imela
4 leta in ne 34. Po ponovnem tovorjenju avtomobila sva
pognala vseh 54 konjev proti Valencii. Celotno pot naju je ob-

Obcutek vseh
štirih koles skozi
volan, hrumenje
4-cilindrskega motorja
in zavedanje, da si na
cesto spravil ter obudil
nekaj avtomobilisticne
zgodovine, je
neprecenljivo.

dajalo morje, veter pa nama je skozi široko odprta okna
mršil lase. Veselja nisva mogla skrivati, ko so obcestne
table nakazovale, da se približujeva končnemu cilju, ki se
je še pred tednom dni zdel tako daleč. Mesto s približno
800.000 prebivalci je tretje največje, in sicer za Madridom
in Barcelono. Mesto ima bogato zgodovino, ki jo opaziš
na vsakem koraku. Tako sva po več kot 3.000 kilometrih
prispela do konca najinega roadtripa.
Dogodivščina ne bi bila toliko zanimiva, če bi se na pot
odpravila z avtomobilom, ki ne bi imel toliko značaja,
kot ga ima Starleta. Občutek vseh štirih koles skozi volan,
hrumenje 4-cilindrskega motorja in zavedanje, da si na
cesto spravil ter obudil nekaj avtomobilistične zgodovine, je neprecenljivo. Takšno izkušnjo pa priporočava
vsakemu, ki ima željo po odkrivanju našega čudovitega
sveta, in sicer na način, kot so ga odkrivali naši starši.
Strah je tisti, ki nam onemogoča, da se lotimo ter naredimo stvari, ki si jih želimo. Na drugi strani straha pa ležijo
nove izkušnje, dogodivščine in nore zgodbe za vnuke in
prijatelje.
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Jubilejni 25. Zimski rally
za klasicne motocikle, Kras 2022

Zgodovina motorizacije držav

BIVŠE JUGOSLAVIJE

Sežana, 28.-30. januar 2022

m/klubcmoc

info: www.facebook.co

za motocikle in prikoli~arje starej{e od 30 let
ZANESLJIV

PARTNER
NA POTI

KURILNO OLJE IN DIESEL BENCINSKI SERVISI
AVTOPRALNICE

TEHNIČNI PREGLEDI

HOMOLOGACIJE

TAHOGRAFI

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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NADALJEVANJE
Začetki izdelave osebnih in lahkih terenskih vozil
v Crveni Zastavi
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Zgodovina motorizacije

Crvena Zastava

ZACETKI IZDELAVE OSEBNIH
IN LAHKIH TERENSKIH VOZIL
V CRVENI ZASTAVI
Številni so prepričani, da je bil prvi povojni avtomobil, ki so ga začeli po 2. svetovni vojni proizvajati v
Crveni Zastavi, model 600/750, popularni Fičko, a
ni tako. Fičko je resnično bil zaslužen za osnovno
motorizacijo povojne Jugoslavije, a prvo osebno
vozilo, ki je pripeljalo iz Zastave, je bil model 1900
A, sodelovanje s Fiatom pa so začeli predvsem
zaradi terenske Campagnole (AR 51), saj so veliko
število takšnih vozil potrebovali v Jugoslovanski
ljudski armadi.

Fiat 1400 A
V okviru pred tem omenjenega obnavljanja proizvodnega programa so pri Fiatu marca 1950 predstavili
prvi povojni popolnoma nov model višjega srednjega
razreda – 1400. Avtomobil je imel samonosno karoserijo
sodobnih potez s sodobnim motorjem z glavo in blokom
iz aluminijaste lahke legure v bencinski izvedbi. Slednji
se je leta 1953 pridružila različica z dizelskim motorjem,
prostornine 1,9 litra, pri katerem so ne glede na večjo
delovno prostornino obdržali enako oznako.

Mijalko Todorič, član Zveznega izvršnega sveta
Jugoslavije.
To je bilo hkrati prvo vozilo z logotipom Zastava,
ki so ga bočno postavili na prednja blatnika.
Cena tega modela žal ni znana. Lahko pa primerjamo cenovna razmerja v Italiji – tam je Fiat
1400 znašal 1.345.000 Lit, Fiat 600 pa 590.000
Lit. Očitno so bila ta vozila dostopna le višjim
državnim organom, le da dizelske različice v Kragujevcu v tem obdobju sploh niso izdelovali. Vse
dele so označevali Fiatovi interni standardizaciji,
avtomobili pa so v Kragujevac prihajali razstavljeni do ravni sklopov in delov, pri čemer so dele po
nujnem zaporedju do delavcev dostavljali ročno
z vozički.

Potniško vozilo 1900 A
Po več kot dveh letih proizvodnje modela 1400
so pri Fiatu oktobra 1952 v isti karoseriji predstavili model 1900 z luksuzno opremo, bencinskim
motorjem 1,9 l, s hidravlično sklopko ter petstopenjskim menjalnikom. V statističnih podatkih
Crvene Zastave so v letu 1954 zabeležili izdelavo
petih vozil 1900 A. Veljajo za prva potniška vozila,
montirana v tej tovarni in tudi v nekdanji državi.
To dejstvo zanika splošno razširjeno mnenje, da
je prvo jugoslovansko vozilo bil popularni Fičko.

Fiat 1400 BJ
Na Salonu avtomobilov v Torinu so spomladi 1956 na
Fiatovem razstavnem prostoru predstavili naslednike
linij 1400 A/1900 A s pripono B. Obliko so še enkrat
osvežili. Najbolj opazna je bila nova maska z osrednjo
meglenko. Ob tem so povečali še zadnja stekla.

Značilnost modela BJ je bila meglenka na sredini maske.

Zaradi neperspektivnosti v Fiatovih načrtih in zožene
ciljne skupine kupcev nikoli niso pristopili k sistemskemu osvajanju proizvodnje tega tipa avtomobila.
Največji delež domačih delov (32 %) pa so dosegli
proti koncu proizvodnje tega modela, sicer pa so tako
kot pri modelu 1400 A te avtomobile sestavljali iz
zaključenih sklopov in delov, ki so prihajali iz Torina.
Pri Zastavi so vedno sledili izboljšavam. Sistemsko
so osvojili samo proizvodnjo unificiranega motorja
105 BJ.

Notranjost je bila po kakovosti materialov in udobju primerljiva z vozili drugih proizvajalcev vozil zgornjega srednjega
razreda tega obdobja.
Zastave 1400/1900 so bile za petdeseta leta velike in
udobne limuzine.

Aprila 1954, pravzaprav v času zaključevanja usklajevanja s
Crveno Zastavo, so pri Fiatu javnosti pokazali oblikovno in
tehniško posodobljena naslednika modelov 1400 in 1900,
označena s črko A. Te spremembe niso vnesli v besedilo
podpisane pogodbe. Proti koncu istega leta so v dveh mesecih izdelali 50 teh avtomobilov. Z montažo modela 1400 so
v Kragujevcu začeli spomladi 1955. Svečanosti ob začetku
montaže so dali tudi politični poudarek, saj se jo je udeležil
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Deklarirana moč motorja tipa 105 B.000 v Fiatovih
modelih je znašala 40–70 KM (29–52 kW).
Zastavo 1400 BJ so v proizvodnjo vpeljali oktobra
1956. Predstavljala je hibrid Fiatovega 1400 B, v katerega so vgradili unificiran motor tipa 105 BJ, z delovno prostornino 1,9 l. Ta je bil v različici 105 BJ.008
namenjena potniškim vozilom. To kombinacijo so
v vozilo 1400 BJ montirali samo v Jugoslaviji in jo
imenovali prvi domači – jugoslovanski avtomobil.
Kakovost vozila je določal tovarniški pravilnik, v
katerem so predvideli tudi nagrade voznikom za
prevoženih 80.000 in 100.000 km, brez generalnega
popravila motorja. Prva priznanja so podelili že
leta 1958. Tudi ceno so večkrat znižali – od začetnih
4.850.000 dinarjev (16.600.00 US $) do 2.970.000 din
(9.000.00 US $).

Številka 008 na ploščici pomeni, da je motor namenjen
osebnim vozilom.

Osnovni tehnični podatki:
limuzina s samonosno karoserijo; štirivaljni, štiritaktni, vrstni, vodno hlajeni motor, prostornine 1,4 l, 33
kW/45 KM), pri 4.400 vrt./min (1,9 l prostornine, 52
kW/70 KM pri 4.400 vrt./min); motor spredaj, pogon
na zadnji kolesi; enokolutna suha sklopka, štiristopenjski sinhronizirani menjalnik, dimenzije limuzine:
medosna razdalja 2.650 mm, dolžina 4.240 mm,
višina 1.530 mm in širina 1.660 mm; najvišja hitrost
od 120 do 140 km/h; masa vozila 1.120 kg, ročica ročne zavore pod armaturno ploščo, ročica menjalnika
desno na volanskem drogu, kolesa 5,90 × 14, zavore:
hidravlične bobnaste z dvokrožnim sistemom.
Skupno število proizvedenih vozil z 1,4 l prostornine
je bilo 179.000, s prostornino 1,9 l pa 19.000 vozil (pri
Fiatu v Italiji).

Takole so montirali zastave 1400/1900 – dele so dovažali na vozičkih, avtomobile pa so od faze do faze premikali po tirnicah.

Najbolj luksuzen in tudi najdražji model Fiatove
limuzine 1900 A so v Kragujevcu montirali še
naslednji leti in dokončali 29 vozil.
O proizvodnji prvih osebnih vozil v Crveni Zastavi
so širšo javnost obvestili konec februarja 1955
v časopisu Borba – listu Socialistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije.

Pomemben kupec velikih Zastav je bila vojska, saj so z njimi
prevažali visoke častnike.

Z dvobarvno karoserijo so bile Zastave 1400/1900 videti še
bolj gosposko.
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Crvena Zastava

Po dosegljivih podatkih je tovarno v Kragujevcu zapustilo 1.852 vozil. Ta model je zaradi tega zelo redek
in prvi jugoslovanski serijski avtomobil, ki je povzročil
preobrat v avtomobilski industriji te države. Ob
matični Fiatovi tovarni so jih izdelovali še v španskem
Seatu, avstrijskem Steyrju, zahodnonemškem NSU-Fiatu in jugoslovanski Zastavi. V tujini so bile na voljo
tudi kabrioletske različice.

Kot smo že poudarili, je to vozilo bilo za JLA ustrezno
tako zaradi odličnih terenskih lastnosti kot sprejemljive cene. Zaradi tega je predstavljalo prvo prioriteto
pri podpisu in realizaciji licenčne pogodbe s Fiatom.
Za čim hitrejši podpis sta se zavzemali tudi Uprava za
vojaško industrijo in Tehnična uprava JLA.

Zastavina terenska vozila
Campagnola AR-51
Kot zadnjo v nizu popolnoma novih povojnih
konstrukcij je Fiat septembra 1951 na kmetijskem
sejmu v Bariju predstavil novo večnamensko vozilo
s povečanimi terenskimi zmogljivostmi, s pogonom
4 × 4, imenovano Campagnola (v prostem prevodu
mlada kmetica – vaška deklica), z interno kodo
1101: Campagnola je ime, ki so ga dali civilni različici
vojaškega vozila.

Lastniki Campagnole se radi vozijo z odprto streho – tale AR-51 je
bila včasih v lasti Draga Hramca iz Šmartnega ob Paki.

AR-51 (Autovettura da Ricognizione – izvidniški avtomobil), z nosilnostjo 0,5 t, so konstruirali po projektni
nalogi Italijanske vojske. Od civilne različice se je
vozilo razlikovalo po opremi. Za motor tipa 105.007, z
delovno prostornino 1,9 litra so podaljšali gib leto dni
stare kvadratne konstrukcije (tip 101.000) z delovno
prostornino 1,4 litra.
Fiatovo vozilo je vsebovalo sodobne tehnične rešitve,
kakršne so ponujali vodilni proizvajalci terenskih
vozil. Obe premi sta imeli neodvisen pogon. Pogon
prednje preme je bil po potrebi priključljiv, spredaj
sta bili posamični obesi, zadaj toga prema in diferencial z zaporo (špero) – dobesedno: pravo terensko
vozilo. Fiat je tako bil najugodnejši na italijanskem
natečaju.
Za svoje potrebe je JLA ob Fiatu na ocenjevanje
zmogljivosti povabila še šest drugih priznanih proizvajalcev terenskih vozil. Zanje so pripravili 4.450 km
dolgo preizkusno vožnjo. Campagnola je v tej močni
konkurenci osvojila največje število točk.
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Vrata je mogoče zavarovati tako, da lahko
vozimo tudi z odprtimi.

V novo zgrajeni delavnici za montažo avtomobilov, ki
je bila v odprtem delu oddelka kragujevške tovarne
orožja, so do 17. novembra 1954 montirali nekaj
Campagnol. Z njimi so z nalepljeno rdečo peterokrako zvezdo na vetrobranskem steklu ponosno defilirali
(defile je vojaška formacija za parado) skozi Kragujevac. Že ob začetku domače montaže so osvojili
proizvodnjo motorja, ki ga niso več uvažali iz Italije.
Razen različice karoserije s ponjavo ('torpedo'), ki je
bila namenjena za šest oseb in 50 kg tovora, so AR
51 izdelovali v več različicah. Na voljo je bilo vozilo
s trdno kovinsko streho in z dvema sedežema za
medicinsko osebje ter z enim ali dvema ležiščema.
Izdelovali so jo kot furgon ali kombi ter celo v obliki
premične delavnice za servis kmetijskih strojev.
Model AR 51 se je v proizvodnji obdržal do leta 1965,
vzporedno z modelom AR 55, od katerega se je
razlikoval po opremi in namenu. Od začetka domače
proizvodnje (1956) posodobljenega modela AR-55
so 'staro' Campagnolo 51 ponujali samo v civilnih
izvedenkah. Dizelska različica pri Zastavi v nobenem
modelu ni šla v serijsko proizvodnjo.

Ko so Zastave AR 55 vzeli iz oboroženih sil,
so jih veliko pokupili ljubitelji starodobnikov.

Pri osvajanju proizvodnje ob začetku montaže
'standardnega' motorja v '21.Maju' so ob koncu
leta 1956 v Zastavino terensko vozilo začeli
vgrajevati motor tipa 105 B.007. Moč motorjev,
ki so jih vgrajevali v Campagnole A, je znašala 63
KM, medtem ko so motorji, namenjeni za AR 55,
pri enakih vrtljajih dosegli 56 KM. Zanimivo je,
da nikjer niso dokumentirali tipa motorja J, niti v
številnih tovarniških in niti v publikaciji za JLA, ki
so spremljale ta tip vozila. Dejansko so do konca
proizvodnje v Campagnole vgrajevali izključno
domače motorje.

Nekaj tipov so pod drugačnimi oznakami izdelovali
tudi pri ljubljanski Avtomontaži, in sicer: AR55 P/S
(potniki/saniteta) za prevoz bolnikov in ranjencev,
AR55 4/P (4 potniki/policija) za prevoz potnikov,
AR55 4/K (komanda). Čeprav sta bila slednja tipa
podobna, sta se razlikovala v opremi. Zadnja različica
je bilo vozilo AR55P/RH z opremo za ABHO (atomsko
hemijsko-biološka odbrana – atomsko-kemijsko-biološka obramba). Vse različice niso bile opremljene
z zaščito pred radijskimi motnjami. Zastava ni sledila
posodobitvi tega vozila v Italiji leta 1959, s katerimi so
mu podaljšali življenje do leta 1974. Zanimivo je, da
so proizvodnjo Campagnole prve serije v Kragujevcu
ustavili dve leti prej (1972) kot v Torinu.

Seveda so največje število izdelanih AR 55 namenili za vojaške potrebe. Po tehničnih opisih tega
vozila so v JLA od leta 1968 bile v uporabi naslednje različice: 2AR55 s ponjavo, AR55V (V – veza)
s kovinsko karoserijo za potrebe vezistov, 'AR55S'
(S – steklo) z ostekljeno kovinsko karoserijo za
prevoz ranjencev in bolnikov.

Terenska vozila Campagnola
A, AR-55
Pri Fiatu so obstoječe lahko terensko vozilo prvič
posodobili leta 1955 s proizvodnjo t. i. civilnih Campagnol A (interna koda 1101A). Vojaško različico so
po letnici premiere poimenovali AR-55. Najpomembnejše izboljšanje je bila povečana moč obstoječega motorja 105.007 na 63 KM zaradi sprememb v
kompresijskem prostoru, druge sklope so minimalno
izboljšali, večinoma pa so ostali nespremenjeni.

Zastava AR 55 v barvi JNA in v izvedbi vozila za zveze.

Vsak vojaški voznik, ki je skrbel za Campagnolo, je moral poznati
tudi navodila.
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Terensko vozilo AR-55, številka
šasije 1101A-000386
Predsednik SFR Jugoslavije, Josip Broz Tito, s soprogo Jovanko je 31. avgusta 1955 v spremstvu direktorja Jaše Rajterja obiskal 3. Beograjski sejem tehnike.
V Sejemskem poročevalcu je bil spodnji zapis:
Na razstavnem prostoru Crvene Zastave je predsednika Tita pričakal direktor Prvoslav Raković in mu v
imenu Združenja proizvajalcev motorjev in motornih
vozil Jugoslavije podaril sodobno terensko vozilo za
lov, Campagnolo AR-55, katere proizvodnjo smo v
svoji državi v celoti osvojili.
»Za lov?« je vprašal predsednik Tito. »Ampak jaz
hodim na lov peš,« je rekel zelo dobro razpoložen.
Pri predaji terenskega avtomobila predsedniku je
Raković poudaril, da je Campagnola vozilo, katerega
proizvodnja je v celoti domača, iz domačih delov
in sklopov. To ni popolnoma držalo, saj so ta cilj
dosegli šele 9 mesecev pozneje, ob predaji vozila pa
je domači delež dejansko bil okoli 60 %.

Za darilo predsedniku so pri ljubljanski Avtomontaži, ki je tudi bila članica omenjenega združenja,
predelali karoserijo komandne AR-55. Terenski
avtomobil s štirimi bočnimi vrati so predelali v
unikatno vozilo s trojimi vrati. Spremenjeni stabili
tudi smer odpiranja tretjih vrat ter seveda notranjost. Špartansko terensko vozilo so obogatili s
številnimi luksuznimi dodatki. To Campagnolo je
Josip Broz vozil po loviščih (največ v Karađorđevu) do nabave sodobnejših terenskih vozil ob
koncu šestdesetih let. Od leta 1987 to Campagnolo lahko vidimo v Tehničnem muzeju Slovenije kot sestavni del spominske zbirke Titovih vozil.

Terensko vozilo jastreb
Campagnola A Karavan
V novosadskem remontnem podjetju Jastreb so
leta 1961 po lastnih načrtih izdelali kovinsko nadgradnjo s petimi vrati na šasiji Campagnole, ki
so jo zaradi zaprte karoserije imenovali karavan.
Šasijo so podaljšali za 450 mm in tako povečali
tovorni prostor za zadnjo klopjo za tri osebe, z
možnostjo vgradnje pomožnih dveh sedežev.
Izdelovali so tudi sanitetno različico. Pridobili
so dovoljenje Zastave za prodajo teh vozil, ni pa
zanesljivega podatka, koliko so jih izdelali.
LEVO Campagnola Jastreb je imela podaljšano kovinsko
karoserijo s petimi vrati.
SPODAJ S to Campagnolo se je predsednik Jugoslavije,
Josip Broz, več kot desetletje vozil na lov.
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Mehanik in voznik

Novosti v avtomobilski industriji in prevozništvu

PRODAM osebni avtomobil Ford
Mustang Cobra II, leto izdelave 1977,
in sicer najboljšemu ponudniku. Za
lažje razumevanje naj omenim, da sem
v starodobno vozilo vložil približno
36.000,00 EUR. Avtomobil je generalno
obnovljen in je originalen iz ameriške
nanizanke CHARLIE'S ANGELS. Kontakt:
040 427 915 ali 02 251 18 35

www.revijamehanik.si

Zgradba

Foto Anže Jamnik, Michelin

nji hrup.
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sti pa so za potniške,
e različne.
in tovorne pnevmatik

PRODAM Mercedes 200, W123, letnik
1980, lepo ohranjen in vzdrževan.
Avtomobil ima certifikat starodobnika.
Cena: 4.500 EUR. Kontakt: 040 457 742.

PRODAM, več info na Borko (MB.
Kontakt: 041 891 277
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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),
od A (najboljše) do G
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

6

(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
/

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

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

Glasnost pnevmatik

C1*
glasnost
v dB

C2
glasnost
v dB

C3
glasnost
v dB

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

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
/

N ≤ LV-3

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

kov

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)
dnji zobnik
na prednjo
poganja prednji, – spre- pornim sredinskipogon s samozaos.
pa zadnji kolesi.
zadnji
m diferencia
ker ima širše
Povezujejo
lom,
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

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

ik.si

Izhodna gred
zadnjih koles za pogon

Prirobnica

N v dB

ehan

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

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

Mehanik in
voznik • januar
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novi diferencia
paktnih mer
l komter z maso
4,8
bližno 2 kg
lažji od predhodnkg priika.

Samozaporni
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. Med
njima so
planetni zobniki.
nega krožnega Zaradi večjega delpremera zunanjega
zobnika oziroma
zobniškeg
se pri tem
pogonu običajnoa 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 vgrajenim
imajo stalni
motorjem
štirikolesni
skim diferenc
pogon s sredinialom.

osnovna asimetričn
a porazdeli
navora 42:58
sredinski
v korist zadnje tev
Poleg tega
osi.
je diferencia
diferencial
l namešče
v ločenem
n s stalnim
ohišju, sončni
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 menjalnik
za pogon sprednjih ki žene gred
del navora
a 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 zmožnost
Quattro. Ima
80
jo 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 podkrmil
vozilo in
jenje.
del pri modelu
Športni diferencia
S4.
l je sestavljen iz konvenci
Štirikolesni
pogon, ki
ima ta diferencia
ciala oziroma onalnega diferennja 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

Podnart 19, 4244 Podnart
www.felicijan.com
www.felicijan.si
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facebook.com/felicijandoo
041 608 641

Restavriramo, obnavljamo,
predelujemo ter servisiramo
zračno hlajena Volkswagen vozila
Čistimo in obnavljamo vse vrste
uplinjačev z ultrazvočno kopeljo

Kupon za brezplačni Mali oglas
Ime in priimek:

(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
/

tovornja

www.r
evijam

1

Torsen

Sončni zobnik
izhodni gredi na zadnji

Gred polžastih
zobnikov

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
km je to kar 8.000 km.
že drugič. Pri Michelinu
– pri povprečno 40.000
v sodelovanju z OMV
8,0 l/100 km to
skrajša življenjsko dobo
odstotkov
20
odstotkov (pri porabi
pnevmatike in za
70
goriva za okoli šest
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

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.

Ne pozabite prevzeti
članske izkaznice za leto 2022!
Na dom vam jo bo dostavil vaš poštar!

diferenciala

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
Sončni zobnik
sprednji izhodnina
gredi
Ohišje diferencia
la

Kako se določa razrede?

151

LGV
Preizku
sili smo
: Mitsubis
Preizku
hi L200
sili smo
: Ford Tou
rneo Cus
tom mHE

Trendi pri
Toyota Kint baterijah
Fordove o
varnostn
e matice

Zakaj brati revijo

tri lastnosti
Nalepka označuje
na njene
pnevmatike, ki vplivajo
goriva,
zmogljivosti – izkoristek in zunapodlagi
oprijem na mokri

Leto 18/

PRILOGA

Vsestra
nsk
Obnova i menjalnik ZF
avto
Kaj je Pas mobilskega
motorja
sThru

označevanje pnevmatik

januar
– feb
2020 ruar
cena: 4,5
0 EUR

ništvu

Avtomob
motorji ilski

Najve
razlog čji
za okvai
re

17

• marec 2014
Mehanik in voznik

prevoz

neracija

VOSTI

v deluje s pomoSedem sistemo
različki jih zbirajo
čjo podatkov,
in večnamenska
na tipala, radarji osrednja elekjih
kamera, obdela
tronska enota

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

riji in

ZANIMI

za številne
je bogatejša
Honda Civic
ne sisteme, zdrusodobne varnost
bo treba
ADAS. Zanje
žene v paketu
o 1.200 evrov
doplačati približn

ANŽE JAMNIK
Foto Honda

ki indust

I

PRODAM golfa, letnik 1982. Kontakt:
051 657 093.

Sedem sistemov
za večjo varnost

omobils

A

PRODAM moped Tomos APN7, letnikl
1986. Je z dokumenti, potreben prenove. Kontakt: 040 726 822 (Boris).

i v avt

Nova ge

NOVOST

ija
varnostna tehnolog

Novost

MAN

TEHNIK

PRODAM več okrasnih pokrovov koles
za FIAT in ZASTAVA. Kontakt: 031 392
718 (Igor).

Kontakt:

Največja zaloga rezervnih delov
za starejša VW vozila v Sloveniji

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