Angyalok és ördögök

„Az AMG GT 63S papíron 3,2 mp alatt futja meg
a 0 –100-at és már-már röhejes, 315 km/h a végsebessége.
Úgy, hogy több mint 2 tonnát nyom a mérlegen.”

Mercedes - AMG
GT 4 - door coupé
Ez nem egy kipofozott CLS, ez egy jóval egzotikusabb vadállat…
szöveg: TOM HARRISON

a egy legyintéssel akarnánk elintézni az AMG új
négyajtós kupéját, hogy a nevét leszámítva ez nem
más, mint egy CLS 63 – az olvasó tegye a szívére
a kezét, hogy épp ezt teszi –, akkor hatalmas bakot
lövünk. Mivel az AMG az új CLS-ből nem csinál
majd „63”-ast, ezért a gyakorlatban ez a modell fogja betölteni
a Mercedes modellpalettáján üresen maradt helyet. Egy bivalyerős
négyajtós kupé, melynek célja, hogy kínzó fejfájást okozzon a fejeseknek az Audi, a Porsche és a BMW háza táján.
Az SLS és az AMG GT mintájára ez az autó is a Mercedes-AMG
önálló fejlesztése, tehát nem egy már létező Mercedes-modell forrónaciban. Elsőre úgy tűnhet, mintha ez is pont úgy nézne ki, mint
a CLS, de egymás mellé állítva feltűnőek a különbségek. A GT más
fényszórókat kapott és az övvonala felfelé tendál, míg a CLS-é
szögegyenes, a GT tetővonala is finomabban ívelt, mert a CLS-sel
szemben – most kapaszkodjanak meg! – ez egy ötajtós kocsi. Ha
a mélyére nézünk a dolgoknak, akkor a CLS tetszetős kasztnija alatt
az E osztály technikáját találjuk, de a GT mélyén jóval több turpisság rejtőzik. Szélesebb nyomtávval és rövidebb tengelytávval ren-
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delkezik, a futómű pedig – mondjuk úgy, hogy egy másik ligában
játszik. Természetesen kérhetjük hagyományos tekercsrugóval vagy
légrugózással is, attól függően, hogy melyik motorral választjuk…
Ha már a motoroknál tartunk: a duplaturbós, 4,0 literes V8-ast,
a 4Matic összkerékhajtást és a 9 sebességes automatát mind az
E63-ból vették át, és az E63-as mintájára a GT 63 modellnek is lesz
S és „S nélküli” változata, amiből természetesen az előbbi lesz az
erősebb (630 LE/900 Nm kontra 577 LE/800 Nm) és alapáron
lesz benne Drift Mode is. Lesz még soros hathengeres is, a GT 53,
amiben 48 voltos rendszer táplálja az elektromos kompresszort, ami
a hagyományos turbót egészíti ki, a végeredmény: 492 LE. Britszigetekre csak a V8-asból jut, de ki bánja?
A legerősebb „négyajtós” GT – az AMG GT 63S – papíron
3,2 mp alatt futja meg a 0–100-at és már-már röhejes, 315 km/h
a végsebessége. Úgy, hogy több mint 2 tonnát nyom a mérlegen.
Csak abban bízunk, hogy a négykerékkormányzás feszesen íven
tudja majd tartani. Az árát még nem közölték, de képzeljünk el
egy szabad szemmel is jól látható összeget. Az eszement Panamera
Turbo S E-Hybrid pedig reszkethet. A rivális megérkezett.

A középkonzol egy V8-as
motor sziluettjét követi.
Itt kérem minden kapcsolóhoz saját kijelző is jár.
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Jaguar
I-Pace

„Hatalmas kihívás! Sokkal könnyebb lenne minden,
ha klasszikus SUV-modellen dolgoznánk.”

Megérkezett – és teljesen elektromos!
szöveg: jack rix / fotó: joe windsor-williams

lőrébb hoztuk a vezetőfülkét. Igazság szerint egyébként
sem túl izgalmas a kocsi eleje. A szemünk előtt a
középmotoros sportautók megjelenése lebegett. De valamit
át akartunk menteni abból a kocsiból is, amit végül nem
csináltunk meg – a C-X75-ből.”
Hát, nem hittem volna, hogy Ian Callum, a Jaguar dizájnvezetője pont
a saját halvaszületett, középmotoros tanulmány-hiperautóját hozza fel azt
mesélve, hogy honnan merített a földhöz ragadtabb, ötajtós családi
SUV-hoz. De ne feledjük, az I-Pace nem pusztán afféle átemelt elemekből
összerakott crossover. A Jaguar első tisztán elektromos autójáról van szó!
Ezzel pedig az a márka, melyet már sokszor megvádoltak azzal, hogy csak a
múltjából és a hírnevéből él, nem csak hogy újrapozícionálja magát a piacon,
hanem rögtön az úttörők közé zárkózik fel.
S már nem is tanulmányról beszélünk: az autót már most is meg lehet
rendelni, ára 58 995 fontnál (~20 500 000 Ft) kezdődik. Az itt bemutatott,
előszériás, fullextrás modell ára 76 900 font (~27 000 000 Ft). A leghihetetlenebb azonban az, hogy amíg az Audi, a BMW és a Mercedes mind a Tesla
nyomába akarnak érni az elektromos SUV-ok fejlesztése terén, addig a
Jaguar egyszerűen beelőzte a próbálkozókat. Ráadásul, azt leszámítva, hogy
kicsit magasabb és keskenyebb lett, a kocsi lényegében ugyanúgy néz ki,
mint az eredeti tanulmánymodell.
„Mint dizájner, azonnal megláttam a lehetőséget a történetben. Sportkocsik, hosszú motorháztetővel, óriási motorokkal – ilyesmit már rengetegszer csináltunk. De most valami teljesen újnak fogtunk neki”, meséli Callum. „Az alapforma már régóta motoszkált a fejemben. Vajon hogyan
lehetne középmotoros családi autót építeni? Hát, elvileg sehogy, mert ugye

„E

Hacsak nem akarunk
a hajvágáson spórolni,
inkább ne használjuk
a drónt az utastérben

12 másodperc alatt gyorsítják fel az autót. Ezt a lenyűgöző teljesítményt
pedig akkor is hozza, ha az akkumulátorok már kimerülőben vannak. Idáig
még a Teslának sem sikerült eljutnia! Egy töltéssel közel 500 km tehető
meg, ha nyugis, EU-konform stílusban vezetünk – persze, ha úgy hajtjuk
meg a kocsit, ahogy egy Porschét illik, már jóval kevesebbről lesz szó. De
már kiépülőben van Európában a gyorstöltőhálózat, úgyhogy mindez talán
nem is lesz annyira lényeges.
Ám a Mission E nemcsak teljesítményére nézve igazi Porsche, hanem
megjelenésére is! Igaz, a gömbölyded vonások és a hátrafelé nyíló ajtók eltűntek, de attól még az autó magán viseli Maurer kézjegyét. „Az alacsony
motorháztető, a megemelt szárnyak, a lejtős tető, az autó hátulja és a hátsó
lámpatest.” De ahogy minden Porschének megvoltak a maga ismertető
jegyei – például, csak a 911 első fényszórói voltak kerekek –, Maurer csapata
most is előállt néhány, csak az elektromos változatra jellemző újítással.
„A légáramlás nagyon fontos e kocsiknál, ezért önálló dizájnelemet csináltunk belőle.” Mivel a motor és az akkumulátor is sok hűtést igényel, az lett
volna az egyik lehetőség, hogy a kerékíveket borítják be. Maurernek ez az
ötlet nem tetszett. „Sportkocsiknál egyszerűen nem lehet eltakarni a kerekeket. Ezért a légfüggönyök az első kerekek körül vannak. A fényszóró igazából afféle légbeömlő nyílás, amelyben egyben lámpa is van.”
Az arányok természetesen kiemelten fontosak. Nehéz mit mondani, hiszen a Cross védőburkolatok és vaskos kerekek kavalkádja – ám az autó mégis lapos és széles, tetőtől talpig. Maurer szerint mindez elengedhetetlen.
„Egy Porsche kinézete dinamikus kell, hogy legyen! Ha EV-ről van szó, az
akkumulátort alulra kell elhelyezni, hogy jó legyen a menetstabilitás. Az utasok viszont felülre kerülnek. Mindebből következik végül, hogy milyen magas lesz a kocsi. Hatalmas kihívásról van szó! Sokkal könnyebb lenne min-
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Tizenöt perc. Megfelelő
töltővel mindössze ennyire
van szükség, hogy egy Mission
E teljesen kimerült akkumulátorai 80%-ig feltöltődjenek.
2020 körülre valószínűleg
már erre alkalmas töltőhálózat
épül ki Európában is, egymástól 120 km-nél nem
messzebbre fekvő állomá-

sokkal. Mindezt érintés nélküli
fizetési rendszerrel lehet majd
használni, így amint végeztél,
már indulhatsz is.
Megállás, technikai szünet,
kávé, néhány üzenet elküldése, és lehet is menni tovább.
E töltőpontok azon Ionity
hálózat részei lesznek, amelybe a Porsche mellett már

den, ha egy klasszikus SUV-on dolgoznánk. A belső térben régi és új dolgok
világa egyesül” – folytatja Maurer. Megtaláljuk a széles, ovális műszerfalat,
ám vékony, hajlított képernyő formájában. Magát a kormányt és a karokat
leszámítva minden kapcsoló, még az ablakoké is üveg érintőpaneleken lettek
elhelyezve. Szőnyegeket sem látni. Az egész utastér szinte lebeg, minden
elem a könnyedség benyomását kelti. A belső dizájn vezetőmérnöke, Ivo van
Hulten ezeket – a kormány küllőit, a kartámaszokat, a konzolokat – csak
szatelliteknek hívja. A levegő-beömlőnyílásoknak sincsenek bordái. Elektrosztatikus karok irányítják a levegőáramlását a nyílásokból.
Az ülések még nem ennyire gyártásra kész. Azt jócskán fel kell duzzasztani, főként az olyan kötelező elemek miatt, mint a megerősített
ütközésvédelem és az oldalsó légzsákok. Mint ahogy arra se nagyon számítsunk, hogy a közeljövőben megjelenik az a Porsche, amelynek már
ott van a Porsche drón a csomagterében. De, mint Van Hulten magyarázza, a Porsche Weissach-i stúdiójában már nem csak autók készülnek.
Dolgoznak az úgynevezett „élet a Porschéval” koncepción – vagyis,
ahogy a szakzsargon mondaná, a márkaéletérzésen.
Úgy vélik, eljön majd az a kor, amikor a Porsche szerverei festői tájakat javasolnak neked, a navigációs rendszere elvezeti oda az autódat,
hogy az általuk javasolt megállóhelyeken útjára indíthasd a drónjukat,
amely követ téged vezetés közben, hogy megoszd a felvételeket
a barátaiddal – akik természetesen ugyanezen, kiváltságosakat tömörítő
Porsche-világ lakói.
Mindez egyértelműen jelzi: a cég új vizekre evez. A Porsche szóról már
az elektromos autó, a crossover, a digitális, az összekapcsolódás és a megosztás kell, hogy eszünkbe jusson. De messze is van ez attól a képtől, amikor
még egy 911-essel suhanhattunk fel egy elhagyatott hegyi úton!

a Mercedes, a BMW, a Ford és
az Audi is befektetett – ám
csak a Porsche használhatja
majd ki a teljes, 800 V-os
(300 kW) teljesítményt, amely
az ilyen gyors töltést lehetővé
teszi – ugyanis csak ezekben
az autókban lesz olyan
elektronika és hűtőrendszer,
amely mindezt támogatja.

Kipufogóra nincs
szükség, így az autó
hátulja is az áramvonalasságról szól

topmodell

Tető nélkül jobban néz
ki a BMW i8
A BMW zseniálisan futurisztikus i8-asa ciklusközepi ráncfelvarrást kapott.
Az újdonságok között megjelent egy rég várt opció, a nyitható tető

BMW kigurította az i8 roadster-változatát a garázsból. Alaposan elhúzódott a fejlesztése, a beharangozó reklámkampány szintén hosszadalmasra
sikeredett, de végre megmutatta magát a gyártásra
kész változat. A Los Angeles-i autószalonon
bemutatott modell dizájnja cseppet sem meghökkentő, de nem is ez volt a cél.
A roadstert az i8 kupé ráncfelvarrott változata
mellett leplezték le, mert éppen megérett a modell
életciklusának közepén esedékes frissítésre. A jó hír
az, hogy erősebb lett: a fejlettebb akkumulátorok
több energiát képesek leadni, így a villanymotor
immár 143 lóerős, vagyis 12 lóerővel izmosabb,
mint korábban. A benzin- és az elektromotor
együttes teljesítménye 374 lóerőre nőtt.
A roadster nagyban hasonlít a kupéra, ugyanazt
a CFRP-ből (karbonszállal erősített kompozitanyagból) készült vázat kapta meg, amelynek
merev felépítése tette lehetővé, hogy a tetőnyílás
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a lehető legnagyobb legyen, ugyanakkor a karos�szériát nem kellett jelentős mértékben megerősíteni. Emiatt aztán a roadster mindössze 60 kilóval
nehezebb, mint az alapváltozat, azaz 1595 kilogramm, miközben megmaradtak a felfelé nyíló
ajtók, igaz, ezúttal keret nélküli kivitelben.
A tető vászonborítást kapott, a szerkezet pedig
„szinte nesztelenül” működik. A nyitás és a zárás
egyenként 16 másodpercet vesz igénybe, akár menet közben is, de legfeljebb 50 km/h-s sebességig.
A tető három szekcióban, Z-alakban hajtogatja be
magát az ülések mögötti, függőleges rekeszbe.
A gyár szerint a tetőszerkezet egyes elemeit csak
3D nyomtatással lehetett létrehozni, a miniatűr
hátsó üléseket pedig feláldozták a nagyobb csomagtér oltárán.
A megváltozott héj alatt azonban ugyanazt az
összkerékhajtást találjuk, mint a régebbi modellnél.
A 1,5 literes benzinmotor hajtja a hátsó kerekeket,
az elektromos pedig az első tengelyt, jóllehet az

egész rendszert úgy hangolták, hogy a legtöbb
esetben az elektromos erőforrás működik, a belső
égésű motor pedig a lehető legtöbbet pihen.
Természetesen, a különféle vezetési módozatok
között akad olyan is, amit a legnagyobb sebességre
hegyeztek ki, ilyenkor a roadster 4,6 másodperc
alatt gyorsul nulláról százra (a kupé ugyanezt
4,4 másodperc alatt tudja), a végsebesség pedig
250 km/óra (mindkét modell esetében).
Ezek a számadatok némileg közelebb állnak a
valósághoz, mint a katalógus szerinti fogyasztás, ami
1,6 litert ad meg száz kilométerenként, az átlagos
széndioxid-kibocsátást pedig 42 kg/km-ben határozza meg. Valójában inkább kicsivel 5 liter alatti
fogyasztásra kell számítani, de az elektromos motor
besegít a benzinszámla csökkentésébe – főleg, ha az
ember nem ólomlábbal kezeli a gázpedált.
A ráncfelvarrott i8 kupé ára mintegy öt százalékot emelkedett, így most már 46 660 000 forintot
kell érte letenni. A roadster 4 960 000 forinttal kóstál többet, vagyis 51 620 000 forintnál kezdődik.
Ezért a pénzért viszont elég komoly csomagot
kapunk: többek között lézeres fényszóró és gyalogosra figyelmeztető rendszer szerepel a legjelentősebb opciók sorában. Igen, a vásárlótól
függ, hogy automatizált rendszer segítségével figyel-e a gyalogosokra 30 km/órás sebesség
alatt. STEPHEN DOBIE

Inkább a kupét válaszd, ha
megtakarítanál 5 millió forintot
és jobb teljesítményt szeretnél,
viszont elkerülnéd a napszúrást

Tető nélkül
jobban szól
a Corvette ZR1
Nem tudjuk igazolni ezt az állítást,
amíg nem vezettük az új ’Vette-et,
de a 755 lóerős V8 okán nem nagyon
lőhetünk mellé, igaz?

Mindössze pár héttel az eszelős ZR1 kupé bemutatója
után itt van a ZR1 kabrió. Ugyanaz a 6,2 literes, 755
lóerős, V8-as turbómotor dübörög benne, mint
a kupéban, hétsebességes kézi, vagy nyolcas „automata”
váltó jár hozzá. A keménytetős változat a „gépi” váltóval
340 km/órás sebességre képes, a gyorsulás nulláról
százra pedig 3 másodperc alatt marad, igaz, ehhez már
spéci aerodinamikai csomag kell.
A Chevrolet szerint a kabrió is „320 feletti” végsebességre képes. A turbó eszement sivítása és
a V8-as vadállati üvöltése a tető jelentette korlátok nélkül
hallható, ez pedig mindenképpen kárpótolja az embert

Fordította:
Kirschner Dávid

a gyengébb teljesítményért.
A karosszériát nem kellett külön megerősíteni, mindössze az összecsukható tető miatt kellett itt-ott módosíA tető 16 másodperc alatt záródik
és ezt 50 km/órás sebességig hajlandó
is megtenni. Az utastér dizájnja már
egy lépéssel a legújabb trend mögött,
de még mindig olyan, mintha
a jövőből csöppent
volna ide

tani, és a biztonsági öv bekötési pontjait költöztették át.
Ennek megfelelően a futómű hangolása sem változott.
Ennek köszönhetően a kabrió mindössze 27 kilogrammal
nehezebb a kupénál.
Ugyanakkor (~1 100 000 Ft) drágább is,
(~35 000 000 Ft), ami megdöbbentően kevés egy ilyen
erős és gyors kocsiért. De vajon van-e értelme a
legdurvább Corvette-nek tető nélkül is? A hetvenes évek
óta ez az első kabrió ZR1, ez a hosszú kihagyás pedig
azt sugallja, hogy nincs értelme. Másrészt viszont az a
hang minden bizonnyal elfojt minden kétséget.

Füldugó és extra erős
parókaragasztó álljon az
opciós lista élén
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Brit–indiai társasági autó
szöveg és fotó: Boros Jenő

Angol vérvonalú Hindustanok
Egyre több az autó, viszont egyre kevesebb a helyi klasszikus:
az indiai utakon fogynak a hatalmi jelképként közlekedő Ambassadorok.

iatal országnak számít az 1,33 milliárd
lakosú India: népességének átlagéletkora 24,4 év, 450 millióan pedig még
nem töltötték be a 21-et sem, évente
1,6 százalékkal nő a népesség.
Az indiai utca jelképei továbbra is
öregek: a motoros és emberhajtású riksák mellett igazi doyenek az Ambassadorok, és nemcsak koruk miatt. Az egykori gyarmattartóktól levetett autómárka termékeinek
többsége az államapparátusban szolgál. A hófehér kocsikon
megkülönböztető jelzés, és csillagos zászló is figyelmeztet,
hogy a hatalmi gépezet része.
Indiában hetvenegy év után is jelen vannak a britek, de
az egykori világbirodalom levetett autói már nem dominálnak. Az ezredfordulón magasabb fokozatba kapcsolt a járműipar: 2001-ben hatszázezer, tavaly már hárommilliónál
több új személyautó készült Indiában, ám ez a mennyiség
még mindig csak csepp a tengerben.
India 1947 augusztusában nyerte el függetlenségét és
más fejlődő országokhoz hasonlóan a több mint fél évszázados indiai autógyártás is levetett modellekkel indult: a nyugat-bengáli Uttarparában 1946-tól működő Hindustan
Motors üzemében 1957-ben készült az első Ambassador,
mely egy régebbi Morris Oxfordtól származott. A legendás
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brit márka megszűnt, ám utódját tovább gyártották az egykori gyarmaton: 2006-ban 12 ezer, 2007-ben már csak 9617
készült a főleg taxiként és hivatali autóként szolgáló Ambassador modellből, melyet 1991-ig változatlan formában
gyártották.
A „legfrissebb” sorozat, az Ambassador Avigo 2002-ben
új orr-részt, 2004-ben pedig első tárcsafékeket kapott. A
gyár kínálata 1979-ben az éppen kifutó Vauxhall Victor
reinkarnációjával, a Contessa Classic-kel bővült, ám az elavult modellkínálat miatt a Hindustan volt az egyetlen vis�szaeső márka a dinamikusan bővülő indiai piacon. Bajaj
Tempo néven készülnek még veteránnak számító Mercedes
terepjárók, de az elmúlt másfél évtizedben az Indiába települt Suzuki letarolta a helyi piacot és már az utakon is Altók
és Swiftek dominálnak. A Hindustan iránti kereslet visszaesése miatt 2014-ben leállították az Ambassador gyártását,
mert hiába volt kötelező hivatali autó és népszerű taxi, az
utolsó teljes évében, 2008-ban már csak 2200 kelt el belőle.
Hogy mennyire van presztízse egy márkának, azt nehéz
megmondani, az viszont biztos, hogy 2017 februárjában a
francia PSA Peugeot-Citroën 12 millió dollárért megvásárolta a Hindustan Motorstól az Ambassador típusjelzést,
ami sokáig India egyetlen hazai gyártású luxusautóját fémjelezte.

Múltat idéző kormányzati
Ambassador

Indiában a lépcsőhátú
Swift a menő

Garázs

Blokkolt
felütés
Honda Civic Type R
Alapár: ~11 749 000 Ft
ollie Kew

Egyedi
recept
Mercedes E400d 4 Matic
T-modell
Alapár: 20 529 120 Ft

Színes álom
Beköszönő
Citroen C3 Aircross PureTech 82
5man. alapár: 7 390 000 Ft

Citroen C3 Aircross PureTech 130 S&S
6man. alapár: 6 120 000 Ft

E

tények:
1199 cm3; 3-hengeres turbós benzinmotor; elsőkerék-hajtás; 130 LE; 230 Nm

ok minden történ az
„E-AT projekt” háza
táján. Miután beszereztünk mindenféle alkatrészt, pár héten keresztül különböző
dolgokat szereltek rá kedvenc műhelyünkben, most pedig, mielőtt minden
végleg a helyére kerül, elvisszük egy
próbakörre. Röviden: BF Goodrich
Baja Champion terepgumikat kapott,
mindenhol egyforma széleset, hogy
a pót bárhova passzoljon. A felnik
opciós Merci ’aero’ 18”-osak (hogy
elférjenek a fékek), feketére festve,
némi szürke szemcseszórással, hogy
legyen valami színük. A tetőcsomagtartóra négy 180 mm átmérőjű PIAA
LED lámpa került, megidézve a hetvenes évek „Red Sow” AMG versenyautóján láthatókat, és van egy napellenző, ami légterelőként is szolgálva…
tereli a levegőt. Még nem biztos, hogy
minden rendesen működni fog, de hát
ezért kell a próbakör!

S

esther neve

mlékszem, én voltam az első az
irodából, aki vezethette a Fiat
500L-t. Tudom, tudom, nem
kell felvágni... azért hoztam fel,
mert aznap kaptam kézhez a C3 Aircross-t,
amikor hazaértem a Fiat próbaútjáról.
Mindkettő kellően magas ahhoz, hogy a
vezetésük egy busz benyomását keltse, de ez
tulajdonképpen rendben van. Fent ülünk magasan, remek rálátásunk van a forgalomra,
kényelmes, szivacsos üléseik és himbálózós
futóművük van. Csak éppen fel kell készülni
az élményre. Az 500L esetében nem voltam
felkészült. Egy sportos 500-asból ültem át az
L-be. Rossz döntés volt. Minden, ami a csapott hátú kistestvérben megfelelő volt, az
borzalmasnak hatott az L-ben. Szomorú.
Valójában viszont az L remekül tudta azt,

Tom Ford

ÓRIÁSI logó. Ha
elfelejtenénk, miben
ülünk…

amire hivatott. Az én elvárásaim voltak túlzóak, mert rajta volt az ’500’ megnevezés.
Az Aircross esetében már nem követtem el
ugyanezt a hibát, nem bizony! Egy SUV-ből
ültem át a nagy C3-asba. És jó érzés volt.
Nagyszerű kilátás körben, kitömött ülések, tágas beltér, reszponzív háromhengeres
motor. Minden a legnagyobb rendben.
Jó, talán azért nem minden. Eltart majd
egy darabig, mire megszokom, hogy egy feltűnést keltő narancssárga autót kell vezetnem,
de a kozmetikájától eltekintve tényleg minden
rendben vele. Ha már itt tartunk, térjünk is rá
C3-asunk extráira: metálfény (képzelhetik,
hogy nem én választottam a színt!), Hype Colorado kárpit (sárgás-barna), Techno HiFicsomag, nyitható panorámatető és Családi
Csomag (Oké, a tesztelésére nem én vagyok
az ideális alany, de azért elviszem egy körre).
Remélhetőleg ez egy csodálatos kapcsolat
kezdete. Lássuk, mit hoz a következő hat hónap!
Fordította: Olbrich László

tények:
2925 cm3; S6 turbó-dízel motor; összkerékhajtás; 340 LE; 700 Nm

5,2 l/100 km; 197 g/km CO2

6,1 l/100 km; 162 g/km CO2

0–100 km/h: 9,9 mp; 197 km/h;
max. seb.: 200 km/h

0–100 km/h: 5,1 mp; max. seb.:
250 km/h

1173 kg

2010 kg

értékelés: Nagyszerű csorogni vele London
zsúfolt utcáin – mindenki megmosolyogja.

értékelés: Az egyedi tetőcsomagtartó
egészen menőn néz ki és illik a kalandozó-autós terveimbe.

Megtett km: 1094 Mért fogyasztás: 6,6 l/100 km

Megtett km: 11 173 Mért fogyasztás: 7 l/100 km
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int mindig, a képek most sem
árulják el a teljes igazságot. Úgy
tűnik, mintha a Type R a Focus
ST-vel kéz a kézben tette volna
meg a 3600 km-es tesztet, fotós felszereléssel
szerszámozva, tartalék rádió adóvevőkkel,
kétes eredetű proteinszeletekkel a fedélzetén,
és mindannyian remekül éreztük magunkat az
eseménytelen úton. Az igazság az, hogy majdnem el sem indultunk. A Civickel szörnyű
dolog történt.
Akkor lett gyanús, hogy valami gond lehet, mikor Tom „Mr. Pontosság” Harrison
késve érkezett az A1-es autópályánál kijelölt
indulási ponthoz, ahonnét az autók északnak
vették volna az irányt a szombat reggeli forgalomban. Ő vezette a Civicet amikor megsérült a Mariana-árok méretű kátyúk miatt.

M

Elkerülhetetlenül, 110 km/órával rongyolt
bele egybe az autópálya közepén.
„A Civic a legnagyobb fémes reccsenéssel
bucskázott át rajta, amit valaha tapasztaltam
autóban …” – mondta. – Csoda, hogy a szélvédő nem repedt meg és a gumi nem hasadt
fel. Fél mérfölddel odébb lehúzódtam egy
pihenőnél, hogy felmérjem a felnin keletkezett károkat. Egy karcolás sem volt rajta. Volt
még ott négy másik autó is, a sofőrök szintén
négykézláb kémlelték a kocsijaik első részét.”
A hátborzongató fémes zajok egyértelműen jelezték, hogy a Civickel valami nincs
rendben. Tom lógó orral gurult el a kocsival
a peterborough-i Marshall Honda kereskedéshez, ahol az egyik szerelő felemelte a Type
R-t. Nem hittem a fülemnek, mikor kiderült
a diagnózis: a bal első lengéscsillapító kiugrott
a helyéről, ami miatt az egyik elszabadult futóműelem ütlegelte az első lengőkart. Még
inkább elképedtem, mikor megtudtam, hogy
egy órával később a Type R már újra úton
volt, helyretett futóművel.
„Sosem mondtam nekik, hogy újságíró
vagyok, vagy hogy kihez tartozik a kocsi, ezért
különösen lenyűgöző, hogy így is ilyen színvonalas szolgáltatásban volt részünk – meséli
Tom. – Még csak pénzt sem kértek.”

Nincs lógás, kezdjük
a TypeR leckét

Jelenleg másodvéleményre várok a lengéscsillapító állapotáról, amit lehet, hogy ki kell
cserélni, és sasszemmel vadászom a kátyúkat
vezetés közben. Britannia útjai botrányos
állapotba kerültek az európai hidegfront
miatt. Ha egy kátyú ki tudja ütni a helyéről
a Nürburgringen próbára tett sportos ötajtós
futóművét, akkor vajon mit tenne egy motorossal vagy egy öregebb, kopottabb autóval?
Vezessenek körültekintően, amíg a kormány
meg nem mozdítja a kisujját a kátyúzást
illetően!
Fordította: Olbrich László

tények:
1996 cm3; négyhengeres turbós benzinmotor; elsőkerék-hajtás; 320 LE; 400 Nm
7,7 l/100 km; 176 g/km CO2
0–100 km/h: 5,8 s; max. seb.: 272 km/h
1380 kg

értékelés: Az ütés ellenére továbbra is
szépen megy a Type R. A fékek sem csikorognak, és jobban is melegednek már. Végre.

Megtett km: 7490 Mért fogyasztás: 7,2 l/100 km
2018 október
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3 AKTÍV AERODINAMIKAI CSOMAG

4 DIFFÚZOR

Az elülső légbeömlőben elhelyezett lapátok a hátsó szárnynyal tandemben mozognak fékezés és gyorsítás közben.

Egy darabból készült, szénszálas,
emeletes.

5 FÉKRENDSZER

6 AJTÓK

CCM-R ötvözet = kisebb tárcsák…
de 7 hónap alatt készülnek el.

Alul-felül üveg, így több mindenről lehet
majd beszélni sörözés közben.

7 KEREKEK

8 SZÁRNY

Központi kerékcsavar fokozza
a versenygépfílinget, a kilenc küllő miatt
pedig tényleg könnyű a fémfelni.

A hidraulika segítségével mozgó hátsó
szárny felülete 6500 négyzetcentiméter.
Nem kicsi, annyi szent.

5

A Senna nevével fémjelzett
egyéb együttműködések

Honda NSX
Senna visszajelzései alapján a Honda
mérnökei 50 százalékkal merevebbé
tudták tenni az autót.

DUCATI 916 SENNA
Senna garázsában több Ducati is állt, ez
tehát igen komoly főhajtás a legendás
versenyző előtt.

TAG SENNA EDITION
A Sennára emlékező számos kiadás
közül az első, 30 évvel ezelőtt szerzett
monacói győzelmének állít emléket.

68

2 ALVÁZ
A szénszála Monocage III-nál a hátsó
falat egybeépítették a térvázzal.

3

6

7

1 MOTOR
A nem hibrid, 4 literes, ikerturbós V8-as
789 lóerőt és 800 Nm-t ad le.
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leszorítóerővel rendelkezik, akkor feltételezhetjük,
hogy közel azonos gyorsulási értékekkel találkozunk. Vagyis, nulláról százra 2,8 másodperc, nulláról kétszázra 6,8 másodperc alatt gyorsul a Senna,
az állórajtos negyedmérföldet pedig 9,8 másodperc
alatt futja meg úgy, hogy a végén már 243 km/órával hasít. Nagyjából ezekre az értékekre számíthatunk. Ha köridőről beszélünk, szerintünk a Senna
a nyerő, hiszen 197 kilóval kevesebbet kell cipelnie
és mellette szólnak a gumiabroncsok és a fékrendszerek terén elért legújabb fejlesztések is.
Márpedig a kerékjárati ívek alatt komoly dolgok bújnak meg: a Sennára szabott Pirelli P Zero
abroncsok (vagy felár nélküli Trofeo papucsok), a
McLaren első kerékagycsavaros könnyűfém felnije,
valamint a CCM-R néven ismert, újgenerációs
karbon-kerámia féktárcsák. Mivel ez az új anyag
a hőkezelést tekintve négyszer hatékonyabb az
előző karbon-kerámia ötvözetnél, a féktárcsák kisebbek, ezáltal könnyebbek lettek. Azonban akad
egy kis bökkenő a történetben: egy-egy féktárcsa
rétegezése és megedzése hét hónapot vesz igénybe.
A futómű emellett felvonultatja még a McLaren
RaceActive Chassis Control II elnevezésű hidraulikus felfüggesztést, ami amellett, hogy az összekapcsolt lengéscsillapítók miatt szükségtelenné teszi

a merevítő alkalmazását, versenyüzemmódban
50 milliméterrel közelebb is ülteti az autót az aszfalthoz. A Sennát igazából az aerodinamikai megoldások emelik ki a mezőnyből. Egyelőre még nem
találkoztunk a leszorítóerőt leíró adatokkal,
de meg merem kockáztatni: jobb, mint a P1 GTR.
A vasalódeszka méretű hátsó szárny aktívan dolgozik az elülső légbeömlők melletti elemekkel együtt:
a kormány helyzetétől, a fékek működésétől, a gázpedál állásától és az autó sebességétől függően megdől, ha nagyobb leszorítóerő kell és ellaposodik,
ha kevesebb is elég. A kocsi orrától szinte szabad
szemmel nyomon követhető a levegőrészecskék
útja, ahogy a karosszéria beszívja, továbblöki, majd

Csövenként 2,67 henger
– ez az úgynevezett
McLaren-féle matek

kiköpi őket nem csak azért, hogy a Senna az aszfalton maradjon, hanem hogy az ember feje mögött
dübörgő motor is hűljön.
A tetőn lévő kopoltyú durván néz ki, de úgy
hangolták, hogy a beáramló és a torokban keveredő
levegő hangja adja a magas frekvenciákat, az alsóbb
tartományokat pedig a motor szállítja az egyedi
tartókon keresztül, amelyek szándékoltan rezegtetik a szénszálas csövet. Erre jön még rá a háromcsövű, titánból és Inconel nikkel-króm ötvözetből
készült kipufogó, ami egyrészt úgy helyezkedik
el, hogy a kiáramló forró gázok elkerüljék a hátsó
szárnyat, másrészt olyan hangorkánt szabadít el,
ami tökéletesen illik az autó vadállati megjelenéséhez.
A kocsi hátsó túlnyúlása 18 milliméterrel lejjebb
fekszik, mint a 720S-é, ezáltal is addig marasztalja
az alváz alatt a levegőt ameddig csak lehet, az
egyetlen darab karbonból öntött, emeletes diffúzor
pedig különlegesen szép, viszont állati nehéz lehet
miatta párhuzamosan parkolni.
Hasonlóan a 720S-hez, a beltér a tetőből is kiharapó sirályszárnyú ajtón keresztül közelíthető
meg. A 720S-sel ellentétben viszont az ajtónyitó
a tetőn elhelyezett panelre költözött (az indítógombbal és a versenymódozatot kiválasztó kapcso-

4

Az ülések kényelmesebbek, mint a látszat
alapján gondolnánk,
de ez aligha számít

lóval együtt), térdmagasságban pedig szintén üvegezett az ajtó, így az ember az alatta-mellette
elsuhanó aszfaltot bámulhatja ahelyett, hogy a vezetésre figyelne. Az ülés két vékonyka karbonrétegből áll, a közéjük préselt habszivacs jelenti a komfortot a stratégiai helyeken párnázott bőr-, vagy
Alcantara-borítás mellett. Az sem gond, ha az ember kicsit sokat nassolt mostanában: a McLaren
a vásárlóhoz igazítja az ülést.
Az ülés előre-hátra mozgatásakor a sebességválasztó, a rajtautomatika és a vészvillogó gombjaival felszerelt panel együtt csúszkál az üléssel, a műszerfalba visszaforduló óracsoport pedig egy az
egyben került át a 720S-ből. Az ember feje mögött
üvegpanel választja el az utasteret a motortól, ez
előtt kapott helyet a csomagtér. „Elég két sisaknak,
két versenyoverállnak, és talán még egy szendvics is
elfér” – mondta Palmer vigyorogva.
Nem csoda, hogy fülig ér a szája. A gyártás
2018 második felében indult, de mindössze 500
Senna készül majd. Darabonként (~270 000 000 Ft)
fontos áron. És már mind elkelt, bizonyítékául annak, hogy a McLaren mennyire erős ügyfélbázissal
büszkélkedhet. JR
Fordította: Kirschner Dávid
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Vadonatúj D Jaguárt
vehet most
F típus, a mindenit! Egy pompás, ötvenes évekbeli, de vadonatúj
Le Mans-győztest vezetni...

ASTON MARTIN DB4 GT

JAGUAR XKSS

A kézzel gyártott, csak pályára szánt GT-ből 25 darab
készül ugyanazon a Newport Pagness szalagon, mint
az elődje. Néhány modern apróság, de még mindig
elég egy laza szívdobogáshoz.

Darabonként 1 millió font (~360 000 000 Ft), de
figyelembe véve a tízezer kézimunkaórát egészen reális.
Kilenc autó készül azokkal az alvázszámokkal, amelyek a
’57-es Browns Lane tűzben tönkrement autóké voltak.

A folytatás az akkori
követelményeknek
megfelel: nincs légzsák

JAGUAR LIGHTWEIGHT E-TYPE
A Jag első törése ebben a folytatólagosságban: hat verseny E-modell, amit a hatvanas években 18 versenyre terveztek,
de csak 12-n vettek részt. Az eredeti ’64-es specifikációnak megfelelően gyártották, ami azt jelenti, hogy az alumínium
karosszéria 114 kilogramm súlymegtakarítást jelent. Időszakos versenyautónak árulták, amely a történelmi autósporthoz
megfelel. Bárki találgathat, hogy ki az a kőgazdag, aki ezzel az 1 millió fontos (~360 000 000 Ft) ötvözet tökéletességgel
versenyezne.

z a teljesen új D Jaguár. De, igazán. Ez a hosszú orrú versenyautó
a mérnöki prototípusa annak a
további 25 D modellnek, amelyek
most kerülnek ki a dobozból. Miért? Hát, mert
ez kiváló üzlet és mert ez annak a történetnek
a befejezése, ami több mint 60 évvel ezelőtt
kezdődött.
Az eredeti D modell mesésen sikeres (nem
különben fantasztikusan szép) versenyautó volt
a korábbi C modell alapján, alacsony (abban az
időben) légellenállással, speciálisan Le Mans-i

A
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győzelem érdekében kifejlesztve. Ezt ki is pipálhatták, mivel 1955, 1956 és 1957-ben is
megnyerte a 24 órás versenyt. Ennek ellenére
bár eredetileg 100 Jaguár D autót terveztek
gyártani, csak 75 készült el, mielőtt versenyképtelenné vált. Így a hat Lightweight E modell és a kilenc XKSS másolat keréknyomát
követve a Jaguar Classic most a legambiciózusabb projektjén dolgozik: huszonöt új D modell, amely végre teljessé teszi a száz erős autó
modellsorát.
És a szerencsés vevők választhatnak az

1955-ös Shortnose, illetve az 1956-os Longnose, uszonyos verzió közül. Az új autók az
eredeti specifikáció szerint készülnek, hathengeres motorral és olyan szépek lesznek amilyen fizikailag csak lehetséges négy keréken.
Ára? Még semmit nem tudni, de figyelembe
véve, hogy a könnyű súlyú E modellek darabonként 1 millió fontba (~360 000 000 Ft) kerültek
és az 1956-os Ecurie Ecosse Le Mans-győztest
21,78 millió dollárért (~6 150 000 000 Ft) adták
el néhány éve… OLLIE KEW
Fordította: Róna Ágnes

AZ ÚJJÁSZÜLETETT LISTER KNOBBLY

AZ ÚJJÁSZÜLETETT RANGE ROVER

D modell gyökerek, kézzel formázott alumínium
karosszéria, amelynek a megfelelő kialakításához
500 óra kell, és lehet válogatni a 4,2 (225 ezer font,
(~81 000 000 Ft)) vagy a 3,8 (295 ezer font,
(~106 000 000 Ft)) literes motor között. És a hab
a tortán: közútra is mehet.

Nem igazán folytatás, inkább tökéletesen felújított
klasszikus. De kit érdekel? Egy kiváló 3 ajtós Rangie, amit
kevesebb, mint 135 ezer fontért (~48 600 000 Ft) meg
lehet kapni.

SHELBY COBRA DAYTONA COUPE CSX9000
Elég tiszta ahhoz,
hogy bankjegyeket
tegyünk bele

Történelemóra: A Cobra Daytona Coupe volt az első és egyetlen amerikai versenyző, amelyik megnyerte a Sportautó
Világkupát ’65-ben. Azonban Shelby csak hat autót épített, mielőtt áthelyezték… a GT44-hez. A Superformance által épített,
a zseniális CSX900 alvázat használva és magának Caroll Shelbynek az áldásával készült autók olyan közel állnak az igazihoz,
amennyire csak lehet. Hátsókerékhajtás, 550 LE, kézi váltó. A készlet szeniorja.

michelisz Norbert

Exkluzív terefere pályaversenyzésről,
némi történelmi háttérrel
Évtizede beugró vendégpilótaként mutatkozott be a WTCC-ben Michelisz Norbert.
Pályafutása főbb állomásairól, valamint Bári Gergővel és Dáviddal
közös csapatáról, a M1RA-ról beszélgettünk Magyarország legeredményesebb
és legnépszerűbb autóversenyzőjével.

Kezdjük a legelején. Amikor annakidején, megkérdezték
a fiatal Michelisz Norbit, mivel szeretnél foglalkozni, akkor
mit válaszoltál?
M.N.: Kapásból azt, hogy autóversenyző szeretnék lenni. Szerencsés
helyzetben voltam, ugyanis Himesházán, ahonnan származom,
a közvetlen szomszédságunkban lakott nagybátyám Bajor Zoltán, aki
hobbi szinten versenyzett és mind a mai napig Lada motorokat tuningol. Az autók iránti szeretet és érdeklődés is onnan fakad, hogy
nyaranta átjártam hozzá és a Zsiguli, Kispolszki, Warthburg és hasonló „autócsodák” körül sündörögtem. Amikor nagybátyám látta,
hogy ez engem tényleg érdekel és besegítek neki, akkor épített nekem és unokaöcsémnek egy kis vaskeretes járgányt. Simson motorja,
Kispolski váltója és három pedálja volt. Egy bérgokartnál nagyobb
volt, de személyautónál kisebb, és tudtunk menni vele kb. 30-40 km/
órás sebességgel. Ekkor nagyjából hét éves lehettem és a segítségemért cserébe a kétliteres kólás flakonomat megtöltötte benzinnel és
persze felügyelet mellett, néptelen utakon vezethettem. Nagyjából az
érdeklődésem kilencven százalékát ez foglalta le.
Egyébként az autósporttal kapcsolatos első emlékem is ehhez az
időszakhoz és nagybátyámhoz kötődik, ugyanis a magyar ralikrossz
bajnokságban versenyzett és egyszer elkísértem, talán egy cserénfai
helyszínre. Akkor engedtek először a pálya szélére.
A pályafutásod mégis a számítógépes játékszimulátorok alapozták meg. Pontosan milyen programokkal játszottál és
milyen eredményeket értél el?
M.N.: A szimulátorozás iránti érdeklődés is onnan jött, hogy a nagybátyámnál láttam, néha milyen nehéz helyzeteket eredményez, hogy
konyhapénz megy el versenyzésre. Édesanyám tanárnőként, édesapám pedig agrármérnökként dolgozott, majd később mezőgazdasági
vállalkozásba kezdett, így nem voltunk abban a helyzetben, hogy
nekem a versenyzésben való szárnybontogatást finanszírozni tudják.
Viszonylag korán, olyan 12-13 éves koromban felismertem, hogy
nem ártana valami más érdeklődést is keresni magamnak, amit az
informatikában és a programozási nyelvekben találtam meg. A nyolcadikos ballagásom után volt valamennyi spórolt pénzem, amit a szüleim kiegészítettek – annak ellenére, hogy rosszul sikerült az a bizonyítványom – és kaptam egy asztali számítógépet. A Grand Prix és
a GP2 játékprogramok után jött a Grand Prix Legends, ami mind
a mai napig a nagy szerelmem. Igazi megszállott voltam, amikor kikerültem a szülői felügyelet alól és Pécsre kötöztem, volt olyan nap,
hogy reggeltől estig nyüstöltem. Magyar viszonylatban nagyon jó
eredményeket értem el és nemzetközi versenyeken is mentem. Ott
kezdődött el az a vonal, ami aztán később a nemzetközi szintű versenyzéshez vezetett.
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Azután jött egy megkeresés, hogyha ilyen jól megy a monitor előtt, akkor élesben is kipróbálhatnád magad. Hogy is
történt ez pontosan?
M.N.: A legnagyobb segítőm Wéber Gábor volt ezen a téren, mert ő
ajánlott be a Zengő Motorsporthoz még 2005-ben. Juni György volt
az, aki a csapattól felhívott, hogy szeptember 13-án lenne egy
MNASZ tesztnap, ahová három-négy másik jelölt mellett engem is
meghívnak. A kupás Opel Astrával és a Reault Clióval mentünk, hogy
felmérjenek minket fiatalokat, de a köridőket nem árulták el. A nap
végén mondták, hogy én teljesítettem a legjobban és szeretnék, ha ez
a közös munka folytatódna. Én is szerettem volna, ha folytatódik, de
ennek anyagi vonzata volt. Végül abban maradtunk, hogy ha nem is
fele-fele arányban, de osztozunk egymás között a költségekben.
Azután megnyerted a Suzuki Kupát, majd a Renault Clio
kupát és a Seat Leon Európa-kupát…, így aztán 2008-ban,
majd 2009-ben is lehetőséget kaptál, hogy rajthoz állj
a WTCC Túraautó-világbajnokság egyik fordulóján. Milyen
érzés volt először a „mélyvízbe ugrani” és olyan nagyágyúk
ellen versenyezni, mint Yvan Muller, Gabriele Tarquini, Alessandro Zanardi, Augusto Farfus és még sorolhatnánk?
M.N.: Próbáltam reálisan gondolkodni, hogy innen nekem hova
vezethet az út, és 2006 magasságában éppen ezt a bajnokságot néztem ki magamnak. Akkor nagyon érdekes sorozat volt a WTCC, bár
azt még 2010-ben is nehezen hittem el, hogy összejön és ebből teljes
évad lehet. Úgyhogy ezeket a versenyzőket már ismertem és tényleg
úgy tekintettem rájuk, mint legendák. Őszintén szólva, az első néhány futamon furcsa volt a nevükkel ellátott autót magam előtt és
mögött tudni, nekem is meg kellett emésztenem, hogy milyen közegbe csöppentem…
Az első alkalom után mindannyiunk fejében tovább erősödött az
a gondolat, hogy itt szeretnénk kikötni. Persze ez egy borzasztóan
nagy ugrásnak tűnt akkor és az is volt, a fő kihívást az anyagi háttér
előteremtése jelentette. E tekintetben rettentően szerencsés voltam,
mert a budapesti székhelyű Dension Audio Systems autóipari multimédiás cég ügyvezetője a tévében látta az egyik Seat Eurocup futamot, hogy itt van egy magyar versenyző és csapat. Követte a pályámat
és év végén csak úgy besétált a Zengő Motorsport telephelyére és azt
mondta, hogy szeretné ezt a projektet támogatni. Így sikerült még
egy Európa-kupás évet összehozni, majd amikor beugróként szerepeltem másodszor a WTCC-ben, Brands Hatch-ben – pont Angliában,
ami a Dension egyik kiemelt európai piaca – és látták, hogy a felmatricázott autóval milyen plusz figyelmet kapnak, akkor elgondolkodtak
azon, hogy besegítenek egy teljes WTCC évadba. Így visszatekintve
az egész pályafutásom ilyen szerencsés véletlenekből áll.
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Kapásból a debütáló szezonban, a 2010-es makaói futamon
megszerezted az első futamgyőzelmedet. Milyen érzés volt
a dobogó felső fokán állni és a magyar himnuszt hallgatni?
M.N.: Azt mondják, hogy az első győzelem a legkülönlegesebb és ha
visszaemlékszem az elmúlt nyolc évre, akkor ezt én is meg tudom erősíteni. Holtversenyben van vele, amikor 2012-ben, a Hungaroringen
először sikerült futamgyőzelmet aratni. Ez volt az a két pillanat, amikor én is elérzékenyültem és rádöbbentem, hogy ez mekkora mérföldkő a pályafutásomban. Ezekben a pillanatokban az ember felméri,
hogy honnan indult és hova jutott el. Ugyanakkor, emlékszem rá,
hogy Makaóban még ünnepeltünk, majd hazaértünk és már azon gondolkodtam, hogy még keményebben kell dolgoznunk annak érdekében, hogy mindenképpen folytatni tudjam a pályafutásomat. Akkor
éreztem meg, hogy ebbe a bajnokságba való vagyok és sikeres lehetek
a jövőben.
2010-ben az év újonc versenyzője voltál, majd 2012-ben és
2015-ben megszerezted a Yokohama privát világbajnoki címet. Ezekre az eredményekre azért már a nagy csapatok is
felfigyeltek… Mikor próbáltak először elcsábítani Zengőéktől? A Hondán kívül más csapat is megkeresett?
M.N.: A Honda felől először a 2013-as Japán hétvégén jelezték az
érdeklődést, amikor összejött a pole-pozíció és a futamgyőzelem.
A sorozat promóterén keresztül volt egy megkeresés a Citroen részéről is, amire a Honda már egy gyári szerződés-ajánlattal reagált (először a Zengő Motorsport gyári támogatásával). Akkor nekem tetszett
ez a közeg és azt éreztem, hogy a Hondánál akár hosszú távon is komolyan számolnak velem és a TC1-es szabályváltozás előtt voltunk.
Mennyire más világ gyári csapatnál versenyezni, sokkal professzionálisabb környezet? Te miben látod a legnagyobb különbségeket a privát csapatokhoz képest?
M.N.: Nagyon nagy ugrás volt, amikor elmentem az első tesztre, akkor
döbbentem rá, hogy mekkora különbség van lehetőségekben, vagy
ember-állományban. Ott volt adatmérnök, versenymérnök, számtalan
szenzor az autón és hirtelen sokkal több információ birtokába kerültem

100

2018 október

a technikáról, mint korábban. Ez egy újabb ráébredés volt, hogy szakmailag ez az irány, amit szeretnék és itt teljesedhetek ki.
Elkerülhetetlen, hogy beszéljünk az egyik, ha nem a legnagyobb ellenfeledről, Yvan Mullerről. A Ti feszültséggel teli
kapcsolatotok egészen 2009-ig nyúlik vissza és azóta is
tart…
M.N.: A közvélemény azért nem tud átfogó képet alkotni a mi viszonyunkról, mert nem mindenki emlékszik a 2009-es Brands Hatch-i
hétvégére. Muller akkor a világbajnoki címért harcolt Tarquinivel és
a pontversenyben minimális volt a hátránya. Az időmérő Q1-es szakaszában épp a tizedik helyen állt és már ki sem ment a boxból, mert azt
hitte, hogy ezzel továbbjut. Csakhogy vendégpilótaként, a radar alól
beugrottam a hatodik helyre, így ő ezzel kiesett és gyakorlatilag elvesztette minden esélyét, ráadásul a versenyen már a második kanyarban ütköztünk. Volt még pár ilyen incidensünk 2010-ben és ’11-ben,
egyszer ő volt a ludas, másszor én. Az első, szélesebb közönség által is
vitatottabb incidens az 2012-ben a slovakiaringi eset, amikor nekem
jött és kiforgatott. Ha csak az egymás közötti arányokat nézem, akkor
még mindig kb. egálba kerültünk, de a rajongóknak ez egy hatalmas
érvágás volt. Ekkortól kezdve szerintem úgy vagyunk vele, hogy ha ott
vagyunk egymás közelében, akkor ő sem veszi el a gázt, meg én sem.
Nem volt szándékos, de még abban a szezonban visszakapta, amikor
az utolsó előtti fordulón kilöktem Sanghajban, miközben Rob Huff-al
és Alain Menuvel harcolt a bajnoki címért. Gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy én neki két világbajnoki címébe kerültem, tehát innen
nézve nem is annyira rossz fej, ha néha visszaadja.
Ezek után nincs mit csodálkozni azon, hogy 2016-ban az akkori
csapattársamat, Tiago Monteirót segítette világbajnoki bronzéremhez, míg tavaly Thed Björköt támogatta a vb-cím megszerzésében és
idén is volt már két összetűzésünk.
A 2017-es év tele volt hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel,
számos alkalommal a sírból hoztad vissza a világbajnoki esélyeidet. Végül világbajnoki ezüstérmesként végeztél, ami
a magyar autósport történetének eddigi legnagyobb eredmé-

nye. Mégis, érthető módon elkeseredett voltál. Azóta büszkén tudsz már visszanézni erre az eredményre, hogy Te mindent megtettél vagy még mindig egy elszalasztott
lehetőségként éled meg?
M.N.: Sok időnek kell eltelnie egy ilyen negatív esemény után, de
alapvetően most már sikerült és semmit nem csinálnék másként. Nyilván most is van bennem egy pici rossz érzés azzal kapcsolatban, hogy
nem én nyertem a világbajnokságot. Azért volt nagyon keserű az az
időszak és talán pályafutásom legnehezebb két-három hete volt Qatar
után, mert gyakorlatilag nyert helyzetből veszítettem. Habár ponthátrányban voltam, de a tempóelőnyöm megvolt, Esteban Guerrieri ott
volt, hogy engem segítsen és a szabadedzések után úgy éreztem, hogy
ez meglehet. Borzasztóan fájó volt, hogy le kellett mondanom róla, és
felesleges belemenni a mi lett volna, ha kalkulációkba, de… ha akár
a két versenyhétvégével korábbi, kínai kizárás nincs, akkor még így is
meglehetett volna.
Te belülről hogyan élted meg a WTCC hanyatlását és megszűnését? Milyen „óvintézkedéseket” tettél?
M.N.: Lehet a M1RA csapat alapítását is óvintézkedésnek tekinteni.
Belülről ezt nem hanyatlásnak éltem meg, mert hiába volt kicsi a létszám, jellemzően az élmezőnyben mozogtam és borzasztó nagy volt
a versengés: sokáig hatan-nyolcan is esélyesek voltunk, azután versenyben voltunk még hárman, majd Thed Björkkel ketten az utolsó
futamig. Ez egy olyan forgatókönyv volt, ami nekem jobban tetszett,
mint a Chevrolet, vagy a Citroen által dominált korszak. Nekem az
utolsó év inkább egyike volt a legizgalmasabb évadnak a WTCC történetében, nem pedig az utolsó szögnek gondolom a koporsóban.
Ehhez képest a TCR túraautó-formula elképesztő népszerűségre tett szert és a WTCR Túraautó-világkupa végül átvette
a WTCC szerepét. Szerinted ez volt a megfelelő lépés? Milyennek tartod a sorozatot a szezon félideje tájékán?
M.N.: Szerintem minden várakozást felülmúlt, sok márka és versenyző, illetve nagyon erős mezőny állt össze, jó pályákra megyünk és bőven van akció, úgyhogy nehezen tudnék elképzelni jobb bajnokságot.

A WTCC valójában most van a csúcson, még ha másképp is hívják
a bajnokságot, amire utoljára a 2000-es évek tájékán volt példa.
Melyik technikával jobb vagy élvezetesebb versenyzőként?
WTCC vagy WTCR?
M.N.: Versenyzőként WTCC, hiszen azok az autók gyorsabbak voltak és kicsit nagyobb kihívás volt vezetni. Viszont előzni is nehezebb
volt velük a leszorítóerő miatt. Valójában nincs erre most egyértelmű
válasz, mert helyzetfüggő: ha egy időmérős körre, kevés üzemanyaggal kellene autót választani, akkor WTCC, ha viszont arról van szó,
hogy a versenyen hogyan készítesz elő egy előzést, akkor TCR. Pusztán vezetni élvezetesebb volt a TC1-es autókat.
Komoly visszaigazolás a teljesítményeddel kapcsolatban,
hogy a Hyundai Motorsport gyári támogatású versenyzőnek
szerződtetett. Ugyanakkor az olasz BRC Racing csapatnál,
olasz csapattárssal, ráadásul az olasz származású Andrea
Adamónak (a Hyundai Motorsport ügyfélcsapatokért felelős
menedzsere) és Gabriele Tarquininek még az Alfás időkre
nyúlik vissza a kapcsolatuk… Érzel valamiféle hátrányt emiatt
vagy teljesen egyenlő bánásmódban részesültök?
M.N.: Úgy gondolom, hogy egyenlő rangú félként kezelnek. Amit
érzékelek, hogy sokan és sokszor beszélnek olasz nyelven, és amikor
az ember egy megszokott közegbe érkezik új szereplőként, akkor eltart egy ideig a beilleszkedés. Persze, amikor Tarquini azt mondja,
hogy szívesen segíti a csapatot és engem bajnoki címhez, akkor ezt
fenntartásokkal kezelem, de érzem azt is, hogy ő azok közé a versenyzők közé tartozik, aki ezt tényleg meg is teszi, ha már nincs esélye
a bajnoki címre.
Kétségkívül a Hyundai i30 N TCR a legerősebb autó a mezőnyben, még ha alkalmanként elő is jönnek a „gyerekbetegségei”.
Ugyanakkor a BoP teljesítmény-kompenzációs rendszerrel
tesznek is róla, hogy visszafogják… Mi a véleményed róla?
M.N.: Esélykiegyenlítő rendszer szinte mindig volt a túraautózásban.
A szépsége az arányokban rejlene. Egy nyertes autóból nem szabadna
sereghajtót csinálni, illetve egy gyenge autóból konstans futamgyőz-
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