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Ležeči policaji, radarji, reklamna opozorila po televiziji, ka-
zenske točke … Vsi imajo isti namen - zmanjšati hitrost
prehitrih. Vendar verjemite, ni ga bolj učinkovitega sistema
umirjanja prometa, kot je »pravi« avtomobil za dinamične
voznike. 

Počasnejše 
življenje
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Kratek test Citroën C3 1.6 16V SX SensoDrive

N e bom se hvalil z dej-
stvom, da v okviru hi-
trostnih omejitev ponava-

di rad pritisnem na plin. Ko se-
dim v dobrem avtomobilu in za-
gori zelena luč na semaforju, za
razliko od večine sanjačev posku-
šam čim učinkoviteje spraviti moč
motorja na asfalt in nato že zavi-
rati pri naslednjem semaforju.
Kar tako, za užitek in veselje zara-
di sožitja s sodobno tehniko.

Citröen C3 je eden tistih av-
tomobilov, zaradi katerih sem bil
pri puncah (še bolj) zaželen. »A me
pelješ en krog,« je bilo najpogostej-
še vprašanje, ki mu je sledila nepo-
grešljiva ugotovitev, kako je lušt-
kan in da razmišlja o nakupu. Žen-
ski avtomobil, nedvomno, saj le
redki moški sanjamo o njem. Sen-
soDrive pa je bil tisti tehnična no-
vost, ki me je še posebej zanimala.
Veste, kot dinamičen voznik rad
občudujem tudi avtomobilske
športe, še posebej rally in formulo
1. In da imaš pred blokom ali hišo
vsaj delček tehnologije, s katero
upravljajo najboljši vozniki sveta,
mi godi. Vam ne?

Isto križišče kot vedno, to-
krat v C3-ju SensoDrive. Ko čakam
na zeleno, opazim, da kljub prvi
prestavi avtomobil stoji na mestu,

zunanja oblika
položaj za volanom
oprema

cena 
menjalnik SensoDrive 

Cena: 2.783.000 SIT
Cena testnega vozila : 2.919.300 SIT
Motor: 4-valjni – vrstni – bencinski –
1587 cm3 – 80 kW (109 KM) – 147 Nm
Zmogljivosti: 192 km/h – 12,9 s
Poraba: 8,6/5,2/6,5 l/100 km

HVALIMO IN GRAJAMO

Citroën C3 1.6 16V SensoDrive

čeprav nisem tiščal zavore. Po-
hvalno! Po približno dveh minu-
tah pa menjalnik samodejno pre-
stavi v prosti tek, kar ni moteče,
saj na križiščih ponavadi čakate
manj časa. Ko hočem speljati v pr-
vi prestavi, le pohodim plin in se s
pomočjo dveh obvolanskih ročic
(desna za prestavljanje v višje, le-
va v nižje prestave) sprehodim
skozi petstopenjski menjalnik.
Najprej sem poskušal s polnim pli-
nom tudi med prestavljanjem (kar
naj bi robotiziran menjalnik omo-
gočal), a je avtomobil tako poska-
koval, da mi je postalo počasi sla-
bo in nato še sram, ko so naključni
opazovalci najbrž ugotavljali, češ
glej ga, ne zna prestavljati … Žal
bom napisal trditev, za katero sto-
jim kot pribit: dokler povprečen
voznik prestavlja boljše kot elek-

tronika, raje kupite ročni menjal-
nik ali pa dobrega samodejnega,
saj tale SensoDrive prestavlja kot
bi jaz po treh prežuranih nočeh.
Slabo, skratka. A po nekaj urah
sem ga »pogruntal«: ko prestavlja-
te, morate z občutkom popustiti
stopalko za plin, nato pa zopet
polni plin. A če moram že to dela-
ti, potem me ne moti tudi upora-
ba sklopke in klasičnega menjalni-
ka! Z gumbom ob prestavni ročici
(ročica omogoča tako imenovani
sekvenčni način prestavljanja, na-
prej za višje in nazaj za nižje pre-
stave) pa zagotovite povsem samo-
dejno prestavljanje. Verjemite, po-
grešal sem boljši menjalnik!

In ko sem se že prej omenje-
nim dekletom opravičeval, češ ne
morem vplivati na sklopko, smo
družno ugotovili: super 1,6-litrski

motorček z 80 kW, izvrstno sedenje,
razvajanje z opremo, malo manjšo
porabo približno osem litrov in slab
menjalnik. In čisto počasi in umir-
jeno, da nas ni premetavalo, nada-
ljevali obljubljeno vožnjo. 
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