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Honda S2000 je pravzaprav
dirkalni avtomobil, treba pa

ji je priznati, da je njena civilna
kamuflaža prepričljiva. Mojstri
izdelave dvosedih roadsterjev, ki
so sicer sodili na dirkaško stezo,

a se jih je dalo registrirati in
uporabljati v vsakdanjem pro-
metu, so bili v šestdesetih in se-
demdesetih Angleži. Potem so
tovrstni avtomobili nekako po-
niknili. Hitrih, zabavnih in

športnih dvosedov brez strehe je
bilo med vozniki kar precej in
jih je še vedno, a nobeden med
njimi se na dirki ne bi počutil
kot doma.

Prav zato je Honda S2000
posebnica, še kako pa se ji po-
zna, da je bila zasnovana na
praznem računalniškem zaslonu
in z le malo omejitvami pri koli-
čini denarja, namenjenega raz-
voju. Mnogi inženirji, ki so so-
delovali pri njenem nastanku, so
se poprej ukvarjali s Hondinimi
projekti v formuli 1 in seriji
CART. S 2000 je bila narejena v
počastitev 50-letnice tovarne.
Zdaj razumete vse!

Karoserijska osnova Honde
S2000 so vzdolžni nosilci ter
ohišje kardanske gredi. Združe-

ni v en sklop zagotavljajo čvr-
stost karoserije, tako da je ta tu-
di brez opore trdne streha zmož-
na kljubovati obremenitvam, ki
jih doživljajo športni avtomobi-
li. Karoserijska trdnost je tudi
pogoj, da lahko posamične obe-
se spredaj in zadaj, v obeh pri-
merih gre za dvojna prečna vo-
dila, opravljajo nalogo tako, kot
so si zamislili inženirji. Zato so
kolesa natančno vodena, skupaj
s posebnimi blažilniki, pri kate-
rih se karakteristike dušenja vi-
bracij menjajo glede na to, ali
avto niha ali pa so pod kolesi
kratke neravnine, pa poskrbijo,
da je podvozje sicer športno čvr-
sto, a ne toliko, da bi neravnine
sredi ovinkov metale avtomobil
iz smeri. Omeniti velja tudi zelo
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Če bi se s Hondo S2000
lotili dirkanja, bi lahko le
z rahlimi predelavami, to-
rej z dodatkom varnost-
nega loka, gasilnega

aparata in seveda dirkaških gum, z njo nasto-
pali v skupini N do 2000 kubičnih centimetrov.
In pripravljen sem staviti, da bi bili z njo pov-
sem pri vrhu. 

2000
dirkaško posebnost - zadnji bla-
žilniki imajo ločene plinske re-
zervoarje.

Vse skupaj zagotavlja izjem-
no natančno vodenje avtomobi-
la v ovinkih in v osnovi zelo
predvidljive odzive na voznikove
ukaze. Dodaten sladkorček je še
električni servoojačevalnik vola-
na, ki s svojimi nastavitvami
zmanjša povratne sunke na vola-
nu. Tako si lahko s Hondo
S2000 privoščite »jahanje« rob-
nikov na dirkališču, pa vam za-
radi tega volan ne bo skušal uiti
iz rok. Sistem pride prav tudi v
dežju, če z enim kolesom zape-
ljete v globoko lužo, saj volan
ostane miren. Poleg tega ima vo-
lanska letev tudi spremenljivo
razmerje - bolj ko voznik odklo-

ni volan od sredinske lege, hitre-
je se obrnejo kolesa.

Teorija je torej odlična in na
odprti cesti se izkaže, da tudi
pravilna. S2000 je idealen avto-

Pri drsenju na
meji je samo-
zaporni dife-
rencial včasih
v napoto.

Tudi serijska
Honda se

dobro počuti
na dirkališču.

mobil za tiste, ki se radi vozijo
sicer zelo hitro, a brez pretirane-
ga zdrsavanja vozila, še posebej
njegovega zadka. Reakcije so
predvidljive, meja med »gre in

ne gre« pa dokaj široka in pred-
vsem dovolj zlahka predvidljiva,
da vožnja privablja le nasmeh na
usta, ne pa tudi potnih dlani.

Na dirkališču - druga pesem.
Pri resnično velikih hitrostih v
ovinkih, v trenutkih, ko mora
dati avtomobil od sebe vse, kar
zmore, se izkaže, da en, samo
en del avtomobila ni dorasel
svoji nalogi. Gre za diferencial.
Med zadnjima kolesoma Honde
S2000 je namreč samozaporni
diferencial, znan že iz Integre ty-
peR. Pri slednji opravlja nalogo
odlično, v S2000 pa se odreže
precej slabše. Stopnja zapore je
odvisna od navora, ki se prenaša
na posamezno kolo, in hitrosti
vrtenja posameznega kolesa. Po
domače povedano: to pomeni,
da vedno poskuša prenesti več
navora na tisto kolo, ki se ne vr-
ti v prazno. Do tukaj vse lepo in
prav, in treba je tudi priznati, da
se pri hitrejši »civilni« vožnji do-
bro izkaže, saj ob pospeševanju
iz počasnih ovinkov lepo prepre-
čuje zdrs zadka (S2000 namreč
nima sistema proti zdrsu pogon-
skih koles) in s tem tudi manj iz-
kušenemu vozniku vliva zaupa-
nje.

Težava se pojavi, ko voznik
poskuša skozi ovinek zdrseti.
Najprej lepo zdrsne zadek, po-
tem pa začne avtomobil pri do
konca pohojeni stopalki za plin
povsem nadzirljivo drseti z vse-
mi štirimi kolesi. A ne traja dol-
go, ko se vmeša zadnji diferenci-
al, ki zaradi drsenja poskuša po-
praviti voznikovo »napako«. Ta-
krat se začne ravnovesje avto-
mobila rušiti, in namesto da bi
se dalo smer skozi ovinek urav-
navati le z dodajanjem plina, je
potrebnih vse več popravkov z
volanom - če voznik ni res paz-
ljiv in hiter, se lahko vse skupaj
konča z vrtenjem.

Da stvari ne bi postale pre-
nevarne, tudi v takih primerih
priskočita na pomoč zmogljivo
podvozje in dejstvo, da je avto-
mobil idealno uravnotežen - raz-
merje med težo na prednji in zad-
nji osi je 50 : 50. Tako se pona-
vadi vse skupaj konča na asfaltu,
saj je S2000 tudi med ekstrem-
nimi drsenji še obvladljiva, po-
leg tega pa ima tudi odlične za-
vore. Hlajeni koluti spredaj in
navadni zadaj so kos večkratnim
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zaporednim zaviranjem pri veli-
kih hitrostih, stopalka je prijet-
no trda, natančno doziranje za-
vorne moči pa skorajda telepat-
sko. Majhnih izboljšav bi bil po-
treben ABS, saj včasih, pred-
vsem na zelo grobem asfaltu z
dobrim oprijemom, zagrabi ma-
lenkost prezgodaj. Kljub odlič-
nemu občutku izmerjena zavor-
na pot z 39 metri na nas ni nare-
dila posebnega vtisa.

Športna trdnost in natan-
čnost podvozja ima seveda tudi
minuse. Za vsakdanjo uporabo
se namreč izkaže kot zelo na-

porno, saj boste pod zadnjico,
udobno nameščeno v odlične
Recarove športne sedeže, čutili
prav vsako neravnino. In zaradi
zvočne izolacije, pri kateri so
bolj pazili na varčevanje s kilo-
grami kot pa na zagotavljanje ti-
šine v kabini, bosta vaš vsakda-
nji spremljevalec tudi hrup vetra
pri večjih hitrostih (streha
S2000 se električno zloži v bo-
rih šestih sekundah, na žalost
pa je le enoslojna in s plastičnim
zadnjim oknom brez ogrevanja)
ter zvok motorja. Prvi je včasih
precej moteč, zato pa je drugi

vedno v užitek.
Pod dolgim motornim po-

krovom, za prednjo premo, je
nameščen pravi tehnološki bi-
ser. Je rekorder po litrski moči
med sesalnimi motorji, saj zmo-
re kar 120 KM na liter prostor-
nine. Iz dveh litrov, kolikor jih
premore, torej 240 KM. Vrti se
do stratosferskih 9000 vrtljajev
v minuti, vse skupaj pa pospre-
mi z najlepšim zvokom med se-
rijskimi motorji, ki da vozniku
občutek, da sedi v dirkalniku

formule 1. Čeprav največjo moč
doseže pri 8300 vrtljajih v minu-
ti, navor 208 Nm pa pri 7500, je
presenetljivo prožen in se ne
upira tudi križarjenju v peti ali
šesti prestavi z vsega 2000 vrt-
ljaji. Vse to so dosegli z uporabo
nekaterih že znanih tehnologij
iz Hondinih motorjev in nekate-
rih novih. Med njimi so sistem
VTEC, ki spreminja čase odpi-
ranja in zapiranja ventilov glede
na število vrtljajev, obremenitev
in položaj stopalke za plin, pa
valjčni nihajni vzvodi ventilov
za zmanjšanje trenja in boljšo
odzivnost, ravni sesalni kanali
in seveda zelo kratki gibi batov.

Nekatere tehnologije, upo-
rabljene pri motorju S2000, so v
serijskih avtomobilih še redkejše
- bati so na primer iz kovanega
aluminija, vzmeti ventilov pa so
narejene iz enakih materialov
kot tiste v dirkalnih motorjih se-
rije CART.

Vsa ta tehnologija na koncu

da pričakovane rezultate - motor
zlahka diha, se neverjetno rad
vrti in zagotavlja nepozabne
zvočne efekte. 

Ste se kdaj vprašali, kako se
v resnici počuti Jacques Villene-
uve, ko v svoji BAR Hondi drvi
po koncu ravnine v Imoli ali
Hockenheimu? Najdite zapuš-
čen kos ravne ceste, pritisnite na
plin, prestavljajte pri 9000 vrt-
ljajih v minuti in kmalu vam bo
jasno.

Kmalu pa vam bo jasno še
nekaj. Ravno tako, kot je težko
hitro in odločno speljati z dir-
kalnikom F1, je težko hitro in
odločno speljati tudi s Hondo
S2000. Premalo vrtljajev in pli-
na pomeni, da motor ne da vse-
ga od sebe, preveč pa, da sklop-
ka zdrsne in nato kar drsi. To je
druga šibka točka Honde S2000
in zato se naši podatki iz meri-
tev pri pospešku za točno se-
kundo razlikujejo od tovarni-
ških. Po speljevanju gre pri po-

speševanju vse kot po maslu, saj
so gibi kratke prestavne ročice
dirkaško hitri in natančni, tako
da je prestavljanje že samo po
sebi užitek.

Za volanom se sedi odlično,
sedeži dirkaško dobro držijo te-
lo, pred voznikom pa je digitalni
zaslon, zelo podoben tistemu v
dirkalnikih. Hitrost se izpisuje
številčno, merilnik vrtljajev pa
se v loku pne nad vrhnjim de-
lom armaturne plošče. Vtis do-
polnjujeta rdeč gumb za zagon
motorja levo od (na žalost ne po
višini nastavljivega) volana in
aluminijasta glava prestavne ro-
čice. Ta je poleti vroča, pozimi
mrzla, rada drsi in bi bila na-
sploh bolj praktična, če bi bila
tako kot volan oblečena v usnje.
V serijsko opremo sodijo še kli-
matska naprava, električno po-
mična stekla, ključavnica in po-
mik strehe ter z varnostne plati
dve varnostni blazini. Odlagal-
nih mest za drobnarije je malo,

na voljo sta le dva predala v sre-
dinski konzoli in mrežica ob so-
voznikovih nogah, prtljažnik pa
je le pogojno uporaben za dve
osebi na daljši poti. Pa kaj,
S2000 je vendarle cestni dirkal-
nik, zato take stvari sploh ne šte-
jejo.

Ob spuščeni strehi je piš ve-
tra v kabini dobro ukročen, za
varnost pri prevračanju pa poleg
trdne in na pravih mestih zmeč-
kljive karoserije poskrbijo tudi
močno ojačen okvir vetrobran-

skega stekla in varnostna loka
za vzglavnikoma obeh sedežev.

Torej: Honda S2000 ni pisa-
na na kožo tistim, ki bi radi z av-
tomobilom le pozirali. Za to je
na trgu dovolj šminkerskih dvo-
sedov, katerih zunanjost je zelo
dopadljiva, toda ponujajo manj
vsega drugega, res pa so uporab-
ni vsak dan. S2000 je namenje-
na pravim voznikom, tistim, ki
jih tresljaji ne motijo, ki jim

hrup motorja pomeni pesem in
ki poznajo razliko med drse-
njem in zanašanjem. Takšnim
bo Honda S2000 omogočala to-
liko užitkov kot noben drug avto
za to in tudi višjo ceno. Le pohi-
teti bo treba, v Sloveniji jih bo
letos le dvajset in kljub ceni ma-
lenkost več kot osem milijonov
tolarjev mi verjemite, da ne bo-
do dolgo iskale lastnikov.

Dušan Lukič

Streha se spusti v

estih sekundah in voznik lahko

neovirano obŁuduje okolico. Na alost

je natikanje njenega za Łitnega pokrivala

precej zamudno.

Cestna formula 1. Merilniki
so dobro pregledni tudi v

močnem soncu.

Mačje oči - pri 242 km/h je
aerodinamika pomembna.

Recarovi sedeži so sicer na-
stavljivi le po odmiku in na-
gibu naslonjala, kljub temu
pa je sedenje odlično ne gle-
de na voznikovo višino.

Motor je nameščen za prednjo premo, zato je razporeditev
teže idealna. Zvočni efekti prav tako.

Za torbo z dirkaškim kombi-
nezonom, rokavicami, čevlji
in čelado je prostora več kot
dovolj.
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HONDA S2000 177 kW (240 KM) 7,2 s 242 km/h 12,0  l/100km 8.022.358 SIT

NAŠE MERITVE
Vozne lastnosti
Pospeški s
0 - 60 km/h: 3,6
0 - 80 km/h: 5,4
0 - 100 km/h: 7,2
0 - 120 km/h: 9,8
0 - 140 km/h: 12,7
0 - 160 km/h: 17,1
0 - 180 km/h: 22,1
0 - 200 km/h: 30,2
1000 m z mesta: 27,6

(193 km/h)
Prožnost s
1000 m od 40 km/h (IV.): 30,4

(187 km/h)
1000 m od 40 km/h (V.): 32,9

(171 km/h)
1000 m od 40 km/h (VI.): 35,7

(155 km/h)
Največja hitrost 242 km/h

(V. prestava)

Poraba goriva l/100km
najmanjše povprečje 11,4
največje povprečje 13,1  
skupno testno povprečje 12,0

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. V. IV.
50 km/h 68 64 64 64
100 km/h 74 73 72 70
150 km/h 80 76 75
200 km/h 84 82
Prosti tek 42

Natančnost merilnika hitrosti
kazalec na resnično km/h
60 59,8
80 80,9
100 99,1
120 117,6
140 135,8
160 156,0
180 174,0

Zavorna pot m
od 150 km/h: 86,5
od 100 km/h: 39,0

Okoliščine meritev
T= 8 °C
p= 1026 mbar
rel. vl.= 36 %

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 
4-valjni - 4-taktni - vrstni, bencinski, nameščen spredaj vzdolžno - vrtina in gib
87,0 x 84,0 mm - gibna prostornina 1997 cm3 - kompresija 11,0 : 1 - največja
moč 177 kW (240 KM) pri 8300/min - srednja hitrost bata pri največji moči 23,2
m/s - specifična moč 88,6 kW/l (120,2 KM/l) - največji navor 208 Nm pri
7500/min - ročična gred v 5 ležajih - 2 odmični gredi v glavi (veriga) - po 4 ventili
na valj - blok in glava iz lahke kovine - elektronski večtočkovni vbrizg in elek-
tronski vžig (Honda PGM - FI)- tekočinsko hlajenje 6,0 l - motorno olje 5,6 l -  aku-
mulator 12V, 36 Ah - alternator 80 A - uravnavani katalizator
Prenos moči:  
motor poganja zadnja kolesa - enokolutna suha sklopka - 6-stopenjski sinhroni-
zirani menjalnik - prestavna razmerja I. 3,130; II. 2,050; III. 1,480; IV. 1,160; V.
0,970; VI. 0,810; vzvratna 2,800 - prestava v diferencialu 4,100 - platišča 6 J x
16 - gume spredaj 205/55 R16, zadaj 225/50 R16 (Bridgestone Potenza SO2),
kotalni obseg 1,90 m - hitrost v VI. prestavi pri 1000/min 34,4 km/h
Voz in obese:   
kabriolet - 2 vrata, 2 sedeža - samonosna karoserija - Cx = 0,40 - spredaj posa-
mične obese, vzmetne noge, dvojna trikotna prečna vodila, stabilizator, zadaj po-
samične obese, vzmetne noge, dvojna prečna vodila, stabilizator - dvokrožne za-
vore, spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, servo, ABS, EBD, mehan-
ska ročna zavora na zadnja kolesa (ročica med sedežema) - volan z zobato letvi-
jo, servo, 2,4 zasuka med skrajnima točkama
Mere: 
zunanje: dolžina 4135 mm - širina 1750 mm - višina 1285 mm - medosna
razdalja 2400 mm - kolotek spredaj 1470 mm - zadaj 1515 mm - najmanjša
razdalja od tal 130 mm - rajdni krog 10,8 m
notranje: dolžina (od armaturne plošče do zadnjega naslonjala) 1310 mm - širi-
na (komolci) spredaj 1310 mm - višina nad sedežem spredaj 980 mm - vzdolžni-
ca prednji sedež 900-1100 mm - dolžina sedalnega dela prednji sedež 530 mm
-  premer volanskega obroča 360 mm - prtljažnik (normno) 160 l - posoda za go-
rivo 50 l
Mase: 
prazno vozilo 1285 kg - dovoljena skupna masa 1535 kg - vleka prikolice ni
predvidena
Zmogljivosti (tovarna):
največja hitrost 241 km/h - pospešek 0-100 km/h 6,2 s - poraba goriva (ECE)
13,2/7,9/9,9 l/100 km (neosvinčeni bencin OŠ 98)

KONČNA OCENA
Honda S2000 je dirkalnik, ki ga lahko uporabljate tudi na cesti. V vsak-
danjem življenju je sicer včasih nepraktična, a dobre lastnosti več kot
odtehtajo nekaj majhnih pomanjkljivosti.

oblika
lega na cesti
menjalnik
motor
sedeži in položaj za volanom
žarometi
hitro zložljiva streha

diferencial
ABS na grobem asfaltu
zvočna izolacija
volan ni nastavljiv po višini

Primerjalna tabela konkurence
Model

motor (zasnova)

gibna prostornina (cm3)

največja moč (kW/KM pri 1/min)

največji navor (Nm pri 1/min)

dolžina × širina × višina (mm)

največja hitrost (km/h)

pospešek 0-100 km/h (s)

poraba goriva po ECE (l/100 km)

cena osnovnega modela (SIT)

Honda 

S2000

4-valjni - vrstni

1997

177/240 pri 8300

208 pri 7500

4135 × 1750 × 1285 

241

6,2

13,2/7,9/9,9

7.970.258

Porsche 

Boxter S

6-valjni - bokser

3179

185/252 pri 6250

305 pri 4500

4315 × 1780 × 1290 

260

5,9

15,6/7,8/10,7

12.299.073 

BMW 

Z3 2.8

6-valjni - vrstni

2793

142/193 pri 5500

280 pri 3500

4050 × 1740 × 1290 

225

6,9

12,9/7,4/9,4

7.474.570

GARANCIJA IN
ZAVAROVANJE
Garancija:
3 leta ali 100.000 prevoženih km, 6 let na prerjavenje in 3 leta na lak
Obvezno zavarovanje: 131.187 SIT
Polno kasko zavarovanje brez dodatkov (okvirna vrednost): 220.000 SIT

MERE

12
85

s: 1470
z: 1515

s: 1310

1750 4135

2400

980

1310

900-1100

CENE SIT
Testirani model 8.022.358

(AC Mobil)

Cene dodatne opreme  
Cena osnovnega modela 7.970.258
Kovinska barva 52.100
Alarmna naprava 52.153

Cene nekaterih nadomestnih delov 
Prednji žaromet z utripalko
in meglenko 92.727
Prednji odbijač 61.991
Prednja maska 7.169
Prednja šipa 60.583
Znak 8.003
Prednji blatnik 57.746
Zadnji odbijač 61.711
Zunanje ogledalo 49.140
Prednje lahko platišče 58.072
Zadnje lahko platišče 61.391

vse mere so v mm


