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Pri Toyoti se hvalijo, da so ga oblikovali
od znotraj navzven, torej od velikega
sredinskega grebena med prednjima
sedežema proti zunanjosti. Čeprav se
sliši čudno, ima smisel!
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I Toyota Auris 1.6 Dual VVT-i Luna

ške programe za oblikovanje) najprej za notranjost, ima
smisel. Kje ste večinoma časa vi, ki ste se odločili za avtomobil in zanj odšteli denar? Zunaj, ob avtomobilu? Ne, za
volanskim obročem! Zato je upravičena trditev, da bi vam
moralo biti popolnoma vseeno, kakšna je zunanjost, saj od
nje izza volana nimate veliko, pomembneje pa je, da se kot
lastnik in upravljavec v notranjosti počutite kraljevsko. In
tam se lastnik Aurisa dobro počuti.

Od znotraj navzven!

Oblikovalci so prve črte zarisali na sredinskem grebenu,
ki je dobil glavno vlogo v novem Aurisu. Greben je velik,
svetel, na pravem mestu za podporo menjalniški ročici,
vendar hkrati za kolena prvih potnikov prav nič moteč.
Pod obok pa lahko spravite tudi kakšno denarnico ali telefon. Skratka: nenavaden, vendar lep in uporaben. Čeprav
se sliši čudno, da so oblikovalci zavihteli svinčnike (no, ne
bodite malenkostni, saj vsi vemo, da so zagnali računalni-
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Položaj za volanom je zaradi izdatno
nastavljivega volanskega obroča (tako vzdolžno kot po višini) in po višini nastavljivega
sedeža boljši, kot smo bili vajeni v Corolli.
No, ne bomo ga primerjali s Corollo, saj
naj bi Auris privabljal predvsem dinamične
(mlajše?) voznike, Corolla pa starejše pare
ali celo družine, vendar sta si dovolj podobna, da kakšna vzporednica ne bo škodila.
Tudi oblika armaturne plošče in tehnologija
Optitron pri instrumentni plošči pripomoreta, da je Auris skoraj bolj svež v notranjosti

“Oblikovalci so
prve črte zarisali
na sredinskem
grebenu med
prednjima sedežema.”

kot pri zunanjih oblinah. Številčnice so
oblikovane tridimenzionalno, kot bi jih večplastno namestili pred voznika. Mogoče ne
bodo všeč vsem, vendar vam lahko zagotovim, da je pregledna in logična. Znotraj dveh
številčnic so namestili še merilnik količine
goriva, temperature hladilne tekočine in
prevoženih kilometrov ter potovalni računalnik. Pri Toyoti niso naredili iste napake
kot pri Yarisu, ko so ‘pozabili’ na dnevne
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luči (in s tem primerno dnevno osvetlitev
instrumentne plošče), so pa podobno kot
pri malčku namestili tipko za upravljanje
potovalnega računalnika daleč od voznika.
Namesto na obvolanskih ročicah je namreč
potovalni računalnik možno preklapljati le
za volanskim obročem (na spodnji strani
instrumentne plošče), kar je zamudno, nerodno in nevarno, če to počnete med vožnjo.
A podobnosti z Yarisom še ni konec. Ker
so bile ocene za Yarisa med kupci dobre
(kar kaže tudi dobra prodaja), so pri Toyoti
zvito ponovili vajo tudi pri večjem Aurisu.
Materiali na armaturni plošči so podobni,
dva zaprta predalnika pred sovoznikom smo
tudi že videli, prav tako manjši predalnik
pod sovoznikovim sedežem. Njihova poteza
je razumljiva, saj bi bili neu... nespametni,

če ne bi uporabili dobrih in preizkušenih
komponent. Ima pa Auris pomoč pri prestavljanju (ki upošteva različne okoliščine
vožnje, tudi položaj stopalke za plin in
način vožnje), ki na armaturni plošči v
obliki dveh puščic nakazuje, kdaj bi bilo
pametno prestaviti. Razen če niste pravkar
opravili vozniškega izpita in ste za volanom
še vedno zelo nerodni, vam pripomoček ne
pomaga kaj veliko, čeprav pri Toyoti pravijo,
da bi z upoštevanjem tega prikazovalnika
lahko privarčevali do pet odstotkov goriva.
Osebno menim, da je to najbolj nesmiseln
del novinca, vsaj če imate kanček občutka za
upravljanje avtomobilske tehnike. Prostora
na zadnjih sedežih je veliko, saj lahko celo
jaz s svojimi 180 centimetri zlahka sedim,
ob tem pa ostane tako pri nogah kot pri glavah kar nekaj centimetrov. Naslon zadnjega
sedeža (ki je po tretjini deljiv) je mogoče
(ločeno) nastaviti v dveh naklonih, vendar
pa se – ko potrebujete več kot samo osnovni
prtljažnik – ne skrije toliko, da bi imeli raven
prtljažnik. Preklop je preprost, saj je način
delovanja Easy Flet prevzet od Corolle
Verso. Škoda pa je tudi, da Auris nima
pomične zadnje klopi, saj bi mu le za to dali
precej več točk, kot jih je prejel z osnovnim
354-litrskim prtljažnikom. Zgolj za primerjavo: Megane ima v zadku 20 litrov manj,
Tristosedem 10 manj, Golf prav tolikšen
prtljažnik, športni Civic pa kar 100 litrov
več! Povprečje skratka.
Auris naj bi morebitne kupce navduševal tudi s športno noto. Glede na to, da
smo imeli na testu najmočnejšo bencinsko

Auris, ki ga za slovenski trg izdelujejo v
Toyotini turški tovarni, si lahko omislite v
tri- ali petvratni različici. Platforma je povsem
nova, vendar pri podvozju načrtovalci očitno
niso odkrivali Amerike. Spredaj sta nameščeni McPhersonovi vzmetni nogi, zadaj preverjena poltoga prema. Zadnjo premo (ki zagotavlja dovolj udobja, predvsem pa zasede malo
prostora) so vgradili med posodo za gorivo in

Tipična Toyota navzven in znotraj.
Volanski obroč, stranska ogledalca, predala
pred in pod sovoznikovim sedežem, (slabo)
izbrani materiali, iz katerih je (v nekaterih
spojih rahlo površno) sestavljena armaturna
plošča, vse to je idejno in izvedbeno poznano že iz aktualnega Yarisa. Dolgočasna
notranjost Corolle je še posebej s sredinskim ‘mostom’ armaturne plošče (dober
‘menjalnik’ je tako še priročno bližje) prerasla v Aurisovo živahnost. To je največja sprememba, sicer pa je Auris korekten avtomobil
za Toyotino pregovorno zanesljivo (ocena)
premagovanje kilometrov.

Mitja Reven

Auris je bolj ‘živ’ od Corolle, o tem ni
dvoma. To postane jasno takoj, ko sedete
za njegov volanski obroč. Vprašanje je, ali je
dovolj ‘živ’. Jaz bi si želel boljši sedež in idealnejšo postavitev volanskega obroča.

Matevž Korošec

Pri Toyoti pravijo, da Auris ni nova Corolla.
Da gre za nov, drugačen avto, z drugo tehniko in drugo dušo. Ampak zakaj se potem v
Aurisu prav tako kot v Corolli sedi previsoko
na ne najudobnejših sedežih? Zakaj ima
bencinski Auris (kot je bilo pri bencinskih
Corollah) le petstopenjski menjalnik, tako
kratek, da se na avtocesti motor glasno trudi
pri petih in več tisočakih vrtljajev? Zakaj
motorni vrtljaji (kot je bilo pri bencinskih
Corollah) ob odvzetem plinu (recimo ob prestavljanju) nočejo pasti, pa je slišati, kot da
vozi začetnik? Zakaj morajo pri avtomobilu
znamke, ki slovi po svoji natančnosti in dodelanosti, vtis o avtomobilu (ki je sicer dober)
kvariti take nepotrebne slabosti?

Dušan Lukič

Iz oči v oči

I Toyota Auris 1.6 Dual VVT-i Luna

različico (ki sicer spada v zlato sredino,
če upoštevamo še turbodizelske različice),
ki se pohvali s povsem novim motorjem,
lahko mirno rečemo, da je eden boljših
delov tega avtomobila. Inženirji in tehniki
so iz 1,6-litrskega atmosferskega motorja,
ki se manjši masi v prid baha tudi z aluminijastim blokom in s plastičnim sesalnim
kolektorjem, izvlekli kar 91 kilovatov (124
‘konjev’). A število kilovatov oziroma dobrih
starih konjičkov ne pove vse zgodbe, saj je
Auris zelo radodaren z navorom v nižjih
in srednjih vrtljajih ter z močjo v višjih.
Načrtovalci so to dosegli z novim sistemom,
imenovanim Dual VVT-i, ki pa je pravzaprav
le nadgrajen sistem, ki ga ima Toyota že
dalj časa. Bistvo te tehnike je ločen elektrohidravlični krmilni sistem na vsaki odmični

“Z daljšo peto prestavo
ali s šeststopenjskim
menjalnikom bi bilo
na avtocesti verjetno
tišje in varčnejše.”

gredi, ki uravnava neodvisno tako sesalno
kot izpušno odmično gred in s tem prilagaja
čas delovanja ventilov. Do 4.000 vrtljajev je
motor prožen, da lahko celo malce počivate
z desnico, in tudi umirjen, od 4.000 do
6.000 (ali celo 500 vrtljajev več) pa je glasnejši, bolj športen. Motor ni razgrajač niti
ne boste imeli ob njem potnih rok, vendar
pa je tako poskočen, da več ne potrebujete,
razen če hočete biti na cesti Andrej Jereb (ki
je imel – zanimivo – kot prodajalec Toyot
tudi nalepko na testnem avtomobilu) ali v
dobrih starih časih (ko je še vozil za Toyoto)
Carlos Sainz. Pri motorju so – da so sploh
dosegli te rezultate – uporabili bate z nizkim
trenjem, pritaknili dolg sesalni kolektor,
skrbno oblikovali zgorevalno komoro, poskrbeli za zamik ročične gredi, uporabili nihajne vzvode s krogličnimi ležaji za manjše
trenje in – za lažje vzdrževanje – pritrdili vžigalne svečke z daljšo življenjsko dobo. Tudi
zato, ker je katalizator nameščen v izpušnem
kolektorju, motor ustreza normam Euro 4.
V nasprotju z zmogljivejšimi dizli je bencinski Auris oborožen le s petstopenjskim
ročnim menjalnikom, kar je sicer povsem
dovolj za poskočnost, malce manj pa za slišno udobje in (verjetno) tudi za porabo goriva. Pri hitrosti 130 kilometrov na uro v peti
prestavi merilnik vrtljajev že poplesuje okoli
številke 4.000, kar je že moteče za pogovor
in predvsem (zelo verjetno) razlog, da nam
je na testu v povprečju porabil skoraj deset
litrov. Z daljšo peto prestavo ali s šeststopenjskim menjalnikom bi bilo na avtocesti
verjetno tišje in varčnejše.
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“Število kilovatov oziroma dobrih
starih konjičkov ne pove vse zgodbe!”

Ford
Focus 1.6 Trend
4-valjni – vrstni
1.596
85/115 pri 6.000
155 pri 4.150
4.340 × 1.840 × 1.490
190
10,8
5,4/6,6/8,7
15.574

Opel
Astra 1.6 16V Twinport Essentia
4-valjni – vrstni
1.598
85/115 pri 6.000
155 pri 4.000
4.260 × 1.755 × 1.460
191
11,6
5,2/6,8/8,7
14.960

številke šasije oziroma registrske tablice
dobilo elektronski zapis, ki se bo posodobil
po vsakem servisu in bo shranjen v Bruslju.
Zato – tako pravijo pri Toyoti – bo manj
možnosti zlorab (neupravičeno žigosanje
knjižic, pregled nad resničnimi prevoženimi
kilometri) in boljši bo (vseevropski) pregled.
Seveda so začeli prav z novim Aurisom!

Volkswagen
Golf 1.6 FSI Trendline
4-valjni – vrstni
1.598
85/115 pri 6.000
155 pri 4.000
4.205 × 1.760 × 1.485
192
10,8
5,6/6,7/8,7
17.399

razkrili. S testom in z razkritimi dirkaškimi
ambicijami Toyote, seveda.
Toyoto čaka še veliko dela, če bo hotela
ljudi prepričati, da zna izdelovati dinamične
(športne) avtomobile. Ne nazadnje imajo
v avtomobilskem športu bolj kot ne slab
sloves: iz relija za SP so izstopili (prej pa so
jih zalotili tudi pri goljufanju), v formuli 1
pa kljub rekordnemu proračunu še vedno ni
uspehov. Torej jim krvavo manjka športni
imidž. Auris je sveže oblikovan, dinamičen
avtomobil, ki bo morda prepričal tudi tiste,
ki so se kakovosti v prid do sedaj vozili v
oblikovno dolgočasnih Toyotah (ali drugih
znamkah). Mogoče pa bo prav nova elektronska servisna ‘knjiga’ pika na i, da bodo
ljudi prepričali. Slovenija (in vse države
bivše Jugoslavije, razen Makedonije) je
skupaj z Dansko, s Francijo in Portugalsko
začela elektronsko dokumentacijo servisiranja avtomobila, ki pisanje in žigosanje
servisnih in garancijskih dokumentov pošilja
na odpad zgodovine. Vsako novo ali oblikovno osveženo Toyotino vozilo (torej to ne
velja za stara vozila!) bo namreč na podlagi

Toyota
Auris 1.6 Dual VVT-i Terra
4-valjni – vrstni
1.598
91/124 pri 6.000
157 pri 5.200
4.220 × 1.760 × 1.515
190
10,4
5,9/7,1/9,0
15.280

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 (EUR)

Tehnični podatki
CENA:
1.6 Dual VVT-i Terra
1.6 Dual VVT-i Luna
Testno vozilo:
Moč:
Pospešek:
Največja hitrost:
Povpr. poraba:
NAŠE MERITVE

(Toyota Adria)
15.280 EUR
17.140 EUR
18.495 EUR
91 kW (124 KM)
10,5 s
190 km/h
9,8 l/100 km

s
10,5
17,5
(129 km/h)
32,0
(163 km/h)
s
13,1
15,2
190 km/h
(V. prestava)

14

60

m
37,6

dB
V.
54
61
68
36

20

l/100 km
8,6
11,9
9,8

Zunanjost (15)

110

IV.
54
61
70

Notranjost (140)

34

50

Motor, menjalnik (40)

73

157 Nm

II.

III

.

7

48
km/h

89
km/h

130
km/h

190
km/h
175
km/h

Garancija:
(3 leta ali 100.000 kilometrov splošne garancije,
12 let garancije za prerjavenje, 3 leta garancije za
lak, 3 leta mobilne garancije Toyota Eurocare ali
100.000 kilometrov.)
Predvideni redni servisi:
menjava olja
na 15.000 km
sistematični pregled
na 15.000 km

I.

5

157 Nm 160
155
150
145
140
135
130
125

91 kW (124 KM)

6

91 kW (124 KM)

DIAGRAM MENJALNIKA:
300
280
260
220

240

180

200
160
120

140

80

100
60
40
20

110

65

20

27.485
0,27 EUR/km

2.555
2.314

I Toyota Auris 1.6 Dual VVT-i Luna

STROŠKI VOZILA DO PREVOŽENIH 100.000 km (v EUR):
redni servisi, delo:
133
obvezno zavarovanje (2):
material:
621
kasko zavarovanje (2):
gorivo
9.869
gume (1):
2.561
Skupaj:
izguba vrednosti po 5 letih:
9.432
Strošek za prevoženi km:

(1) – upoštevali smo 2 kompleta letnih gum in 2 kompleta zimskih gum

(2) – predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih

930-990

1660

610-860

940

354-761 l

vse mere so v mm

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 4-valjni - 4-taktni – vrstni - bencinski - nameščen spredaj prečno - vrtina in gib 80,5 × 78,5 mm - gibna
prostornina 1.598 cm³ - kompresija 10,2 : 1 - največja moč 91 kW (124 KM) pri 6.000/min - srednja hitrost
bata pri največji moči 15,7 m/s - specifična moč 56,9 kW/l (77,4 KM/l) - največji navor 157 Nm pri 5.200/min
- 2 odmični gredi v glavi (veriga) – po 4 ventili na valj - večtočkovni vbrizg Prenos moči: motor poganja
sprednji kolesi - 5-stopenjski ročni menjalnik - prestavna razmerja I. 3,545; II. 1,904; III. 1,310; IV. 0,969; V. 0,815;
vzvratna 3,250 - diferencial 4,310 - platišča 6J × 16 - gume 205/55 R 16 V, kotalni obseg 1,91 m - hitrost v V.
prestavi pri 1000/min 32,6 km/h. Voz in obese: kombilimuzina – 5 vrat, 5 sedežev - samonosna karoserija spredaj posamični obesi, vzmetni nogi, trikotni prečni vodili, stabilizator - zadaj poltoga prema, vzmetni nogi,
stabilizator - zavore spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, mehanska ročna zavora na zadnji kolesi (ročica
med sedežema) - volan z zobato letvijo, električni servo, 3,0 zasuka med skrajnima točkama. Mase: prazno
vozilo 1.230 kg - dovoljena skupna masa 1.750 kg – dovoljena masa prikolice z zavoro 1200 kg, brez zavore 450
kg – dovoljena obremenitev strehe – ni podatka Zmogljivosti (tovarna): največja hitrost 190 km/h
- pospešek 0-100 km/h 10,4 s - poraba goriva (ECE) 9,0/5,9/7,1 l/100 km

Me re:

880-1090

2600
4220

Zunanje mere: širina vozila 1.760 mm - kolotek spredaj 1.524 mm - zadaj 1.522 mm - rajdni krog 10,4 m.
Notranje mere: širina spredaj 1.460 mm, zadaj 1.450 - dolžina sedalnega dela prednji sedež 510 mm, zadnji
sedež 480 - premer volanskega obroča 365 mm - posoda za gorivo 55 l.

Prostornina prtljažnika izmerjena z AM standardnim kompletom 5 kovčkov Samsonite
(skupno 278,5 l):
1 x nahrbtnik (20 l); 1 x letalski kovček (36 l); 1 x kovček (68,5 l);
1 x kovček (85,5 l)

8 ■ 2007 | avto magazin | 29

poraba goriva
hrup pri 130 km/h (5. prestava, 4.000 vrtljajev)
težko dostopen potovalni računalnik
nima ESP (VSC)
slab prvi občutek na stopalki za zavoro,
delovanje zavor ob obremenitvi
pri preklopljenih zadnjih sedežih ni ravnega dna

oblika notranjosti in zunanjosti
motor
kakovost izdelave
menjalnik
servisna ‘knjiga’

Hvalimo in grajamo

Pomembnejša serijska oprema: varnostna blazina za voznika in sopotnika – stranski varnostni blazini za voznika in
sopotnika – varnostna blazina za voznikova kolena – zračni zavesi – ABS – električen servovolan – samodejna
dvopodročna klimatska naprava – električni pomik šip spredaj in zadaj – električno nastavljivi in ogrevami vzvratni
ogledali – potovalni računalnik – radio CD in z obvolanskim upravljanjem – daljinsko upravljanje osrednje ključavnice
– Isofix – prednje meglenke – po višini in globini nastavljiv volanski obroč – voznikov sedež nastavljiv po višini

Kar nekaj točk mu vzame občutek pri zaviranju (ko imaš občutek, da se ne bo ustavil),
vendar kratka zavorna pot na meritvah govori drugače.
Dobri rezultati za (razmeroma) manjši bencinski motor, pri navoru bo treba pogledati
k dizlom.
Ogromno varnostnih blazin in kratka zavorna pot so velik plus, odsotnost ESP-ja pa
minus.
Razmeroma dobra cena in garancija, malce večja poraba goriva, zelo verjetno majhna
izguba vrednosti.
Če ste se do sedaj zmrdovali nad obliko Corolle, hkrati pa hrepeneli po kakovosti Toyote,
imate odslej Aurisa. Ni ne tehnično ne oblikovno revolucionaren, ampak le (pričakovan)
korak v smer čustvene navezanosti na tehniko. Za nekaj več (športne) prepoznavnosti pa
bo treba pokazati vsaj še nabrito različico TS ali kaj narediti na športnem področju.

Ena lepših Toyot doslej, v primerjavi s Corollo pravi balzam za oči.
V tem razredu je Auris povprečno velik, z dobro (ne odlično) ergonomijo, nekaj pripomb
je bilo le k materialom in zračenju.
Dober menjalnik, čeprav je za avtocesto prekratek, za 1,6 litra zelo dober motor.

Dober motor (za 1.6, seveda!), športen menjalnik,
dobre gume, komunikativen volan in celo nekaj bočnih opor pri prednjih sedežih. Razočarale so le zavore,
ki so začele tresti že po nekaj hitrih kilometrih.

UŽITEK V VOŽNJI:

20

35

50 35

65 50

80

95

110 80

125 95

140

DIAGRAM MOTORJA:

0
1
2
3
4
Vrtljaji v 1000/min

V.

(T=15 °C / p= 1.022 mbar / rel. vl.: 71 % / Gume: Dunlop SP Sport 01
205/55/R16 V / Stanje km števca: 2.560 km)

9,8

37,6 40
40

am meja

Vozne lastnosti (95)

23

.

IV

Vozne lastnosti
Pospeški
0-100 km/h:
402 m z mesta:

1000 m z mesta:
Prožnost
50-90 km/h (IV.):
80-120 km/h (V.):
Največja hitrost

l /100km

Poraba goriva
najmanjše povprečje
največje povprečje
skupno testno povprečje

4

Trušč v notranjosti
Prestava
III.
50 km/h
56
90 km/h
64
130 km/h
Prosti tek

metrov

Zavorna pot
od 100 km/h:
(AM meja 40 m)

30

Napake med testom
- brez napak

Zmogljivosti (35)

39

Ocena

Varnost (45)

37

45

330

Gospodarnost (50)
Skupaj

123

Kriterij ocenjevanja (Št. točk = ocena): 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5

OCENA

1515

Koliko stane v EUR
DODATNA OPREMA TESTNEGA VOZILA:
Kovinska barva
Interior pack
Style pack
Parkirna tipala zadaj

nadomestnim kolesom dovolj globoko, da
ima Auris manjšemu hrupu in skromnejši
porabi v prid ravno dno. Tudi pri hitreje
odpeljanih ovinkih ali spolzkem cestišču nas
avtomobil ni nikoli negativno presenetil, prav
nasprotno: z dobrimi gumami ste lahko tudi
z 1,6-litrsko različico precej hitri. Že sedaj pa
nas črviči, kaj bo pokazal test najmočnejše,
kar 177 ‘konjev’ močne turbodizelske različice, ki poleg šeststopenjskega menjalnika

ponuja tudi drugo zadnjo premo (dvojno
prečno vodilo iz lahkega jekla). Ali je druga
zadnja prema bolj namenjena homologaciji
za dirkanje (iz reli avtomobila Corolla S2000
bo zelo verjetno kmalu nastal Auris S2000)
ali je le prepotrebna nadgradnja zaradi precej
večje moči, pa upamo, da vam bomo kmalu
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Hitrost v km/h

