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Supertest

Razlogi so zelo prepričljivi.
Ogromno prostora za prtljago,
udobna vožnja po nekoliko slab-
ših cestah, majhna poraba,

zanesljivost in nevpadljiv avto. Kot že
nekajkrat lani me je pot tudi tokrat zanes-
la v Sarajevo. Vremenska napoved pred
odhodom ni bila nič kaj preveč obetavna.
Obilne snežne padavine. Oborožen z
dobrimi zimskimi gumami in obilnimi
količinami tekočine za pranje šip, sem se
odpravil na pot. Bolj ko je snežilo, bolj
sem bil navdušen nad zanesljivo lego
Toyote Corolle Verso. Tudi ko se je sneg
že oprijel cestišča, se potovalna hitrost ni
kaj prida zmanjšala. Edina nevšečnost na
poti so bili vozniki, ki niso imeli primer-
no obutih vozil. Pohvale vreden je sistem
za pranje šip, ki ravno prav obriše šipo,
da ne ostajajo suhi madeži pod metlica-
mi brisalnikov.

Toyota se že nevarno približuje zaključ-
ku supertesta, v načrtu pa je še kar nekaj
poti v Sarajevo. Resno me zanima, kakšno
alternativo lahko ponudi konkurenca. ■

Supertest Fapa Alto 460

Ja, res je, že dolgo
ni bilo nobenega
glasu o tem, kaj se
dogaja z našim
supertestnim streš-
nim kovčkom.

Ampak ne zaradi tega, ker
bi nanj pozabili - ne naza-
dnje nas prijazno pozdra-
vi vsako jutro, ko se pri-

peljemo v službo - le dela smo imeli
preveč in nepravi letni čas je bil
zanj. Njegova sezona se namreč
šele začenja. Glede na to, da je
letošnja zima bogata s snegom in
sončnimi dnevi, pa lahko že danes
napovemo, da bo ta sezona zanj
še posebej naporna. Razlog več
torej, da se redakcijsko odpravimo
na smučanje - tokrat so nas zvabi-
le avstrijske Mokrine - in preveri-
mo, v kako dobrem stanju je.
Hočete resnico? V vrhunskem.
Potem ko smo (že pred dobrim
letom!) nastavili njegove prečne
nosilce na širino strešnih sani
supertestne Corolle Verso, smo se
še enkrat lahko prepričali, kako
zlahka in hitro je mogoče namesti-
ti kovček na streho. Potem ko je
nameščen, je treba le še zategniti
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Če kdo iz redakcije potuje na področje naše bivše skupne
države, je samo po sebi umevno, da bo na pot odšel s super-
testno Toyoto. 

Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D

Sezona je tu!

Balkan Express
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pritrdilne trakove in čeznje namestiti zaščitne pokro-
ve, s katerimi preprečite, da bi kovček ukradli more-
bitni nepridipravi. Številka 460 v imenu pomeni, da
lahko pogoltne za 460 litrov prtljage oziroma vsaj pet
parov smuči skupaj s pripadajočimi smučarskimi pali-

cami. Da je Fapa med vodilnimi na svojem področju,
pa smo se lahko prepričali pri temperaturi -12 stopi-
nja Celzija. Tudi pri tako nizkih temperaturah ključav-
nica in teleskop pokrova svoji nalogi opravljata enako
brezhibno kot v toplih dneh. ■
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