
Strinjam se z ekologi, da je
treba vse sile usmeriti v

zmanjšanje porabe goriva, ne sa-
mo zato, ker fosilnih goriv ni
neskončno veliko, ampak tudi

zato, ker se s poskusi, kakršen je
varčni Lupo, ohranja ravnovesje
v naravnem okolju. Zato samo
vse čestitke. 

Z majhno porabo goriva ozi-

roma razmerjem med učinkovi-
tostjo in porabo je Volkswagnov
malček trenutno edinstven pri-
mer med serijsko narejenimi av-
tomobili. Trenutno je edini avto-

mobil, narejen v serijski proiz-
vodnji, ki v povprečju (na papir-
ju!) porabi manj kot tri litre gori-
va na sto prevoženih kilometrov.
Poleg tega iz izpuha izpljuva tudi

izredno malo okolju škodljivih
snovi. Toda zdi se, da praksa ni
ravno naklonjena normnim me-
ritvam. V praksi se namreč iz-
kaže, da je izmerjeno normno
porabo izredno težko doseči.
Možno seveda je, vendar v točno
določenih okoliščinah in ob zelo
kontrolirani vožnji. Potrebujete
pravo šolo varčne vožnje. Verjet-
no bi povprečje porabe še malce
padlo tudi po veliko več pre-
voženih kilometrih, kot je bilo to
možno na našem testu. Upošte-
vajmo tudi nizke temperature,
zimske razmere, ne nazadnje tu-
di zimske gume. Lupo ima nam-
reč serijsko obute še posebej

varčne gume z nizkim kotalnim
uporom. Toda kljub inovativno-
sti, veliko truda in vloženih sred-
stev ima Lupo 3L še preveč
porodnih težav, da bi se uspešno
kosal s tekmeci. Njegova velika
slabost je med drugim tudi soraz-
merno visoka cena, ki naj bi jo
plačali tisti ekološko najbolj oza-
veščeni samo zato, da bi obvaro-
vali del narave. Roko na srce,
poznam veliko Slovencev, ki jim
je poraba goriva mar le, ko pogle-
dajo nanjo skozi lastno denarni-
co. Na naravo in okolje se gladko
požvižgajo! Zato verjamem, da
Lupo v tem pogledu orje ledino,
in to na zelo težavnem terenu.

Lupo 3L je na hitro zelo po-
doben svojemu sorodniku, na-
vadnemu Lupu, vendar pazlji-
vejši pogled odkrije očitne razli-
ke. Najbolj očitno drugačni so

prednji smerniki. Niso okrogli,
temveč ovalno-oglati. Spremem-
be se nadaljujejo pri kroju blat-
nikov in odbijačev. Pa ni po-
membna samo oblika, ki naj bi
prispevala k boljšim aerodina-
mičnim lastnostim (Cx = 0,29),
tudi uporabljeni materiali so
rahlo eksotični. Blatniki in po-
krov motornega dela so alumini-
jasti (manjša masa), notranje
ojačitve zadnjih vrat so iz (še
lažjega) magnezija. Prav tako iz
magnezija je nosilni del volan-
skega obroča. Na otip je nekoli-
ko hladen, a vendarle je magne-
zij. Magnezij so uporabili tudi
za ohišje menjalnika. Skratka
pomemben del inovativnosti je
varčevanje pri masi. V primerja-
vi s klasičnim Lupom so tako
privarčevali 65 kilogramov. Se
ne sliši dosti? Upoštevajte, da je
to lahko že masa enega potnika.

In pri majhni osnovni masi
avtomobila je to že kar občutno
veliko.

Tudi pri snovanju motorja
so uporabili aluminij. Dizelski
trivaljnik je v celoti iz aluminija
(blok in glava). Deluje po prin-
cipu neposrednega vbrizga gori-
va, in sicer po vzoru novejših
hišnih dizlov, črpalka-šoba. Nad
vsakim valjem je posebna črpal-
ka, ki ustvarja potrebni tlak za
vsako šobo posebej. Krmiljenje

je prepuščeno elektromagnet-
nim ventilom, visoki tlaki (do
2000 barov) pa omogočajo bolj-
šo razpršenost, bolj homogeno
mešanico z zrakom, boljše zgo-
revanje in tako boljši izkoristek.
Za polnjenje z zrakom skrbi še
turbinski polnilnik s spremenlji-
vo geometrijo in s hladilnikom
polnilnega zraka. Turbo luknja
je opazna le pri speljevanju, ko
se najprej ne zgodi nič, pri 2000
vrtljajih pa opazno povečanje

moči povzroča zdrse pogonskih
koles. To je še posebej moteče,
ko se skušate na primer vključiti
v promet s stranske ceste. Raču-
najte s tem, da se prve tri ali šti-
ri sekunde ne bo zgodilo nič,
malo zaradi počasne samodejne
sklopke in malo zaradi pomanj-
kanja moči, vse dokler ne popri-
me turbina. Potem bo začel po-
skakovati, treba bo popustiti
plin ... Medtem pa je kolona vo-
zil lahko že precej blizu!

Posebno tehniko speljevanja
zahteva tudi samodejni menjal-
nik. Pravzaprav celoten sklop,
motor in menjalnik (ki sta prav-
zaprav celota in bistvo varčnega
Lupa), zahtevata samosvoj na-
čin vožnje, ki se za nekaj odten-
kov razlikuje od vsega do sedaj
poznanega. Potrebujete malo šo-
lo dobre vožnje. Predvsem pa je
dobro prej prebrati kratka navo-
dila. Menjalnik ima klasično la-
melno sklopko in ne viskozne,
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Na žalost ne gre drugače. Če pri vseh avtomobi-
lih zapišemo porabo goriva na testu, moramo
to pravično storiti tudi pri varčnem Lupu. Tri lit-
re gor ali dol, največja poraba pri eni izmed
vmesnih meritev je znašala 5,5 litra na
prevoženih 100 kilometrov (tako se je zapisalo na Lupovem računalniku). Pod takim rezultatom
pri AM zapišemo največja poraba. Res pa je, da tudi v najboljšem primeru (najmanjša) poraba
goriva ni padla pod 3,9 litra na 100 kilometrov.

Simpatičen volanski obroč je večinoma iz lahkega magnezi-
ja (siva barva)in plastične obloge. Vse v redu, le na otip je
nesramno hladen.

Trivaljnega dizelskega motorja pravzaprav ne vidimo, je pa
bistvo trilitrskega Lupa.

Lupo 3L e ni 

tisto, kar bi

priŁakovali, 

marsikaj e ni 

dodelanega, je pa

pohvale vreden

poskus, doseŁi

nekaj veŁ na 

podroŁju ekologi-

Lupo 5,5 litra
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kot je to značilno za običajne sa-
modejne menjalnike. Prek hi-
dravlike ga vodi elektronika. Pri
speljevanju, predvsem na klan-
cu, pa nikar ne popustite zavore
sunkovito. Menjalnik se ne bo
vklopil tako hitro, kot mislite,
(kot pri klasičnem avtomatiku)
in avto bo zdrsnil precej nazaj.
Zavoro popuščajte počasi, in tik
preden je povsem popuščena, se
bo vklopila tudi sklopka. Takrat
motor že vleče in težave ni več.
Samo ne skušajte speljevati kot
avtomobil s klasičnim samodej-
nim menjalnikom. Pri nadaljnji
vožnji ni večjih težav, menjalnik
prestavlja samodejno, lahko ga
usmerjate tudi ročno, s premi-
kom ročke naprej (višja presta-
va) ali nazaj (nižja prestava).
Napak se ni bati, ker elektronika
tako ali tako ukrepa po svoje in
v varnem območju, kadar voz-
nik ni ravno prepričan, kaj in ka-

ko. Mogoče bi menjalniku lahko
očitali le nerazumljivo sunkovi-
tost v določenih nedefiniranih
situacijah, in to predvsem v
mestni vožnji, kjer je veliko spel-
jevanja in ustavljanja. In to rav-
no tam, kjer naj bi bil Lupo 3L
najbolj doma. Presenetljivo dob-
ro pa se odziva na hitrejših cest-

nih odsekih (avtocestah, mest-
nih obvoznicah ...), kjer dosega
tudi solidno končno hitrost. Ra-
vno obratno, kot bi od mestnega
malčka pričakovali. Tudi izred-
no dobra vodljivost in stabilnost
pri hitrejši vožnji je malo
nepričakovana dobra lastnost.

Posebnost trilitrskega Lupa
je tudi vklopljiv varčni način
vožnje, imenovan ECO. Tako
lahko preberete na stikalu za
vklop in na armaturni plošči, če
je vklopljen. Deluje, ko je pre-

stavna ročica v položaju za sa-
modejno pretikanje (E), njegova
značilnost pa je, da motor deluje
z nekoliko zmanjšano močjo, pri
popuščanju plina prestavi v pro-
sti tek in se sam ugaša pri
postankih, denimo pred sema-
forjem. Motor se ugasne nekaj
sekund po ustavitvi, ponavadi ta-
krat držimo nogo na pedalu za-
vore, in brž ko ga popustimo, se
motor spet samodejno zažene.
Najprej je zadeva izredno zani-
miva, nismo namreč navajeni
stati pred semaforjem v popol-

noma tihem in mirnem avtomo-
bilu. Nič ne ropota, nič se ne tre-
se. Priznam, da je prvič občutek
precej nelagoden. Sprašujete se:
»Ali bo pravočasno vžgal? Ali bo
sploh še vžgal?« Vendar sčasoma
stvar postane samoumevna in
celo solidno deluje. Postavi se le
vprašanje vzdržljivosti elektro
komponent - alternatorja, zaga-
njalnika, akumulatorja ... Na na-
šem testu sicer tega nismo mogli
preveriti, vendar dvom obstaja.
Značilnost režima ECO je tudi

ta, da se motor ne izklopi vedno.
Na primer če je hladen, če je vi-
soko nastavljena temperatura
gretja ali če je vključenih veliko
električnih porabnikov. Vozniku
pa o tem tako ali tako ni treba
razmišljati, ker za to skrbi elek-
tronika.

Že omenjena slaba lastnost
varčnega Lupa je tudi visoka ce-
na. Uporabna oprema, ki jo do-
bimo v osnovi, sta dve varnostni
blazini, ABS, po višini nastavljiv
volanski obroč, samodejni vklop
žarometov in brisalnik zadnje ši-

pe. Ni pa prepotrebnega servo-
ojačevalnika volana (parkiranje
v mestu!), ni osrednje ključavni-
ce, ogledala so nastavljiva roč-
no, voznikov sedež ni nastavljiv
po višini, šipe imajo ročni po-
mik in (skromen!) prtljažnik je
ponoči mračen. Prav bi prišla
tudi klimatska naprava. Vse te
stvari sicer niso življenjskega po-
mena, so pa v sodobnih avtomo-
bilih že skoraj samoumevne.
Več ali manj opreme je sicer
moč dobiti za doplačilo, toda na
primer v večini korejskih avto-
mobilov so vključene že v
osnovno ceno. In to celo nižjo
kot osnovni Lupo. Primerjava je
sicer banalna, toda tudi razlogi,
ki prevladajo ob nakupu novega
avtomobila, so včasih docela ne-
razumljivi.

Čeprav bi se morali pravza-
prav vsi zavedati, kako škodljivo
je onesnaževanje okolja, a se bo-
jim, da je ta razlog še premalo
zakoreninjen v zavesti ljudi. Ver-
jetno bo moralo preteči še kar
nekaj onesnažene vode, preden
bodo avtomobili, kot je Lupo
3L, postali vsakdanjost. Najbrž
se bo treba na ta račun še mar-
sičemu odreči.

Kakorkoli že, Lupo je pos-
kusni zajček in treba jim je priz-
nati, da so medtem, ko drugi de-
lajo isto, le da tega še nočejo po-
vedati na glas, pri Volkswagnu
smelo zakoračili problemu na-
proti. Ne, Lupo 3L še ni tisto,
kar bi pričakovali, marsikaj še ni
dodelanega, je pa pohvale vre-
den poskus, doseči nekaj več, ko
gre za ekologijo. Čeprav je ta fi-
lozofija za zdaj še draga, pa bo
mogoče nekoč vodila proizvajal-
ce avtomobilov. Doseči ekstrem-
no majhno porabo goriva.

Igor Pucihar

VOLKSWAGEN LUPO 3L 1.2 TDI 45 kW (61 KM) 15,7 s 165 km/h 5,1 l/100km 2.421.234 SIT

NAŠE MERITVE
Vozne lastnosti
Pospeški s
0 - 60 km/h: 6,7
0 - 80 km/h: 11,0
0 - 100 km/h: 15,7
0 - 120 km/h: 25,4
0 - 140 km/h: 37,2
1000 m z mesta: 37,6

(139 km/h)
Prožnost s
Meritev s samodejnim menjalnikom
ni mogoča
Največja hitrost 165 km/h

(V. prestava)

Poraba goriva l/100km
najmanjše povprečje 3,9 
največje povprečje 5,5  
skupno testno povprečje 5,1 

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. V.
50 km/h 58 58 59
100 km/h 65 64 63
150 km/h 70 70
Prosti tek 44

Natančnost merilnika hitrosti
kazalec na resnično km/h
60 56,2 
80 74,9
100 93,1
120 111,6
140 132,7

Zavorna pot m
od 150 km/h: 113,1
od 100 km/h: 50,0

Okoliščine meritev
T= 5 °C
p= 1020 mbar
rel. vl.= 70 %

TEHNIČNI PODATKI
Motor: 
3-valjni - 4-taktni - vrstni - dizelski, nameščen spredaj prečno - vrtina in gib 76,5 x
86,4 mm - gibna prostornina 1191 ccm - kompresija 19,5:1 - največja moč 45
kW (61 KM) pri 4000/min - srednja hitrost bata pri največji moči 11,5 m/s - spe-
cifična moč 37,8 kW/l (51,2 KM/l) - največji navor 140 Nm pri 1800-2400/min -
ročična gred v 4 ležajih - 1 odmična gred v glavi (zobati jermen) - po 2 ventila na
valj - blok in glava iz lahke kovine - neposredni vbrizg, po sistemu črpalka-šoba,
turbinski polnilnik s spremenljivo geometrijo lopatic (Garett), nadtlak polnilnega
zraka do 1,0 bara, hladilnik polnilnega zraka - tekočinsko hlajenje 4,2 l - motor-
no olje 4,5 l -  akumulator 12 V, 61 Ah - alternator 70 A - oksidacijski katalizator
Prenos moči:  
motor poganja prednja kolesa - enokolutna suha sklopka - 5-stopenjski sinhroni-
zirani (polsamodejni) menjalnik - prestavna razmerja I. 3,450; II. 1,960; III.
1,180; IV. 0,810; V. 0,640; vzvratna 3,390 - prestava v diferencialu 3,333 - pla-
tišča 4 J x 14 - gume 165/60 R 14 75 T (Dunlop SP Winter Sport), kotalni obseg
1,66 m - hitrost v V. prestavi pri 1000/min 46,9 km/h - namesto rezervnega ko-
lesa kompresor in lepilna masa
Voz in obese:   
kombilimuzina - 3 vrata, 4 sedeži - samonosna karoserija - spredaj posamične
obese, vzmetne noge, trikotna prečna vodila, stabilizator, zadaj poltoga prema,
vzdolžna vodila, vijačne vzmeti, teleskopski blažilniki - dvokrožne zavore, spredaj
kolutne (prisilno hlajene), zadaj bobnaste, servo, ABS, EBV, mehanska ročna za-
vora na zadnja kolesa (ročica med sedežema)  - volan z zobato letvijo, 3,7 zasu-
ka med skrajnima točkama
Mere: 
zunanje: dolžina 3529 mm - širina 1621 mm - višina 1455 mm - medosna
razdalja 2319 mm - kolotek spredaj 1425 mm, zadaj 1400 mm - najmanjša
razdalja od tal 110 mm - rajdni krog 10,3 m
notranje: dolžina (od armaturne plošče do zadnjega naslonjala) 1500-1460 mm
- širina (komolci) spredaj 1390 mm, zadaj 1340 mm - višina nad sedežem spre-
daj 1000 mm, zadaj 920 mm - vzdolžnica prednji sedež 850-1080 mm, zadnja
klop 800-560 mm - dolžina sedalnega dela prednji sedež 510 mm, zadnja klop
420 mm - premer volanskega obroča 370 mm - prtljažnik (normno) 130-830 l -
posoda za gorivo 34 l
Mase: 
prazno vozilo 830 kg - dovoljena skupna masa 1190 kg - vleka prikolice ni pred-
videna - dovoljena obremenitev strehe 50 kg
Zmogljivosti (tovarna):
največja hitrost 165 km/h - pospešek 0-100 km/h 14,5 s - poraba goriva (ECE)
3,6/2,7/2,99 l na 100 km (plinsko olje)

KONČNA OCENA
Lupo 3L je zanimiv in pohvale vreden poskus proti onesnaževanju okolja.
Poraba goriva v praksi sicer ni tako majhna, kot jo obljubljajo, in tudi udo-
bje med vožnjo ni vselej na ravni sodobnega mestnega avtomobila (sunko-
vit menjalnik). Pomanjkljivosti obstajajo, ena izmed njih je tudi sorazmer-
no visoka cena, toda sčasoma se bo pokazalo vizionarstvo tega projekta.
Verjetno se bo treba v prihodnosti še marsičemu odpovedati. Če to drži, je
Volkswagen z Lupom na pravi poti.

poraba goriva (pogojno!)
vodljivost, stabilnost
razmeroma velika končna hitrost
prostornost spredaj
udobna voznikov in sovoznikov 
sedež

ni servovolana
skopa serijska oprema
cena glede na opremo
slabo zapiranje vrat
neosvetljen prtljažnik
ni zaprtega predala pred 
sovoznikom
sunkovito delovanje menjalnika

Primerjalna tabela konkurence
Model

motor (zasnova)

gibna prostornina (ccm)

največja moč (kW/KM pri 1/min)

največji navor (Nm pri 1/min)

dolžina x širina x višina (mm)

največja hitrost (km/h)

pospešek 0-100 km/h (s)

poraba goriva po ECE (l/100 km)

cena osnovnega modela (SIT)

Volkswagen 

Lupo 3L TDI

3-valjni, vrstni

1191

45/61 pri 4000

140 pri 1800-2400

3529 x 1621 x 1455

165

14,5

3,6 / 2,7 / 2,99

2.421.234

Opel 

Corsa 1.7 D

4-valjni - vrstni

1686

44/60 pri 4400

112 pri 2650

3740 x 1610 x 1420

155

16,5

6,9 / 4,2 / 5,4

1.669.795

CENE SIT
Testirani model 2.421.234

(Porsche Slovenija, Ljubljana)

Cene nekaterih nadomestnih delov 
Prednji žaromet 18.635
Prednja utripalka 3.982
Prednja meglenka 16.837
Prednji odbijač 31.031
Prednja maska 14.732
Prednja šipa 37.252
Znak 4.285
Prednji blatnik 22.215
Zadnji odbijač 32.685
Zunanje ogledalo 22.850

Cene dodatne opreme  
Cena osnovnega modela 2.421.234
Kovinska barva 34.452
Radijski sprejemnik Alfa 58.425

Števci in merilniki so zelo podobni tistim iz navadnega Lupa, le z majhno razliko.
Namesto merilnika temperature hladilne tekočine je tam merilnik trenutne pora-
be in na LCD-zaslonu je zapis povprečne porabe. Na žalost ni ta nikoli dosegla
obljubljene magične meje treh litrov.

Lupo 3L ne pomeni prostornine motorja, temveč skromno 
povprečno porabo goriva: tri litre na sto kilometrov.

Gumb ECO na sredinski konzoli in ze-
lena lučka ECO v merilniku vrtljajev sta
povezana. Pritisk na gumb pomeni
varčni način vožnje.

Poznam veliko

Slovencev, ki jim

je poraba goriva

mar le, ko

pogledajo nanjo

skozi lastno

denarnico.

GARANCIJA IN
ZAVAROVANJE
Garancija:

1 leto brez omejitve kilometrov
12 let proti prerjavenju

Obvezno zavarovanje: 
42.226 SIT

Polno kasko zavarovanje brez 
dodatkov (okvirna vrednost): 

56.300 SIT

MERE

1
4
5
5

s: 1425
z: 1480

s: 1390
z: 1340

1621 3529

2319

1000

850-1080

1460-1500

800-560

920

130/
830l
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