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V preži 58,02 s 
1. Mitsubishi Lancer Evolution (X) (L) 56,278. Audi TT Coupe 3.2 Q (L) 57,9911. BMW 335i Coupe (L) 58,07

558
M

9.

I Volkswagen Scirocco 2.0 TSI (147 kW) DSG

kov. Scirocco je trenutno oblikovno zagotovo 
najbolj posrečen izdelek iz Wolfsburga, ki na 
ulicah brez težav priteguje poglede in skrbi, 
da se njegovemu jeznemu pogledu na avtoce-
sti umikajo prav vsi. Čeprav je pod kožo Golf, 
so inženirji pri transplantaciji tehnike opravili 
več kot le rutinski poseg. Koloteki spredaj 
imajo 35 dodatnih milimetrov, zadnjim pa 
so jih dodali kar 59. Podvozju, povzetem po 
Golfu GTI, so spremenili nastavitve vzme-

tenja, blaženja in drugačne stabilizatorje. 
Scirocco je tako daljši, nižji (nizek je vsega 
1.404 milimetrov!), z drugačno razporeditvijo 
mase. Skratka boljši od svojega platformo-
dajalca. Praksa? Odlična izkušnja, ki jo gre 
ponavljati, ponavljati, obiskati bencinsko 
črpalko, ponavljati, ponavljati ...

Na testu smo imeli (trenutnega) kralja 
Sciroccove ponudbe: dvolitrskega TSI-ja (še 
en znanec Golfa GTI) z menjalnikom DSG 

 Po 16 letih reinkarnirani Scirocco noče biti 
tako retro kot Mini ali Fiat 500. Oblikovna 
primerjava (če pustimo še bolj oddaljen 
tehnični del pri miru) med letoma 1974 
(Scirocco I) in 2008 je nesmiselna, čeprav je 
kupejevska zasnova Prascirocca s prednjim 
pogonom in z motorjem, nameščenim v nosu, 
novincu služila za zgled. To je lahko tržni 
pogled na novi VW-jev kupe, v resnici pa je 
najbolj logičen tehnični: Scirocco je pravza-
prav (dobro) predelani Golf. Revolucija, ki je 
pred 34 leti veljala za Giugiarovega Scirocca 
kot konceptualno povsem drugačnega nasle-
dnika legendarnega Karmanna Ghie, tako ni 
bila pričakovana. Golf gor ali dol, pogled na 
Scirocca v ničemer ne spomni na najbolj pri-
ljubljenega sodobnega Volkswagna. Ozka črna 
maska ločuje par 'jeznih' prednjih luči, pod 
odbijačem vlada temno satovje, masko pro-
izvajalca so volkswagnovci namestili kar na 
pokrov motorja, ki je spredaj tako nizek, kot 
bi imeli oblikovalci misel na varnost pešcev 
nekje v predalu. Prednja nizka preža v bokih 
raste, pragovi se širijo, vrata v spodnjem 
delu silijo navznoter, za njimi postaja zadek 
nesramno širok, nad njim pa se krči potniška 
kupola, ki vztraja vse do strmo odrezanega 
zadka. Voznik lahko v stranskih ogledalcih 
občuduje tudi izbuljeno obliko zadnjih blatni-

Volkswagnov kupejevski 
veter ponovno piha, a v 
nasprotju s prvo generacijo, 
ki so ji leta 1974 namerili 
175 kilometrov največje 
hitrosti, dosega zdajšnja 
'ponovitev' za tiste čase 
težko predstavljivih 230+.
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pri menjavi, pospešek in občutek na volanu, 
ko prednji kolesi hlastata za oprijemom, so 
namreč voznikova droga. Ne bojte se, užitkov 
boste deležni tudi pri povsem samodejnem 
pretikanju. Le v dno vpeto stopalko za plin 
pridno pohodite in držite volan. Ne pozabite 
še na 'kick-down' in še močneje držite volan. 
ESP je serijski, a na žalost tistih, ki bi se z 
njim zapeljali na stezo, ga ni mogoče popol-
noma izklopiti. Lahko sicer izključite sistem, 
ki preprečuje zdrs 18-palčnih pogonskih koles, 
a po nekaj vrtenjih razbremenjenega kolesa 

v prazno boste hitro ponovili postopek priti-
skanja gumba. Če nočete imeti na vesti (dra-
gih) gum ... Scirocco med ovinki še posebej 
navdušuje s sladkorčkom s seznama dodatne 
opreme, s prilagodljivim podvozjem DCC, ki 
vpliva na trdoto blaženja, posrednost volan-
skega serva in tudi na občutek na stopalki 
za plin. Gumb predstavlja tri izbire: športno, 
udobno in običajno. Pri prvi boste uživali v 
bolj neposrednem volanu in tršem podvozju, 
ki dovoli v ovinkih še manj nagibanja in 
izboljša že v osnovi blestečo vodljivost, način 
Comfort pa boste izbrali, ko si boste zaželeli 
lahkotnejšega sukanja volana in umirjene 

vožnje, brez preštevanja 
vseh cestnih lukenj. Lahko pa izbiro prepu-
stite srednjemu načinu. Scirocco leži na cesti 
še bolje kot Golf GTI, ESP pred posegom 
dovoljuje dokaj visoko stopnjo igrivosti, 
zadek pa kljub provokacijam z zaviranjem in 
volanom sledi prednjim kolesom, kot bi bila 
rit in srajca. Ko postane igra za fiziko preveč 
zahtevna, Scirocco to pokaže z nadzorovanim 
zdrsom prednjega dela. Zaradi nepreglednosti 
zadka (visoka integrirana vzglavnika zadnjih 
dveh posamičnih sedežev, široka C-stebrička 
in visok zadek otežujejo pogled nazaj) pripo-
ročamo nakup parkirnih tipal. V notranjosti 
smo pogrešali pogum, ki je oblikovalce spre-
mljal pri oblikovanju zunanjega dela Scirocca. 
Sedeži so odlični, izdatno nastavljivi in 
oprijemljivi. Za lažji dostop do zadnjih dveh 
sedežev (Scirocco je štirised) se prva dva 
pomakneta naprej (in vrneta v prvotni polo-
žaj), toda zaradi širokih pragov iz Scirocca ne 
boste izstopali lahkotno. Sedenje na zadnjih 
sedežih pa bodo brez bušk preživeli le manjši 
od 180 centimetrov.

Položaj za izdatno nastavljivim in spodaj 
'porezanim' volanom je dober, gumbi in 

I Volkswagen Scirocco 2.0 TSI (147 kW) DSG
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in s prilagodljivim podvozjem DCC kot naj-
mamljivejšim elementom s seznama dodatne 
opreme. Omenjeni trije so najboljši par, kar 
potrjujejo tako tovarniški podatki kot informa-
cije, ki smo jih dobili na naših meritvah, na 
katerih smo za pol sekunde hitreje pospeše-
vali od 0 do 100 kilometrov na uro, kot obeta 
podatek v katalogu. Pri meritvah prožnosti 
naši testni opremi ni bilo treba prešteti niti do 
deset. 2.0 TSI se udobno pelje že nad prostim 
tekom, največji navor (280 Nm) je na voljo 
že pri dizelskih 1.750/min. Volk v volčji pre-
obleki pa postane Scirocco nad 4.000 vrtljaji, 
ko motor doda še športno zvočno noto, ki jo 
pri menjavi prestav pospremi s civiliziranim 
bobnenjem iz izpušne cevi. Polje merilnika 
vrtljajev je obarvano v rdeče pri 6.400/min, 
menjalnik pusti vozniku, da izkorišča moč 
motorja vse do 6.800/min, ko v bran vzdr-
žljivosti tehnike prestavi navzgor. Scirocca 
2.0 TSI vam v prodajnem salonu pokažejo z 
ročnim ali robotiziranim menjalnikom DSG. 

Šest stopenj, dva programa samodejnega pre-
tikanja (običajni, ki je bolj varčen, in športni, 
ki dvigne vrtljaje in skrbi za še večjo poskoč-
nost) in dva načina (samodejni ali ročni). 
Medtem ko je samodejni način lahko razlog 
za pametno naložen denar, je ročno pretika-
nje tisto, ki pri Sciroccu poskrbi za zabavo. 
Pretikanje je sicer možno s potiskanjem 
prestavne ročice proti armaturni plošči (pre-
stava gor) ali v drugo smer (prestava dol), a 
obvolanska prestavna uhlja (levo za prestavlja-

nje navzdol, desno za prestavljanje navzgor) 
bosta poskrbela, da se bo na ročici nabiral 
prah. Užitek je ukazovati menjalniku, pa naj 
bo to na ravnini ali med ovinki. Praksa »dva-
krat potegniti za levi uhelj, dvigniti motorne 
vrtljaje in hipoma prehiteti« se ponovi nešte-
tokrat. Čeprav je motor odličen in v izbranem 
ročnem načinu pretikanja pokrije marsikatero 
luknjo v zamenjavi prestave, je prestavljanja 
pravzaprav več, kot bi ga zahtevala običajna 
vožnja. Zvok pri višjih vrtljajih, bobnenje 

Test

Aljoša Mrak

 Upam, da bo nova obuditev legendarne-
ga modela (ali, hmmm, le imena) Scirocco 
bolj uspešna, kot je bilo oživljanje Beetla. 
Scirocco je v osnovi malce dodelan Golf, 
česar mu ne štejem v zlo, saj to pomeni 
preverjeno tehniko. Z malce drugačno 
notranjostjo in motorjem 1.4 TSI ter menjal-
nikom DSG je toliko nov, da tudi 'tehnofriki' 
ne bodo ostali ravnodušni. Ta kombinacija 
je zelo dobra, o tem ni dvoma. A črviček, ki 
se ne pusti odgnati, vrta v zloščeno jabol-
ko: kaj Scirocco ponuja več kot, recimo, 
prihajajoči (in zelo verjetno cenejši!) Golf 
GTI? Na žalost premalo. Po moje delajo 
pri Volkswagnu isto napako, kot so jo pri 
Beetlu. Izdelek je že dober, a cena je za 
manj uporabno karoserijo previsoka. 

Vinko Kernc

 Hjam. Tehnično je odličen – od sedežev 
in kokpita do pogonskega sistema, volana 
in podvozja. Ampak glede videza … Zunaj 
mi je bil 'Lešnikov' Iroc (prototip) precej 
lepši in agresivnejši, znotraj pa je tale zelo 
nedomiseln in nadvse dolgočasen. Kot 
ekskluziven avtomobil (saj za podoben 
denar dobite enako mehaniko in veliko 
večjo uporabnost v Golfu) bi lahko bil tudi 
ekskluzivneje oblikovan. 

Alj š M k

Iz oči v oči

 “Streha Scirocca je 
dolga kar 1,80 metra.” 

vožnje, brez preštevanja 
h t ih l k j L hk i bi

 “Neka Volkswagnova raziskava pri kupcih Prascirocca 
je razkrila, da so si ga privoščili v 42 odstotkih zaradi 

oblike, v 25 odstotkih pa zaradi športnosti.” 



stikala so na pravih mestih, vsi so osvetljeni. 
Pomik obeh stranskih šip je električen, ele-
ktrično nastavljiva in ogrevana so vzvratna 
ogledalca z integriranimi smerniki, informacij-
ski zaslon je bogat s podatki o zunanji tempe-
raturi, prevoženih kilometrih, navigacijskimi, 

avdio in napotki potovalnega računalnika, 
ki vodi dve evidenci o povprečni in trenutni 
porabi, prevoženih kilometrih, času vožnje, 
dometu ... Merilniki so korektni, pregledni in 
logični, le športnosti, ki je pri zunanji obliki 
tako izrazita, je premalo. Če smo odkriti, je 
ni nič, saj je Sciroccova armaturna plošča 
povzeta kar po Eosu. Informacija o izbrani 
prestavi je premajhna, merilnik vrtljajev ni 
poudarjen. Kupeji ne izstopajo po bogati 
ponudbi odlagalnih mest in Scirocco ni 
nobena izjema. Poličke v 'vseh štirih vratih', 
(osvetljen, hlajen in 'za zaklenit') predal pred 
sovoznikom, dve mesti za pločevinki ob ročici 
ročne zavore, predalnik pod naslonjalom 
za komolec in predal pod stikalom za luči. 
Manjkajo žepki na hrbtiščih prednjih sedežev. 
Ceno testnega Scirocca je dvigovala tudi 
dodatna oprema, v kateri je nekaj stvari, ki 
bi morale biti del serijske opreme (na primer 
tempomat, večfunkcijski trikraki volan s 
tipkami za upravljanje radia in menjalnika, 
večpredstavnostni priključek Media-in), in 
nekaj učinkovitih dodatkov, med katerimi je 
odličen zabavno-navigacijski sistem s 30 GB 
trdim diskom, z zaslonom, ki je občutljiv za 
dotik, s predvajanjem DVD-filmov, prebira-
njem podatkov (glasbo) s SD-pomnilniških 
kartic, prostoročno povezavo Bluetooth …  

Vrata prtljažnika se odpirajo le s pritiskom na 
gumb v notranjosti Scirocca ali na njegovem 
daljinskem upravljalniku, ki pa ne bosta pre-
prečila mazanja rok, saj Volkswagnov kupe 
na zadnjih vratih nima zunanjega ročaja. 
Nakladalni rob prtljažnika je nesramno visok, 
za njim pa 292-litrska luknja, ki sprejme dva 
68,5-litrska kovčka in 36-litrski letalski kovček. 
Dovolj za zmerno oblečen dopust. Prtljažnik 
se s podiranjem naslonjal zadnjih sedežev (z 
obeh strani) pusti podreti in povečati na 755 
litrov. Scirocca kljub temu zaradi ozke odprti-
ne in odsotnosti drugih bočnih vrat ne boste 
uporabljali za prevoz hladilnika.

Scirocca smo zapeljali tudi na stezo, kjer 
je kljub pomanjkanju zapore prednjega dife-
renciala in menjalniku, ki ne vztraja v rdečem 
polju, postavil zelo konkurenčen čas. Novi 
Volkswagen je prava poživitev za svetovne 
ceste (prihodnje leto ga bodo prodajali tudi 
na Japonskem) in dokaz, da je možno na 
obstoječih temeljih narediti avtomobil s 
povsem drugačno (izključno uživaško) nara-
vo. Težave utegne imeti Scirocco prihodnje 
leto, ko bo na voljo uporabnejši Golf GTI z 
močnejšim motorjem. Ampak glede na nepo-
polno obarvanost oznake TSI (rdeča sta le S 
in I) ne dvomimo, da prihajajo še močnejši 
vetrovi. 
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NAŠE MERITVE
T = 8 °C / p = 995 mbar / rel. vl. = 53 % / Stanje kilometrskega števca: 3.086 
km / Gume: Dunlop SP Sport 01 235/40/R18 Y

Vozne lastnosti
Pospeški s
0–100 km/h: 6,6
402 m z mesta: 14,8
 (156 km/h)

Prožnost s
50-90 km/h (IV./V.): 4,9/8,2
80-120 km/h (V./VI.): 7,9/9,9

Največja hitrost 233 km/h
 (VI. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje  10,8
največje povprečje 14,2
skupno testno povprečje 12,1

Trušč v notranjosti  dB
Prestava III. IV. V. VI.
50 km/h 60 58 57 57 
90 km/h 64 63 62 62
130 km/h  68 67 66
Prosti tek  38

Zavorna pot  m
od 130 km/h: 65,5
od 100 km/h: 37,3
 (AM meja 39 m)

Napake med testom
brez napak

UŽITEK V VOŽNJI:

        
Podelili bi vseh pet smeškov, če bi dodali zaporo 
prednjega diferenciala, izklopljiv ESP …

Po memb nej ša se rij ska opre ma: voznikova in sovoznikova varnostna blazina – stranski varnostni blazini – varnostni zavesi 
za glave potnikov – pritrdišča ISOFIX – ABS – ESP – servo volan – samodejna klimatska naprava – električni pomik 
šip spredaj – električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali – radio s CD-predvajalnikom, MP3-predvajalnikom – 
daljinsko upravljanje osrednje ključavnice – po višini in globini nastavljiv volanski obroč – po višini nastavljiva prednja 
sedeža – potovalni računalnik.

Garancija:
2 leti splošne garancije, neomejena mobilna 
garancija, 3 leta garancije na lak, 12 let garancije 
za prerjavenje.

Predvideni redni servisi:
Servisni interval na 30.000 km ali dve leti.

redni servisi, delo, material:    802
gorivo    11.556
gume (1):         2.741
izguba vrednosti po 5 letih:      13.983
obvezno zavarovanje (2):          5.050

kasko zavarovanje (2):    5.180

Skupaj:  39.312 
Strošek za prevoženi km:  0,39 EUR/km

(1) – upoštevali smo 1 komplet letnih gum in 1 komplet zimskih gum

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

STROŠKI VOZILA DO PREVOŽENIH 100.000 km (v EUR):

DIAGRAM MENJALNIKA: TEHNIČNI PODATKI

DIAGRAM MOTORJA:

Motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni – turbobencinski – nameščen spredaj prečno – vrtina in gib 82,5 × 92,8 
mm – gibna prostornina 1.984 cm³ – kompresija 9,8 : 1 –  največja moč 147 kW (200 KM) pri 5.100/min – srednja 
hitrost bata pri največji moči 15,8 m/s – specifična moč 74,1 kW/l (100,8 KM/l) – največji navor 280 Nm pri 
1.700–5.000/min – 2 odmični gredi v glavi (veriga) – po 4 ventili na valj – turbinski polnilnik na izpušne pline – 
hladilnik polnilnega zraka. Prenos moči: motor poganja prednji kolesi – 6-stopenjski robotizirani menjalnik 
– prestavna razmerja I. 3,462; II. 2,15; III. 1,464; IV. 1,079; V. 1,094; VI. 0,921; – diferencial 4,059 (1-4); 3,136 
(5-6) – platišča 8J × 18 – gume 235/40 R 18 Y,  kotalni obseg 1,95 m. Voz in obese: kombikupe – 
3 vrata, 4 sedeži – samonosna karoserija – spredaj posamični obesi, vzmetne noge, trikraka prečna vodila, stabi-
lizator –  zadaj večvodilna prema, vzdolžna vodila, vzmeti, teleskopski blažilniki – zavore spredaj kolutne (prisilno 
hlajene), zadaj kolutne, ABS, mehanska ročna zavora na zadnji kolesi (ročica med sedežema) – volan z zobato letvijo, 
hidravlični servo, 3 zasuki med skrajnima točkama. Mase: prazno vozilo 1.318 kg – dovoljena skupna masa 
1.760 kg – dovoljena masa prikolice z zavoro: ni podatka, brez zavore: ni podatka – dovoljena obremenitev strehe: 
75 kg.  Zmogljivosti (tovarna): največja hitrost 233 km/h – pospešek 0–100 km/h 7,1 s – 
poraba goriva (ECE) 10,5/5,9/7,6 l/100 km.
 

Zu na nje me re: širina vozila 1.810 mm – kolotek spredaj 1.569 mm – zadaj 1.575 mm – rajdni krog 11 m. 
No tra nje me re: širina spredaj 1.460 mm, zadaj 1.290 mm – dolžina sedalnega dela prednji sedež 470 mm, 
zadnji sedež 450 mm – premer volanskega obroča 365 mm – posoda za gorivo 55 l.

Me re:

1.4
04

4.256
2.578

850–940

1.580

570–820810–1.060

900

292–1.006 l

vse me re so v mm

Pros to rni na prt ljaž ni ka, iz mer je na z AM stan dard nim kom ple tom 5 kov čkov Sam so ni te 
(skup no 278,5 l): 
4 sedeži: 1 × letalski kovček (36 l) ; 2 x kovček (68,5 l)

Tehnični podatki I Volkswagen Scirocco 2.0 TSI (147 kW) DSG

CENA: (Porsche Slovenija, d. o. o.)
1.4 TSI (90 kW): 22.969 EUR
2.0 TSI (147 kW) DSG: 29.419 EUR
Testno vozilo: 38.512 EUR

Moč: 147 kW (200 KM) 
Pospešek: 6,6 s
Največja hitrost: 233 km/h
Povpr. poraba: 12,1 l/100 km

Hvalimo in grajamo
Koliko stane v EUR

DODATNA OPREMA TESTNEGA VOZILA:
Kovinska barva 468
Panoramsko strešno okno 984
Zatemnjena stekla 277
Navigacijski sistem RNS 510 1.814
Parkirni sistem zadaj 492
Tempomat 213
Klimatska naprava Climatronic 177
Izvedba za kadilce 20
Naprava za prostoročno telefoniranje 483
Dinamično uravnavanje podvozja DCC 921
Aluminijasta platišča Interlagos 449
Usnjen večopravilni volan 372
Multimedijski priključek 360
Usnjeno oblazinjenje Vienna 1.947
Zimski paket 225 

 videz
 prostornost spredaj
 zvok motorja
 izdelava
 sedeži
 motor
 menjalnik
 podvozje
 volan
 športno nastavljeni ESP
 vodljivost
 zavore

 ESP ni popolnoma  
 izklopljiv (steza)

 preglednost zadka
 dostop do zadnjih  

 sedežev
 visok nakladalni  

 rob prtljažnika
 odpiranje prtljažnika
 le dveletno jamstvo
 poraba goriva ob  

 priganjanju
 premalo ekskluzivna  

 notranjost
 ni stropnih držal
 prednji tepihi niso  

 pritrjeni

MODEL

motor (zasno va)
gibna pros to rni na (cm3)
naj več ja moč (kW/KM pri 1/min)
naj več ji navor (Nm pri 1/min)
dol ži na × širi na × viši na (mm)
naj več ja hitrost (km/h)
pospe šek 0–100 km/h (s)
pora ba gori va po ECE (l/100 km)
cena osnov ne ga mode la (evri)

Tabela konkurence

Volkswagen Scirocco 
2.0 TSI (147 kW) DSG
4-valjni – vrstni
1.984
147/200 pri 5.100
280 pri 1.700–5.000
4.256 × 1.810 × 1.404
233
7,1
10,5/5,9/7,6 
29.419

Opel Astra 2.0 Turbo 
ECOTEC (147 kW) Cosmo
4-valjni – vrstni
1.998
147/200 pri 5.400
262 pri 4.200
4.290 × 1.753 × 1.435
234
7,8
13,1/7,1/9,3 
24.290

Audi A3 
2.0 TFSI Attraction
4-valjni – vrstni
1.984
147/200 pri 5.100
280 pri 1.700–5.000
4.239 × 1.765 × 1.421
238
7,0
9,9/5,6/7,2 
29.034

BMW 
 120i
4-valjni – vrstni
1.995
125/170 pri 6.700
210 pri 4.250
4.239 × 1.748 × 1.421
224
7,8
8,7/5,1/6,4 
26.850
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Če nam pri Volkswagnu ne bi pokazali koncepta IROC, bi Sciroccu dali točko več za 
obliko. Izdelava VW-jeva, torej zelo dobra.

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

Bogata oprema, neroden dostop do prtljažnika, zahtevane gimnastične sposobnosti in 
manjša višina potnikov na zadnjih sedežih.
Moči je veliko, ESP na žalost ni izklopljiv (steza!), se pa hočeta prednji kolesi na spolzki 
podlagi hitro zavrteti v prazno. Odlično podvozje.
Do popolnosti mu manjka več uglajenosti pri počasnem premikanju, sicer se zdi, da je 
rojen za ovinkasto cesto.
Pospešuje hitreje od tovarniškega podatka, gre krepko čez dovoljeno največjo hitrost, 
prožnost pa bi lahko vikali.
Kopica varnostnih pripomočkov, ki so na voljo v Volkswagnovem koncernu, mu še manj-
ka, a v osnovi je varnost dobra. Slabša preglednost nazaj.
Pri priganjanju porabi veliko goriva, njegova cena pa bo dobila drugačno dimenzijo ob 
začetku prodaje Golfa GTI.

Scirocco je izgubljal točke na pričakovanih delih, ki so predvsem davek oblike. Če ga 
kupujete za zabavo, naj vam namignemo, da je tudi vsakodnevno uporaben.


