
Spo5tovani bralci, vabimo vas, da ta prostor izkoristite za svoje komentarje in predloge, tako gle
Zelite deliti z ve0 kot 55.000-dlansko druiino bralcev Avto fokusa. Veseli bomo vseh vaSih komentat
dobrih ali slabih izku5njah z avtomobilskimi prodajalci, serviserji, policisti, veseli bomo tudi sme5nil
teme. Menimo, da bodo takSni odzivi koristni za vse, ki beremo ali ustuarjamo to revijo. Za naiizvirnt

Zgodovina Saaba

Spoiltovni,
po nakljuhju sem od prijatelja dobil v roke oktobrsko

Stevilko revije Avto fokus. Nekoliko skeptiten sem za\el
bnil uaf danek o zgodovini nanke SAAB, venda monn
poudariti, da sem bil izredno priietno preseneten, v prvi
vrsti 2e zato, ker se je nekdo spomnil na to (v naSem
prostoru) redko in slabo poznano mamko. Verjetno vas
je k pisanju spodbudila tudi leto$nia troina obletnica
tovarne (70 let letal, 60 let avtomobilov in 30 let turbo
motoria). Clanek vsebuje veliko razlitnih podatkov,
zato niti ni nenavadno, da se ie pnkradel kakilen ilkrat.
Recimo, model 96 so izdelovali do leta 1980 in ne 1984,
patentirani sistem APC pa ne prilagSa kota viiga" ampak
polnilni tlak turbine. Prosim, vzemiE to mojo opuko kot
zelo pozitivno kritiko. Najbolj od vsega p sta mi bikAeC
nm naslov ilanka ter skve( "Shupai so izdelali vet kot
730 tiso| teh PREKRASNIH avtomobilov". 1benem Vas
in urednii;tvo aprokm, h lahko vaf Clnek obiavino na
prvem in edinem portalu SAA&a pri nas (www.snHo.
com). Portalvnkodnevno obi56e okrog 100 ruliinih
uporabnikov, kar po naiih podathih pdstavlja pribliino
2 0 od stokov p o p ul ac i j e.

Lep pozdrav in delajte tako 5e naprei,.
Mitja Jakia,

predsednik SMB klub Slovenija (prek epoilE)

ODGOVOR:
Veseli nas da vam je bil naS clanek 0 zgodoviiri

avtomobilske znamke Saab viec. V revtli Avto fokus se

namrec vsak mesec powetimo zgodovtni ene Monr,blske

znamke in jo bralcem predstavimo v celott od njenega

nastanka do danes Prav tako hlala za opozonlo na napako

Upamo, davas bo reulaAvtofokus zdaj pogosteje spremliala

in da boste v njej na5li 5e veliko zanimivih prispevkov ki
jih pripravlja na5a Stevilna ekipa sodelavcev. Glede vaSe
proSnje o objavi clanka na va5em spletnem portalu pa ni

nobenih teZav; odgovor smo vam ie poslali.

Avto kot izfilma?
Pozdravljeni!
lme mi ie Tine, po$iljam pa vam eno domato slikico

za vailo revijo 5t. 100 in vam testitam zata doseiek.
lmam pa eno vpraianje, ki se navezuie na tuning.
Verjetno poznate igrico z imenom'NFS underground'
ali pa film z naslovom 'The fast and the furious'. Mene
zanina, kajod prikuanegav igricialifilmu k mogoee
homologiratinanaSih cestah, v mislih paimam spoilerie
(aluminijaste, karbonske), neonke,'body paint', N?S,
'bodykit' in z uohniU napolnjen zadek. Za odgovor se
vnaprej zahvaljujem!

Tine (po e-poiti)
ODGOVOR:

Pozdravljeni Tine,
glede vaSega vpraSanja o tuningu smo za odgovor
prosili Mateja Kadunca, strokovnjaka za to podrodje
iz podjetja A3M v Ljubljani. V sploSnem velja, da je
homologacija potrebna za vse predelave, ki vplivajo na
varnost in vozne lastnostiali spremenijo zmogljivosti
in glasnost ter gabarite avtomobila, Na tak5en seznam
lahko strnemo naslednje predelave: zamenjava platiSd


