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I Hyundai ix55 3.0 V6 CRDi Premium
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Psssst!
Hyundai je v osemdesetih letih v ZDA, 
vsaj skozi naše oči, tekmoval z Zastavo.
Pa poglejte, kje je zdaj!

 Hyundai je z vztrajnostjo postal globalni 
igralec na avtomobilskih trgih. Zanemariti 
ga ni več mogoče, hkrati pa se je povzpel 
od izdelovalca poceni, vzdržljivih in dobro 
opremljenih avtomobilov do ponudnika 
vozil, lastnikom katerih ni več (treba biti) 
nerodno.

Hyundai je hkrati dokaz, da (dobrega) 
imidža ni lahko ustvariti čez noč, da sta 
za to potrebna vztrajnost in nenehno vzdr-
ževanje kakovosti, obenem pa tudi dokaz, 
da se je pridobljenega imidža težko otresti. 
Potrebna sta čas in razvoj, ki mu posebej 
biologi radi rečejo evolucija.

Da bi ta korejska blagovna znamka 
vstopila med ponudnike dražjih, prestižnej-
ših vozil, pa ni bil potreben le čas; jasno: 
potreben je bil tudi izdelek. Njihovim 
velikim limuzinam to ni uspelo – ta razred 
je očitno preveč trdno usidran v zavesti 
tipičnih kupcev, ki posegajo bolj ali manj le 
po dolgo uveljavljenih blagovnih znamkah. 
Medtem pa so pri Hyundaiu razvili lepo 
paleto mehkih terencev, ki so postali prilju-
bljeni na vseh celinah, in smer razvoja se je 
ponudila sama od sebe. Rezultatu se danes 
v Evropi reče ix55.

Mali i je zdaj že uveljavljena oznaka 
poimenovanja Hyundaiev, x pa se pogo-
sto pojavlja v kombinaciji s štirikolesnim 
pogonom. Tudi 55 se sliši logično – tako 
zaradi velikosti tega avtomobila kot zaradi 
razlikovanja njihovih terencev od njihovih 
klasičnih osebnih avtomobilov. A vseeno 
– kombinacija močno spominja na X5. 
BMW-ja X5.

Načelno in od daleč sta ix55 in X5 res 
tekmeca v istem razredu, toda že od le 
malce bliže ni več tako. Že oblikovno je 
ix55 tiste sorte terenec, ki bi mu najlepše 
in bolje od večine podobnih pristajal opis 
'športni' terenec, kot mu na osnovi med-
narodno razumljive oznake SUV (Sport 
Utility Vehicle, športno uporabno vozilo) 
rečemo. S svojo podobo meri tja, kjer v 
tem trenutku kraljujejo Murano, CX-7 
in kompanija, med tiste mehke terence 
torej, ki poskušajo karoserijsko odgovoriti 
na povpraševanje po terencih nekoliko 
kupejevskega videza. Njegove poteze so 
zaobljene, silhueta pa kaže precej položno 
prednjo šipo, visoka boka (oziroma nizke 
bočne šipe) ter (spet) dokaj položno 
zadnjo šipo. Toda streha se proti zadku ne 
spušča (zaznavno) in vrata na bokih so 
dvoja. Jasno.

Resda s svojim videzom ne izstopa pose-
bej, je pa kljub temu skladno oblikovan. 
Toda za resno udeležbo med prestižne 
terence je potreboval še nekaj: skladno 
oblikovano notranjost, ki je nadaljevanje 

zunanje oblikovalske filozofije. Zato je 
tudi notranjost nežno zaobljena, dinamič-
nega videza (in vse prej kot dolgočasna), 
izbrani materiali pa niso videti ceneni. Prej 
nasprotno; les, aluminij in titan so resda 
imitacija pravih materialov, je pa celoten 
vtis zelo dober. Tudi dvobarvna notranjost 
– zgoraj temna, spodaj svetla – prispeva k 
dobremu vtisu in k občutku prostornosti. 
Če bi z volanskega obroča sneli značko, bi 
mu težko prisodili poreklo. In v usnje odeti 
volanski obroč, prestavna ročica ter sedeži 
dopolnijo vtis zmernega prestiža.

Tudi pri Hyundaiu so že pred časom 
ugotovili, da kaže ugoditi evropskemu 
okusu. Pa ne le s splošnim videzom – tudi 
z načinom postavitve komand. Ergonomija 
upravljanja je zelo dobra in po svojem 
načinu zelo evropska, pri tem morda zmoti 
rahlo neugoden položaj sedenja voznika – 
nekoliko previsoko glede na položaj arma-
turne plošče in volanskega obroča. Sedeža 
zagotavljata tudi nekaj bočnega oprijema 
in sta dvostopenjsko ogrevana, je pa to 
gretje že na prvi stopnji precej izdatno in 
precej 'točkovno'. Takšno je dobro za hiter 
dvig temperature sicer hladnega sedežnega 
usnja, zaradi načina gretja pa kaže tega 
hitro izklopiti.

Tule velja spomniti, da je ix55 serijsko 
sedemsedežnik. Sedeža v tretji vrsti sta 
sicer zasilna in – ko ju ne potrebujete – 
lično pospravljena v dno prtljažnika, sta 
pa razkošno odmerjena (tudi kolenskega 
prostora je dovolj) in potnikoma tam zadaj 
je namenjenih kar nekaj drobnarij: zračne 
reže na stropu (!), dve mesti za pločevinko 
ali malo plastenko, manjši predal in 12-vol-
tna vtičnica. Še bolje je poskrbljeno za 
potnike v drugi vrsti: zračne reže so tudi v 
stebričkih (B), klimatski del si lahko nasta-
vijo neodvisno od prednjih nastavitev (tem-
peratura, hitrost ventilatorja), tudi ti sedeži 
so (dvakrat) ogrevani, tudi tu je 12-voltna 
vtičnica, v sredini je komolčna opora z 
dvema predaloma (eden služi dvema ploče-
vinkama) in na hrbtišču prednjih sedežev 
sta žepa.

Takšne majhne, a pomembne in upo-
rabne pozornosti (ki se izkažejo na daljših 
poteh) niso pravilo, ampak prej izjema. 
Pri tem je logično, da je za voznika (in 
sovoznika) poskrbljeno še bolje, čeprav se 
najdejo tudi podrobnosti, ki niso popolne. 
Še vedno, denimo, daljnovzhodni izdelki 
avtomobilske industrije ne ponujajo samo-
dejnega pomika vseh bočnih šip (in v obe 
smeri); pri ix55 se samodejno pomika le 
šipa v voznikovih vratih. Na volanskem 
obroču je 10 tipk, ki so intuitivno posta-
vljene, a tam (ali kjerkoli blizu) manjka 



tipka za upravljanje potovalnega računalnika. 
Tipka zanj je kar pod merilniki, za volanskim 
obročem, kar ni ne lahkotno za upravljanje 
ne poseben prispevek k varnosti v vožnji. In 
opora za levo nogo (samodejni menjalnik!) 
bi lahko bila tudi boljša.

Je pa dobra stran daljnovzhodne ponudbe 
ta, da pri opremi ne zapletajo stvari. Pri 
ix55 lahko doplačate le za kovinsko barvo in 
strešno okno, vse drugo, z usnjem vred, je 
vključeno v ceno. Toda kljub obilici opreme, 
namenjene lahkotnejšemu bivanju, se zdi, da 
tu in tam kakšna malenkost vseeno manjka: 
parkirni pripomoček (katerega opozarjanje 
na približevanje oviri ni najboljše) je le zadaj, 
serijske navigacije si ne morete doplačati in 
enako velja za Bluetooth, ima pa ix55 (med 
drugim) električno pomična peta vrata (z 
opozorilnim piskom med odpiranjem in 
zapiranjem), krasen avdiosistem Infinity (z 
možnostjo branja datotek mp3, z izmenje-
valnikom zgoščenk ter z vsemi možnimi pri-
ključki), pametni ključ (z gumbom na vratih 
za zaklepanje) in samodejni odmik sedeža 
ter volanskega obroča pri zaustavitvi motorja.

Od nekaterih (tudi že omenjenih) tek-
mecev se ix55 razlikuje po tem, da želi 
biti predvsem udoben. Tu je treba udobje 

razumeti na vseh področjih; mirno lahko, na 
primer, povprečnemu poznavalcu rečete, da 
ga poganja bencinski motor. Po mirnosti in 
(ne)glasnosti delovanja se (že zunaj, znotraj 
pa sploh) šestvaljni turbodizel zlahka kosa 
tudi z najsodobnejšimi tovrstnimi izdelki celo 
najprestižnejših (in opazno dražjih) blagov-
nih znamk. Že, že, zlasti pri pospeševanju 
iz nizkih vrtljajev se oglasi, a treba je biti 
zelo pozoren in učen, da prepoznaš dizelski 
princip delovanja. In nasploh je ix55 v notra-
njosti dokaj tih, šele nad 180 kilometrov na 
uro se pojavi (nekoliko bolj moteč) piš vetra 
ob karoseriji.

Dizel. Mazda in Nissan, ki sta mu oblikov-
no blizu, (še) ne ponujata dizla. In turbodizel 
v ix55 ni le tih, ampak tudi dovolj zmogljiv, 
da z njim lahko hitro potujete. A znova: 
najprej in v glavnem udobje. Samodejni 
menjalnik (6) je zelo prepričljiv v samodej-
nem načinu pretikanja, malo manj v ročnem 
in v splošnem brez večjih pripomb, nima pa 
športnega načina pretikanja, je prepočasen, 
da bi naredil športen vtis, in prepogosto 
pretakne navzgor, ko voznik odvzame plin. 
Volan je dober, lahkoten in dovolj natančen 
ter neposreden za prijetno in udobno vožnjo, 
a premalo od vsega naštetega, da bi bil 
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Mitja Reven

 Zdaj razumem, zakaj ameriškemu 
Veracruzu v Evropi pravijo ix55. Evropska 
različica se sploh ne pelje po ameriško, 
ampak imaš občutek, da so Korejci pri 
predelavi upoštevali evropski način vožnje 
in potrebe. Seveda so dodali še dizla, a ne 
računajte, da se boste z njim vozili varčno: 
Evroveracruz je prevelik in pretežak, da bi 
bil hranilnik. Ima pa čudovito prilagodljivo 
zadnjo klop. 

Mitj R
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 “Če bi z volanskega 
obroča sneli značko, bi mu 

težko prisodili poreklo.” 



športen, poleg tega tudi ne omogoča hitrega 
sukanja levo-desno. Podvozje je zelo udobno 
(najmanj udobno je potnikom v tretji vrsti), 
le udarnih jam ne blaži najučinkoviteje in pri 
večjih hitrostih v ovinku se karoserija precej 
nagne. In končno stabilizacijski ESP: ta 
začne hitro posredovati in s tem onemogoči 

zdrse, ki bi lahko prispevali k bolj športnemu 
načinu vožnje. In na koncu: zaradi nešport-
nosti mehanike tudi štirikolesni pogon ne 
pride do izraza z vidika dinamike vožnje.

Zato še enkrat: udobje. In – glede na zuna-
nje ter notranje mere – še posebej na daljših 
poteh. Pri tem ima ix55 le eno pomanjklji-
vost: velikost posode za gorivo, ki vpliva na 
razmeroma skromen domet. Razumeti je 
namreč treba razmerje med maso, čelno 
površino ter zmogljivostmi motorja, ki v tem 

in vseh podobnih primerih ne govorijo 
v prid majhni porabi goriva. Potovalni 
računalnik pravi, da pri hitrosti 100 kilo-
metrov na uro in v položaju menjalnika 
'D' ix55 porabi 8,2, pri 130 km na uro 9,6 
in pri 160 km na uro 12,0 litra dizelskega 
goriva na 100 kilometrov. Številka porabe 
pri 50 kilometrih na uro je 6,1, pri 200 pa 
18,0 litra, a je treba pri tem poudariti, da 

se vrednosti porabe na potovalnem računal-
niku, ki to prikazuje digitalno, hitro spremi-
njajo, kar dopušča možnost, da so zapisane 
vrednosti nezanesljive. Zagotovo pa drži naša 
izmerjena poraba: ta je nihala med 11,6 in 
16,7 litra na 100 kilometrov.

Čeprav se absolutno gledano poraba 
morda zdi velika, je ob upoštevanju velikosti 

vozila in velike motorne moči v sprejemljivih 
mejah. A naj poraba, čeprav zapisana ob 
koncu, ne pokvari splošnega vtisa. Če ste 
med branjem slučajno pozabili, vam priše-
pnem: pssst, tole je Hyundai. Verjeli ali ne. 
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NAŠE MERITVE
T = 3 °C / p = 1.190 mbar / rel. vl. = 45 % / Gume: Hankook Dynapro HP 
245/60/R 18 H /  Stanje kilometrskega števca: 4.924 km

Vozne lastnosti
Pospeški s
0-100 km/h: 9,9
402 m z mesta: 17,0
 (135 km/h)

Prožnost s
-Meritev s tovrstnim menjalnikom ni možna.

Največja hitrost 200 km/h
 (VI. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje  11,6
največje povprečje 16,7
skupno testno povprečje 14,0

Trušč v notranjosti  dB
Prestava III. IV. V. VI.
50 km/h 54 52 52
90 km/h 60 58 57 57
130 km/h  66 65 64
Prosti tek  38

Zavorna pot  m
od 130 km/h: 65,6
od 100 km/h: 40,1
 (AM meja 40 m)

Napake med testom
brez napak

UŽITEK V VOŽNJI:

        
Lepo se pelje. Tudi dokaj hitro. Ampak posebnih 
užitkov pa ne ponuja. Škoda; njegova motor in 
pogon sta dobro izhodišče ...

Pomembnejša serijska oprema: voznikova in sovoznikova varnostna blazina – stranski varnostni blazini – varnostni zavesi – ABS – 
ESP – ISOFIX – servo volan – deljiva sredinska klop – dvopodročna samodejna klimatska naprava – električno nastavljivi in ogrevani 
vzvratni ogledali – električni pomik šip spredaj in v sredini – daljinsko upravljanje osrednje ključavnice s pametnim ključem – tipalo za 
dež – parkirna tipala zadaj – radio s CD-predvajalnikom in MP3-predvajalnikom – večopravilni volan – električno pomična dvižna vrata 
zadaj – po višini in globini nastavljiv volanski obroč – po višini nastavljiva, električno pomična in ogrevana prednja sedeža – ksenonski 
žarometi – meglenki spredaj – potovalni računalnik – tempomat – alarm.

Garancija:
3 leta splošne garancije, 3 leta mobilne garancije na 
lak, 10 let garancije za prerjavenje.

Predvideni redni servisi:
Servisni intervali na 20.000 km.

redni servisi, delo, material:  1.167
gorivo  13.846
gume (1):  2.708
izguba vrednosti po 5 letih:  17.493

obvezno zavarovanje (2):  5.020
kasko zavarovanje (2):  4.650

Skupaj:  44.884 
Strošek za prevoženi km:  0,45 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:  6–valjni – 4-taktni – vrstni – turbodizelski – nameščen spredaj prečno – vrtina in gib 84 × 89 mm 
– gibna prostornina 2.959 cm³ – kompresija 17,3 : 1 –  največja moč 176 kW (239 KM) pri 3.800/min – srednja 
hitrost bata pri največji moči 11,3 m/s – specifična moč 59,5 kW/l (80,9 KM/l) – največji navor 451 Nm pri 
1.750–3.500/min – 2 odmični gredi v glavi (veriga) – po 4 ventili na val – vbrizg goriva po sistemu skupnega voda 
– turbinski polnilnik na izpušne pline  – hladilnik polnilnega zraka. Prenos moči: motor poganja vsa štiri 
kolesa – 6-stopenjski samodejni menjalnik – prestavna razmerja I. 4,148; II. 2,370; III. 1,556; IV. 1,155; 
V. 0,859; VI. 0,686 – diferencial 3,200 – platišča 7J × 18 – gume 245/60 R 18 H, kotalni obseg 2,27 m. 
Voz in obese: terenska kombilimuzina – 5 vrat, 7 sedežev – samonosna karoserija – spredaj posamični 
obesi, vzmetne noge, trikraka prečna vodila, stabilizator –  zadaj večvodilna prema, vzmeti, teleskopski blažilniki, 
stabilizator – zavore spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, ABS, mehanska ročna zavora na zadnji kolesi 
(ročica med sedežema) – volan z zobato letvijo, hidravlični servo, 2,9 zasuka med skrajnima točkama. Mase: 
prazno vozilo 2.302 kg – dovoljena skupna masa 2.780 kg – dovoljena masa prikolice z zavoro: 750 kg, brez 
zavore: 2.500 – dovoljena obremenitev strehe: 100 kg.  Zmogljivosti (tovarna): največja hitrost 
200 km/h – pospešek 0–100 km/h 10,4 s – poraba goriva (ECE) 12,4/7,6/9,4 l/100 km. 

Zu na nje me re: širina vozila 1.972 mm – kolotek spredaj 1.668 mm – zadaj 1.671 mm – rajdni krog 11,4 m. 
No tra nje me re: širina spredaj 1.610 mm, v sredini 1.590, zadaj 1.400 mm – dolžina sedalnega dela prednji 
sedež 520 mm, v sredini 460, zadnji sedež 440 mm – premer volanskega obroča 380 mm – posoda za gorivo 78 l.

Me re:
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830–1.040
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598–1.746 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): 
5 sedežev: 1 × kovček (85,5 l), 2 x kovček (68,5 l), 
1 × letalski kovček (36 l), 1 × nahrbtnik (20 l).
7 sedežev: 1 × letalski kovček (36 l), 1 × nahrbtnik (20 l).

Tehnični podatki I Hyundai ix55 3.0 V6 CRDi Premium

CENA: (Hyundai Avto Trade, d. o. o.)
3.0 V6 CRDi Premium: 46.990 EUR
Testno vozilo: 47.440 EUR

Moč: 176 kW (239 KM) 
Pospešek: 9,9 s
Največja hitrost: 200 km/h
Povpr. poraba: 14,0 l/100 km

Hvalimo in grajamo

Koliko stane v EUR
DODATNA OPREMA TESTNEGA VOZILA:
Kovinska barva 450

skladnost zunanje in notranje oblike 
motorne zmogljivosti 
majhen trušč, malo tresljajev 
lahkotna vodljivost in dobra smerna stabilnost do največje hitrosti 
splošen vtis udobja in zmernega prestiža 
notranja prostornost 
paket opreme (v splošnem) 
malenkosti za potnike druge in tretje vrste 
klimatizacija za vse tri vrste sedežev 
zlaganje tretje vrste sedežev 

premajhna posoda za gorivo, slabo požiranje cevi 
tipka za potovalni računalnik 
nekaj opreme manjka 
blaženje udarnih jam 
nekateri podatki potovalnega računalnika se brišejo samodejno 
neugodno gretje sedežev 

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

Hyundai ix55 
3.0 V6 CRDi Premium
6-valjni – vrstni
2.959
176/239 pri 3.800
451 pri 1.750–3.500
4.840 × 1.972 × 1.795
200
10,4
12,4/7,6/9,4
46.990

Toyota Land Cruiser 
3.0 D-4D 4WD Base
4-valjni – vrstni
2.980
127/173 pri 3.400
410 pri 1.800–2.600
4.850 × 1.875 × 1.865
175
11,5
11,2/8,0/9,2 
39.010

Jeep Grand Cherokee 
3.0 CRD Laredo
6-valjni – vrstni
2.967
160/218 pri 4.000
510 pri 1.600–2.800
4.750 × 1.870 × 1.740
200
9,7
13,2/8,7/10,3
45.990

Audi Q7 
3.0 TDI DPF Quattro
6-valjni – vrstni
2.967
176/240 pri 4.000
550 pri 2.000–2.250
5.086 × 1.983 × 1.737
210
8,5
11,3/7,8/9,1
57.782
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širina vozila: 1.972

Ocena

Zunanjost (15)

Notranjost (125)

Motor, pogon, podvozje (65)

Vozne lastnosti (70)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (65)

Skupaj

12

100

49

54

26

36

46

323

Skladen, sodoben in brezhibno izdelan, a še vedno dokaj neizrazit.

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

Odlična klimatizacija, zelo dobra ergonomija in bogat serijski paket opreme. Udobje v 
drugi in tretji vrsti!
Izjemno tih motor skriva dizelsko poreklo. Je tudi zelo zmogljiv, a druga mehanika ne 
omogoča bolj športne vožnje.

Odlična stabilnost do največje hitrosti, odlična voznost. Z drugim sili v povprečje.

Dobri pospeški, a nekoliko slabša prožnost.

Od elementov za varnost ima le tiste iz ‘klasičnega’ nabora. Nekaj neljubih mrtvih kotov.

 Ni posebej varčen, je pa daleč najugodnejši nakup v tem razredu.

Odličen ‘potovalnik’: visoko sedenje, dobra preglednost naprej, lahkotna vodljivost, zmo-
gljiv in tih motor ... Plus odlično razmerje med ceno in dobljenim. S tega stališča med 
najsmotrnejšimi nakupi v tem razredu.
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 “Tudi pri Hyundaiu so že pred časom ugotovili, 
da kaže ugoditi evropskemu okusu.” 


