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Volkswagen Golf GTI DSG

Krvavo rdeč GTI je agresivnega videza,
ampak rdeč je lahko tudi SDI. GTI
ima, da bi se razlikoval od drugih rde-
čih Golfov, nekaj prav diskretnih

zunanjih prepoznavnih malenkosti: dve označbi
(na maski in na zadnjih vratih), motno črno

Zvok in slika
So avtomobili za hitro premikanje s točke A
do B in so avtomobili za uživanje.
Golf GTI? Uživač boljše vrste!

»Zunaj se pri pohojenem plinu že skoraj dirkaško
zadere, znotraj pa je tudi športno prepoznaven, a
morda celo pretih.«

satovje pred hladilnikom in za 127 tisočakov še
18-palčna platišča, za katera si v redakciji nismo
enotnega mnenja, ali so lepa ali ne.

Ampak postavljač tale GTI (očitno) noče biti.
Prvo, česar se utegne lastnik zares razveseliti, sta
sedeža: zelo dobro oprijemljiva, zaradi česar se

telo in lastnik tega telesa z njim dobro počutita že
ob prvem stiku, pa športno stkana (kombinacija
črne in kariraste s kombinacijo črne, sive, bele in
rdeče) ter z napisom GTI (črno na črnem) in
tudi po daljšem sedenju neutrujajoča, predvsem
pa dobro nastavljiva v smislu položaja za vola-

nom. Drugo, česar se novopečeni lastnik dotak-
ne, je volanski obroč: debel, dokaj majhen, z rav-
nim spodnjim delom, z napisom GTI (črno na
črnem) in seveda odlično oprijemljiv. Vsekakor
eden boljših nasploh; verjetno se takšne oblike ne
bi sramoval niti rdeč avtomobil s črnim konjem.
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Tretja razlika med Geteijem in drugimi Golfi so
merilniki; načelno sicer zelo podobni, ampak  s
hitrostno skalo do 300 kilometrov na uro. Ki se
je kazalček sicer nikoli ne dotakne, je pa vseeno
lep pogled.

Bi (le) zato kupili Golfa GTI? No ja, menda bi
se že kdo našel in v tem užival. In navsezadnje -
zakaj ne? Ampak pravi užitki šele pridejo. Veste,
za ustrezen DNA so pri Volkswagnu poskrbeli že
takrat, ko so inženirjem podelili prazne bele liste
za načrt novega modela; ustroj platforme, pod-
vozja in mehanike nasploh dovoljuje več kot le
200 konjskih moči, speljanih k prednjim kole-
som. In z nekaj dodelavami, predvsem na togosti
podvozja ter zavorah, so takšemu Golfu pripravi-
li tehnično osnovo, ki nikjer ne pokaže slabosti.

Zatorej: obrnimo ključ! Nič prav pretresljive-
ga se ne zgodi. Bhruuuurrrmmmm. Motor prid-
no steče in mirno gode. Hladen ali pregret. Pa
odpeljimo. Aha, DSG! Nova ročica, stara logi-

ka delovanja: dva menjalnika v enem, (dvojna)
samodejna sklopka, normalen in športen pro-
gram, možnost ’ročnega’ pretikanja po sekvenč-
ni shemi - plus za navzgor, minus za navzdol.
Ročico torej v D ali S in plin.

GTI lepo odpelje; z malo plina je na sovozni-
kovem sedežu lahko tudi stara mama, če je le
ne moti togo podvozje. In motor je kultiviran;
ne trga, ne cuka, ne spravlja umirjenega člana
posadke ob živce. Z malo plina.

Sto konjskih moči na liter prostornine ni (še
posebej s turbopuhalom) nikakršen tehnični
rekord, obljublja pa veliko. Najprej bi ob tej teh-
niki pomislili na brutalnost, s katero bi lahko
utrujal. Pa ne. Od najnižjih do najvišjih vrtljajev
vleče zvezno, resda ne povsod enako, a nikdar
sunkovito. Res da bi si morda na trenutke tega
zaželeli, a mu v splošnem takšnega značaja ne
zamerimo. Po prvih nekaj sto prevoženih kilo-
metrih smo bili tega celo veseli.

Slika še ni popolna; vzoren značaj motorja je
podkrepljen še z navorom, ki je rezultat dela
turbopuhala in nadzorne elektronike, tako da
GTI vleče prav spodobno že od dveh tisočakov
motornih vrtljajev v minuti dalje, nekako skoraj
tako, kot bi vozili 140-konjski TDI. In to je s
tehničnega zornega kota vse.

Zdaj pa tisto, zaradi česar se - če to seveda
iščete - GTI splača kupiti, ker tega ne morete
niti z doplačili dobiti z nobenim drugim
Golfom: občutki v vožnji. Od zvoka do nadzora
mehanike. Kaj so tehniki zakuhali, da se pojav-
ljajo takšni zvoki, je težko reči, ampak če preti-
kate tam do 4000 vrtljajev, motor med pretika-
njem zagode ali zahrope ali zarenči grrr, kot da
bi elektronika za hip prekinila vžig, nekako
tako, kot slišite pri dirkalnih strojih najvišjih
tekmovalnih razredov. Tega ne dobite ne v dru-
gih Golfih ne v drugih športnih avtomobilih in
verjetno tudi ne v Golfu GTI z ročnim menjal-
nikom. DSG, ja. Okej, tule ste prikrajšani za

delo s stopalko sklopke, če vas to sicer veseli, a
zvok pretikanja to brez dvoma odtehta. Grrrr...

Ja, DSG. Tam za volanskim obročem sta dve
ročici za pretikanje, ki sta s stališča ergonomije
vrhunski: na pravem mestu, vrtljivi z obročem
(nekateri sicer prisegajo na fiksni ročici, ampak
...), z izjemno kratkimi gibi in s povsem jasno
povratno informacijo, ali ste posegli v delo
menjalnika ali ne. Bolj športne vožnje se sicer
lahko lotite tudi z ročico v položaju S, kar tako-
le na hitro pomeni prestavo manj kot v normal-
nem načinu, a vseeno priporočam ’ročno’ preti-
kanje. Narekovaji so tam zato, ker čisto vsega
ne morete; DSG bo, na primer, sam prestavil
navzdol, ko bodo motorni vrtljaji padli na
1200, oziroma navzgor, ko se bodo povzpeli na
6600, torej 100 v rdeče polje na merilniku vrt-
ljajev. Ampak vse vmes je vaše. In DSG je tudi
zelo zelo hiter. In brezhiben; včasih že kar dol-
gočasno brezhibno pretika. Če so okoliščine

»Najprej bi ob njegovi tehniki pomislili na brutalnost, s
katero bi lahko utrujal. Pa ne.«
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Volkswagen Golf GTI DSG
CENA: (Porsche Slovenija)
Osnovni model: 6.190.000 SIT
Testno vozilo: 7.164.000 SIT

Moč: 147 kW (200 KM) 
Pospešek: 7,3 s 
Največja hitrost: 233 km/h
Povpr. poraba: 17,2 l/100 km

NAŠE MERITVE
(T=-4  °C / p= 1020 mbar / rel. vl.: 49 % / Gume: 225/40 R 18 V
(Bridgestone Blizzak LM-25V M+S) / Stanje km števca: 1445 km)
Vozne lastnosti
Pospeški s
0-100 km/h: 7,3
402 m z mesta: 15,4

(148 km/h)
1000 m z mesta: 28,2

(184 km/h)

Prožnost s
50-90 km/h (IV./V.): 6,5/8,5
80-120 km/h (V./VI.): 7,6/9,1

Največja hitrost 233 km/h
(VI. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje 12,7
največje povprečje 20,5
skupno testno povprečje 17,2

Trušč v notranjosti dB
Prestava III. IV. V. VI.
50 km/h 57 56 56 55
90 km/h 65 64 64 63
130 km/h 68 68 67
Prosti tek 37

Zavorna pot m
od 100 km/h: 45,2
(AM meja 39 m)

Napake med testom
- brez napak

metrov30 40 50 60

45,2

am meja

39

l /100km 4 2017,2

Ocena
Zunanjost (15)

Notranjost (140)

Motor, menjalnik (40)

Vozne lastnosti (95)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (50)

Skupaj

14

116

40

88

31

36

33

358

OCENA 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

DIAGRAM MENJALNIKA: TEHNIČNI PODATKI

DIAGRAM MOTORJA:
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UŽITEK V VOŽNJI:

Tudi če ste nasprotnik te znamke: samo poslu-
šanje motorja med pretikanjem je vredno uro
ali dve spanja manj. Na cesti pa: dovolj moči in
užitek v krmiljenju.

HVALIMO IN GRAJAMO
zvok motorja (med 
pretikanjem)

občutki v vožnji

volanski obroč

sedeža

menjalnik

motorne zmogljivosti

ne najbolj kakovostna 
klimatska naprava
nekoliko previsok volanski 
obroč
poraba pri priganjanju

dostop na zadnjo klop

Motor: 4-valjni - 4-taktni - vrstni -
turbobencinski z neposrednim vbriz-
gom - gibna prostornina 1984 cm3 -
največja moč 147 kW (200 KM) pri
5100/min - največji navor 280 Nm pri
1800-5000/min. 
Prenos moči: motor poganja
prednji kolesi - 6-stopenjski roboti-
zirani menjalnik z dvema sklopkama -
gume 225/40 R 18 V (Bridgestone
Blizzak LM-25V M+S).
Voz in obese: kombilimuzina -
3 vrata, 5 sedežev - samonosna
karoserija - spredaj posamični obesi,
vzmetni nogi, trikotni prečni vodili,
stabilizator - zadaj posamični obesi,
štiri prečna vodila, vijačni vzmeti,
teleskopska blažilnika, stabilizator -
zavori spredaj kolutni (prisilno hlajeni),
zadaj kolutni - rajdni krog 10,9 m -
posoda za gorivo 55 l. 
Mase: prazno vozilo 1355 kg -
dovoljena skupna masa 1920 kg.
Zmogljivosti (tovarna):
največja hitrost 233 km/h - pospešek
0-100 km/h 6,9 s - poraba goriva
(ECE) 10,7/6,2/7,9 l/100 km.

Prostornina prtljažnika izmerjena z AM stan-
dardnim kompletom 5 kovčkov Samsonite
(skupno 278,5 l): 
1 × nahrbtnik (20 l); 1 × letalski kovček
(36 l) ; 1 × kovček (68,5 l); 1 × kovček
(85,5 l)

vse mere so v mm

4216
2578

Spoji karoserije so skoraj milimetrsko brezhibni, videz
zunanjosti pa je prikrito agresiven.

Ergonomija je vrhunska, od upravljanja vozila do vseh
gumbov in stikal. Zaradi togega podvozja trpi udobje.

Dvesto konjskih moči in 280 njutonmetrov je za Golfa
GTI in s prednjim pogonom dovolj. Odličen menjalnik.

Zelo dober občutek na stopalki zavore, povprečen občutek
izpod prednjih koles. Odlična podvozje in prestavna ročica.

Preseneča prožnost motorja skozi celotno področje, pri
pospeševanju pa ni dosegel tovarniških obljub.

Zavorna pot je daleč od športno dirkaške: zimske gume
pri temperaturah ledišča.

Pri športni vožnji je poraba precejšnja (turbo!). Cena je
zelo ugodna in pred najbližjimi tekmeci.

Bolj kot to, koliko in kako gre, je pri tem avtomobilu
pomembno, kdo je. Tokrat tudi tehnično odličen, vrhun-
ski in uživaški. In športen.

950

Iz oči v oči
Redko se zgodi, da z avtomobilom, ki je na testu, oprav-
im le meritve in nič več od tega. Vendar se in nazadnje
se je to zgodilo prav z Golfom GTI. Spomnim se, da me
je navdušil menjalnik (DSG). Predvsem s svojo hitrostjo
in zvokom, ki ga je slišati pri tem. To pa je tudi vse. Sicer
pa glede na to, da je bil avto ves čas v pogonu, ver-

jamem, da se aduti tega Golfa skrivajo še kje. Matevž Korošec

Ta Golf je še en dokaz, da je še tako dober avto (vsaj
glede lege na cesti) dober le toliko, kot so dobre nje-
gove gume. In GTI na zimskih gumah ni več pravi GTI.
Zavorna pot postane (pre)dolga, avto je predvidljivo in
dolgočasno podkrmarjen, vrtenje koles v prazno vse
prepogosto. Le upam lahko, da ga ponovno dobim v

roke, ko bo toplo in suho, tako kot je bilo na mednarodni predstavitvi v južni
Franciji. Tam nismo uživali le v zvoku motorja, udobni, a športni notranjosti
in vsakdanji rabi dovolj naklonjenemu podvozju, temveč (tudi na dirkališču)
odličnih zavorah in v hitrih ovinkih nevtralni legi na cesti. Dušan Lukič

(vrtljaji, položaj stopalke plina) prave, se le
frekvenca zvoka spremeni in kazalček vrtljajev
pade. Oziroma naraste. Praktično v hipu.

Morda se komu ob tem ježijo dlake - in prav
je tako. Dober volanski obroč, dobri sedeži, bli-
skovito pretikanje in slasten zvok motorja mora-
jo zadovoljiti vsakega adrenalinskega odvisneža.
Zvok? Zunaj se pri pohojenem plinu že skoraj
dirkaško zadere, znotraj pa je tudi športno pre-
poznaven, a morda celo pretih. Kak decibel, dva
več morda ne bi škodila. A vseeno in še enkrat:
v tem razredu česa podobnega ne morete kupiti.

Ampak GTI ni le zvok in občutki. GTI tudi
dobro gre. Motor se z veseljem pusti vrteti
do 6600 vrtljajev, no, le v peti prestavi bo do
tja le stežka prilezel. Nič hudega; v šesti pre-
stavi se pri 5000 vrtljajih pelje okrog 210
kilometrov na uro, pri 5500 pa že 240. Po
enem kilometru gre prek 180 kilometrov na
uro. Komur več pomeni tisto ’vmes’, bo še
bolj zadovoljen: motor je vselej zelo prožen
in vožnja navkreber po ovinkasti cesti je
lahko zelo uživaška. Voznik bo zvečine odpo-
vedal prej kot stroj.

Zamere? Športni avtomobili imajo strožje
zahteve pri nekaterih postavkah. Res ima
Golf verjetno najboljši električni volanski
servo, a vseeno ne daje najbolj prefinjenega
občutka dogajanja izpod gum. Lahko bi bil
tudi bolj neposreden in bolj komunikativen.
In volanski obroč bi se smel spustiti še za kak
centimeter, dva niže. In to je to.

Aha, morda koga zanima poraba? Če
kupite GTI-ja, da boste vozili ’geteijevsko’
(se pravi: s polnim plinom oziroma tako, da
konj ne boste pustili lenariti v štali), potem

»Tega ne dobi-
te ne v drugih
Golfih ne v
drugih šport-
nih avtomobi-
lih in verjetno
tudi ne v Golfu
GTI z ročnim
menjalnikom.«

bo kar okrog 20 litrov za 100 kilometrov. Z
malce zmernosti bo poraba hitro padla na
15, če pa zahtevate še manj - kupite SDI ali
TDI. Edina večja zamera je pravzaprav
domet - če se vozite ’geteijevsko’ bo treba
na pit stop vsakih 200 kilometrov. Od
Salzburga do Frankfurta to pomeni dva
postanka v boksih, TDI 140 pa se bo do tja
odpeljal brez postankov. In najverjetneje -
zaradi prometa - z enako hitrostjo. Ampak
to v celoti pomeni vsaj 20 minut prej ...

Morda še na hitro o legi na cesti: (tudi) GTI
odlično vztraja pri vožnji naravnost do največ-
je hitrosti, v ovinkih pa sledi logiki prednjega
motorja in pogona, se pravi z rahlo zahtevo
po dodajanju volana. Lepa lastnost elektronike
za stabilizacijo (ESP) je, da se pusti izklopiti,
kar pomeni, da bo volana vešč mogel (med
drugim) izkoristiti rahlo uhajanje zadka v
ovinku ob hitro odvzetem plinu. Odličen splo-
šen vtis, a z nekoliko grenkim priokusom, saj
imajo v Wolfsburgu tudi dober 4-Motion. Ki
ga GTI ne more imeti.

Ampak v tolažbo: na poti je že R34, ki bo še
večja zverina, če vam je takšen GTI premalo.
Do takrat pa vsi, ki vam je premalo, in vsi, ki
vam je Golf GTI dovolj: tale zverinica iz
Wolfsburga vas skoraj zagotovo ne more razo-
čarati. Ne z zvokom, ne s sliko. ■


