
Főleg prototípusokkal, elektro-
mos autókkal vagy hibridekkel 
vonultak fel a nagy autógyártók 
a hétvégén záruló Frankfurti Au-
tószalonon. A rengeteg újdon-
ság között a Dacia is háttérbe 
szorult volna, ha nincs egy né-
met tuning-cég, amely csodákat 
művelt a mioveni-i gyár büszke-
ségének számító Dusterből.
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A hétvégén zárul a szeptem-
ber 15-én nyílt híres Frank-
furti Autószalon (IAAA), 

a világ egyik legnagyobb, kétévente 
megrendezett ilyen rendezvénye. A 
látogatottság tekintetében ugyan 
a listavezető a párizsi és a sanghaji, 
de a szakértők szerint a frankfurti a 
legrangosabb. A rendezvényen 32 
ország 1007 cége van jelen, 100-zal 
több, mint a megelőzőn. A szerve-
zők több mint 1 millió látogatóra 
számítanak.

Tizenegy nagy méretű csar-
nokban állították ki a járgányokat a 
gyártók, s minden csarnok mellett 
próbapálya is van. Egyébként a ki-

állítás összfelülete 235 000 m2, s e 
tekintetben is újabb rekord született 
az eddigi 225 000 m2-rel szemben. A 
gyárak számos újdonsággal rukkol-
tak elő, köztük hibrid és elektromos 
járművek prototípusaival, utóbbiak 
közül nem tudni, hogy melyik soro-
zat gyártása kezdődik meg a jövőben, 
ha egyáltalán lesz sorozatgyártás. Az 
újdonságok között említhetjük az 
Audi standján az A5-öst és az S 5-öst, 
a BMW standján az új 1-es szériát, a 
Mercedes standján az új CLC-t és a 
B-Klassét. A Volkswagen egy új kis-
autóval rukkolt ki, a VW Uppal. Az 
Opel premierként sorakoztatja fel az 
Astra GTC-t, a Zafira Tourer C-t és a 
Combót. A Renault a népszerű Clio 
4. generációjával jelentkezett, vala-
mint a megújult Twingóval. A Fiat 
standján többek között ott látható 
a megújult Panda. A Peugeot egy új 
luxus-személygépkocsival rukkolt ki, 
az 508 RXH-val és annak hibrid vál-
tozatával, az 508 SW-vel. A Skoda 
modelljei között látható egy kisautó 
is, a Felicia Mini, a Toyota standján 
többek között szemrevételezhető a 
megújult Yaris és a harmadik  gene-
rációs Prius. 

A Ford újdonságai között van a 
Focus ST, valamint a Ford C-Max 
hibrid változata. Az előzetes hí-
resztelésekkel ellentétben nem 
került bemutatásra a Craiován 
gyártandó Ford B-Max. A szé-
riagyártást megelőző tesztautó 
ugyan elkészült, de állítólag nem 
Craiován. Hivatalos bemutatóját 
is elhalasztották 2012-re, a Genfi 
Nemzetközi Autószalonra.

Nem jelentkezett viszont újdon-
ságokkal a Dacia. Egyelőre ugyanis 
az új modellek nincsenek a gyártás-
előkészítés olyan fázisában, hogy 
azokat egy ilyen jellegű kiállításon 
be lehessen mutatni, s egyes értesü-
lések szerint az új modellek kiállítási 
„szerepeltetésére” csak a jövő eszten-
dőben kerülhet sor. 

Egyébként a Dacia Logan má-
sodik generációjáról annyit tudni, 
hogy méreteiben nagyobb lesz, 
mint a jelenlegi, de jelentősebb 
módosításokra nem lehet számí-
tani. Azt is tudni, hogy mintegy 
200 euróval lesz drágább a jelen-
leginél. És hallani arról is, hogy a 
Logan 2-t esetleg ellátják egy új 
110 lóerős dízelmotorral is.

A Dacia, pontosabban a Dus-
ter tekintetében azért a frankfur-
ti kiállításon bekövetkezett egy 
meglepetésszerű újdonság: a né-
metországi Elia Tuning cég Elia 
Darkster XL néven annak egy 
változatát mutatta be, egy igazi 
terepjárót. Abban többek között 
erősebb motor van, módosított 
felfüggesztése, színe matt fekete, 
20-as felnikkel látták el stb. Az 
1461 cm3-es, 110 lóerős dízelmo-
torhoz egy hatfokozatú kézi váltó 
társul, végsebessége 168 km/óra, 
összkerék-meghajtású, 100 km-re 
pedig 12,5 másodperc alatt gyor-
sul fel. Ehhez a felszereltséghez 
mért az ára is, a 25 790 euró. Van 
egy olcsóbb változat is, amelynek 
ára 23 890 euró.

Idén is elindul a 2012-es Év 
Autója választás, azonban az 
eddig megszokott menetrend-
del ellentétben csak 2012-ben 
derül ki, hogy melyik modell 
nyeri meg a megtisztelő címet. 
A most nyilvánosságra hozott 
35-ös lista roppant változatos. 

Minden évben meghirdeti 
a Car of the Year szerve-
zet az Év Autója válasz-

tást. Már kiderült a 2012-es 35-ös 
lista is, amelyen olcsó tucatautótól 
kezdve, a méregdrága luxusautóig 
minden található – írja az a5.hu. 
Az idei szavazáson is hét modell jut 
be a második körbe, amelyek közül 
azután megszavazzák a 2012-es Év 
Autóját.

A lista nagyon változatos, az 
olcsó Fiat Pandától kezdve a méreg-
drága Porsche 911-ig minden meg-
található rajta. Az Audi két jelölés-
nek örülhet, az A6-os és a Q3-as is a 
listán van. A BMW 1-es és 6-os mo-
dellje is indulhat a díjért. A Chevro-

let az Aveót és az Orlandót delegálta, 
a Citroën pedig a DS modellcsalád-
ból a DS4-et és a DS5-öt. A Fiat a 
Panda, míg a Ford a Focus jelölésé-
nek örülhet. A Honda modelljei kö-
zül az új Civicet választották ki, míg 
a Hyundai két modelljének is druk-
kolhat, a Velosternek és az i40 kom-
binak. A másik erősödő dél-koreai 
márka, a Kia is két modellt delegál-
hat a versenyre a Picanto és az új Rió 
személyében. A Lancianál az Ypsilon 
versenyez majd a többiekkel, míg a 
Lexus az új GS-ben bízhat. A legtöbb 
jelölést a Mercedes-Benz kapta, szám 
szerint hármat, a B-osztály, az ML és 
az SLK is a listán található. A hibrid 
Opel Ampera és a családi Zafira is 
jelölést kapott. A Peugeot az 508-at 
és a 3008Hybrid4-et delegálja, míg a 
Porsche az új 911-est küldi egyedüli 
igazi sportautóként. A Range Rover 
Evoque, a Renault Kangoo Z.E. és a 
Fluence Z.E., a SsangYong Korando, 
a Toyota Verso S, az új Yaris, a Volks-
wagen Beetle, a Jetta és az Up! is a 
jelöltek között van.

A Citroën DS5 is a 35 versenyző egyike Az Év Autója címért

Matt fényezésű Darkster. Terepre teremtették
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