
DIJAŠKO IN ŠTUDENTSKO TEKMOVANJE V IZDELAVI ELEKTRIČNIH KOLES

Petek, 6. maj 2016, 07:08

Laboratorij za energetiko - Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru, že peto leto zapovrstjo organizira tekmovanje v izdelavi električnih koles. Tekmovanje
bo potekalo 9. maja 2016 v Mariboru, (rezervni termin 12. maj 2016).

komentarji (0) več o tem

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Petek, 6. maj 2016, 06:56

V Hotelu Slon v Ljubljani 5. in 6. maja poteka prvi projektni sestanek (Kick-off meeting)
partnerjev projekta SMART-MR: Trajnostni ukrepi za dosego prožnega prometa v
metropolitanskih regijah. Na sestanku je prisotnih vseh deset sodelujočih partnerjev iz osmih
metropolitanskih regij – Oslo, Göteborg, Helsinki, Budimpešta, Ljubljana, Rim, Barcelona in
Porto.

komentarji (0) več o tem

Volkswagen Amarok

Četrtek, 5. maj 2016, 08:31

Znamka Volkswagen Gospodarska vozila se je odločila, da pokaže, kaj zmore: Amarok, prestižni
pickup iz B-segmenta, je dobil večje "srce" – šestvaljni V-motor najnovejše generacije, s katerim
je odslej še zmogljivejši. Z novim 3,0-litrskim pogonskim agregatom bo v prihodnje voznikom
Amaroka na voljo za cel liter večja gibna prostornina.

komentarji (0) več o tem

Dunlop American Elite™
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Četrtek, 5. maj 2016, 08:26

Najnovejša pnevmatika Dunlop American Elite™, namenjena turnim motociklom, kot je Harley
Davidson® FL, postavlja nove standarde vodljivosti, števila prevoženih kilometrov in udobja. Za
popoln izgled je na voljo tudi različica z belo bočnico. 

komentarji (0) več o tem

Volkswagen AG obvešča

Četrtek, 5. maj 2016, 08:20

Znamka Volkswagen Osebna vozila začenja z nadgradnjo motornih krmilnikov na vozilih z
motorjem tipa EA189. Prvi model, za katerega se bodo stranke že v kratkem lahko dogovorile za
obisk na servisu, je Golf TDI Blue Motion Technology (BMT) z 2,0-litrskim motorjem.

komentarji (0) več o tem

Podjetje C Automobil Import

Četrtek, 5. maj 2016, 08:07

Ker večje število vozil predstavlja podjetjem tudi višje stroške vzdrževanja in ker si vsako
podjetje želi optimizirati stroške na različnih področjih, kamor spada tudi servisiranje voznega
parka, je sedaj podjetjem, ki imajo v lasti ali uporabi osebno ali tovorno vozilo Citroën in DS, na
voljo poseben program z izjemnimi servisnimi ugodnostmi imenovan KLUB ZVESTOBE
MYCITROËN ZA PODJETJA.

komentarji (0) več o tem

BMW i3 z bolj zmogljivo baterijo

Sreda, 4. maj 2016, 06:23

Več dosega, visoka stopnja dinamične zmogljivosti: BMW i širi svoj nabor modelov vozil za BMW
i3. BMW i3 (94 Ah) z bolj zmogljivo baterijo zagotavlja doseg do 200 kilometrov pri vsakdanjih
razmerah.
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MINI – izdelan v Oxfordu

Sreda, 4. maj 2016, 06:18

Pred natanko 15 leti, 26. aprila 2001, se je v proizvodnem obratu v britanski tovarni MINI v
Oxfordu. Od lansiranja britanske znamke, je bilo na tej lokaciji proizvedenih več kot 2,5 milijona
vozil.

komentarji (0) več o tem

Starodobnik TV - MAJ 2016

Ponedeljek, 2. maj 2016, 06:39

V tokratni oddaji smo za vas pripravili aktualne novičke, reportažo s srečanja Soteska, tretji del
pogovora z gospodom Kavčičem, govorili z Tadejem Korošcem o enem največjih ameriških
klasikov ter reportažo iz lanskoletne revije starodobnikov Kamnik.

komentarji (0) več o tem

Porsche bo preventivno preveril vozila Cayenne

Sobota, 30. april 2016, 06:26

Porsche je na preventivno kontrolo vpoklical 409.477 vozil Cayenne od modelskega leta 2011 do
2016 z vsega sveta. Razlog je možnost slabo pritrjenega varovalnega obročka na mehanizmu
zavornega pedala. Težava je bila odkrita pri internih preiskavah in so jo v tekoči serijski
proizvodnji že odpravili. Na servisu bodo preverili pravilno namestitev.

komentarji (0) več o tem

Kabi d.o.o.
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