Za lažjo odločitev
Slaviste in estete slovenskega jezika prosim, da me ne klincate. Tudi jaz imam rad lepo
izražanje v slovenščini, ampak teh stvari se res ne da opisovati v izborni materinščini, tudi če
bi jo obvladal bolje, kot jo….
Težko bi našel lepši dan v marcu in težko bi izbral boljšo
pot za prvo malo daljšo vožnjo, na kateri sem preizkusil
Blekija št.3 (v nadaljevanju B3), kot oni dan na tej vožnji:

Ta pot mi je omogočila vpogled v vse sisteme delovanja motorja, menjalnika, vzmetenja in
elektronskih pripomočkov. Od vožnje po mokri cesti po ovinkih, do vožnje po avtocesti in malo
hitrejši country cesti, v naseljih, po gladkih in grampastih cestah….
V zapisu se bom dotaknil vseh dejstev, ki sem jih opazil, predvsem v primerjavi z Blekijem št.1
(v nadaljevanju B1, letnik 2008) in Blekijem št.2 (v nadaljevanju B2, letnik 2012), obenem pa
bralca spominjam na dejstvo, da vsekakor nisem strokovnjak - mehanik ali strojnik, ali
motoristični novinar, ki bi v »karieri« preizkusil nekaj sto različnih motorjev, menim pa, da
lahko podam dokaj kredibilno oceno, oziroma podam primerjavo med novim in starim modelom
Goldwinga.

Začnem lahko kar na začetku
Ker imam zaradi pomanjkanja prostora zelo
»bistro« izveden uvoz in izvoz v/iz lope, ki ji
rečem garaža, je potrebno pri teh dveh
»operacijah« nekaj manevriranja.
Pri B2 sem moral vedno vklopiti rikverc in po
kratkem premiku, sem ga izklopil, dal v prvo,
se premaknil naprej, dal v leer, spet vklopil
rikverc, se premaknil nazaj, izklopil rikverc,
dal v prvo in se odpeljal na dvorišče in po
tem na cesto. Moram priznati, da sem imel po
devetih sezonah (tri sezone z B1 in šest
sezon z B2) že malo poln kufer take
telovadbe…. Pri B3 je zadeva seveda mnogo bolj »uporabniku prijazna«: dam v »walking mode«
in po tem z dvema gumboma (ki sicer služita za pretikanje v višje in nižje prestave) motor
foršibam naprej in nazaj. Malo me je presenetilo dejstvo, da ta famozni »walking mode« ni več
gnan z elektromotorjem, kot pri B1 in B2, ampak je očitno narejen dodatni prenos z gredi
motorja.
Skratka: fino!
Nadaljujem po ovinkih z Rakitne
Po vseh teh letih jih imam seveda v mezincu in zelo me je zanimalo, kakšne občutke bom imel,
ko se bom vozil v dolino proti močvirju.
Najbolj sem bil radoveden, kaj se bo zgodilo, ko bom zapeljal v dokaj ostrem desnem ovinku,
kjer je (po znani slovenski tradiciji) vrhnja plast cestišča že pred nekaj leti »izgubila tla pod
nogami« (popravil pa ni nihče) in tako je na najbolj neprimernem mestu luknja preko celega
voznega pasu pri vožnji navzdol. Kakorkoli že - potešil sem radovednost, predvsem sem bil pa
vesel reakcije prednjega vzmetenja. In to ne samo na tej nevralgični točki, pač pa ves dan, na
vsej poti, ki jo opisujem.
Ne glede na to, ali so bile grbine in luknje na daleč vidne, ali celo poznane, ali so prišle pod
kolesi nepričakovano, prednje vzmetenje z vsemi opravi neverjetno suvereno!
Skratka: superiorno!
In tako naprej, na avtocesto
Ker sem velik pristaš »telepilota«, kakor
imenujem tempomat in ker nočem imeti
neprijetnih opravkov s policisti, ga naštelam
na 130, ali na hitrost, ki je na posameznem
odseku zapovedana in brezskrbno »kruzam«
po avtocesti.
Pri taki vožnji je potrebno samo paziti na
paciente, ki brez žmigovcev 10 metrov pred
teboj zavijejo na levo špuro in začnejo
prehitevat, ter seveda na tiste, ki jih
neverjetno živcira dejstvo, da se vozim 130
na uro, če bi vendar lahko šel vsaj 200!
Kar želim napisat v zvezi s telepilotom je to, da deluje bolj mehko, kot pri prejšnjem modelu,
saj – na primer – po tem, ko prevozim mitnico in vklopim nazaj prejšnjo hitrost, pospešuje bolj

nežno, manj sunkovito, za ljubitelje natančnosti se pa na armaturki prikaže želena hitrost,
namesto, da bi človek tipkal približno hitrost, s katero se želi peljati. Ampak to niti ni zelo
pomembna podrobnost.
Skratka: prima!
Delovni prostor
Sedi se malo bolj pokonci, trup je za nianso bolj nagnjen naprej, kot pri B1 in B2, vendar to ne
vpliva moteče na tudi za nianso bolj obremenjene roke. Lahko bi rekel, da je ravnotežje in
ravnovesje še bolj pravilno in harmonično. Če smo mislili, da se bolje, kot na prejšnjem modelu
ne da sedeti, smo se zmotili.

Vsi ugotavljamo, da je B3 manjši od B1 in B2 in marsikoga malo skrbi, kam bo pospravil svoja
kolena, saj se je marsikdaj zgodilo, da se je kakšen visokorasli možakar z njimi dotikal gumbov
(predvsem po tem, ko so dodali Airbag in je njihovo število zrastlo na levi strani). Naj
potolažim visokorasle in nizkorasle: na tem »manjšem« motorju je dovolj prostora za kolena
tipa Aljoša Žorga, pa tudi do tal je lažje seči z nogami tipa Milan Kučan.
Skratka: presenetljivo!
Vožnja
Kot vemo, je vožnja sestavljena iz vožnje naravnost in vožnje v dva ovinka: v levega in desnega
(in tako n+1 krat).
Vožnja naravnost pride pretežno na vrsto na avtocesti in pri tem sem ugotovil najmanj dve
stvari. Na noben način, pri nobeni hitrosti in v nobenem primeru ni sledu o kakršnemkoli
tresenju balance (niti pri 60 na uro, kar je bil pri B1 in B2 standard). Ne pričakujem, da bi
začelo tresti, ko bosta gumi bolj iztrošeni, proti koncu njune življenjske dobe.
Druga zadeva je pa dejstvo, da me je pri B2 (bolj, kot
pri B1) v tistih redkih, kratkih trenutkih, ko sem bil
dovolj butast, da sem izpustil balanco, neslo v levo, pri
B3 me pa seveda ni.
Na ovinkih me je pa skoraj malo presenetilo dejstvo, da
na vsej prvi vožnji nisem niti enkrat po tleh podrsal s
tačkama. Splošno znano je dejstvo, da sem bil pri B2 –
posebno po nekajkratnih obiskih šole varne vožnje –
notorični uničevalec tačk. Mislim, da se to ne bo
dogajalo pri B3 v taki meri, kot pri B2, razen če nisem
sam sebe malo nategnil in si s popolnima novim motorjem nisem toliko upal….

Na to temo je potrebno omeniti tudi nastavitve obremenjenosti motorja. Obstajajo štiri (z
besedo: 4) opcije: voznik, voznik s prtljago, voznik in sopotnica, ter voznik in sopotnica s
prtljago. Teh nastavitev nisem preizkusil, zato nimam pojma, kako se motor obnaša pri
posameznih nastavitvah, lahko si pa mislim. Ves čas sem se vozil z nastavitvijo »samo voznik«,
pa kljub temu nisem, kot napisano, nikoli
s tačkami segel do tal….
Še beseda o porabi bencina.
Reklamirajo, da je poraba cca 20%
nižja, zato je tudi tank cca 20% manjši,
kar naj bi pomenilo, da se da z enim
tankom prevoziti 350 do 400
kilometrov…. Ne vem, no;
boardcomputer mi je kazal porabo 5,4
l/km, po tankanju sem pa izračunal
porabo 5,8 l/km. Ne vem, no…. V
vsakem primeru, manj, kot B2.
Skratka: še ne vem(o)!
Luči
Vse so LED, zato ni skrbi, če pozabimo
vključene, kako pa delujejo, vam pa še
ne znam povedat, ker sem prišel domov
še pred mrakom.
Skratka: bomo počakali!
Vzmetenje
Kot sem že omenil, je vzmetenje
superiorno. Hec se začne takoj, ko na
obeh straneh mostička s tipkami, med
vožnjo gledaš dva vzvoda, ki sta pripeta
na vzmetenje tipa Hossack in kar naprej
šopata gor in dol, tebi pa nič – kot, da bi
lebdel….
Poseben izziv mi je predstavljala vožnja
po definitivno najslabši cesti v Avstriji,
kar jih obstaja, to je cesta s
Korenskega sedla proti vasi Ločilo
(Hart). Poleg tega, da je bila vožnja
bistveno bolj udobna, kot z B1 in B2, se
je pri B3 pokazalo še nekaj, skorajda
nepričakovanjega, kar opisujem v
nadaljevanju.
Kot že napisano: superiorno!
Menjalnik / 1
Če nadaljujem na tistem strmem klancu
s Korenskega sedla, bom najprej
napisal nekaj na temo bremzanja z mašino pri DCT menjalnuiku.

Kot prvo: prosim, da ga nihče ne zmerja z »avtomatikom«, ker ni avtomatik, ampak je DCT
(prenos z dvojno sklopko, lepo po slovensko, kuplngo).
Zdaj, ko smo to razčistili pa k bistvu. DCT menjalnik ima pri vožnji navzdol neverjetno željo po
preklapljanju v nižjo prestavo in posledično po bremzanju z mašino. Zadeva je na začetku
malo presenetljiva, vendar se kmalu zazdi logična, ker tako verjetno vozi veliko ljudi z
avtomobili in motorji z ročnimi menjalniki.
Zadeva tudi ni moteča, ker če človek hoče peljati malo hitreje, kot si je zamislil DCT s svojim
bremzanjem, preprosto
prešalta v višjo
prestavo in zadeva gre
hitreje.
Ob tem ni odveč
omeniti, da se DCT spet
kaj kmalu sprdne, da bi
spet malo bremzal in
pretakne v nižjo
prestavo, ampak za
kakšno prepiranje pa ni
razpoložen; vedno ti
dovoli imeti prav….
Skratka: dobrodošlo!

Menjalnik / 2
Zdaj, ko sem obdelal eno od lastnosti DCT menjalnika, je prav, da se lotim tudi splošnega vtisa
v zvezi z njegovim delovanjem. Najprej je seveda treba ugotoviti, da obstajajo štirje režimi
vožnje, ki poleg na vzmetenje, vplivajo tudi na pretikanje DCT-ja.

Tour, Sport, Econ in Rain so ti režimi in že imena, oziroma kratice povedo svoje. Na tej prvi
vožnji sem se, kot tipični ekzemplar pol-gorenjca, vozil v režimu Econ. Pri taki vožnji je
najbolje odmisliti kakšne hude pospeške z mesta, meni je pa še posebno všeč zelo hitro
pretikanje v višje prestave, ker je v tem primeru mašinca bolj tiha in v kombinaciji s svojim
globljim zvokom, kot pri B2, že skoraj seksi – a o tem naj sodijo dame….
Režim Rain sem vklopil takoj na začetku vožnje, ker je cesta z Rakitne mokra zaradi topljenja
snega, pa tudi na Korenskem sedlu sem preklopil na ta režim, ker sem hotel ugotoviti, v čem je
štos.
Ne vem točno, ali sem občutil kakšno razliko, ali ne, ampak nekaj je destvo: niti v enem
trenutku mi ni niti za milimeter zdrsnilo zadnje kolo, kar je seveda navdušujoče.

Vsekakor je najbolj običajen in najširše
uporaben režim za vožnjo Tour, ki je nekje
vmes med Econ in Rain, ter Sport. Režima
Sport sploh nisem preizkušal, ker nisem čutil
potrebe, sem pa seveda med pretikanjem
med drugimi režimi ugotovil, da v režimu
Sport menjalnik malo pobesni in takoj
pretakne v nižjo prestavo, mašinca zatuli in
vzmetenje postane trše.
Kar zadeva pretikanje med prestavami, to
poteka hipno in popolnoma gladko. Ker že
ves tekst do zdaj samo hvalim, moram zdaj
napisati tudi nekaj, na kar se bom moral
navaditi. Res je, da pretikanje poteka absolutno zvezno, gladko in nežno, zato je kar malo
presenetljivo dejstvo, da se iz menjalnika pri pretikanju sliši en tak – za moj okus – manj zdrav
zvok; ampak tako pač je.
Ena boljših pogruntavščin je ta, da lahko mirno vklopim samodejno šaltanje in se s svojimi bolj
ali manj umestnimi kapricami vtikam v način vožnje s svojimi intervencijami navzgor ali/in
navzdol. Ko se naveličam, komando spet prevzame DCT in tako ostaneva prijatelja.
Skratka: Raznoliko, pestro in navdušujoče!
Menjalnik / 3
Malo bi se ostredotočil še na dejstvo, da ni
kuplnge. Blazno me je skrbelo, če bo levi roki
dolgčas, kar bi jo zafrustriralo in po tem bi
imel spet težave z njo. Pa se ni zgodilo, kajti
palec in kazalec lepo počivata na gumbih za
pretikanje nazaj in naprej, tik nad gumbom za
pretikanje v nižjo prestavo je gumb za
žmigovce (ki bi mogoče lahko bil izrazitejši),
nad gumbom za pretikanje naprej je pa gumb
za blendanje nasproti vozečim, če jih je treba
pozdravit, ali opozorit na policijsko zasedo v
kakšnem od grmov.
Skratka: primerno!
Bremze
Adijo, pamet! Nimam kaj dodat. OK, razen
tega, da že znani kombinirani način deluje res
dobro, morda še bolje, kot pri B1 in B2, saj v
primeru bramzanja na zadnjo bremzo,
prijemljeta tudi srednja dva (od šestih) bata
spredaj.
Ena baba mi je skočila pred nos tam ob
Vrbskem jezeru in sem se skoraj usral, tako
hitro sem bil pri miru. Una se pa še ustrašila
ni!

In še to: ker pri DCT menjalniku ni kuplnge,
je mogoče, da se bodo ploščice (in mogoče
tudi disk) zadnje bremze obrabil kaj prej.
Namreč – pri počasni vožnji v ostrih ovinkih
(serpentinah pa tako naprej) lahko tekoče
izpelješ samo s pomočjo zadnje bremze. Pri
B1 in B2 sem si seveda veliko pomagal s
kuplngo…. Ampak to ni problem; proti koncu
vožnje, posebno pri vožnji na Jezersko in dol
sem že pozabil na sladkosti kuplnge in je šlo
noro dobr. Je pa res, da je z zadnjo bremzo
na ovinkih treba »delat v rokavicah« – več o
tem izvemo na Vranskem (CVV) 
Skratka: kolosalno!
Gume
Ker sem se tistih 200.000 kilometrov na B1
in B2 vedno vozil na Bridgestone gumah in
ker sem slišal, da se raznorazna
eksperimentiranja z gumami drugih firm niso
obnesla, sem bil kar malo skeptičen, kako se
bodo obnašale original montirane Dunlopke.
Težjega testa, kot dokaj mrzel asfalt in na
delih mokro cestišče, bi si težko domislil,
ampak zaenkrat se mi zdi, da so zadeve pod
kontrolo, kot v primeru Bridgestonk pri B1 in
B2.
Skratka: brez pripomb!
Armaturka
Najbrž smo pri prejšnjih modelih vsi opazili
dokaj moteče odsevanje svetlobe od plastike,
ki je prekrivala ekran navigacije in tudi
običajni prikazovalnik pri modelih brez
navigacije. Tega zdaj – hvala Bogu –
definitivno in ultimativno ni več!
To je bilo eno najprijetnejših presenečenj,
kajti predstavljam si, da je to zelo težko
doseči. No – uspelo jim je.
Skratka: vrhunsko!

Navigacija
Če ne bom kmalu ugotovil (navodila, pa to), kako se utiša tisto kuro, ki kar naprej naklada, kam
in kako naj se peljem – posebno, kadar po njeni butasti logiki zapeljem narobe in teži, da
moram polkrožno obrniti – ne vem, točno, kaj bom storil….
Drugače pa deluje brezhibno in zelo dobrodošle so opcije dodajanja in odvzemanja vmesnih
ciljev. Tudi kakšnih čudnih, nelogičnih ovinkov ne zapoveduje; na primer, da bi bilo koristno
peljati iz Notranjih goric čez Ig (!) na Rakitno, namesto preprosto čez Podpeč, in tako
naprej….
Na splošno je zelo fleksibilna. Kot v kakšnem avtomobilu zgornjega razreda.
Skratka: koristno in nadležno!
Špegli
Manjši so, ja. Veliko manjši. Ampak vidi se
vse. Seveda smo prav gotovo malo razvajeni
s »kamionskimi« špegli na prejšnjih modelih,
ampak rahla konveksnost in dobra postavitev
naredita svoje.
Skratka: odgovarjajoče!

Zic
Na pogled mi je deloval nekoliko »bornejši«,
predvsem pa tanjši, kot pri B1 in B2, zato me
je tudi zanimalo, kako se bo odzvala moja rit.
In se je – hvaležno in zadovoljno.
Ne glede na to, da sem po skoraj pol leta
prvič sedel na motor (in vsako pomlad je
potrebno nekaj ritnega prilagajanja na režim,
kot vemo), sem bil izredno zadovoljen z
dejstvom, da se mi sploh ni bilo treba

ustavljati zaradi kakšnega ritobola. Ustavil
sem se pač samo v Beljaku pri Louisu in V
Železni kapli na pumpi.
Gretje dela kot noro in od petih stopenj sem
si privoščil tretjo in pozneje drugo, da ne bi
pekel jajca na oko.
Skratka: korektno!

Vetrobran
Poglavje zase. Poleg boljšega menjalnika, smo si goldwingarji verjetno najbolj goreče želeli
imeti tudi električno gor-dol šibajoči vetrobran. In zdaj je tu. Neverjetna je razlika med
zračnim tokom, ko je v spodnjem položaju in ko je v zgornjem (vmes so pač nianse).

Predvidevam, da se bom vozil po avtocestah s popolnoma dvignjenim, v naseljih s popolnoma
spuščenim, po country cestah s hitrostjo med 70 in 110, pa z nekje vmes dvignjenim
vetrobranom.
Foršiba se ga lahko med vožnjo, ni stopenjski, ampak zvezen in ko ugasneš motor se zloži v
spodnji položaj, ko ga spet zakurblaš, se vrne na zadnjo nastavljeno pozicijo.
Skratka: končno!
Prostor za prtljago
Največ negativnih komentarjev je slišati in brati na to temo. Predvsem z Venere.
Odločil sem se, da se bom z Marsa delno pridružil temu jamranju. To pa zato, ker sem mislil,
da je zgornji kufer toliko manjši od tistega na B2, pa sem presenečen ugotovil, da sta glavna
krivca za zmanjšanje skupne litraže kufrov s 140 kubičnih centimetrov pri B2 na 110 kubikov
pri B3, stranska kufra! Zgornji res ni problematičen….

Odlagalnih prostorov in predalčkov ni z izjemo enega plitvega na desni strani. Not gre telefon
in denarnica…. Če ni predebela.
Za take pozabljivce, kot sem jaz, ena tolažba: ko se s ključem oddaljim od motorja za več, kot
en meter, se ne da odpreti niti kufrov, niti predalčka, kaj šele, da bi kdo lahko odklenil
ključavnico, ali celo zakurblal motor.
Skratka: Kljub vsemu ne šmerglam prikolce!

Zvok
Zdaj sem prišel pa do najbolj nevralgične
točke tega zapisa. Predstavljal sem si, da bo
zvok iz vseh štirih zvočnikov vsaj primerljiv z
zvokom pri prejšnjih modelih, pa sem se
malo uštel. Glasbe se skorajda ne da
poslušat, ker je seksi in blagodejni hrup
motorja nekoliko močnejši, kot pri B1 in B2.
Bo potrebna kakšna izboljšava. Indikativno
je, da Honda že izvirno ponuja kot dodatno
opremo zvočni sistem, sestavljen iz
ojačevalca in štirih zvočnikov za več, kot
jurja…. To se mi zdi izrazito (beseda na P….).
Ampak že uspešno iščem elegantno in ugodnejšo rešitev za tiste, ki želimo poslušati glasbo.
Poudarek na »poslušati glasbo« je bil nameren, kajti zvočniki zelo dobro opravijo svoje
poslanstvo, ko gre za poslušanje govora. Kot vemo, so nekateri zvočni sistemi prilagojeni
namenu. In tile, na B3, so očitno namenjeni poslušanju poročil, vremena, cestnih obvestil in
navodil prej omenjene kure iz navigacijskega kurnika.
Glasbo se pač posluša v frekvenčnem razponu od cca 50 Hz do cca 12 kHz, človeški glas je pa
v razponu od 500 do 2.500 Hz.
Skratka: topla voda!
Ključ
To je eden izmed najboljših cukrčkov! Kot
sem napisal: ključ imaš v žepu in ko greš
stran, je vse zaklenjeno, ko prideš nazaj, vse
funkcionira.
V primeru izgube daljinskega ključa obstaja
seveda procedura za aktiviranje motorja, da
človek pride vsaj domov ali na servis.
Skratka: udobno in varno!

Elektronika
Nimam se za najbolj zabitega, ampak po vseh
aparaturah, ki sem jih kupoval in uporabljal za
tako sofisticiran sistem, kot je na primer
radijska postaja s studijsko in oddajniško
tehniko vred, se mi je zdaj prvič zgodilo, da
sem se moral zakopat v navodila za uporabo!
Depresivno, vam povem! Do zdaj sem se držal
načela: »Če ne gre na silo, preberi navodilo!«,
v tem primeru so mi pa živci odpovedali in
sem kapituliral. In verjetno je to kar koristno.
Skratka: škodljivo za človekov ego!

Pranje
Lahko me naklincate, ampak po vožnji sem šel na štralfix in ga očofal. Seveda vse brezhibno
tesni, kot pri B1 in B2 in s tem ne bo nobenega problema, navdušilo me je pa predvsem
dejstvo, da armaturka nima toliko krivin in vogalov in se jo s coto osuši v enem zamahu….
Pri tej »operaciji« sem ugotovil, da je B3 res bistveno lažji od B1 in B2 – za peš premikanje in
za postavljanje na sredinski štender.
Skratka: ugodno!
Rezime
Verjetno je to motor, ki ponudi za zmerno do polšportnega popotnika in njegovo boljšo
polovico, največ.
Vem, da smo nagnjeni k temu, da vsak berač svojo malho hvali, ampak na konec pameti mi ne
bi padlo, da bi se zanimal za kakšnega Harleya, Indiana, BMWja, ali Yamaho v podobnem
razredu.
Namerno sem napisal »v podobnem razredu«, ker to enostavno niso motoriji iz istega razreda.
To ne pomeni, da bi rad popljuval omenjene, ampak pomeni, da si enostavno ne predstavljam
tako naprednega motorja s tako ciklistiko, takim udobjem in tako karizmo in karakterjem, kot
je Honda Goldwing. Skratka: Če ne bi mogel imeti B3, ne bi prodajal B2-ja, ker sem ga pa že
jeseni, pa zdaj ne bi kupoval ničesar drugega, kot B1, ali B2. K sreči, lahko imam B3.
Ob tem je obvezno nekaj napisati tudi na temo GW 2017 vs GW 2018:
Prišel sem do zaključka, da so verjetno ustvarjalci teh motorjev ugotovili, da se prejšnjega
modela ne da več izpopolnjevati. Ne zato, ker bi prišel na konec slepe ulice, ampak zato, ker
je bil, kar zadeva zasnovo in 17 (!) letno kraljevanje, popoln.
Vseeno ne bo nikomur, ki se bo odločil za GW 2018 žal….
Samo toliko o tem od mene.
Zaenkrat.

