
מבחן דרכים-לוטוס אליס ולוטוס אקסיג’

G דני 

בעוד שכל העולם מחפש אחר פתרונות טכנולוגיים 
יקרים ומורכבים לחסכון בדלק וזיהום האוויר, לוטוס 

- יצרנית רכב בריטית, מחזיקה בנוסחה האמיתית 
להשגת התכונות האלו, וגם לטונות של כיף. וכן, הכל 

במכונית אחת !

תאומות 
לא זהות



אחיות,  שתי  עם  מתחיל  הפעם,  שלנו  הסיפור 
“לוטוס“.  משפחת  לבית  זהות,  לא  תאומות 
שונה,  מזג  בעלות  אך  גנים,  אותם  על  מבוססות 
את  שתיקח  זו  ההגיונית,  השפויה,  היא  ה“אליס“ 
ואילו  ותדע את הגבול,  הדברים בפרופורציות 
המורדת,  היא  “אקסיג׳“,  לשם  העונה  אחותה 
הקיצונית  החיים  השקפת  בעלת  העקשנית, 
– לטוב  יותר  זו שתיקח אותך רחוק  וגם  יותר, 

ולרע.

הנוסחה הנכונה
אודות  לכם  לספר  מחשבה,  במוחי  עברה 
ההישגים  ורווית  המורכבת,  הארוכה,  ההיסטוריה 
במחשבה  אבל  לוטוס,  המכוניות  יצרנית  של 

אל  הרדיאטורים  והעברת  אחוד,  למרכב  המעבר 
הפורמולה  מכוניות  בכל  כנהוג  המכונית   צידי 

היום ואף בחלק ממכוניות הכביש.

בבניית  צ׳אפמן  של  והצלחתו  מגדולתו  חלק 
מכוניות, נשענה על מה שתואר על ידו במשפט 
קלה  אותה  )עשה   “Make it light and simple“
נחוש בגישתו, שעובדיו  ופשוטה(. עד כדי כך היה 
המכוניות  עבור  מיצרים  שהם  החלקים  כי  טענו 
לשרוד“,  בשביל  רק  מספיק  וחלשים  “קלים   היו 

נפרדת  כתבה  נדרשת  כך  שלשם  הבנתי  שניה 
ולא ממש קצרה. ובכל זאת, לא ניתן להתעלם 
מייסד  צ׳אפמן׳  ‘קולין  של  ממורשתו  לחלוטין 
המאד  אישיותו  בזכות  נודע  אשר  לוטוס  חברת 
שילבה  מושלמת  כמעט  בגאונות  ואשר  ייחודית, 
יזם,  עסקים,  איש  מעצב,  מהנדס,  של:  יכולות 
לאורך  בנתה  שהקים,  החברה  מירוצים.  ונהג 
בין  זכו  אשר  מצליחות  מירוץ  מכוניות   השנים 
לצד  בפורמולה-1,  עולם  אליפויות  ב-7   השאר 
לכביש  ספורט מפורסמות המיועדות  מכוניות 
הציבורי. אין ספור המצאות נרשמו לזכותו של 
השימוש   - ובינהן  המירוצים,  בתחום  צ׳אפמן 
למנוע  מעבר  הצמדה,  כוח  ויצירת  בכנפיים 
המכונית,  משילדת  לחלק  והפיכתו  אחורי-מרכזי 

מעיקול לעיקול אני מגביר את 
הקצב, ומרשה לעצמי להאיץ את 

המנוע העליז אל קצה נשמתו

שבחרו  אחרים  יצרנים  אצל  לנהוג  בניגוד  וזאת 
עם  אבל  מעמד“.  להחזיק  בכדי  וחזק  ה-“כבד  בקו 
וקולין הוכיח פעם  ניתן להתווכח,  עובדות לא 
המצאותיו  את  בידיו.  הקסם  שנוסחת  פעם  אחר 
הכביש,  מכוניות  אל  גם  הביא  היחודית,  וגישתו 
הסופר-7  היא  ביותר  הבולטת  כשהדוגמא 
ונמכרת  ה-50  בשנות  שתוכננה  מכונית  האגדית. 
ספורט  כמכונית  אחרים,  שמות  תחת  היום   עד 

סופר-קלה, בעלת ביצועים מדהימים.

ההבטחה הנכונה
המודרני  בעידן  שתוכננו  והאקסיג׳  האליס  גם 
זה  אין  כן  ועל  הגישה,  לאותה  נאמנות  נותרו 
פשוטות,  קלות,  הן  כמה  עד  לגלות  מפתיע 



מבטים.  מושך  שמאד  משהו  תקיפה,  למטוס 
והיציאה  שהכניסה  לכך  גורמת  הנמוכה  צלליתה 
קלה,  לא  משימה  היא  מופשל,  כשהגג  ממנה 
למרחק,  מתכוונן  שאינו  ההגה  אפשרית.  כי  אם 
וספי  נמוכה  הסופר  הישיבה  תנוחת  עם  בשילוב 
של  הפעלה  מצריכים  מאד,  הרחבים  הדלתות 
כמה משרירי הגב והרגליים, שכלל לא ידעתם 
על קיומם. הגג עצמו אגב, מורכב מיריעת בד 
מספר  בעובי  אלומיניום  מקלות  ומשני  פשוטה 
את לו  ומקנים  בבד  תומכים  אשר   מילימטרים, 
אחרי  ידניים.  כמובן  והפירוק  ההרכבה  צורתו. 

את  להסתיר  טרחו  לא  כלל  בלוטוס  ומהירות. 
טבעי  כן  ועל  במשקל,  החיסכון  הושג  שבה  הדרך 
שחוברו  חשופים  אלומיניום  משטחי  בהן  למצוא 
ומשטחים  מיוחד,  אפוקסי  דבק  באמצעות 
גם  דקה.  פלסטית  תערובת  עשויים  חיצוניים 
עשויים  והמכאניקה  המתלים  ממרכיבי  מעט  לא 
והיעדר  מינימלי  דיפון  עם  וביחד  קל,   אלומניום 
להציב  הצמד  מצליח  הנוסעים,  בתא  שטיחים 
את מחט המשקל בתחום שנראה היום כמעט 
באקסיג׳  ק“ג  ו-935  באליס,  ק“ג   750  – הגיוני  לא 
)עיקר תוספת המשקל בשל הגג הקשיח(. כל 

בכמה  גדולות  וציפיות  להבטחות  מתורגם  זה 
מעולים  ביצועים  כמו  במיוחד,  חשובים  תחומים 
קטנים,  יחסית  במנועים  השימוש  למרות 
מהמקום  עינכם  את  שתעקור  בלימה  יכולת 
יכולת  וכבדים,  גדולים  לבלמים  להזדקק  מבלי 
מעולה,  אחיזה  שבנמצא,  מהטובות  כיוון  שינוי 
ממכוניות- כמה  לבייש  שיכולה  כביש   והתנהגות 

העל הנחשקות ביותר. האומנם ?

קשה ואפשרי
צעצוע  בין  נע  החיצוני  עיצובה  האליס.  עם  נתחיל 

מגלים  הנהג  במושב  ומתיישבים  שנכנסים 
שהאליס אינה רק קטנה מבחוץ )אורך 3.7 מ׳(, 
ימין? למרפק  מקום  מבפנים.  יותר  אף  קטנה   היא 

לכם  יהיה  ימין?  לברך  מקום  לבד.  אתם  אם  רק 
להילוך  כשתשלבו  המהיר  בכביש  רק  אבל  בכיף, 
נופל  כלל,  מתכוונן  אינו  שכאמור  ההגה  חמישי. 

מנוע טויוטה בנפח 1.8 ליטרים, 
מתעורר לחיים בקלילות יפנית 

אופיינית



ישיבה  מצריך  אבל  הנכונה  בצורה  בדיוק  לידיים 
מושב  של  הגב  שמשענת  ומאחר  יחסית,   קרובה 
מעט  להתקרב  צריך  מתכווננת,  אינה  המירוצים 
האליס  של  הראשון  לדור  בניגוד  מהרגיל.   יותר 
המודרנית  בזו  ה-90,  שנות  באמצע  אור  שראה 
בסיסית,  - מערכת שמע  כגון  מותרות  תמצאו 

מזגן, חלונות חשמליים, וזהו.
ה-לוטוס שבמרכזו,  על סמל  ולחיצה  סיבוב המפתח 
היעודי  המתג  באמצעות  התנעה  לצורך  נדרשים 
 1.8 שמצידו השמאלי של ההגה. מנוע טויוטה בנפח 
אופיינית,  יפנית  בקלילות  לחיים  מתעורר  ליטרים, 

ומעביר רעידות דרך כל המרכב ועד לחוליות הגב. 
אני מרגיש צמרמורת, אבל עדיין לא מבין למה. 
לחיצה קלה על דוושת הגז מקפיצה את הסל“ד 
המנוע.  של  עליזותו  למידת  רמז  ונותנת  בזריזות 
ובעוד  בטיחות,  חגורת  למושב,  אחרונים  כוונונים 
אותי  להציף  מתחיל  ראשון,  להילוך  משלב  אני 
באנגליה.  במרוצים  בה התחריתי  זיכרון מהתקופה 
בזכרונו  עמוק  להיחקק  טיבען  מעצבות,  חוויות 
ואני מתחבר  ריגשית,  בצורה   ובתודעתו של האדם 
ידית  באופן מיידי לתחושת השילוב המירוצית של 
ולוויברציות  קלה,  בחריקה  המלווה  ההילוכים 

אופייני  כך  כל  באופן  אלי  שזורמות  המתגברות 
של  תולדה  היא  הצמרמורת  האלומיניום.  ממרכב 
חווה  אני  באליס,  ועכשיו  ההיא,  לתקופה  הגעגועים 
בה  הפורמולה  מכונית  של  התחושות  את  מחדש 
התחריתי לפני שנים רבות. שיחרור קל של דוושת 
להתגלגל.  ומתחילים  המהלך  קצרת  המצמד 
כיול  הוא  אף  ומזכיר  מאד  קצר  הראשון  ההילוך 
ארוך  המעט  המהלך  ורק  מירוץ,  למכונית   אופייני 
חריג  מעט  לשני,  בשילוב  ההילוכים  ידית  של 
ההילוך  את  ומושך  ממשיך  אני  הכללית.  באווירה 
השני, קצב ההאצה עדיין רגוע, ולחיצה על דוושת 
יש בדוושה  רגש  חיוך על שפתי, כמה  הבלם מעלה 
שכל  כך  קצרצר,  ומהלכה  קשה  הדוושה  הזו. 
מילימטר בה מתורגם לאחוז בעוצמת הבלימה. 
לחיצה  של  בודדים  מילימטרים  בלימה!  איזו  ועוד 
מספיקים לכל האטה מנהלתית שפויה. הכניסה 
הייתה  יפה  כמה  לי  מזכירה  הראשון  לעיקול 
התקופה בה מערכות ההיגוי היו חסרות תגבור, 

כבד, מדויק,  הוא  וההגה של האליס פשוט חלומי. 
נעדר שטח מת, ומהיר בדיוק במידה הנכונה. אבל 
אף אחת מתכונות אלו אינה זו שחשובה באמת, 
ההגאים  לאחד  אותו  שהופכת  שהתכונה  משום 
הטובים בהם נהגתי אי פעם במכונית כביש, אם 
לא הטוב מכולם, היא כמות המידע והתקשורת 
שהוא מעביר לי, הגה טלפתי. בכדי להבין עד כמה 
הגלגלים  אחד  עם  עוברים  שאתם  דמיינו  טוב,  הוא 
על מטבע שהונח על הכביש, באליס תוכלו לדעת 
חלף  שלו  צד  איזה  ועל  מדובר  מטבע   באיזה 

הגלגל. החיוך על פני מתרחב מרגע לרגע.
מעיקול לעיקול אני מגביר את הקצב, ומרשה 
נשמתו  קצה  אל  העליז  המנוע  את  להאיץ  לעצמי 
מפיק  שהוא  הרעש  עוצמת  סל“ד.  ה-6500  באיזור 
השמע  מערכת  של  בנחיצותה  גדול  ספק  מטילה 
גג  עם  ומעלה,  בינוניות  במהירויות  שכן  במכונית, 
פתוח ומנוע כה רועש, אפילו שיחה עם הנוסע 
לא ניתן לעשות מבלי לצרוח. מפניה לפניה אני 

עיצובה החיצוני נע בין צעצוע 
למטוס תקיפה, משהו שמאד 

מושך מבטים

קירבת  את  מנצל  יותר,  חזק  בולם  יותר,  בה  דוחק 
עקב  טכניקת  ליישם  בכדי  לשניה  אחת  הדוושות 
לזריזות  הודות  לביצוע  כקלה  שמתגלה  בוהן 
הנסיעה  קצב  בעוד  בסל“ד.  המנוע  של  הטיפוס 
הבלימה  נקודת  את  ויותר  יותר  דוחה  אני  עולה, 
מחדש  פעם  בכל  לגלות  בכדי  רק  הפניה,  תוך  אל 
לאליס  ב.  יותר.  וחזק  מאוחר  לבלום  אפשר  א.   ש: 
כל כך הרבה אחיזה, שגם בלימה סופר מאוחרת 
שעל  לעצמי  מזכיר  אני  זנבה.  את  מערערת  אינה 
את  הסובבים  ההרריים  בכבישים  נוהג  שאני  אף 
פה  אחד  ואף  ה“נורבורגרינג“  המירוצים  מסלול 
במהירות,  שננהגת  לוטוס  למראה  גבה  ירים  לא 
מילוט  מרווחי  עם  ציבורי  בכביש  מדובר  זאת  בכל 
פרסה  לפניית  מגיע  אני  מכן  לאחר  רגע  מוגבלים. 
בלימה  גורר  נכון,  בקו  נכנס  מהכל,  ושוכח  הדוקה 
 ,APEX-ה לנקודת  עד  שמאל  ברגל  מאוחרת   מאד 
סוף  סוף  מקבל  האליס  של  זנבה  איך  ומרגיש 
להאיץ  מתחיל  אני  מענגת.  קלילות  תחושת 



שמשודר  קל  תת-היגוי  לתוך  מדי  מוקדם   מעט 
לי באופן רהוט וברור דרך ההגה הנפלא, ותוך 
תת-ההיגוי  ההאצה,  והמשך  ההגה  יישור  כדי 

נעלם כלא היה.
חוקים  סט  יש  מרכזי,  מנוע  בעלות  למכוניות 
בין  שממוקם  כבד  כמרכיב  המנוע  משלהן. 
התנהגות  לבעלת  המכונית  את  הופך  הסרנים, 
בלתי סלחנית מחד, וצייתנית להפליא מאידך, 
הכל בידי הנהג. יש לכך יתרונות עצומים, אבל גם 
הצייתנות  מיומן.  בלתי  בנהג  כשמדובר   חסרונות 
לביצוע  המתורגמת  נהיגה  שטעות  פירושה   הזו, 
בתסכול  להסתיים  עלולה  השלדה,  של  מיידי 
במקרה  ויקרה  כואבת  ובצורה  הטוב,  במקרה 
מאפשרת  מיומנות  בידיים  השני,  העבר  מן  הרע. 
במהירות  לפנות  מופלאים,  דברים  לעשות  האליס 

קצה  על  אותה  לנהוג  השתהות,  מעוררי  ובדיוק 
זמן,  לאורך  שם  אותה  להחזיק  ואף  המגבלות 
פחות  לא  הדוושות  עם  אותה  לנהוג  ובעיקר, 

מאשר עם ההגה.

יש עוד ?
החזרה לחניון והמעבר לאחותה של האליס, זו 
גבולית,  למופרעות  סביר  חשד  עם  הקיצונית 
עוד  ניתן לשפר  – במה  לי לשאול את עצמי  גרמה 
הנהיגה  מחוויות  כאחת  לי  שנדמה  מה  את  יותר 
המהנות ביותר שהיו לי בשנים האחרונות? אם לא 
לגרמניה  יובאה  קיבלתי  אותה  האקסיג׳  בכך,  די 
ימני.  הגה  בעלת  שהיא  הדבר  ופירוש   מאנגליה, 
קרוב ל-10 שנים שלא נהגתי במכונית אנגלית, 
הנסיעה  אחרי  לי  שמצפה  מה  על  והמחשבה 

לבחון  יכולתי  לגבי  ספקות  בליבי  העלתה  באליס 
עימה  הקטנה,  אחותה  פני  על  יתרונותיה  את 
סיימתי דקות לפניכן רומן סוער ושטוף זימה. 
צמד  של  החיצוני  המראה  על  זריז  במבט  די  אבל, 
אילו,  הבדלים.  מעט  לא  לזהות  בכדי  האחיות 
כולל  באקסיג׳  אשר  האווירודינמי,  בהיבט   ניכרים 
אחורית  כנף  הקידמי,  בפגוש  תחתון  רוח  מסיט 
במהירויות  לכביש  המכונית  זנב  את  המצמידה 
שתפקידו  המכונית,  בגג  אוויר  וכונס  גבוהות, 

להזרים אוויר היישר אל מגדש-העל.
אפילו  קשה  הימני  ההגה  בעלת  לאקסיג׳  הכניסה 
יותר, שכן הגוף של מי שמורגל להגה שמאלי 
הגג  את  לכך  תוסיפו  כזו.  לאקרובטיקה  בנוי  אינו 
מספר  אחרי  למה  ותבינו  להסרה(  )ניתן  הקשיח 
של  עייפות  הרגשתי  מהמכונית,  ויציאות   כניסות 

לעצמי  ועשיתי  התיישבתי  רצופים.  עבודה  יומיים 
ההפעלה  מערכת  את  מחדש  והעלתי   Reset
לעצמי  זריזה  תזכורת  ההפוך.  בכיוון  במוחי, 
אף  מרכזית  מראה  שמאל,  בצד  הילוכים  ידית   –
היא משמאל )לא שרואים בה משהו מלבד חלקים 
 – מכל  והחשוב  מימין,  התנעה  מתג  מהמנוע...(, 
לימני  ולא  לשמאלי  נמצא  המכונית  מרוחב   חצי 
המפתח  סיבוב  באליס,  כמו  רגיל.  שאני  כפי 
לחיצה  ואז  ה-לוטוס שעליו,  ולחיצה על סמל 
לפעום  מתחיל  המנוע  כאן  גם  ההתנעה.  מתג  על 
בעוד  יותר.  אפילו  רועד  הוא  וכאן  מיידי,  באופן 
גלי  בצמד  מצוידים  האחיות  שתי  של   שמנועיהן 
משתנה, שסתומים  ובתזמון  עיליים   זיזים 
באופן  מכויל  הזיזים  מגלי  אחד   באקסיג׳ 
הגבוה.  הסל“ד  לטובת  יותר  ו“חם“  ספורטיבי 



כיוון ידני זריז של המראות, ויד ימין פוגשת בדלת, 
נמצאת  ההילוכים  שידית  לי  להזכיר  בכדי  רק 
הכבד  המצמד  של  עדין  שיחרור  משמאל. 
והנקודתי מאד )מה קרה לזה הקל שבאליס?( 

ויוצאים לדרך.
הראשון.  מהמטר  כמעט  ניכרים  ההבדלים 
אז  מדי,  רועשת  אם חשבתי שהאליס  ראשית, 
ב-50  לפחות  יותר,  כרועשת  התגלתה  האקסיג׳ 
מגדש- יללת  מתווספת  המנוע  צרחת  אל   אחוז. 
הזה  הרעש  שכל  נדמה  הסגור,  הגג  ועם  העל 
שבאליס,  לזה  הזהה  הנוסעים  בתא  נבלע  פשוט 
כאן  ההילוכים  שישה  תיבת  ממנו.  לצאת  ומסרב 
על התחושה  שומרת  אך  יותר,  מדוייקת  מעט 
יותר  הנוקשה  המתלים  כיול  שלה.  המירוצית 
ותזזיתי כבד  מעט  להרגיש  להיגוי  גורם   באקסיג׳ 
מכך.  להינות  רק  נותר  ולי  יותר מבאליס,  עוד 
פינתה  האליס  של  הבינונית  הנסיעה  נוחות  נכון, 

נוח  לא  או  פחות,  הרבה  נוח  למשהו  מקומה  את 
נסיעה  מנוחות  איכפת  למי  אבל  לדייק,  אם  בכלל 
לשניה  אחת  פניה  בין  עצמה  יורה   כשהאקסיג׳ 
כוחות  ב-136  הסתפקה  שהאליס  בעוד  בעוצמה. 
הנהג  לרשות  מעמידה  האקסיג׳  רזים,  מעט  סוס 
נתון  וזה  משקל,  קלי  סוסים  מ-223  פחות  לא 
ב-4.7  ל-100 קמ“ש  פנטסטי. עם תאוצה מעמידה 
 ,911 לפורשה  מסתכלת  היא  באליס(,   5.9( שניות 
אף  על  בפנסים,  היישר  גייארדו,  וללמבורגיני 
הספורטיבי  למנוע  הודות  זאת  כל  ננסית.  היותה 
סל“ד,  ה-8000  לקו  מעבר  אל  בנחישות   שמושך 
העליה  את  שהופכים  “חורים“  מספר  למרות 

במעלה הסל“ד ללא ממש אחידה.
בהם  העיקולים  אותם  אל  האקסיג׳  עם  חוזר  אני 
נסעתי אך לפני מספר דקות באליס, רק בכדי לגלות 
יאומן  הלא  את  לעשות  מצליחה  החזקה  שהאחות 
עוד  גבוהות  לרמות  הנהיגה  חווית  את  ולשדרג 

לוטוס אליס S - מפרט טכני

1976 סמ”קמנוע

136 / 6200הספק/סל”ד

17.5 / 4200מומנט/סל”ד

ידנית, 5 הילוכיםתיבת הילוכים

5.9 ש’תאוצה 100-0

205 קמ”שמהירות מרבית

לוטוס אקסיג' S - מפרט טכני

1976 סמ”קמנוע

223 / 7,800הספק/סל”ד

21.9 / 5500מומנט/סל”ד

ידנית, 6 הילוכיםתיבת הילוכים

4.7 ש’תאוצה 100-0

238 קמ”שמהירות מרבית

סופית,  אין  כמעט  מרגישה  הכביש  אחיזת  יותר. 
קצה  אל  ובתעוזה  בכוח  אותה ממש  לדחוק  וצריך 

יכולתה בכדי לגלות היכן היא נכנעת. המנוע החזק 
תוך  ביותר,  מהיר  נסיעה  קצב  על  שמירה  מאפשר 
והאצה  מפניה  יציאה  כל  מלווה  מגדש-העל   שיללת 
כאן  השישי  בהילוך  השימוש  ההילוכים.  במעלה 
כמעט מיותר, אך 180 קמ“ש בהילוך חמישי בהחלט 
היפה  והמעטות.  הקצרות  בישורות  להשגה   ניתן 
פניה  של  התהתדקות  או  כיוון  שינוי  שבכל  הוא, 
בכדי  הבלם  דוושת  של  קל  בליטוף  די   מהירה, 
לכל  בכניעה  מגיבה  היא  לציית.  לחיה   לגרום 
חסר  ממש  לא  שכוח  אף  ועל  הנהג  של   פקודה 
בגלגליה  בועטת  היא  נדירות  לעיתים  רק   לה, 
אין  גלגול  זוויות  על  כוחני.  בהיגוי-יתר  האחוריים 
כן העברות המשקל  ועל  ממש מה לדבר באקסיג׳, 

בין העיקולים נעשות בניטרליות מרשימה. תענוג.

לחלום על מציאות אחרת
הן  האקסיג׳  וגם  האליס   - ספק  בכלל  אין 
תוכלו  שבו  לקארטינג,  ביותר  הקרוב  הדבר 
נכון בכל המובנים. שתייהן  וזה  לנהוג בכביש. 
עם  פרקטיים,  במונחים  מאד  גרועות  מכוניות 
נוחות נסיעה בלתי ראויה, צפיפות מביכה בתא 
נפח  המחיה,  ובתנאי  באיבזור  דלות  הנוסעים, 
סוויפט  סוזוקי  של  המטען  לתא  שיגרום  הטענה 
גופנית  לגמישות  ודרישה  האנגר,  כמו   להיראות 
ולצאת מהן בכל  גומי בכדי להיכנס  של נערת 
כמעט  במחיר  השני,  העבר  מן  אבל,  מחדש.  פעם 
אלף  כ-30  שלהן  וליכולת  לביצועים  ביחס  מגוחך 

 ליש"ט עבור האקסיג׳ החזקה והיקרה בין השתיים 
)25 אלף עבור האליס(, תקבלו חווית נהיגה חלומית, 
ואפילו  גלגלים  ארבעה  על  אורגזמה  צרוף,  תענוג 
הן  כ-10ק“מ/ל'(.  של  )ממוצע  בדלק  חסכון 
מכונית  של  לתחושה  קרוב  הכי  אתכם  יביאו 
 מירוץ אמיתית, בזכות קלות המשקל המורגשת, 
שינוי  יכולת  אמיתי,  והכ“כ  המהיר  ההיגוי 
ביחס  המצויינות  והתאוצות  המיידית,  הכיוון 
לגודל המנוע ובכלל. אם ניתן היה לייבא אותן 
בחניה  חונה  היתה  שכבר  ספק  אין  לישראל, 
בינתיים,  אקסיג׳.  לשם  העונה  פרטנרית  שלי 
נסיעה  להזמין  לפני,  לרשום  אלא  לי  נותר  לא 
באחת כזו בכל פעם שאני מגיע לקירבת מסלול 
הנורבורגרינג שבגרמניה. מזל שאני נמצא שם 

לעיתים קרובות...

אחיזת הכביש מרגישה כמעט 
אין סופית


