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Пишува: 
Петар ТАГАСИ

VTR ЗА  ВИСОКА  ДИНАМИЧНОСТ  КАЈ  C3

АВТО
ИНФОИНФО

 НАМЕНЕТ ЗА ВОЗАЧИТЕ НА КОИ ИМ "ВРИЕ" КРВТА - CITROEN C3 VTR
 

На неодамнешниот Саем 
за автомобили во Болоња, 
Citroen го претстави новиот 
модел C3 VTR. Ова ново во-

зило со високи перформанси, 
ја проширува понудата на C3 
и е најнов член на Citroen-
овото VTR семејство. Во по-
глед на опременоста и аг ре-
гатите, сè е во знак на агил-
носта и високите перфор-
манси.

Кај Citroen C3 VTR е впе-
чатлив спортскиот изглед со 
специјално дизајнирани еле-
менти. Особено забележливи 
се 16’’ алуминиумски тркала, 
магленките и спортската хро-
мирана издувна цевка.

Внатрешноста на C3 VTR е 
свежа и софистицирана, со 
темносив тапацир на вра ти-
те, седиштата се од квали те-
тен материјал во две бои, а 
воланот и рачката на мену-

вачот се прекриени со кожа.
C3 VTR е поддржан со 1.6i 

16V агрегат, кој максималната 
јачина од 110 КС ја дос тиг-
нува со помош на мануелен 
менувач со 5 степени на тр-

анс мисија. McPherson сус-
пензијата го одржува авто мо-
билот стабилен и овоз мо жу-
ва голема прецизност во уп-
равувањето при остри и не-
надејни реакции.
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MAZDA MX CROSS-
PORT CONCEPT

На Саемот за автомобили 
во Детроит, кој ќе се одржи 
на почетокот на 2005 година, 
Mazda ќе го претстави своето 
концептно возило Crossport, 
кое е спој на динамични 
спортски автомобили и пр-
актичен и способен SUV. За 
дизајнот на овој авто мобили 
задолжен беше Koizumi, чо-
векот кој ја создаде Mazda 6.

Динамичниот изглед се 
одрази и на димензиите, та-
ка што Crossport  е компактно 
и исклучително агилно во-
зило и во споредба со дру-
гите слични автомобили се 
карактеризира со помали ди-
мензии. Оригиналната ка-
росерија дополнително ја 
зго лемува атрактивноста на 

овој автомобил. Внатреш-
носта е исклучително атрак-
тивна и е во согласност со 
zoom-zoom филозофијата на 
Mazda. Спортската настро-

еност на Crossport се од ра-
зува и преку спортски обли-
куваните седишта.

Таблата со инструменти и 
возачката околина потсетува 

ACURA RD-X НОВ SUV 
КОНЦЕПТ НА HONDA

На 2005 North American 
International Auto Show во 
Детроит, Honda ќе и го прет-
стави на јавноста концептот 
Acura RD-X. Оваа концептна 
верзија на SUV моделот Acu-
ra, кој претстои и ќе се по-
јави на пазарот во 2006 го-
дина, е комбинација на пер-
фор ман си на спортски се-
дан со раз новидност и вред-
ност на вр вен SUV.

Наменет за активните ур-
бани луѓе и опремен со мак-
симални перформанси и 

тех нологија, RD-X Concept 
е дизајниран за беспре кор-
но движење низ градскиот 
ме теж и успешно искачу-
вање и на најнепристапните 
тере ни. Дизајнот ќе изоби-
лува со агресивност во над-
во реш носта, додека вна-
треш носта ќе нуди врвен 
ком фор за во зачот и за пат-
ниците.

Дополнителните детали 
за Honda Acura RD-X ќе би-
дат објавени на Саемот за 
авто мобили во Детроит, кој 
поч нува на 9 јануари.

ФЛЕШ ВЕСТИ

LOGAN СО ПОВЕЌЕ 
ОД 30.000 НА РАЧ КИ

Од комерцијалното ла н-
сирање во септември, сè 
до крајот на ноември се 
про   дадени повеќе од 
19.015 возила од моделот 
Logan, а нарачани се 
11.830 при мероци. Со вку-
пен обем на продажба од 
30.845 авто мобили и на-
рачки во само шест земји, 
вклучувајќи ја и Романија, 
Dacia Logan ос твари исклу-
чителен паза рен успех.

TOUAREG - "4X4 НА 
ГО ДИНАТА"

Читателите на мага зи-
нот "Off  Road" го изгласаа 
Volkswagen-овиот Touareg 
за 4x4 автомобил на годи-
ната. Теренецот на произ-
водителот од Волфсбург 
со освоени 39,9 проценти 
од гласовите е за 20 про-
центи подобар од след-
ните теренци кои се најдоа 
на листата, Porsche Cayene 
и Volvo XC 90.

НАЈСКАП АВ ТОМО-
БИЛ ВО 2004

Ferrari Enzo е најскапиот 
автомобил во 2004 година. 
Со цената од 652.000 $, зад 
себе ги остави Porsche Car-
rera GT (440.000$), Saleen 
S7 (440.000$), Maybach 62 
(357.000$), Rolls-Royce Pha-
ntom (320.000$), Lamborgi-
ni Murcielago (282.000$), 
Bentley Arnage RL 
(256.990$), Aston Martin 
V12 Vanquish (236.000$), 
Ferrari 575M Maranello 
(228.339$) i Ferrari 360 Mo-
dena Spider (193.150$).

на RX-8 моделот, а за чув-
ството на просторност при-
донесува стаклениот пано-
рамски кров, со можност за 
целосно затемнување.


