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Пишуваат: 
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

B M W  С Е Р И Ј А  1  КОМБИНАЦИ Ј А  
З А  С Е ЧИ Ј  ВК У С

АВТО
ИНФОИНФО

Вистинската причина зош-
то BMW реши да го претстави 
својот најмал производ на 
тркачка патека се токму воз-
ните својства.

BMW серија 1 е толку из-
балансиран и мирен авто мо-
бил што понекогаш поса ку-
вате поголем ризик. Извон-
редните сопирачки, вентили-
рани дискови на двете оски, 
обезбедуваат максимална со-
пирачка сила во секој мо-
мент и тие одлично корес-
пондираат. "Кецот", един с-
твен кај компактите со за ден 
погон, нуди добра те жинска 
распределба и ком фор при 
возењето. Упра ву ва њето е 
ос тро и прецизно, но под-
возјето иако не е спорт ско 
сепак го држи авто мо билот 
"залепен" за ас фалтот.

BMW серија 1 е претста-
вена како компактно возило, 
но таа е многу повеќе од тоа. 
Внатрешноста е тесна, во зач-
ката позиција е идеална и 
овозможува голема прегле-

дност дури и при брзо во-
зење. Влезниот дел на пред-
ните врати е потесен од прет-
ходниците и затоа овој мо-
дел малку и личи на купе.

Серијата 1 ви ги нуди сле д-
ните мотори: 1.6i со 115кс, 
2.0i со 150 кс, 1.8d со 122кс и 

АВТОМОБИЛ КОЈ СЕ "ЛЕПИ" ЗА АСФАЛТОТ

2.0d со 163кс.
Овој автомобил е ком би-

нација за сечиј вкус од спорт-
ско до елегантно возење, па 
затоа не двоумете се, не-
говата цена на маке дон скиот 
пазар изнесува околу 25.000 
евра. 



57  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 554 / 11.2.2005

Неодамна на "Салонот за 
автомобили во Женева", Volk-
swagen ги отвори вратите на 
новата автомобилска ди-
мензија каде и официјално 
соопшти дека неговата ќерка 
- фирма Bugatti Automobiles 
S.A.S од 2003 година сериски 
ќе го произведува супер-
спортскиот автомобил Buga-

tti EB 16.4 Veyron. Овој модел, 
како и неколкуте негови пре т-
ходници, е именуван според 
некогашниот возач на Bugat-
ti, Pierre Veyron. Ди зајнот е на 
Volkswagen и око лу неговите 
димензии со должина од 
4.38 метри и ви сочина од 
само 1.20 метри личи на ле-
течка чинија. За да се од бе-
лежи него вата линија овој 
болид се тркала на 20 инчни 
пнев ма тици. Во внатреш нос-
та вла дее спортска еднос-
тавност, но луксузот и духот 
на кла сиката се застапени во 
вид ливите детали. Овој мо-
дел под себе крие ознака 
16.4 од единствениот мотор 
кој го движи и е сместен зад 
се диш тата. Моторот е со 16 

цилин дри во W распоред, 
изра ботен од лесни метали, 
за фатнина од 8 литри со 
помош на 4 турбо ком пре со-
ри, кои произведуваат моќ 
од 1001кс. Максималниот 
број вртежи е меѓу 2.200 и 
5.500 вртежи во минута. Ниту 
еден досега произведен авто-
мо бил не може да се пофали 
со овие вредности, со кои 
Bugatti го прават единствен 
на пазарот.

Американската компанија 
Commuter Cars Coorporation 
разви нов концепт кој го пот-
тикнува алтернативното ко-
ристење електрична енер-
гија, но овој пат во насока на 
автомобилската индустрија 
за мини автомобили.

Tango 600 е револу цио не-

рен производ, кој не само 
што ќе ве воодушеви туку са-
мо за момент ќе посакате да 
биде ваш. Тој не е прототип 
туку веќе е застапен на па-
зарот со малку повисока це-
на од околу 70.000 евра.

Двоседот наречен Tango 
600 не претставува класичен 
двосед туку двата патника се 
сместени еден зад друг, со 
што неговата практичност 
доаѓа до израз. Придвижуван 
од електромотор, тој може 

BUGATTI 16.4 VEYRON - АВТОМОБИЛ ИЛИ НЛО?

ФЛЕШ ВЕСТИ

ДИЗЕЛАШ СО 198 КС

Фирмата Kelleners го тју-
нираше моделот BMW1 од 
кој успеа од постоечкиот 
2.0 литарски дизел мотор 
со 163кс да извлече извон-
редни 198кс. Другите фир-
ми со нетрпение го оче ку-
ваа појавувањето на овој 
мо ќен дизелаш. 

"КАИШ" ЗА КУЧИЊА?

Компанијата BMW поз-
ната по нејзините револу-
ционерни изуми и овој пат 
не заборави на своите пот-
рошувачи, особено не на 
оние со домашни миле ни-
ци. Овој пат тие се прет ста-
вија со производ кој ќе ја 
зголеми безбедноста на ми-
лениците при патувањето. 
Заштитниот појас е многу 
сличен и на постоечките, 
со што лесно и анатомски 
им одговара на сите раси 
кучиња со тежина од 7 до 
40 килограми. Заштитниот 
појас ќе биде во три голе-
ми ни и за почеток ќе се 
про   мовира на јапонскиот 
пазар.

ВО ЗИМА ДО 270 KM\h

Зимските услови го оте-
жнуваат сообраќајот и бр-
зи ната со која тој се од-
вива.

Тоа веќе не претставува 
проблем, бидејќи за него 
се погрижија конструк то-
рите од германскиот про-
изводител на гуми Conti-
nental.

Овие гуми први се мо н-
тираа на Jaguar XJR и из др-
жуваат брзина од 270km\h.

Гумата TS  810 ќе се испо-
рачува во величини поголе-
ми од 245/40 R18.

да развие брзина од 193 км 
на час што претставува и го-
лем спортстер на ниво на 
електричните автомобили.

Неговите спортски свој-
ства се застапени  во подвоз-
јето, потпирањето, како и во 
безбедносниот дел, со што 
заштитните ремени се во че-
тири точки.

Сепак, неговата цена е 
пречка за многуте купувачи, 
со оглед на евтината цена на 
градскиот превоз. 

ЕЛЕКТРИЧЕН TANGO


