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Пишуваат: 
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

T O Y O TA  F J  C R U I S E R  S U V

АВТО
ИНФОИНФО

Ретро стилот на 2007 FJ 
Cruiser SUV е производ на 
Toyota за кој менаџерите 
веруваат дека ќе биде мост 
со новоориентираната Scion 
марка. FJ Cruise е шестата 
генерација на Toyota на аме-
риканските производители 
и им влезе на голема врата 
на конкурентите.

FJ Cruiser се придвижува 
на модифицирана 4x4 плат-
форма и 4.0 литарски V6 
мотор со 245кс, петостепен 

автоматски менувач, но кли-
ентите кои го посакуваат мо-
делот со погон на сите 4 тр-
кала можат да изберат и шес-
тостепен мануелен менувач. 

Неколку сигурносни те х-
нологии ќе бидат во стан-
дардната верзија, ABS, Trac-
tion Control, Stability Control 
и Break Assistant, автоматска 
клима, CD плеер, кожен во-
лан и информативен дисплеј 
на инструменталната табла. 
Овој модел претставува ал-
тернатива на познатата RAV4, 
со што се очекува да при-
влече поголемо вни мание 
кај женскиот пол и се пла-
нира во продажба да биде 
во 2007 година.
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MERCEDES SLR

Во централна Флорида, 
САД, прв пат компанијата 
Mercedes-Benz, на аукцијата 
за новиот модел SLR, ова во-
зило го продаде по екс трем-
но висока цена од 2.100.000 
американски до ла ри. Овој 

мо    дел е комбинација на ле-
гендарниот дизајн и софис-
тицираноста, која е дел од 
дизајнерскиот тим на Mer ce-
des и McLaren тимот, кој се 
погрижи за неговите спорт-
ски својства.

Перфектноста која е вне-
сена во овој спортстер и не-
говите перформанси ја от-
сликуваат прецизната и бес-

Три ипол години по не-
говата промоција, четвртата 
генерација на BMW 7 доби 
надградба со поубаво ди зај-
нираниот и опремен нов по-
моќен V8 мотор.

Во новата серија 7 се за-
стапени нови хромирани 
предни фарови, поголеми 
задни крила, повисока е за 
неколку сантиметри, подла-
бок заден браник и поголеми 
задни светла. Новата "сед ум-
ка" добива нов упра ву вачки 
волан (четворокрак стан дар- ден и трокрак опционален), 

деталите се сменети и кај 
контролите за клима уредот 
и надградениот e-drive sy s-
tem.

Од безбедносен аспект но-
вата серија 7 доаѓа стан дар д-
но со високо-интен зив ни ксе-
нон фарови и со си стем со 
кој колку поактивно се кочи 
толку повеќе фа ро вите све-
тат.

Стандардно доаѓа со 18 ин-
чни пневматици, а 19 ин чни-
те се опционални.

ФЛЕШ ВЕСТИ

FORD СО НОВ ВОЗ 

Бернхард Матес, ше-
фот  на Ford, си игра ма-
ши новозач. Во фабри ка-
та во Келн, по 30 години 
е пуштен нов воз за по-
сетителите, застаклен од 
сите страни и опремен со 
клима уред. Дваесет ме-
тарскиот воз е при дви-
жуван од електро мо тор 
со 18,5 kW. Макси малната 
брзина е 14 км/ч. Внатре 
има место за 40 патници, 
со што ќе се ово зможи по-
ефикасна тур неја низ ха-
ли те на фаб риката Ford.

САКСОНИЈА И ДИЗЕЛ 
МОТОРИ

VW и Siemens VDO от-
ворија фабрика која го-
дишно ќе може да про-
изведува до два ми лиона 
вбризгувачки вен тили за 
дизелмотори. Оваа те х-
ника Piezo ги прави ди-
зелите потивки, поште-
дливи и почисти. Ди зе-
лите со Common-Rail од 
најновата гене рација ка-
ко, на пример, кај Audi 
или BMW, веќе работат 
со вбризгувачки вентили 
Piezo.

АВТОМОБИЛ СО 
ЧУВ СТВА

Швајцарската авто мо-
билска работилница Rin-
speed претстави авто мо-
бил со кој ги следи чув-
ствата на својот возач. 
Ос нова  на кабриолетот 
Senso се сензорите кои 
го "чувствуваат" возачот 
и соодветно го освет лу-
ваат амбиентот околу не-
го, дејствувајќи му пози-
тивно на располо же ние-
то и на внима ние то. Спо-
ред швајцарските кре-
атори, на овој начин се 
намалува опасноста од 
незгоди. Електро лу ми-
нис  центната фолија е де-
ло на универзитетите во 
Цирих и во Инсбрук. 

BMW СЕРИЈА 7 ЗА 2006 ГОДИНА

BMW серија 7 го при дви-
жува 6.0 литарски V12 мотор 
со 438кс, но за северно аме-
риканскиот пазар V12 е при-
дружуван од новиот 4.8 ли-
тарски V8 (заменет за 4.4 ли-
тарскиот V8) во 750i и 750Li 
мо дел.

Новиот V8 мотор произ-
ведува 360кс, 35кс повеќе од 
претходникот.

BMW тврди дека проме ни-
те во новата серија 7 ќе се до-
кажат при удобното и спор т     -
ско возење.

прекорна изработка на Mer-
cedes како водечка компа-
нија. 

Внатрешноста на моделот 
SLR е повеќе од тоа што може 
да се замисли, а неговата 
лична карта е: 617кс и мак-
симална брзина од 340км на 
час, со забрзување од 0 до 
100км/ч  за неверојатни 3.8 
се кунди.

SLR или попознат како 
Сребрена звезда, многу брзо 
ги освои срцата не само на 
младите генерации туку и на 
постарите со префинет вкус. 


