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Наум СТЕФОВСКИ

ШВЕДСКИОТ  ТЕРЕНЕЦ  ГО  
ПРЕДИЗВИКУВА  F E R A R I

АВТО
ИНФОИНФО

Најновиот концепт на Vol-
vo намерно кокетира со 
имиџот на Ferari. Првиот V8 
мотор на оваа фабрика, со 
бројни измени, може на мо-
делот VOLVO XC90 PUV да му 
подари 650кс, што до сега 
прет ставува незамислива си-
ла, шведскиот SUV модел оп-
равдано го носи епитетот 
"Power Utility Vehicle". Иако е 
толку силен и брз, во XC90 
PUV со голема внимателност 

е внесена безбедноста на 
патниците. Volvo итро ја из-
бегна можноста да биде ту-
жен поради плагијат, затоа 
што бојата нема иста нијанса 
како познатата "ферариева 
црвена",  а наместо црното 
коњ   че на амблемот над пред-
ните тркала се наоѓа син лос. 
Најмоќниот XC90 сосема за-
служено и опра вдано може 
да се смета за почеток на 
новиот род со нови сегменти 
во класата на теренци, која 
наместо кратенката SUV, мо-
же да се именува со PUV (po-
wer utility vehicle).
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СО ДИЗАЈН ПРОТИВ КОНКУРЕНЦИЈАТА

ФЛЕШ ВЕСТИ

НАЈБРЗИОТ ПА ТРО-
ЛЕН АВТОМОБИЛ

За италијанските крад-
ци доаѓаат тешки вре-
миња. Барем при бег-
ство, бидејќи на ита ли-
јанската полиција во Ка-
лабрија, Јужна Ита ли ја, 
службеното возило на 
годината 2004 го по дари 
Lamborghini. Gallardo, со 
своите 500 кс, моќен 
десетцилин дар ски мо-
тор и со макси мална бр-
зина од 309 км/ч пат-
ролира меѓу Кала брија 
и Салерно. И во спорт-
ската класа, ма ло то "бик-
че" бележи на предок: 
прв пат ќерката на Audi 
произведе по ве ќе од 
1.000 автомо били.

СТУДЕНТ ГО РАЗВИ А1

Новиот модел на Audi 
A1 беше прикажан на Са-
лонот во Детроит, но не 
кај Audi, туку на штандот 
на Michelin - Challenge-
De sign. А1 е плод на ра-
ботата на Холанѓанецот 
Стивен ван дер Веен, кој 
има 23 години. Студен-
тот го разви моделот со 
заден мотор и трет пат 
по ред ја доби наградата 
на Michelin за дизајн 
(претходно со Peugeot 
Ulzer и со Honda ASP).

Мазно обликуваните ли-
нии кои се протегаат на но-
виот Focus потврдуваат дека 
сите промени, без оглед на 
обликот на каросеријата, де-
лат еден дизајнерски DNK. 
Профилот на овој автомобил 

НОВИОТ FOCUS ГЛАВЕН АДУТ

открива малку понизок пре-
ден крај и интензивна зајак-
натост на страничните де-
лови, со што се издвојува од 
конкурентите и овозможува 
изведбата со три врати да 
изгледа уверливо како купе. 

Основната цел на Фордовите 
инжинери е да се кон стру-
ира ново "озрачување" во 
пат ничката кабина. Посебна 
усогласеност му е дадена на 
правилниот избор на ком би-
нацијата на бои на енте ри-
ерот, светлосиниот ентериер 
е новост на Спорт и Титаниум 
моделите. Возните особини 
остануваат главен адут на 
Ford Focus. Него го при дви-
жуваат нововградениот 1.6л 
Duratec TI-VCT мотор со 
115кс; 1.4л со 80кс; 1.6л со 
100кс и 2.0л со 145 кс. Од ди-
зел  Duratorq TDCi мото рите 
опционални се: 1.6 ли тар-
скиот со 109кс и 2.0 ли тар-
скиот со 136кс. Фор до виот 
нов состав на пренос на ме-

Audi ги претстави новите 
модели под ознака А5. Се ми-
сли на автомобил купе и ка-
бриолет поставен на плат-
форма на моделот А4. Ова 
добро обликувано купе не ја 
крие сличноста со концептот 
"нуволари", кој беше една од 

ѕвездите  на Саемот во Же-
нева во 2003 година. Со ва-
ков изглед, погон на сите че-
тири тркала и силен мотор, 
ривалите како што се BMW 
серија 3 и Mercedes CLK има-
ат зошто да се грижат. И ку-
пето и кабриолетот со ознака 

А5 ќе бидат понудени со мо-
тори со зафатнина од 2 литра 
во бензинска и дизел вер зи-
ја. Секако и пред офици јал-
ното претставување на авто-
мобилот, се договара за вер-
зија S5, која ќе го движи V8 
моторот со зафатнина од 4.2 
литри. Во понудата ќе биде 
вклучен и аудиев DSG ме ну-
вач, а најверојатно мануел-
ниот ќе биде посебно по-
десен за спортското возење. 
Моментно новото купе и ка-
брио се во фаза на прототип 
и се очекува дека ќе поминат 
уште две години додека овие 
два автомобила не бидат под-
готвени да излезат на ас-
фалтот.

нувачот, Durashift CVT (con-
tinuously Variable Transmis-
sion) достапен им е на мо де-
лите со 1.6 литарски Dura-
torq TDCi мотор. Се надеваме 
дека овој автомобил и нам ќе 
ни ги "озрачи" срцата на на-
шиот пазар. 


