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Пишуваат: 
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

ЕЛЕГАНТЕН  ПО  ТРАДИЦИЈА

АВТО
ИНФОИНФО

Иако новиот модел сè уш-
те не е официјално прет ста-
вен, искусните папараци го 

"фа тија" на завршното тес-
тирање. Првите фотографии 
потврдуваат дека тој ќе би-
де дос  тоен наследник на ди-
зај нерскиот успешен модел 
406 купе. За разлика од не-
говиот претходник, кој е ди-
зајниран во студиото на Pi-
ninfarini, 407 купе е комплет-
но дело на дизајнерите на 
Peugeot. Но виот модел во 
однос на вер зијата со четири 
врати е по елегантна поради 
нис ката си луета, но и поради 
многуте тенки носачи на кро-
вот. Во Peugeot ко мен тираат 
дека во и така об ли куваниот 
ав томобил ќе има место за 
четири возрасни пат ници. 

407 купе ќе биде претставено 
на Саемот во Женева, и тоа 
со најјакиот аг регат, а па ле-
тата мотори ќе биде збо га те -

на и со твин-тур бо  ди        зе ла шот 
со зафатнина од 2.7 лит ри, 
кој го користат и мо де ли те 
на Ford.
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АМЕРИКАНЕЦОТ ОД МОДЕНА

РАЗЈАРЕНА АЈКУЛА

Флеш вести:

ПОЕВТИНО ВОЗЕЊЕ

Отсега новите сопстве-
ници на возила од мар-
ката Vauxall ќе можат да 
уживаат во предностите 
на сис те мот за безбедност 
и инфор мирање на воза-
чот, кој може да ги спаси 
од казни за пребрзо во зе-
ње или од зголе му вање 
на осигурителната такса.

Системот Origin b2 ко-
ристи сателитска техно-
логија GPS и го инфор-
мира возачот дека се при-
бли жува до инсталирана 
ка мера на патот за реги-
стрирање на брзината на 
движење. Инаку, корис те-
њето на овој систем е со-
сема легално, бидејќи е 
во веден како ласерски де-
тектор. Цената на овој 
уред во Англија се движи 
околу 430 фунти, а вие са-
ми пресметајте колкави се 
казните.

ДИЗЕЛ ВО 2006 

Од 2006 година Cadillac 
во фабриката на Saab во 
Тролхетен ќе произведува 
модел од средната класа. 
Конкурентот на класата Ц 
на Салонот на автомобили 
во Женева ќе стои како 
прототип. Истовремено 
Аме  риканците сакаат да 
понудат дизел во CTS iv o 
STS. 

Плановите за про даж ба 
на возила во Европа, за 
2010 година Cadillac ги уд-
вои на 20.000 при ме роци.

Наскоро, на купу ва чите 
BMW ќе им го понуди новиот 
М6, автомобил чија задача ќе 
биде да дојде на врвот на тр-
качкиот свет. Макси мал на та 
брзина преминува 330км/ч, 
прек  расниот се к венцио на лен 

менувач ги преместува сте-
пените на пренос за дел од 
секунда, а драстичната олес-
нета каро серија е ос тварена 
со по себни лесни материјали. 
Во прилог на тоа зборуваат и 
четирите нови бои, екс клу-

зивно прет ста вени за М6, кои 
имињата ги носат по по зна-
тите тркачки патеки: Ин дија-
наполис - цр вена, Сепанг - 
брон зена, Ин тер лагос - сина и 
Силверстон - сребрена.

М6 има мала тежина, го-
лема сила, исклучително бр-
за промена на степенот на 
пре нос и максимална при ла-
годливост на каракте рис ти-
ките на патеките и возач ките 
навики на сопстве ни кот.

За време на тестирањето 
на тешки и комплицирани 
патеки, М6 постигна високи 

Новиот "ferari без кров" во 
прв план е наменет за аме-
риканскиот пазар каде што 
критериумите се посебни, 
осо бено кај калифорнискиот 
начин на живеење.

Популарниот ферариев 
мо  дел 575 во кабриолет из-
ведба ќе биде прикажан на 
Салонот за автомобили во 
Детроит под името 575 СУ-
ПЕРАМЕРИКА.

Италијанската дизај нер-
ска куќа Fjoravanti, за овој мо-
дел специјално го изра боти 
и неговиот кров кој е од стак-
ло и воедно е склоплив. От-
тука произлегува нивното ве-
рување дека на купувачите 
ќе им се допадне ваквиот 
зафат и дека тоа би можело 
да ја зголеми неговата по-
пуларност и оригиналност.

Уште еден факт кој вооп-
што не е за потценување е 
тоа што на овој модел 575 ќе 
му биде ставена инекција за 
дополнителна сила со што 
од бензинскиот V12 мотор ќе 
се извлечат дополнителни 
32 кс, со што тој би имал 540 
кс сила на моторот што за 
кабриолет е премногу.

резултати на ниво - поединци 
супера втомобили. 


