
56  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 560 / 25.3.2005

Пишуваат: 
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

S U B A R U  B 9  ТРАЈБЕК

АВТО
ИНФОИНФО

Неодамна на Саемот за ав-
томобили во Детроит, добро 
познатата јапонска ком па ни-
ја за автомобили Subaru се 
претстави со еден несекој-

дневен радикален модел по 
концепт SUV со назнака B9 
трајбек.

Влегувајќи во директен 
дуел со германскиот про из-
водител BMW и со неговиот 
модел X5, Subaru размислува 
во поглед на пласирањето на 
возила од типот на теренци 
во својата програма.

Овој модел е на погон на 
сите четири тркала со по зна-
тата AWD наставка, а го при-
движува боксер мотор од 3 
литри, кој развива сила од 
254 коњски сили, што е мал-
ку премногу за модел од таа 
класа. Одличните перфор-
ман си во состав со неговата 
моќ се главен адут, кој е за с-
тапен не само на патот туку и 

на теренскиот простор.
Внатрешноста на овој мо-

дел е многу добро органи-
зирана, а воедно и луксузна, 
безбедноста е на највисоко 
ниво, а во него можат да се 
сместат дури и 7 патници во 
три редици, поставени во 
внатрешната кабина. Про с-

торот е добро организиран, 
така што при возењето на 5 
патници се зголемува и ба-
гажниот простор.

Од Subaru препорачуваат, 
ако сте за теренец тогаш ва-
шиот из бор да биде Subaru 
B9, а тие гарантираат убаво и 
при јат но патување.
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НОВОСТА НА KRAJSLER

ALFA ROMEO 157

Како што денот се познава 
по утрото, така и предниот 
дел на возилото го отцртува 
неговиот карактер. Водејќи 
се од тоа, Alfa Romeo 157 ќе 
биде вистинска молња на па-

Krajsler и званично се прет-
стави со новиот модел Fire-
power, кој би требало да ста-
не главен конкурент на шев-
ролетовата Korveta. Овој мус-
кулест автомобил е направен 
врз основа на концептот на 

ФЛЕШ ВЕСТИ

SHELBY СО КРИЛЕСТИ 
ВРАТИ И V10

По суперспортскиот GT, 
Американците продол жу-
ваат со работа: Shelby GR-
1, исто така, треба да вле-
зе со сериско произ вод-
ство. Исполираниот алу-
ми ниумски куршум со 
кри лести врати, поставен 
врз база на GT, има нов 
V10 6.4 литарски со 605кс, 
кои се доволни за брзина 
од 330км/ч. Сè тоа би било 
исклучителна чест за го-
лемиот Карол Шелби, кој 
во 60-тите години на XX 
век ја конструираше по-
зна тата Cobra со мотори 
Ford.

А8 ИМ ГО ОТЕЖНУВА 
ЖИВОТОТ НА 

КРАДЦИТЕ

А8 е првиот автомобил 
кој од центарот за техника 
на Alliantz (AZT), Институт 
за истражување, чиишто 
услуги ги користат оси-
гурителните компании, го 
доби признанието Certifi d 
Security, за посебна заш-
тита на автомобилите од 
кражби. Пред неколку го-
дини возилата од Audi ва-
жеа за лесен плен на крад-
ците, но сега тоа е ми-
нато.

Dodge Vyper, кој многу добро 
се покажа изминатава деце-
нија.

Исклучителните перфор-
манси се загарантирани од 
страна на 6.1 литарскиот бен-
зински мотор, кој е во V8 из-

ведба со наставка HEMI.
Експертите во SRT одде ле-

нието за развој на исто име-
ната компанија, со посебни 
преправки извлекоа неве ро-
јатни 442кс, додека обртниот 
момент е зголемен на 569 
Њутн метри. Со овие перфор-
манси, овој модел на Krajsler, 
кој сè уште е во развојна фа-
за како концепт возило, веќе 
ги замисли конкурентите од 
другите производители за 
нивните следни чекори.

По неверојатната фама ко-
ја се крена, Krajsler веќе раз-
мислува овој модел да го 
претстави и како сериски ав-
томобил, со што укажува де-
ка треба да се покаже трпе-
ние пред неговото појаву ва-
ње на пазарот.

тот. Како што може да се ви-
ди на фотографиите, нови те-
тот се забележува на ос три от 
преден дел од овој модел.

На овој модел Италијан-
ците многу работеле на ди-

зајнот, а исто така и на ши ро-
ката палета мотори кои ги 
нудат. На почетокот се пону-
дени два дизел мотора од 1.9 
и од 2.4 литри, со што по доц-
на ќе им се придружи и 4х4 
верзија и 3.0 литарски ди зел 
мотор.

Бензинските мотори под-
разбираат старт со 1.8 литри, 
2.0 литри, 2.2 литри и најнов 
V6 агрегат од 3.2 литри.

За љубителите на спорт-
ското возење одлична мож-
ност за добивка е новата Alfa 
157.


