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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

JAGUAR СУПЕР V8 ПОРТФОЛИО

АВТО
ИНФОИНФО

Неодамна на отворениот 
авто саем во Њујорк, Jaguar 
ја претстави супер лук суз-
ната изведба на XJ, наменет 
исклучително за американ-
скиот пазар.

Портфолио е логичен про-
должеток на приказната поч-
ната на минатогодишниот саем 
кога Jaguar ја прикажа сту-
дијата Concept Eight. 

Овој модел се дистанцира 
од сериската изведба со две 
уникатни бои, cherry-црна и 
winter-златна. Внатрешноста 
е изведена во дух на ан глис-
ката школа, што во превод 
значи користење на тради-
ционален материјал, како 
што се, дрво и кожа. На ми-
нималната маса, барем за ав-
томобил од оваа големина, 
беспрекорно се надоврзува 
4.2 V8 компресорски бензи-
нец, чија снага е зголемена 

за околу 10 коњски сили. Пер-
формансите му се уверливи, 
100км/ч забрзува за 5 се кун-
ди, а максималната брзина е 
електронски ограничена на 
250км/ч. Задниот погон и 
шестбрзинскиот менувач ја 
заокружува предиграта на 
новиот Jaguar. Иако наменет 

за американскиот пазар Jag-
uar воопшто не бега од ан-
глиската традиција. Автомо-
билот кој изгледа спортски и 
кој соодветно ќе се вклопи 
во кралскиот луксуз, едно-
ставно покажува дека не мо-
же да изостане успехот на па-
зарот.
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RENAULT ZOE

МАЛ ТЕРЕНЕЦ ВО СЕМЕЈСТВОТО

AUDI ВО СОЗВУЧЈЕ СО 
B&O

Во септември, за Сало-
нот во Франкфурт Audi го 
подготвува B&O Advanced 
Sound System, благороден 
звучнички систем за А8. 
Засега цената е тајна, но 
познавачите шпеку лира-
ат со околу 5.000 евра. За 
совршено доживување, 
екс    пертите за звук од Ba-
ng & Olufsen ги зедоа пр ед   -
вид не само волу ме нот на 
просторот и мате ри јали-
те, туку и звуците од ве-
трот и од тркалата. Си сте-
мот ќе биде соста вен од 
14 активни звуч ни ци со 
електронски уп ра ву вани 
засилувачи, со вк упна си-
лина од 1.100W по себно 
движење: висо ко тонците 
внесени од го ре во таб ла-
та излегуваат ко га ќе се 
вклучи ра ди о то.

ЗА МЛАДИТЕ

Nissan го тестира ин-
тересот на американската 
публика за спортски ком-
пактен автомобил. Sport 
Concept е последен во се-
ријата младешки и дина-
мични возила од Nissan, 
по Actic и AZEAL. При ка-
жан на Салонот во Њу-
јорк, компактниот Nissan 
изгледа како да е мај стор-
ски тјуниран, но замислен 
е како возило со при стап-
на цена, за младите кои го 
купуваат првиот соп ствен 
автомобил во жи во тот. 
Идејата за внесување ди-
намичност и препо знат ли-
вост во малите во зи ла е 
но   ва за Амери кан ците. Ве-
ќе одамна шар мот е при-
сутен кај малите автомо-
билчиња во Ев ро па. 

Очигледно Audi е се ри о-
зен во намерата да не им 
дозволи на останатите про-
изведувачи, без негово учес-
тво да го делат колачот на па-
зарот за SUV теренските во   -
зила. По моделот Q7, Ау дие-
виот претставник меѓу вис-
тин ските големи SUV ав томо-
били, на ред дојде и Q5, кој 
би се борел со пома лите лук-
сузни теренци, како што е 
BMW X3 или Freelander.

Новата маска на ладил ни-
кот, која ги униформира сите 
Аудиеви новитети, до минира 
со предниот дел. Остатокот 
од возилото многу потсетува 
на А3, иако Q5 е сепак по го-
лем. Конструиран на плат фор        -
мата на Ауди евиот модел А4, 
малиот SUV би ја корис тел 
најшироката можна па ле та 

Во Женева RENAULT по ка-
жа уште еден интересен кон-
цепт. Zoe е градски ав то мо-
бил, чие секојдневно ко рис-
тење ги олеснува многу број-
ните проблеми.

Спортот, престижот и лук-

сузот сега се оставени на ст-
рана, а предност й е дадена 
на функционалноста. Така, 
сим  патичниот Zoe на впе-
чатлив начин ги демонстрира 
сите одлуки на еден градски 
автомобил. 

Zoe има само три седишта, 
две напред и едно позади, ос-
танатиот простор е ис ко рис-
тен за багажникот кој вкупно 
собира околу 297 литри или 
17 отсто повеќе во однос на 
Clio. Уредувањето на енте рие-
рот е како што му доликува 
на еден врвен кон цепт, со мо-
дерна комби на ција на ино ва-
ција и тра ди ција. Користени 
се тради ци онални природни 
матери јали, а изведбата е мно  -
гу модерна. За да биде по-
лесно користењето на авто-
мобилот, Renault  предвиде 
посебна мемориска кар тич-
ка, на која можат да се стават 
сите по десувања, од по зи ци-
ја на седиштата и ретрови-
зорите до омилените радио-
станици и вентилацијата. 

на двигатели од Фолкс ва ге-
но вата фами лија, вклучу вај-
ќи и два нови V6 агрегата, три  -
литарски ди зелаши и бен зин-
ци со за фат нина од 3.2 литри 
- двата во комбинација со про -
верениот DSG авто мат ски ме-
нувач.


