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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

ROLLS ROYCE PHANTOM

АВТО
ИНФОИНФО

Доколку нечиј паричник 
може да се мери со осу мциф-
рени броеви, тогаш неговиот 

сопственик за себе го сака 
само најдоброто, односно 
воопшто не е важна цената 
за тоа што сака да го има. 
Кога овие луѓе купуваат, 
секако дека ќе купат скап 
автомобил и би се воделе од 
истите принципи на из би-
рање. Доколку се праша не-
кој автофан, кои се нај лук-
сузните автомобили на де-
нешницата, тој меѓу другите 
задолжително ќе го спомне 
RR Phantom.

За овој автомобил не се 
важни неговата потрошу-
вачка ниту, пак, димензиите. 
Кога некој има приватен 
возач, тој не се грижи дали 

место за паркирање ќе се 
бара 5 или 10 минути, важно 
му е само да се чувствува 
удобно во текот на возењето. 
Во овој случај не се бара ав-
томобил, туку луксузна јах та 
на тркала, која овоз мо жу ва 
"вселенско" доживу вање во 
возењето.

Продолжувањето на овој 
автомобил е во делот на 
предните седишта, и со тоа 

се подобрува простран ст-
вото и комфорот на задните 
седишта, каде има место во 
изобилство. Долгата верзија 
прво ќе се забележи по по-
долгите задни врати, кои се 
отвораат во спротивна на-
сока од претходната вер зија. 
За љубопитните, инфор ма ци-
ја дека основната вер зија на 
овој автомобил чини 540.000 
евра.
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СОСЕМА НОВ HUYNDAI ACCENT

ЛЕГЕНДАТА ПОВТОРНО РОДЕНА

Фабрички најсилниот на-
правен Ford Mustang на сите 
времиња ќе се појави на па-
зарот следната година. Мо-
делот под името  Shelby Co-
bra GT 500 е наследник на 
легендарната Shelby Cobra 

По неколку редизајни-
рани изведби на постојниот 
Accent, најголемиот ко реј-
ски производител на авто-
мобили Huyndai се опре-
дели за сосема нова гене-
рација на овој свој попу ла-
рен модел, кој беше про-
мовиран на Автосаемот во 
Њујорк.

Кај овој модел особено 
се забележливи целосно за-
об лените линии, кои до ми -
нираат, како од надвор така 

и внатре. Согласно сепри-
сутниот тренд во ав тоин-
дустријата и новиот Accent 
"порасна", но помалку от-
кол ку што се очекуваше. 
Него вата должина изнесува 
4.5м, а широчината е 2.5см, 
со што Accent е во самиот 

врв на својата класа.
Најавена е богата серис-

ка опрема, а за американ-
скиот пазар ќе се вградуваат 
1.6 литарски бензински мо-
тори со 110кс, додека европ-

ФЛЕШ ВЕСТИ

НОВА ЛЕТНА ГУМА

На Салонот за автомо-
били во Женева, Continen-
tal го претстави своето но-
во чедо ContiPremiumCon-
tact2 со 3D жлеб. Летната 
гума поставува нови стан-
дарди при сопирање на 
сува и мокра подлога. Тај-
ната на добрите резултати 
лежи во единствениот 3D 
жлеб со рамни и стрмни 
страни, кои ги стабили зи-
ра блоковите од шарата, 
дури и во критични ситу-
ации како, на пример, ма-
невар на избегнување, ко-
га гумата е најмногу под-
ложена на свиткување. Ос-
танува да видиме како Con -
tinental ќе се покаже во спо   -
редба со останатите гуми 
од неговата класа.   

И ОВА Е BMW?

Соголено, матно црно 
и, исто така, со четири ци-
линдри како "јапонците". 
Новиот брзински мотор 
K1200 R отскокнува од 
тековната мода на голо, 
збунувачки грди родсте-
ри, кои препукнуваат од 
моќ. Со 163 кс, К1200 има 
иста моќ колку најоми ле-
ниот дизел во "тројката" 
320д и спринтува за 2.8 
секунди до стотка. По чет-
ните проблеми на новиот 
четирицилиндрец, кој де-
битираше есента во RS и 
мораше да претрпи не-
колку измени, сега се над-
минати. Овој  мотор ќе чи-
ни околу 11.500 евра. 

од шеесеттите години. Но-
виот модел ќе биде пре по-
знатлив по големиот знак во 
форма на змија на предната 
решетка на ладилникот. На 
задниот дел на автомобилот 
впечатлив е големиот наслов 

"Shelby", како доказ дека про-
чуениот Karol Shelby ги вме-
шал своите прсти во раз во-
јот на овој модел.

Заедно со инжењерите од 
SVT, Фордовото одделение 
за специјални возила, тој е 
главниот виновник за ожи-
вувањето на легендата. Но-
вата "лута кобра", има многу 
силен 4.5 литарски V8 мотор. 
Снабден е со "супершаржер", 
кој е задолжен за произ вод-
ството на 450кс. Шасијата е 
една од најуспешните фор-
дови модели, и е направена 
за високи перформанси, така 
што со овој мотор Mustang 
ќе ги покаже сите свои ква-
литети.

ските купувачи ќе добијат 
поголем избор на погонски 
единици. На почетокот ќе 
бидат дос тапни каросе рис-
ки изведби со три и со чети-
ри врати, а следната година 
на пазарот би требало да се 
појави и изведбата со пет 
врати.


