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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

 ЕВОЛУЦИЈА НАМЕСТО 
РЕВОЛУЦИЈА

АВТО
ИНФОИНФО

Зафира по квалитет се по-
кажа како најдобар од Опел, 
во време кога тоа не беше 
нивната најголема предност. 

Задржани се истата кон цеп-
ција и облик, со што сопстве-
ни ците на овој автомобил не 
мора да се грижат дека За-
фира брзо ќе остари. По крај 
малите дизајнерски про ме-
ни, сега каросеријата е по-
елегантна, а многу стилски 
де тали потсетуваат на Астра.
Во внатрешноста дизајнот е 
сличен на оној како и во 
Астрата т.е. сè е познато, а се 
забележува напредок во ква-
литетот на изработката и ма-
теријалот. Просторот во вна-
трешноста е ист како и во 
Вектрата, додека како и во 
вистинската средна класа по-
добар е и комфорот. Тука е и 

значително подобрениот ме-
нувач, што долго беше опе-
лова болка. Сè е направено 
складно и уверливо. 

Во продажба може да се 
најде со четири видови бен-
зинци и исто толку ви до ви 

дизелаши. Најголема бр зина 
остварува од 175 км/час, 
додека до стотка се за бр зува 
за 13 секунди, што се мн огу 
солидни резултати. Има про-
сечна потрошувачка од око-
лу 7,2 литри на 100км/ч.
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BRABUS SLR

МИНИ ROLLS ROYCE

Brabus направи спортска 
верзија на еден од светски 
најпознатите супер автомо-
били "Meclaren Mrecedes 
SLR". Нивната филозофија де-
ка најдоброто не е до вол но 
добро, го создаде автомо-
билот кој под хаубата има 
660 коњски сили. Прера бо-
тениот мотор има и нов из-
дувен систем, кој поради бу-
чавата не доби сертификат 

ФЛЕШ  ВЕСТИ

VOLVO ПРЕД ГОЛЕМ 
СЕРВИСЕН ПОВИК

На Volvo му се заканува 
најголемиот сервисен по-
вик во историјата на мар-
ката, известува "Los Ange-
les Times". Бидејќи на мо-
делите со пет и со шест-
цилиндарски мотор, про-
изведени меѓу 1999 и 2001 
година, моторите им гас-
нат или "кашлаат" по ради 
дефект на при душу вач-
киот вентил (повеќе од 
300.000 возила само во 
САД), клиентите и над леж-
ните служби во Кали фор-
нија бараат сервисен по-
вик. Volvo сè уште разми-
слува за начинот на от стра-
нување на штетата. Тро-
шоците за ова ќе изне су-
ваат околу 110 милиони 
ев ра. Во Европа се пого-
дени V70, S80 и XC 70.

COLT СО ЕЛЕКТРИЧЕН 
НАБОЈ 

Mitsubishi ја претстави 
најновата генерација ел ек-
тромобили. Colt EV во по-
гонскиот концепт ко ристи 
два електромотора смес-
тени во тркалата. Со тоа, 
електромобилот има по-
гон без сложени и ска пи 
погонски делови. Елек-
тромоторите во задните 
тркала со моќност од 20 
kW испорачуваат вртежен 
момент од 600Nm и се 
вртат со најмногу 1.500 вр-
тежи. Димензијата им е 
310X220mm, што е до вол-
но компактно за да се см-
ести во тркало од 15 цола. 
Напојувањето со енергија 
е од 22 литиумјонски аку-
мулатори со капацитет од 
по 40Ah. Веќе се под раз-
бира дека тие се полнат 
при секое сопирање. Елек-
трич ниот Colt тежи 1.150 
кг и по стигнува 150км/ч, а 
досегот изнесува 150 ки ло-
метри. 

по мо де лот од пери одот пред Вто рата свет ска 
војна. Новиот Rolls по многу детали потсетува на 
"Фантомот", но во однос на него ќе биде зна чи-
телно по мал. Ра зликите се со гледу ва ат во кон-
венцио налните задни врати, ка ко и по нео бич-
ните тр калезни краеви на пред ните фа рови. Ина-
ку, фан томо вата плат фор ма мо же ле сно да се 
моди фицира, па се очекува дека ќе би де при-
лагодена со но виот мо дел. На годи наш ниот 
Саем за автомобили во Фр анкфурт, нај ве ројатно 
ќе би де прет ставен со помоди фи циран BMW 
мотор, со зафатнина од 4.4 литри. 

за употреба на јавни пату-
вања. Секако, Brabus остави 
свој печат и на дизајнот. Нај-
впечатливи се "моноблок" 
бандажите од 20 цола, како и 
новиот преден спојлер изра-
ботен од карбонски влакна. 
Во ексклузивниот црвено-
црн ентериер, доминира по-
себно дизајнираниот Brabus-
ов волан во необичен облик. 
Овој тјуниран суперавто мо-
бил достигнува 100км/ч за 
само 3.6 секунди, а развива 
максимална брзина дури од 
340км/ч. Цената на овој мо-
дел изнесува 600.000 евра, 
што вклучува и достава до би-
ло кое место на пла не тава.   

Доколку некој се прашува дали 
станува збор за ре ди зајниран "Фан-
том", тогаш по грешил. Ова е сосема 
нов ав томобил, базиран на осно вата 
на кабрио концептот "100 EX". Иако 
во фабриката сè уште не се зборува 
за овој модел, си гурно е де ка но виот 
автомобил ќе го добие името "Gho st", 


