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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНА НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНА 
MAZDAMAZDA

АВТО
ИНФОИНФО

Со својот нов дизајн футу-
ристичката мазда потсетува 
на "BMW X3". И покрај аеро-
динамичниот облик, кој ово з-

можува брзо возење, авто-
мобилот се води како субур-
бано возило. Со овој нов од-
личен модел на Mazda, љуби-
телите на автомобили се за-
познаа уште во јануари кога 
тој беше изложен на Меѓуна-
родниот саем за автомобили 
во Детроит. Дизајнот на "MX-
Crossport" е направен во гл ав -
ното дизајнерско студио на 
Mazda во Хирошима. Но ви-
тетот кај овој автомобил не 
се однесува само на ди зајнот, 
туку и на можностите кои тој 
ги поседува. Горниот дел на 
Mazda пре тежно е направен 
од стакло. Во за вис ност од ин-
тензитетот на сончевите зра-
ци стаклото се затемнува или 

се освет лува. Во кабината, ка-
ко што може да се види, има 
сферен монитор десно од 
воланот, вториот е "статусен 
монитор", а третиот е мони-
тор за за бава. Лесно се прет-
поставува дека овој авто мо-

бил може да се паркира на 
"слепо" и дека има сате лит-
ски навигацио нен систем. Ако 
досега вакви автомобили мо-
жеа да се ви дат само во науч-
но-фантас тичните филмови, 
сега веќе тие се реалност.
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НАПАД НА "ПЕТКАТА"

ECLIPSE ЧЕТВРТА ГЕНЕРАЦИЈА

Audi не можеше да седи со скрстени раце 
кога него вите луѓе го видоа новиот модел на 
М5, и за брзо време го претставија неговиот 
дос тоен ривал. Нивниот одговор е наречен 
"RS6". Најновата генерација на овој модел ќе 
биде опремена со V10 мотор, за кој сè уште 
не се знае со колкава моќ  рас полага. За да се 
ублажи ли згањето "пре ку нос", карак те рис -
тично за ав то мо билите со погон на пред ните 
тр кала, во Audi под гот ви ле погон на сите 

Пристигнува четвртата гене ра ци-
ја на екстра спорт скиот Mitsubishi 
ECLIPSE! Но виот модел се базира на 
Concept Е, кој беше прикажан на по-
четокот на 2004 година. Неговите ли-
нии незначи тел но се променети и 
новиот Eclipse изгледа феноме нал-
но. Основниот мотор ќе биде ве ќе 
познатиот, но засилен, чет воро ци-

линдарски бен зинец од 2.4 L, 
моќност од 165 кс и 215 Nm. 
За оние на кои не им е до-
волна оваа верзија, на рас-
полагање им е големиот бен-
зинец 3.8 V6 со 235 кс и мо-
мент 340 Nm. Со помалиот 
мо   тор доаѓа пет тостепен ра-
чен менувач или четворо сте-
пен автоматик. Пого ле ми от 
мо тор се комби нира со шес-
тостепен рачен менувач или 
петтостепен секвенцио на лен. 
Исто така, ќе биде по нудена 
и хибридна изведба со погон 
бензин/ст руја со снага од 
205 кс.

ФЛЕШ  ВЕСТИ

BAR ЗА СЕКОГО 

Изведбата на Civic со 
три врати е специјален мо-
дел, кој се одѕива на име-
то Sport BAR, според ти-
мот на Honda  во Формула 
1. Моделот одзади има на-
лепница Bar Honda, а на 
двете врати има по ед на 
налепница BAR-Code. За 
дополнително истакну ва-
ње на изгледот, Honda ну-
ди и комплетни етикети 
Racing. Моделот е сериски 
опремен со предни ма г-
ленки, алуминиумски бан -
дажи од 16" и кит-спој ле-
ри. Се нуди со 1.4 литарец 
со 90 кс  и со 1.6 литарска 
машина со 110 кс. Специ-
јалната верзија треба да 
понуди ценовна предност 
во однос на се рискиот мо-
дел доопре мен со пакетот 
на Sport BAR. 

"МУЧАЧОСИ" НА SEAT

Шпанците разми слу ва-
ат да почнат своите мо-
дели да ги продаваат во 
Северна Америка. Seat ве-
ќе се продава во Мек си ко, 
каде што минатата го дина 
беше забележана бројка 
од 22.934 прода дени при-
мероци. Годи на ва се оче-
кува повтору ва ње на ус пе  -
хот, со 5.696 при мероци во 
првото тромесечје. Се га 
про   изво дителот сака на та-
мошно проширување на 
па  за ри те во Северна Аме-
рика и во Мексико. Сепак, 
тамош ното лансирање на 
моде лите не може да се 
оче ку ва пред 2008 годи на, 
би дејќи сегашните мо де-
ли на Seat не ги ис пол ну-
ваат американските стан-
дар ди.  

тркала, кој по големиот дел од 
силата ја пренесува на зад на-
та осо вина. Засега не се со-
општува кога нови тетот ќе би -
де зва нично прет ста вен, што 
во нај голема ме ра за виси од 
ин тензивните тес ти рања на 
па теката во Нир  бургринг.


