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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

ТРЕТА ГЕНЕРАЦИЈА CLIO

АВТО
ИНФОИНФО

По 15 години успешна ег-
зи стенција, Clio ја доби тре-
тата генерација. Постигнат е 
чекор напред во дизајн ер-
скиот и во секој друг поглед, 
а имплементирани се и по-
веќе иновации. Кога е во 
прашање дизајнот, инова ци-
јата се однесува на дина ми ч-
ните линии, кои сега се за-
штитен знак на автомобилот. 
Трансформацијата од сим-
патичен мал автомобил во 
компактен заводник е бес-

прекорно спроведена. Во пог-
лед на опремата, иако за сега 
не е познато што спаѓа во 
сериската верзија, се знае 
дека дополнително можат да 
се порачаат прилагодливи 
надворешни фарови, сен-
зори во гумите, панорамски 
електричен покрив, тем по-
мат и хендс фри кај кар тич-
ката за стартување на мото-
рот. Купувачите на распо-
лагање ќе имаат и шест из-
бори за изведби на вна треш-
носта, а опремата ќе биде 
распоредена во три верзии: 
Pack, Pack Clim и Luxe. Во 
поглед на верзиите на мото-
рот, понудата е во 6 верзии, 
од коишто по 3 за бен зин ски-

те и 3 за дизелите. Кај бен зин-
ците, нема повеќе место за 8 
вентилската тех нологија, па 
понудата по ч нува со 1.2 16V 

мотор од 75 коњски сили, 
продолжува со 1.4 16 V од 98 
кс и завршува со изведбата 
1.6 16V со моќ ност од 111 кс.
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ВРАЌАЊЕ ВО ИДНИНАТА

БИОНИЧКИ АВТОМОБИЛ

Очигледно е дека чел ни-
ците на Mercedes изоста-
нуваат од ретро изгледот и 
погледот го насочуваат кон 
иднината. Поради тоа и но-
вата  E-class, која се оче кува 
во 2009 година, нема многу 
да потсетува на мо делите од 
славната историја на Mer-
cedes. Најмногу про мени се 

На годинашниот сим по-
зиум на иновации на Daimler 
Chrysler, претставена е сту-
дија на бионички (бионика е 
наука која претставува ком-
бинација од механика и би о-
логија, која ги бара реше ни-

ФЛЕШ ВЕСТИ

 ЧЕСИТЕ ЌЕ ПРАВАТ 
МОДЕРЕН 

КОМПАКТЕН ВАН

Одлуката е донесена. 
Шкода подготвува про сто-
рен автомобил со високо 
седење. На Салонот во 
Женева во 2006 година, 
чеш ката марка ќе ја прет-
стави својата четврта мо-
делска серија. Потоа, дру-
гото лето семејниот авто-
мобил, кој се базира на 
студијата Ro omster (фо-
рто) ќе се најде во про-
дажба. Со својата го ле-
мина тој се наоѓа меѓу Fa-
bia и Octavia. Напред из-
долженото пр едно стак ло 
ќе се задржи и во серис-
киот модел, до дека лиз-
гач ките врати не ма да ги 
има - премногу се скапи.

 ПРОТОТИПОВИ СО 
ВАЗА ЗА ЦВЕЌЕ

Никогаш досега не сте 
слушнале за VW Chico или 
VW Student? И двата мали 
студиски автомобила ни-
когаш не можеа да се 
купат. Заедно со 18 други 
про тотипови од истори-
јата на VW прв пат во оваа 
форма беа претставени во 
Музејот за автомобили на 
марката. Меѓу другите 
беа претста вени и две 
престари "буби" од 1936: 
V3 и VW30. Един ствена бе-
ше и изложбата "Вази за 
автомобили од педесет-
тите и од ше есет тите го-
 дини на ХХ век": вкупно 
140 модели на вази ги ук-
расуваа таблите со шик-
изглед на возилата од тој 
период.

очекуваат под ха убата. Сис-
темот pre-safe до бива радар, 
кој ги следи сите 360 степени 
околу автомо билот и задол-
жен е за уб лажување на не-
среќа со кон тролирање на 
ABS-от и со контрола на про-
лизгувањето. Без бед нос та на 
патниците ја зголе му ваат и 
bi-ксеноски фарови, кои го 

осветлуваат патот во кри ви-
на. Исто така, инженерите на-
јавуваат дека ќе го на пуш тат 
brake by wire концептот, кој 
ќе го замени подобра хи дра-
улика. Се оче кува и ши рока 
палета нови мотори, од кој 
најинтересен е Е 63 AMG. 
Според првите најави, тој ќе 
развива 571кс. 

јата во природата), авто мо-
бил кој користи бројни ино-
вативни решенија. Ин те рес-
но е што ова е прв случај на 
автомобил, кај кој број ните 
иновативни решенија дојдоа 
од светот на при ро дата. Ав-

томобилот е со дизел мотор, 
има моќност од 140 кс и е 
опремен со SCR (Selective 
Catalytic Reduction). Зачуду-
вачка е ниската потрошу-
вачка на гориво, која изне-
сува само 2.8 литри на 100 км 
при брзина од 90 км/ч. "Ри-
бата" на Mercedes дос тигнува 
брзина од 190 км/ч, а од 0 до 
100 километри забр зува за 
8.2 секунди. Во поглед на 
сигурноста, скелетот на ри-
бата послужил како при мер 
за конструкцијата на во зи-
лото, па е постигната по-
добрена крутост за 40 отсто. 
Интересно е да се спомне 
дека структурата на кровот е 
со бројни стаклени повр ши-
ни, а наместо ретровизори 
се користени камери, со кои 
е подобрена прегледноста и 
е оптимизирана аероди на-
миката.


