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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

Fox има двонаменска уло-
га, го наследува Lupo, кој не 
успеа бидејќи изгледа исто 
како Polo, а значително е 

помал комфорот и речиси 
нема багажник. Најма лиот 
Folk svagen изгледа масивно 
и сериозно, особено одна-
пред. Кога ќе се погледне од  
страните се забеле жува кол-
ку е мал.  Долг е 383, широк 
166 и висок 154 cm. За раз-
лика од Polo овој ав томобил 
ќе се произведува само со 
три врати, што пре т ставува 
недостаток, но не та ка голем. 
Верувале или не, Fox во не-
говата основна из ведба е те-
жок еден тон, и е цврст како 
тенк. Тоа е голема предност 
кај малите авто мо били, кои 
обично не се многу стабилни. 
Ова е одлична мож ност купу-
вачите да купат мал авто-

мобил, во кој можат да се 
чувствуваат сигурно како и 
во големите. Пред пуш та ње-
то во продажба овој авто мо-
бил успешно ги помина crash 
тестовите и доби пет ѕвезди 
во Euro-NCAP crash тестот. 
Забрзувањето е до 176 км/ч, 
додека до стотка се забрзува 
за 17,5 секунди, а просечната 

потрошувачка му е околу 6 
литри на 100 ки лометри. Иако 
се произве дува во Бразил, 
Fox од глава до петици е 
автомобил на Folksvagen. Тој 
ќе биде убед ливо нај рас прос-
транет, нај солиден и најцврст 
градски автомобил и би мо-

жел да обезбеди успех на ев-
роп скиот пазар.

VOLKSWAGEN FOX  
СИЛЕН КАКО ТЕНК
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НАЈБРЗ ВО КЛАСАТА

KARERA ВО ПОМАЛО ПАКУВАЊЕ

ФЛЕШ  ВЕСТИ

РЕКЛАМА НА 
ПОСЕБЕН НАЧИН

Lapo Elkan, одговорен 
за маркетинг на необични 
идеи во Fiat, во соработка 
со претпријатието кое ги 
управува автопатиштата, 
са  ка да го држи италијан-
скиот дизајн на потребното 
ниво. На изложбените са-
лони на паркинзите на-
речени "Planet Italia" ќе ги 
прикажуваат најубавите 
производи од земјата, ме-
ѓу кои обувки, мебел и ви-
сока мода, но во посебни 
подрачја и Fiat, Lancia, Alfa 
Romeo и камиони на Fiat. 
Во моментов, во Рим се ра-
боти на пилот-проектот од 
седум милиони евра. Вну-
кот на последниот шеф на 
фирмата, Џани Ањели, но-
си дури и спортски обувки 
со старата ознака.

НА ТУРА СО ХИБРИД

Досега поп-идолот Пол 
Макартни можеше да се 
спротивставува. Но, сега 
по ранешниот "битлс" пот-
клекна. Неговата амери-
канска турнеја (стартува 
на 16 септември во Маја-
ми), ќе биде првата турнеја 
која е спонзорирана од 
фирма за автомобили: пре   -
миум-марката на Тојота се 
закачи за суперѕвездата. 
Макартни се залага за за-
штита на животната сре ди-
на и еколошки погодниот 
автомобилски погон од лич -
но ќе му прилега. Хи бри-
дот е поштедлив и по чист 
од обичните бензи нци. Лек -
сус води успешна кам пања 
во САД, каде што поз на ти-
те ги привлекува со хиб-
рид  на техника.    

Ford очигледно планира 
да направи најјак модел во 
"голф класата", а тоа е мо-
делот "fokus RS". Се покажа 
дека сите сомневања се оп-

равдани и дека новиот мо-
дел навистина бил развиен 
во Шведска, во развојниот 
центар на Volvo. Најинте-
ресна новина е сосема но-

виот шестцилиндарски мо-
тор кој од зафатнината од 3.2 
литри, според првите најави, 
ќе извлече 350кс. Секако 
ваквата сила ќе дојде до из-
раз само доколку најлутиот 
focus има погон на сите 
тркала, исто така, позајмен 
од Volvo. Се спомнува дека 
овој автомобил ќе има вр те-
жен момент повеќе од 450 
Nm, така што и менувачката 
кутија ќе биде позајмена од 
"mondeo ST TDCI" или пов-
торно од шведскиот партнер. 
Се очекува новиот "лут фо-
кус" да се појави на пазарот 
на почетокот на 2007 година. 

По повеќе најави Porsche официјално на 
пазарот го "исфрли" малото купе под името 
"kajman S". Овој ком пактен спортски двосед на-
правен е од базата на акту елниот "бокстер" но 
како по нов и поскап модел многу е поблиску 
до големата "karera". Со помош на своите 295кс 
и петтостепениот автоматски типроник S од 

место до 100 км/ч забрзува 
за 5.4 секунди, додека мак-
сималната брзина е офи ци-
јално декларирана на 275км/ч. 
Кајмановата еле гантна си-
луета сосема ги следи не го-
вите перформанси и намена, 
но и ги крие тај ните на аду-
тот. Дизајнерите овој мал 
спортски автомобил го на-
правиле и многу прак тичен 
поради тоа што за фат нината 
на товарниот простор изне-
сува 410 литри. Цената на 
поршеовото купе на гер ма н-
скиот пазар изнесува 59.000 
евра.


