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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

FORD SAV ЌЕ СЕ 
ПРОИЗВЕДУВА СЕРИСКИ

Ford и официјално по твр ди дека наскоро ќе го лан-
сира моделот SAV, базиран на  концептот претставен во 
Женева. Моделот спаѓа во т.н. Sports Activity Vehicle 
група на возила, која ком бинира неколку својства на 
концепти. Позициониран ме ѓу лимузинското Mondeo и 
Galaxy, идниот модел би тре бало да ги привлече купу-

вачите, кои воопшто не им се наклонети на традицио-
нал ните решенија. Динамичниот изглед ќе го следи вон-
се риски комфор и особини во возењето. Платформата 
на моторот ќе биде позајмена од познатите постоечки 
мо дели, што би требало да влијае на конкурентната це-
на. Според официјалните из јави, името на моделот и си-
те технички детали ќе бидат објавени на почетокот на 
2006 година, кога ќе биде и официјално претставен на 
па  зарот.
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IMPREZA СО "ФЕЈСЛИФТИНГ"

MERCEDES BRABUS M-КЛАСА

Subaru Impreza со "феј слифтингот" го доби го ле ми от 
нос, кој прв пат беше за бележан на спортскиот те ренец 
Tribeca. Отворите за воздух и предните светла во форма 
на крило треба да пот сетуваат на тоа дека Subaru про-
изведува и авиони. Нов основен мотор ќе биде 1,5 ли-

тарски боксер со 95кс. Врв-
ниот модел WRX STI доби по-
голем вртежен момент, мо-
дифициран менувач и нова 
распределба на моќ во по-
гонот на сите тркала. Impreza 
ќе се појави кон крајот на 
оваа година.

Ексклузивен, индиви ду а лен и моќен - 
вака струч ња ците на Brabus ја опишуваат 
својата најнова креација, мерцедесовата 
М-класа, која претрпе посебен третман. 
За возачите кои не одолеаја на сè по го-
лемата популарност на дизелашот, Brabus 
опе ративните зафати ги изврши на мо-

делот ML 320 CDI, на кој си-
лата му е зголемена на 227 
кс, а вртежниот момент на ви-
соките 590 Nm за само 1.600 
о/мин. Меѓутоа, нај силна е 
бензинската верзија која по 
Brabus третманот располага 
со 445кс, врте ж ниот момент 
од масивни 635 Nm за 4.500 
о/мин., што е доволно за за-
брзување од 0 до 100 км/ч за 
само 5.5 се кунди и мак си-
мална брзина од 262 км/ч. За 
оваа креација подготвена е и 
посебна шм ин ка, која ги од-
војува од ст андардните мо-
дели, особено поради ог ром-
ните тркала од 22 инча.

ФЛЕШ  ВЕСТИ

STREET ЌЕ СЕ 
ЗБОГУВА 

Во јули, по 37.000 про-
изведени примероци, ќе 
прекине со производ ство-
то на родстерот на Ford 
во Пининфарина. Дво се-
дот де битираше летото 
2003 година. Сега лентите 
се под готвуваат за Fokus 
ка брио, кој ќе почне да се 
про дава в година.

НЕМА НИКОГО ЗАД 
ВОЛАНОТ

Како да го вози некој 
дух - Touareg со сензори, 
но без возач зад воланот. 
Прототипот на VW мина-
тиот месец прв пат се по-
јави во јавност за да по ка-
же што го научиле луѓето. 
Големиот Touareg возеше 
по теренот како да го вле-
че некое невидливо јаже. 
На 8 октомври Volkswa-
gen треба да го заврши 
раз војот на возилото со 
кое ќе учествува на Grand 
Cha llenge 2005 во Аме ри-
ка, на трката од единствен 
вид, со возила без возач. 

ГОЛЕМИОТ 2+2 ЌЕ СЕ 
ВИКА LAGARTIJA 

Италијанската спорт-
ска марка планира GT со 
кон фигурација 2+2, кој ќе 
ли чи на Espada од 60-тите 
години на ХХ век. Купето 
ќе има каросерија од кар-
бон и дванае се т цилин-
дрец од Murcielago. Лук-
сузниот Lambo ќе се вика 
Lagartija, според то ре ро-
то кое му го по дари жи-
вотот на Murcielago. Кон-
курентот на Fe rrari Sca gli-
etti се очекува да се по ја-
ви во 2009 го ди на. 


