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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

МОДЕРЕН РЕТРО ИЗГЛЕД

За следната сезона Krajsler 
го освежи моделот PT крузер 
со нежен редизајн, нов ен те-
риер и поефикасни пер фор-

манси. На предниот дел е 
про менет браникот, кој про-
должува во атрактивен спој-
лер за светла за магла, до де-

ка маската каде што е смес-
тен ладилникот е скра тена и 
не се спушта повеќе под бра-
никот. На овој модел се ре ди-
зајнирани и предните свет ла 
додека, пак, Крај сле ровиот 
знак е проширен, со што би 
бил позабележителен. Енте-

риерот ја доби својата нова 
централна конзола, но се ра з-
бира и сосема пораз лични 
седишта, кои придо несуваат 
за подобар комфор. За пер-
формансите на Krajsler PT кр-
узерот е задолжен но виот тур  -
бомотор со јачина од 230 кс. 



57  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 581 / 19.8.2005

ПРОМОЦИЈА НА ГАЛЕБОВИ КРИЛЈА

БРЗ СКОК НА МАЧКАТА

Моделот Sportia Latina е автомобил, кој најавува вра ќање 
на фиатовите купеа. Моделот, кој речиси кришум е прет-
ставен на Салонот за автомобили во Барселона, делува како 
да може набрзо да стане сериски производ. Овој прототип со 

врати во облик на галебови 
крилја, поставен на осно-
вата на Alfa 147, претста-
вува вистински промотор 
на новите тех но логии. Spor-
tiva Latina се уп равува по 
пат на "drive by wire" сис-
темот, кој ја исклу чува фи-
зичката вр с ка меѓу во ла-
нот и тр ка ла та. Исто та ка, 
инте рес но е тоа што овие 
авто мо били со елек трон-
ски волан се забр а не ти на 
ев роп ски те па тишта, што 
не ги воз бу дува чел ниците 
од Тори но. Тие на јавуваат 
дека ов аа тех но логија ќе 
биде дел од стан дардната 
опрема за помал ку од де-
сет години.

Моментно најпро дава ни-
от модел Jaguar S - типот на-
скоро ќе понуди посебен 
спортски пакет, кој слично 
како и кај моделот Х - типот 
го менува карактерот на ав-
томобилот, претворајќи го 
од елегантна лимузина во 

расен спортист. Новите спој-
лери и дополнителните вси-
сувачи за воздух му даваат 
на S - типот поагресивен из-
глед. Стилската појава ја за-
окружуваат новите 18 - инчни 
алуминиумски бандажи. Не 
калкулирајќи ги тркалата, це-
ната на тркачкото шминкање 
на S - типот е 200 британски 
фунти, износ за кој се добива 
лимузина со изразито сп орт-
ски карактер. 

ФЛЕШ ВЕСТИ

S8 СО МОТОР ОД 
LAMBORGHINI

Новиот врвен спортист 
кој речиси е завршен кај Au-
di, S8, ќе се појави про летта 
2006 година, а на ста пува со 
нов концепт. Него виот десе т-
цилиндрец во V (од Lambo-
rghini Gallardo) со директно 
вшприцување бензин, FSI до-
аѓа до 450кс, а погонот Quat-
tro ја рас пре делува моќта по-
веќе кон задните тркала по 
при мерот на помалиот RS4. 
За да се направи поа ги лен, 
во нормален случај на зад-
ната оска одат до 60 отсто од 
моќта. Покрај тоа, S8 до бива 
керамички сопирач ки, кои 
веќе можат да се на рачаат во 
дванаесет ци лин дар скиот А8 
со иста моќ.

MICRA CC ДОАЃА 
ЕСЕНВА

Micra CC ќе се продава од 
есенва со два мотора (88 или 
110 кс). Кабриото со кон фи-
гурација 2+2 има стаклен по-
крив кој се сп ушта, од обич-
ната Micra е подолга девет и 
пониска четири сантиметри. 

АВТО КУЌА ВО НОВ 
ОБЈЕКТ

Од летово Авто Куќа ра-
боти во новиот сервисно-
продажен центар, лоциран 
во скопската населба Зе ле-
никово, спроти хотелот "Бел-
ви". Покрај одделот за ла ки-
рање, кој веќе работи со 
полна пареа, новитет во ра-
ботата на овој дилер и сер-
висер на Opel и Shevrolet е 
дијагностичкиот од дел, во 
кој се врши основна про вер-
ка на состојбата на возилото 
и потребните ин тервенции му 
се соопш ту ваат на соп стве ни-
кот на са мото место.


