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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

СПОРТСКО СААБОВО 
КОМБЕ

"Saab USA" го претстави 
спортското комбе со пет вра-
ти. Американско-шведското 
комбе е наречено "9-3 Sport-
Combi". Спортското комбе ќе 
почне да се продава оваа 
есен по цена од 27.620 до ла-
ри и таа се однесува на ос-
новниот модел. Другиот мо-

дел кој се нарекува уште и 
"Аеро" ќе чини 33,620 долари. 
За овие пари може да се до-
бие комбе со мотор кој про-
изведува 250 кс и V6 цилин-
дри. Работната зафатнина на 
спортското комбе изнесува 
2,8 литри. Не смее да се изо-
стави и турбо полнењето. 

Соп ствениците на "Аеро" мо-
делот можат да избираат да-
ли сакаат шестбрзински ма-
нуелен менувач или, пак, пр-
еносот за нив да го врши т.н. 
"Sentronic" автоматски мену-
вач. Во палетата саабови сп-
ортски комбиња има и дизел 
модел 9-3 2.0Т. Ова комбе има 
мотор со работна зафатнина 

од 2 литра. Во стандардната 
постава тоа има 210 коњски 
сили. Преносот на моќноста 
се врши со помош на пет бр-
зински мануелен менувач. Ре-
лативно ниската цена на моќ-
ните комбиња и нивната уни-
верзална примена ги прават 
мошне интересен производ 
на автопазарот.
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"Ford Mustang" исфрли но-
ва ограничена серија на мо-
дернизирана верзија на "Mus-
tang II" од 1976/77 година. Од 
фотографијата може да се за-
бележи агресивниот изглед 
на овој "Mustang", пнев ма ти-
ците се 20-инчни. На предната 

СПЕЦИЈАЛНА СЕРИЈА НА "MUSTANG" 

хауба има функционална ло-
патка за воздух. Внатрешноста 
на мустангот е од "исчистен" 
алуминиум. Ваквиот ентериер 
прави компактна целина со 
надворешниот изглед на ав-
томобилот со две врати. Како 
посебен детаљ се смета тро-

бојната решетка на предниот 
дел од автомобилот. Годинава 
ќе се произведат 3.000 мус-
танзи од овој вид, а нивната 
цена треба да се движи од 
38.000 до 41.000 долари.

УНИКАТЕН, БРЗ И ИНТЕРЕСЕН

ФЛЕШ ВЕСТИ

МАСОВНИ 
ОТПУШТАЊА ВО "VOLK-

SWAGEN"

Во наредниот период нај-
големиот европски про из-
водител на автомобили ќе 
отпушти неколку илјади 
вработени од своите про из-
водствени погони во Гер ма-
нија.

Масовните отпуштања се 
резултат на преголемите ка-
пацитети, па редукцијата на 
работната сила ќе се случи и 
покрај зголе мувањето на 
продажбата. Дека вакво не-
ш то е неминовно беше јасно 
уште минатиот месец кога 
генералниот директор пре-
дупреди дека "Volkswagen" 
има проблем со прескапата 
работна сила.

"PEUGEOT MOOVIE"

Прототипот кој би тре ба-
ло да биде направен, набрзо 
ќе се движи со помош на 
електрична енергија и ќе 
има многу новитети, кои до-
сега не биле воопшто ко-
ристени во автомобилската 
индустрија. Двоседот "mo-
ovie" ќе има две големи тр-
кала (всушност само рамки), 
на кои ќе се наоѓаат вратите 
со простран влез за пат ни-
ците. Големите тркала се на-
правени од причина да се 
прават што помалку вртежи 
и со тоа да се заштеди елек-
трична енергија.

Работната зафатнина из не-
сува 1.164 сан тиметри кубни. 
Со работа на машината се 
добива моќност од 152 кс, 
која се пренесува со помош 
на шестбрзинскиот секвен-
цијален менувач. До каз за тоа 
дека станува збор за брз ав-
томобил се оние 224 кило-
метри на час кои авто мобилот 
може да ги развие. Можно е 
некому да му се кре не адре-
налинот доколку во зејќи се 
во  ваквиот авто мо бил за 4,1 
секунда ја достигне брзината 
од 100 километри на час.

"T-Rex", освен што е брз автомобил, мора 
да се признае дека ако ништо друго, има 
уникатен и неповторлив изглед.

Како што може да се види од фото гра-
фијата, "T-Rex" е автомобил со две седишта и 
три тркала. Основната верзија чини 48.000 
долари.

Производителот на ова возило е "Cam-
pagna" и тие решиле нивниот производ да 
тежи само 410 килограми. Моторот има че-
тири цилиндри, кои се поста вени во линија. 


