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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

"ФРАНЦУЗИН" ЗА 
СЕКАКОВ ТЕРЕН

жат да се пронајдат многу де-
тали, кои навестуваат дека во 
најскоро време овој модел 
може да стане сериски про-
извод. Според најавите, овој 
теренец би требало да се по-
јави во продажните салони 

кон крајот на следната го ди-
на. Го придвижува Euro 4 мо-
тор, со зафатнина од 3.0 ли-
три и 250кс. Силата се пре-
несува на сите четири тркала 
со пречник од 22 инчи, преку 
седмостепен менувач. 

Рено конечно го призна 
по стоењето на својот SUV мо-
дел, кој под името "егеј" (ege-
us) ќе биде претставен на го-
динашниот Салон за авто мо-
били во Франкфурт. Приказ-
ната за овој модел на Рено е 
стара две години, кога ин сај-
дерите прв пат објавија дека 

оваа француска фирма раз ви-
ва возило, кое ќе биде кон-
курент на моделот на Toyota 
"RAV4". Како и сите други но-
ви концепти, "егеј" остава впе-
чаток како да слетал од друга 
планета. Во храбро заоб ле-
ните линии на концептот мо-
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УШТЕ ЕДЕН СПОРТСКИ "ИТАЛИЈАНЕЦ"

НАЈАВА НА ДЕСЕТТАТА ЕВОЛУЦИЈА

Кога станува збор за брзи автомобили, ита-
лијанските производители се наоѓаат некаде на 
врвот на списокот. Многумина кога ќе го слушнат 
и ќе го прочитаат името "Ферари" не прашуваат 
ништо и знаат дека станува збор за најдобриот 
спортски автомобил. Исто така, внимание зас-
лужува и концепт - возилото кое "Алфа Ромео" 
годинава го презентираше на Меѓународниот са-
ем за автомобили во Франкфурт, Германија. Во-
зилото е со задна влеча и со напред поставен 
мотор. Преносот на влечната сила го врши шест-

брзинскиот мануелен ме нувач.
Моторот со турбо полнење има 

вградени V8 цилиндри. Работната за-
фатнина на оваа машина изнесува 
4.244 сантиметри кубни. Штом ќе се 
стартува овој автомобил на 7.000 
вртежи во минута може да извади 
максимум од произведените 400кс. 
Како и да е, "Alfa Romeo 8C Spyder" е 
одличен спортски автомобил.

Mitsubishi "concept Sportback" е возило, кое 
најавува доаѓање на новиот хечбек од познатата 
јапонска фабрика. Моделот за кој се зборува 
дека е наследник на "лансер", покажува дека ја-
понските дизајнери популарни по своите те рен-
ски и рели возила, сè повеќе се определуваат 
кон поагресивни линии и кон модели за секој-

дневна употреба. Новиот кон-
цепт е значаен за фабриката, 
затоа што ќе промовираат и 
платформа, која е од стра-
тешки интерес за Mitsubishi. 
Таа ќе може да има голем број 
различни агрегати и поради 
своите технички решенија ќе 
послужи како основа за сите 
модели на Mitsubishi, кои ќе 
се појават во наредните три 
години. Сепак, од концептот 
"sportback" најмногу се оче-
кува неговата "лута" варијанта 
- новата "еволуција". Како што 
се најавува, "EVO 10" би тре-
бало да има околу 400кс.  

ФЛЕШ ВЕСТИ

ПОГЛЕД НАСОЧЕН ВО 
ПАТЕКАТА

Јапонскиот произво ди-
тел на автомобили "Тојота", 
про изведе безбедносна те х-
но логија, за која велат де ка 
ќе го принуди возачот пог-
ледот да му биде насо чен 
на па теката по која се дви-
жи. Ста нува збор за ком пју-
терски систем, кој про це си-
ра фото графии. Всуш ност, 
системот е поврзан со ка ме-
ра лоци рана близу во ла нот. 
Каме рата треба да де тек ти-
ра кога возачот ќе престане 
да гледа напред (на патот). 
Кога очите на возачот ќе 
почнат да "ша раат" на дис-
плејот позицио ниран близу 
воланот се вк лучува пре дуп-
редувачко св етло. Во исто 
време, сис те мот испушта зву -
чен сигнал, кој повеќе личи 
на бучава.

КОЛКУ ЧИНИ C2 VTR?

Во фабриката SQ Plus дој-
доа на оригинална идеја и 
од еден обичен Citroen C2 
VTR направија модел, кој е 
по скап дури и од Ферари. 
Це ната на оваа нивна "лу-
дорија" е верувале или не 
160.000 ев ра. За озвучу ва-
њето во ав томобилот биле 
потрошени 32.000 евра. За 
тие пари во него се вгра де-
ни: 20 звуч ници, 8 сабву фе-
ри и 11 поја чувачи со ком-
плетна моќ ност од 15,780 
ва  ти. Веро јат но  це ната од 
160.000 евра е само по чет-
на, бидејќи се очекува го-
лема заинтереси раност за 
овој модел, така што и во 
фаб  риката не можат да прет-
постават која цена би мо же-
ло да се добие за овој несе-
којдневен автомобил.


