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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

Дефинитивно "fi at punto" 
порасна, но не во толкава 
мера со што Италијанците би 
имале оправдување за него-

ГОЛЕМИ АМБИЦИИ ЗА 
МАЛИОТ "GRANDE PUNTO"  

виот нов прекар "grande". Во 
секој случај, во Фракфурт, ка-
де што официјално ќе биде 
претставен, многу се очекува 

од новото "punto". Со дизајнот, 
тој настанал на платформата 
на "opel corsa", кој заеднички 
го потпишуваат Giugiaro - Ит а-
лдизајн и Фиатовиот ди зајн-
ерски центар, "grande punto" 
најавува нов изглед за ид ни-
те модели на "Fiat". Интересно 
е тоа што "grande punto" веќе 
понуди повеќе дизел отколку 

бензински мотори. Штед ли-
вите опции подразбираат 
"mul tijet" мотори - од 1.3 ли т-
ри во верзиите со 75кс и 
90кс, како и од 1.9 литри со 
120кс и 130кс. Бензинците ги 
претставуваат 1.2 литарскиот 
мотор со 65кс и агрегатот со 
зафатнина од 1.4 литри со 
77кс.    



57  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 587 / 30.9.2005

"Honda" продолжува со "брзи" претставувања на 
но вите генерации на "civic", па по 33 години од првиот 
мо дел, кај нас веќе пристигнува осмата генерација на 
еден од најпопуларните автомо били од јапонската 
фабрика. Првите официјални фото гра фии покажуваат 
дека овој про изводител сериозно ги сфатил критиките 
дека акту ел ниот "civic" по тешко пре дизвикува емо-

ции. Можеби новиот дизајн е 
ди ску та би лен, но сигурно е 
де ка не е здодевен  и дека 
во зачот во новиот "civic" ќе 
би де запа зен. Поради ос три-
те скршени линии, "civic" го 
при мени три цот од "Alfa", од-
нос но брави те на задните вра-
ти се скри ени, што на ав томо-
билот му дава изглед на купе. 
На за д ниот дел има сл ични 
пре кр шени стакла ка ко и 
"Citroen" C4 со три вра ти.   

Овој жолт концепт на автомобил е на-
следник на познатиот модел на "citroen" - 
Picasso. Иако на прв поглед делува како 
некое необично купе, сепак C sport longe е 
вистински фамилијарен автомобил. Скри-
ениот заден столб и бравите на задните 
вра ти, вешто ја маскираат вистинската на-
мена на овој автомобил, во кој удобно мо-
жат да се сместат пет патници и нивниот 
багаж. Очигледно е дека челниците на "Ci-
troen" се одлучиле да продолжат со про из-
водство на необични автомобили со дина-

мични линии. Сè уште не е 
познато името на серискиот 
модел кој ќе настане од овој 
концепт, но се најавува дека 
на европскиот пазар ќе се 
најде на почетокот од след-
ната година. Во него нај доб-
ро ќе се вклопи дволи тар-
скиот турбомотор со сила од 
180кс. За купувачите на овој 
модел на располагање ќе 
биде и популарниот дволи-
тарски HDI мотор, за кој се 
очекува да биде оптимален 
партнер на спортски обли-
куваниот фамилијарен авто-
мобил.  

"СПОРТИСТ" ЗА ПЕТМИНА

ОСМА ГЕНЕРАЦИЈА 

ФЛЕШ  ВЕСТИ

"PUNTO" ВО СРБИЈА

По неколкумесечна неиз-
весност, единствениот срп-
ски производител на авто-
мобили го потпиша дого-
ворот со "Fiat" за про из вод-
ство на моделот "Punto" во 
нивните погони. Пред ст ар-
тот на производството ќе 
бидат потребни големи вло-
жувања, бидејќи со години 
наназад "Застава" нема на-
правено никаква техно лош-
ка модернизација. Според 
зборовите на директорот 
на "Застава", Зоран Радо је-
виќ, ќе бидат инвестирани 
15 милиони евра и ќе се от-
ворат околу 1.000 нови ра-
ботни места.

НАЈБРЗИОТ HUMMER 

Geiger Cars е водечки ев-
ропски тјунер на авто мо-
били од американски мар-
ки. Најбрзиот Hummer на 
св етот доаѓа токму од нив. 
Ѕверот кој "шиша" со 250 
км/ч, тоа го постигнува бла-
годарение на седумлитар-
скиот мотор V8 со моќност 
од 700 кс при 5.500/Rpm и со 
вртежен момент од 900Nm.

Во тјунинг пакетот вле гу-
ваат и хромирани бан да жи 
од 28", сопирачки со пр еч-
ник од 308 mm, спорт ско 
подвозје, бисерна боја и 
ексклузивна опрема во ка-
бината со мултимедиски си-
стем. И покрај огромната те-
жина од 3.1 т, чудовиштето 
наречено Hummer H2 7.0 
Compressоr има перфор-
манси на вистински спорт-
ски автомобил. Пример за 
тоа е и забрзувањето од 0 
до 100, кое го постигнува за 
6.5 секунди.


