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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

НОВА ASTRA КУПЕ СО ДВЕ ВРАТИ

сторот од 302 литрa се пре-
твора во простор од 1.030 ли-
три кога задните седишта ќе 
се спуштат. Што се однесува 
до техничките карактеристики 
на автомобилот, моторот е 
со волумен од 1.800 санти-
метри кубни. Бројот на ци-
линдрите кои се поставени 
во линија е четири. Главите 
на цилиндрите се направени 

од алуминиум. Она што ги 
подобрува перформансите 
на возилото се 16-те вен ти-
ли. Моќноста на моторот е 
125 кс, кои својот максимум 
го даваат на 5.600 вртежи во 
минута.

Оваа движечка сила до че-
тирите тркала се прене су ва 
со помош на петбрзин скиот 
менувач.

Новиот симпатичен и со-
фистициран изглед на купето 
со две врати се води под 
името "Holden Astra". Цената 
на чинење на новата "Astra 
Coupe OCP" изнесува 23.490 
долари. Ако погледнеме вна-
тре во кабината на оваа 
"Astra" ќе почувствуваме ми-
нимализам, но затоа воланот 

и копчињата околу него се 
сосема логично и функцио-
нално поставени. Предните 
седишта во автомобилот 
имаат шест позиции, кои ма-
нуелно можат да се подесат. 
Бидејќи се работи за купе со 
две врати, задните седишта 
не нудат многу простор, но 
тоа се очекува. Сепак, про-
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БЕСКРОВЕН "BENTLEY"

На годинашниов Саем за автомобили во Франк-
фурт, на 13 септември, на јавноста й беше при ка-
жан "Fisker Tramonto", кој многумина посетители ги 
остави без здив. Редефинирањето на ав томо бил-
ските перформанси, елеганцијата и лукс узот кои 
ги поседуваше новиот автомобил, како и квали те-
тот на материјалите го предизвикаа по зитивното 
расположение кај присутните. Авто мобилот распо-
лага со мотор чија работна зафат нина изнесува 
5.500 санти мет ри кубни. На тоа се до дава и "ка-
рактеристиката" - "Compressor В8". Машината има 

Кон крајот на 2005 година "Bentley" й прет ста-
вува на јавноста новиот луксузен автомобил де-
фи ниран како 2+2 кабриолет. Го презентираме 
но виот "Continental GT". За внатрешноста на овој 
модел не треба многу да се говори од едноставна 
причина што сè е најдобро. Најквалитетна кожа, 
природно дрво и линија, што значи луксуз. Колку 
за да се одржи традицијата на марката "Bentley", 
подвижниот кров на "Continental GTC" изработен 
е од меко платно. Што се однесува до техничките 

карактеристики на авто мо-
билот и тие се врвни. Да поч-
неме од обратен редослед. 
Максималната брзина која 
може да ја постигне овој 
престижен и потентен модел 
се 304 километри на час. Со-
фистицираниот автомобил 
кому му се влечни сите че-
тири тркала, има мотор со 
W12 цилиндри. Работ ната за-
фатнина на автомобилот из-
несува точно 5.998 сан ти мет-
ри кубни. На 6.100 вртежи во 
минута најдобро функц иони-
раат 552 кс.

моќност од 610 кс кои нај доб-
ро се искористени на 2.000 
вртежи во минута. "Fis ker Tra-
monto" е од оние ав то мо би-
ли кои се со електрон ски ог-
раничена максимална брзи-
на. Овде ста нува збор за ог ра-
ни чу вање на 325 кило метри 
на час. Стартноста на автомо-
билот е повеќе од одлична и 
од 0 до100 кило метри на час 
развива за по малку од 4 се-
кунди.

СУПЕР ВОЗИЛОТО "FISKER TRAMONTO"

ФЛЕШ ВЕСТИ

НАЈСКАПО 
КАМПЕРСКО КОМБЕ

Најголемото и најлуксуз-
ното кампирачко комбе-ка-
мион чини 1 милион фунти. 
Возилото го конструираше 
австриската компанија "Ac-
tion Mobil". Должината на 
возилото е 20 метри, а кон-
струирано е да издржува 
долги патувања низ пусти-
ната. Моторот има работна 
зафатнина од 13 литри и 
600 кс.

Освен луксузната вна-
трешност, ова возило може 
да пренесува 2.500 литри 
дизел гориво и што е нај-
важно 4.000 литри вода. Це-
лото возило е рачно напра-
вено и било потребно 1,5 го-
дина за да се направи. На-
рачател на ваквото возило 
е некој шеик.

ХИБРИДНИ ВОЗИЛА ЗА 
ПОЧИСТА СРЕДИНА

"Ford", "Honda" и "Toyota" 
направија возила, кои се 
движат комбинирано на го-
риво и на електомотори. 
Промоцијата на овие авто-
мобили се случи во "Sierra 
Club", најголемиот клуб на 
екологисти специјализи ра-
ни за животна средина. Оваа 
промоција се одржа непос-
редно по критиките на еко-
логистите упатени до авто-
мо  билската индустрија, ко-
ја и натаму продолжува да 
произведува возила на го-
риво. Новопретставениот 
мо дел на Ford се вика "Ford 
Escape Hybrid", Станува зб-
ор за субурбано возило (SUV). 
Honda својот после ден хиб-
рид го нуди под "на слов": 
"Civic Hybrid", кој мо же да 
помине 80 километри со 
галон (3,8 литри), до кол ку 
се во зи по автопат или по 
град   ските улици.


