АВТО
ИНФО

НОВО "ОЛЕСНЕТО"
КУПЕ JAGUAR

лошка постапка, оваа лесна шасија е и поцврста за 31 процент во однос од стариот "XK". Во новиот олеснет модел поставен е 4.2 литарски јагуаров мотор со сила од 298 кс, кој за
6.2 секунди достигнува до 100км/ч и масата е засилена за 10
проценти.
Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

И официјално "Jaguar" го
претстави своето ново купе
"XK". Се работи за модел кој е
директен наследник на "advanced lightweight coupe",
концепт кој беше претставен
на почетокот на оваа година
на Салонот за автомобили во
Детроит. Од него е преземен
дизајнот и се разликува само
по детали, покажувачите на
насоката на возење кои се
неопходни. Сепак, најзначајна е неговата неверојатно
лесна каросерија. Поради тоа
претставен е модел со само
1.595 килограми, полесен од
сличните ривали, но и од својот претходник. Благодарение на единствената техно56 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 589 / 14.10.2005

НАЈНОВО BMW

Новото BMW Z4 во М изведба претставува освежување во производствената
линија на баварските производители. Според последните информации, би требало
да станува збор за автомобил, кој има мотор со шест
цилиндри, кои со својата работа произведуваат 343 кс.
Работната зафатнина на овој
автомобил е 3.200 сантиметри кубни. Овој модел нема
брзо да влезе во сериско производство, но Германците ветуваат дека прототипот од
дефинитивната верзија ќе
биде претставен на Меѓународниот саем на автомобили,
кој секоја година се одржува
во Франкфурт.

ФЛЕШ ВЕСТИ
АВТОМОБИЛ НА
АЛКОХОЛ ЗА 3,5
МИЛИОНИ ДОЛАРИ

ИМПРЕСИВНА "IMPREZA"

Иднината на "Subaru" се
гледа во новиот модел на
"Impreza". Овој автомобил, со
сите новитети кои ги носи,
треба на фирмата да й овозможи драматична промена
на пазарот. "Impreza" треба
да се искачи на првото место
по продажба во својата класа. Автомобилот кој ќе почне
да се продава во 2007 година
претставува екстремна алка
во синџирот на еволуција за
"Subaru". Тој отскокнува од

досегашните автомобили по
дизајн и отвора нов правец
во кој може да се движи производителот. Новиот Turbo
Parallel Hybrid (TPH) мотор е
со работна зафатнина од 2.000
сантиметри кубни. Машината
која во основа е "boxer turbo",
конструирана е да произведува 300 кс, речиси 30 кс повеќе од стандардната "Impreza Sti". Новата "Impreza"
не само што импресионира
со надворешноста и моќноста, туку таа е добра и во
сегментот на екологијата (со
намалена емисија на јаглерод двооксид) и економичноста.
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Ако автомобилот троши премногу гориво, "Najman Markus
group" има совршена опција
за божикен подарок - леталото
"skajkar", кое чини 3,5 милиони
долари, се движи на еколошки
алкохол, со максимална брзина од 560 км/ч. Годишната "Божикна книга за подароци за
богатите" на производителот
на луксузни автомобили не
покажува знаци на слабост во
тешките економски моменти.
Прототипот на "М400 skajkar" е
дизајниран како безбеден, достапен и лесен за употреба
како и автомобилот. "Ограничен број 'М400-тки' се очекува да бидат достапни во наредните три години, но заинтересираните купувачи уште
сега можат да го купат прототипот", се вели во каталогот на
"Najman Markus".

ТРКА НА СОЛАРНИ
АВТОМОБИЛИ
Дваесет и два автомобила
кои се движат на соларна енергија ќе се тркаат во годинешната Светска соларна трка од
градот Дарвин на северниот
дел од Австралија до Аделаида
на јужното крајбрежје. Холандскиот тим "Nuon" со автомобилот "Nuna 3" е фаворитот за кој
се очекува да ја оствари третата победа по ред. Негови најголеми ривали се тимовите
"Au rora 101" од Австра лија и
"Ha nsGo" од Гер ма нија. Во
2003 година "Nuna 2" постави
рекордна брзина изминувајќи
ја патеката за 30 часа и 54 минути. Разочарување за организаторите е тоа што тимот од
Блискиот Исток, кој прв пат се
пријавува во трката која се
одржува од 1978 година, нема
да тргне од стартната линија.
Автомобилот "Персиска газела", кој го изградил тим од Универзитетот во Техеран, заглавил во транзитот и нема да пристигне навреме.

