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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

И официјално "Jaguar" го 
претстави своето ново купе 
"XK". Се работи за модел кој е 
директен наследник на "ad-
vanced 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, најзна чај-
на е неговата неверојатно 
лес на каросерија. Поради тоа 
претставен е модел со само 
1.595 килограми, полесен од 
сличните ривали, но и од сво-
јот претходник. Благода ре-
ние на единствената техно-

лош ка постапка, оваа лесна шасија е и поцврста за 31 про-
цент во однос од стариот "XK". Во новиот олеснет модел по-
ставен 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.  

НОВО "ОЛЕСНЕТО" 
КУПЕ JAGUAR
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ИМПРЕСИВНА "IMPREZA"

НАЈНОВО BMW 

Новото BMW Z4 во М из-
ведба претставува осве жу-
вање во производствената 
линија на баварските про из-
водители. Според пос лед ни-
те информации, би тре ба ло 
да станува збор за авто мо-
бил, кој има мотор со шест 
ци линдри, кои со својата ра-
бота произведуваат 343 кс. 
Работната зафатнина на овој 
автомобил е 3.200 санти мет-
ри кубни. Овој модел нема 
бр  зо да влезе во сериско про -
изводство, но Германците ве-
туваат дека прототипот од 
дефинитивната верзија ќе 
биде претставен на Меѓуна-
родниот саем на автомобили, 
кој секоја година се одржува 
во Франкфурт.

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

ФЛЕШ ВЕСТИ

АВТОМОБИЛ НА 
АЛКОХОЛ ЗА 3,5 

МИЛИОНИ ДОЛАРИ

Ако автомобилот троши прем-
ногу гориво, "Najman Mar kus 
group" има совр ше на оп ција 
за божикен пода рок - ле талото 
"skajkar", кое чини 3,5 милиони 
долари, се движи на еколошки 
ал кохол, со макси мална бр зи-
на од 560 км/ч. Го диш ната "Бо-
жикна книга за по да ро ци за 
богатите" на произ  во дителот 
на луксузни авто мобили не 
покажува знаци на слабост во 
тешките еко номски моменти. 
Прото ти пот на "М400 skajkar" е 
ди зајниран како без беден, до-
стапен и лесен за упо треба 
како и автомобилот. "Ог ра-
ничен број 'М400-тки' се оче-
кува да бидат достапни во на-
редните три години, но заин-
тересираните купу вачи уште 
сега можат да го купат прото-
типот", се вели во каталогот на 
"Najman Mar kus".

ТРКА НА СОЛАРНИ 
АВТОМОБИЛИ

Дваесет и два автомобила 
кои се движат на соларна енер-
гија ќе се тркаат во го динеш-
ната Светска соларна трка од 
градот Дарвин на северниот 
дел од Австра ли ја до Аделаида 
на јужното кр ајбрежје. Холанд-
скиот тим "Nuon" со автомо би-
лот "Nu na 3" е фаворитот за кој 
се очекува да ја оствари тре-
тата победа по ред. Негови нај-
големи ривали се тимо вите 
"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 ми-
нути. Разо чарување за орга ни-
за то ри те е тоа што тимот од 
Блис киот Исток, кој прв пат се 
пријавува во трката која се 
одржува од 1978 година, не ма 
да тргне од стартната ли нија. 
Автомобилот "Пер сис ка газе-
ла", кој го изградил тим од Уни-
верзитетот во Те херан, за гла-
вил во тран зи тот и нема да пр и-
стигне на време.

до сегашните автомобили по 
дизајн и отвора нов правец 
во кој може да се движи про-
изводителот. Новиот Turbo 
Parallel Hybrid (TPH) мотор е 
со работна зафатнина од 2.000 
сантиметри кубни. Ма шината 
која во основа е "box er turbo", 
конструирана е да произ ве-
дува 300 кс, речиси 30 кс по-
веќе од стандардната "Im-
preza Sti". Новата "Impreza" 
не само што импресио ни ра 
со надворешноста и моќ -
носта, туку таа е добра и во 
сегментот на екологијата (со 
намалена емисија на јагле-
род двооксид) и еконо мич-
носта.


