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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

"FORD FIVE HUNDRED" 
НОВА ФОРДОВА ГОРДОСТ 

Кога станува збор за "Ford 
Five Hundred" или Ford 500, 
не може точно да се од го-
вори на прашањето што е 
прво: автомобилот или су б-
урбаното возило (SUV). Ова 
возило се одликува со голе-
ма просторност и функцио-

налност. Во фабриката "Фо-
рд" најмногу се гордеат со 
задните седишта, таканаре-
чени театарски, со кои се 
добиваат три дополнителни 
седишта. Со можноста за 
поделеност на клупата т.е. на 
седиштето, исто така, се до-
бива дополнителен багажен 
простор, кој ги задоволува 

барањата и на најпребир ли-
вите. За тоа какви се над во-
решните линии и стилот на 
овој автомобил, можете и са-
ми да се уверите од фото гра-
фиите. Моторот претежно е 
направен од алуминиум, од-
носно алуминиумски се бло-
ковите и главите. Што се од-
не сува до техничките мож-
ности на овој автомобил, Fo-

rd 500 има мотор со работна 
зафатнина од 3.000 санти-
метри кубни. Оваа машина 
има шест цилиндри, а зад бр ој-
ката како наставка стои бук-
вата "V". Моќноста на "Ford 
Five Hundred" се огледува во 
неговите 203 кс. Преносот на 
моќноста се врши со помош 
на шестбрзинскиот автомат-
ски менувач.
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САЈБЕР "ОЛДТАЈМЕР"

АУДИ КОНЦЕПТ ВОЗИЛО

"Shooting Brake Concept" автомобилот на "Ауди" беше пре-
зентиран на Саемот за автомобили во Токио. Овој автомобил 
се одликува со спортски моќна динамика, подобро решен 
простор и поголема функционалност, што го разликува од 
неговите претходници.

Интересното возило на фотографиите 
се вика "MILA Concept" (Magna Innovation 
Lightweight Auto). Самото име кажува дека 
станува збор за иновативно и ново во зило. 
Овој автомобил влегува во катего ријата 
спортски едноседи, со мотори од средна 
големина. Но, сосема е можно во иднина 
да се произведува ваков автомобил но со 
две седишта. Концепт-возилото ко ристи 
компримиран природен гас, но ќе биде 
овозможено да се вози и на обично гориво. 
Ако овој "сајбер-олдтајмер" некому му из-
гледа нежно, би било доб ро да знае де ка макси малната брзина, ко ја 

тој ја постигнува е 200 км/ч. 
Мо то рот чија работна за фат-
нина е 1.600 санти ме т ри куб-
ни има четири ци лин дри. Ма-
шината има моќ ност од 150 
кс кои најдобро се од не-
суваат на 6.000 вр тежи во 
минута. По гонски се зад ните 
тркала, а менувачот е шест-
брзински. Од 0 до 100 ки ло-
мет ри на час "MILA Koncept" 
забрзува за 6.9 секунди. Ин-
тересен мо мент е тоа што ка-
росеријата е направена од 
ме шавина на стакло и пл ас-
тика.

ФЛЕШ ВЕСТИ

БЕБЕ-РОЛС ВО 2009

"Ролс Ројс" реши да про-
изведе автомобил од по ма-
ла класа, кој ќе биде "по-
евтин", а сепак елегантен и 
луксузен како неговите по-
големи "браќа по тркало". 
Новиот луксузен седан не-
ма да се појави на пазарот 
пред 2009 година, пора чу-
ваат производителите. Ако 
луксузниот "Фантом" чи не-
ше 332.000 долари, новиот 
автомобил би бил со ос но-
вна цена од 180.000 до ла ри.

NISSAN PIVO

Nissan Motor Co., Ltd., го 
откри својот нов модел Nis-
san Pivo, кој претставува 
фантазиски спој на елек три-
чен концепт на автомобил, 
во партнерство со прочу-
ениот јапонски артист Ta-
kashi Murakami од компа-
нијата Ginza Gallery, која се 
наоѓа во центарот на Токио. 
Pivo, кој ќе биде претставен 
на годинашниот Саем за ав-
томобили во Токио, има го-
лема предност во тоа што 
може да се маневрира 360 
степени, елиминирајќи ја 
по т ребата од користењето 
на рикверц брзината.

Возилото произведува 
250 кс со помош на моторот, 
чија работна зафатнина из-
несува 3.200 сантиметри куб-
ни и шест цилиндри. Авто-
мобилот има постојан погон 
на сите четири тркала. Мо то-
рот најмоќно работи на 6.200 
вртежи во минута. Концепт-
возилото развива брзина од 

0 до 100 километри на час за 
6.0 секунди, а максималната 
брзина која може да ја по с-
тигне е 250 километри на 
час. Мора да се напомне де-
ка брзината е намерно огра-
ничена.

Менувачот одговорен за 
пренесување на моќноста на 
четирите тркала кај "Audi 
Sho oting Brake Concept" е 
шестбрзински. Со активи ра-
ње на спортскиот мод кај ав-
томобилот се појавува ин-
фор мација за постапката на 
екранот, кој е сместен на таб-
лата за инструменти.


