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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

MERCEDES R63 AMG 
LARGE WAGON

Според некои први на ја-
ви, јавноста се информира 
дека постојат дури две AMG 
верзии на R-класа, и тоа сп ом-
натата R55 AMG, која ќе про-
изведува сила од 500 кс со 
помош на 5.5 литарскиот V8 

агрегат. Дополнително се 
очекува пристигнувањето на 
исклучително силната R63 
AMG верзија, која ќе биде 
при движена, исто така, од V8 
мотор, кој во ова возило има 
работна зафатнина од 6.3 

литри, а ветува сила од околу 
615 кс, што ќе биде и повеќе 
од доволно за семејната R-
класа да обезбеди перфор-
манси достојни на супер сп ор т-
ски автомобил. Исто така, на-

јавено е дека посилен V8 мо-
тор ќе се вградува и во след-
ната генерација на S-класата. 
Официјалната најава R63 AMG 
може да се очекува дури во 
2007 година. 
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 НОВАТА ВИТАРА

"ЗЕЛЕНА" ЛИМУЗИНА

По неколку тестирања на SUV моделот RX400h во Ати-
на, кој имавте можност да го видите во еден од претход-
ните броеви, сега прикажуваме уште еден "зелен" нови-

"Suzuki Grand Vitara" веќе се 
продава и на западниот па зар. 
Основниот модел чини 19.594 
долари. Моторот со кој рас-
полага ова SUV-возило има ра-
ботна зафатнина од 2.7 литри и 
185 кс. Погонски тр к ала на овој 
модел за 2006 го ди на се задните, 
а моќноста т.е. влечноста се пре-
несува со помош на петбр зин-

ФЛЕШ ВЕСТИ

НОВ TDI МОТОР

По повод 10-годиш ни на-
та на TDI моторите, "Vo l k-
swagen" ги претстави но-
вите TDI мотори со новата 
технологија на пумпа - мл аз-
ник, со сила од 66 ки ло вати 
или 90 кс. Новиот мо тор се 
вградува во новиот голф та-
ка што прераснал во нов, 
исклучително ат рак тивен мо -
дел на овој по  пуларен ав то-
мобил.

ОДЛИЧНО ДИЗЕЛ BMW

"АЛПИНА Д3" претставу-
ва одличен дизел прет став-
ник, кој излегува од ба вар-
ската фабрика за автомо-
били "BMW". Најголемиот 
ад ут на овој автомобил во 
споредба со неговите "род-
нини-бензинци" е еконо-
мичноста. За да помине 100 
километри на оваа "Алпина" 
й  се потребни само 6,7 лит-
ри дизел гориво. 

Дека воопшто нема из-
губено од основната одлика 
на BMW-автомобилите, бр-
зи на и моќност, "Алпина Д3" 
докажува со своите тех нич-
ки карактеристики. Од 0 до 
100 километри на час "ал-
пината со наставка Д3", за бр-
зува за 7,4 секунди. Мак си-
малната брзина која овој ав-
томобил може да ја пос-
тигне се одличните 238 ки-
ло метри на час.

тет на овој производител - првата хибридна луксузна ли-
музина. Моделот LS600h ќе биде премиерно прет ставен 
на Салонот за авто мобили во То кио, во ноември . Под хау-
бата на мото рот се наоѓа V8 мотор со зафатнина од 5.0 
литри, со 390 кс, а во соработка со ино вираниот хибриден 
сис тем на Тојота, LS600h распо лага со вкупно 500 кс. Па-
ралелно со претставу ва ње то на овој автомобил прет ста-
вен е и новиот семеен дизајн на идниот лексус т.н. "зе-
лени" лимузини.

скиот мануелен менувач. Станува 
збор за стартно возило, затоа 
што без разлика на габаритите и 
на вкупната маса, од 0 до 100 ки-
лометри на час забрзува за 9 се-
кунди. Синиот џип кој е на фо то-
графијата е наречен Blizzard и е 
концепт возило кое на пазарот 
тр еба да се појави подоцна. Но, 
новата "Grand Vitara" веќе е тука. 
Третата генерација на ова субур-
бано возило е поголема од пр ет-
ходниците. "Suzuki" во ова нај-
ново семејство има и такви 
м о    д ели кои постојано функцио-
нираат со четири погонски тр-
кала.


