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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

АВТОМОБИЛ СО 12 
ЦИЛИНДРИ

Volkswagen Touareg W12 
Sport има спортски изглед, 
динамички перформанси со 
висок комфор. Кај овој авто-
мобил најинтересен е него-
виот мотор. Машината има 

12 цилиндри, а нејзината ра-
ботна зафатнина изнесува 
це ли 6.000 сантиметри куб-
ни. Овој механички состав 
постигнува моќност од 450 
кс или 331 kW. Ваквите ка-
рактеристики овозможуваат 

одличен ефект на авто мо би-
лот. За 5.9 секунди тој раз-
вива брзина од 0 до 100 ки-
лометри на час. Макси мал-
ната брзина на овој Wolkswa-
gen електронски е огра ниче-
на на 250 километри на час. 
Преносот на моќноста се вр-

ши преку шестбрзинскиот 
автоматски менувач т.е. Tip-
tronic трансмисија. Цената на 
спортскиот автомобил Volk-
swagen Touareg W12 Sport во 
Германија изнесува 96.300 
ев ра и може веднаш да се на-
рача.
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VOLVO ПОЛУДЕ!

СО КИНЕЗИТЕ ПРОТИВ БАНКРОТ

Приказната за Rover сè уште не е завршена, барем така 
сакаат да веруваат на британскиот остров, па секој час се 
појавуваат нови оптимистички најави за можните спасувачи 
на фабриката, која се удави во долгови. Најновата инфор-
мација говори дека би мо жело да дојде до заеднички вложу-
вања со кинеската ав то мо билска корпорација од Шан гај. Тоа 

На изложбата во Лас Вегас, 
ог ранокот на Volvo во САД го 
при кажа атрактивниот кон-
цепт на спортски автомобил, 
моделот Т6 Roadster.

Под неговата хауба се крие 
2.9 литарски twin turbo шест-
цилин дар ски мотор позајмен 
од ос новниот модел S80. Од 

ФЛЕШ ВЕСТИ

АВТОМОБИЛИ НА 
ИДНИНАТА

Автомобилите на идни на-
та нема да изгледаат како 
денешните автомобили. Нив -
ниот дизајн значително ќе 
се разликува од овој на 
автомобилите кои сега се 
возат. 

Промената на дизајнот 
на возилата полека се сп ро-
ведува, така што тоа дури и 
не се забележува, но ако се 
споредат автомобилите кои 
денес се возат со оние од 
пред 5 години ќе се види 
дека постои голема раз ли ка.

ПРВА НАГРАДА ЗА SEAT 
LEON

Новиот Leon се здоби со 
титулата "Автомобил на го-
дината за 2006" во Данска. 
Ова е прв пат автомобил од 
марката на Seat да биде 
прогласен за автомобил на 
годината во Данска. Во те-
кот на проценката на моде-
лите, во што учествуваа 26 
автомобили, стручњаците 
посветија особено внима-
ние на следниве работи: си-
гурносните елементи, прак-
тичноста, комфорот, воз ни-
те особини и цената на во-
зилото во однос на вло же-
ните средства. Од 23 модели 
кои влегоа во изборот за 
оваа награда, шпанскиот 
мо  дел излезе како побед-
ник пред Mazda 5 и Suzuki 
Svift, кои освоија второ, од-
носно трето место. Новиот 
Seat Leon нема да биде лан-
сиран во оваа скандинавска 
земја сè до следната година. 
Освојувањето на оваа на-
града му обезбедува добар 
пласман на Seat за тој тип 
пазар.

значи дека веќе во 2007 го-
дина ќе оживее и овој нов 
Rover 75, со каро серија за 5 
сантиметри пови сока и 10 
сантиметри по долго од BMW 
серија 3, што би зна че ло и 
повеќе простор во ка бината. 
Платформата ќе биде пре-
земена од прет ход ниот, ед ин-
ствениот успешен мо дел на 
Rover во пос лед ните не колку 
децении - "75". И мо торите ќе 
бидат исти - бен зинските од 
1.8 литри, со и без турбине, и 
V6 од 2.5 лит ри, додека ди-
зелите можат да бидат пре-
земени од VW или од GM мо-
делите, затоа тоа што овие 
фабрики се пар тнери со шан-
гајската ком па нија.

истиот мо дел се по зајмени и 
се диштата, дури и пого ле ми-
от дел од механичките ком-
поненти. Дефинитивно, уни-
кати се челичната рамка и 
плочата со инструментите. 
Колку и да делува фатално, 
Т6 ги запазува сигурносните 
стандарди по кои Volvo го 
стекна култниот статус. Ис-
тото се однесува и на ком-
форноста. Volvo претстави и 
концепт на спортски авто-
мобил. 


