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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

"SUV" ЗА ГРАДСКИТЕ 
ДЕЦА

Новиот концепт на Ford, 
"Equator", има задача да го за-
мени славниот модел "Ma-
verick". Новитетот се од ли-
кува со младешки дизајн и со 
спортски карактер, кој осо-

бено е нагласен во енте ри-
ерот. Иако станува збор за 
товарно возило, "Equator" по-
веќе претставува "уличен те-
ренец", кој личи на "Range 
sport". За спортските пер фор-
манси задолжен е три ли тар-

скиот В6 бензински мо тор, 
со јачина од 195 кс и мак си-
мален вртежен момент од 
260 nm. Интелигентниот по-
гон на сите тркала го олес-
нува возењето во различни 
услови и во различни ре-

жими. Кај "Equator" силата, 
главно, ја пренесуваат пред-
ните тркала, но интегралниот 
погонски систем е во со с-
тојба 99 проценти од врте ж-
ниот момент да го пре на сочи 
на задните тркала. 
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НОВАТА "OPEL MERIVA"

ХИБРИДЕН ГЕНИЈ

"Opel Meriva" е нова во вистинска смисла на 
зборот. Нов дизајн, нови мотори, нова те хно-
логија. Од мај 2003 година до денес се продадени 
500.000 вакви автомобили. От тука може да се 
заклучи дека овој вид возило е најпродаваниот 
автомобил од таа класа во Германија и во Ев-
ропа. Новиот автомобил својата премиера ќе ја 
доживее на Меѓу народниот саем за автомобили 
во Болоња. Најмоќната верзија на мини комбето 
"Meriva OPC" е најновиот производ во таа класа, 
чија цена на чи нење се оче кува да биде околу 

ФЛЕШ ВЕСТИ

"ЛАДА" ВЛЕГУВА ВО 
ТРКАЧКИ ВОДИ

Посетителите на мос ков-
скиот Саем за автомобили 
беа во можност први да ја 
видат новата "Лада" во тр-
качка верзија, каде што рус-
киот производител најави 
дека овој тип автомобил ќе 
учествува во интер нацио-
нал ните трки.

"Лада WTCC" (World Tour-
ing Car Championship) го ко-
ристи основниот модел 
2110, во Европа познат под 
името 110. Иако овој авто-
мо бил е развиен како авто-
мобил кој е најевтин во Ев-
ропа за таа класа, а доколку 
станува збор за ладите из-
работени за источните па-
зари, тогаш тие не се за пот-
ценување.

СТУДЕНТИ КРЕИРААТ 
"FERRARI" НА 

ИДНИНАТА

Студенти по автомо бил ски 
дизајн од четирите нај прес-
тижни факултети во св етот 
се соединија по повод соз-
давањето "Ferrari" на ид ни-
ната. Најдобриот од нив го 
чека награда од со ниш тата 
- работно место во "Ferrari". 
Во натпреварот учес твуваат 
студенти од "Center for Cre-
ative Studies" од Де троит, 
"School of Art and Design" од 
Ковентрија, Европ скиот ин с-
титут за дизајн од Торино, и 
"Communication Arts" од То-
кио. Дваесетте нај добри из-
ведби ќе бидат прикажани 
на Ферари из ложбата. Luca 
di Montezemolo, Piero Ferra-
ri, Jean Todt и Sergio Pininfa-
rina, се некои од познатите 
имиња кои се задолжени да 
ја изберат нај добрата изра-
ботка.

Најновиот концепт на Mercedes, "F 600 high genius" прет-
ставува чекор напред во однос на досегашните еколошки 
возила од оваа фабрика. Горивните келии кои се користат 
за погон, во соработка со електромоторот заедно развиваат  
115 кс, а емисијата штетни гасови им е еднаква на нула. Без 
помош на електромоторот, погонот само со горивните 
келии на "F600 high genius" развива 82 кс. Посебен систем 
сам од лучува во колкава мера ќе се користи енергијата од 

келиите, а колку од елек-
тромоторот, на начин кој ну-
ди оптимални перформанси, 
но и еко но мич ност. Лити ум-
ските бате рии, со кои се на-
појува ел ектромоторот, се 
полнат со енергија во секоја 
прилика при кочењето. "High 
genius" е во состојба да мине 
400 ки лометри со едно пол-
нење.

23.000 ев ра. Моторот на овој 
авто мо бил има ра ботна за фат-
нина од 1.600 сан тиметри куб-
ни. Моторот е од типот ECO-
TEC-турбо, што вс уш ност прет-
ставува гаран ција за моќни 
перформанси. Коњските си ли 
кои може да ги развие оваа 
машина се 132 kW или 180 кс. 
Новото сп ортско ком бе на 
Opel, за 8,2 секунди раз вива 
брзина од 0 до 100 километри 
на час. Ма к си мал ната брзина 
која мо же да ја постигне овој 
ав то мобил се одличните 222 
ки лометра на час. Освен оваа 
верзија, "Me riva" може да се 
најде со мо тори кои работат 
на бензин и имаат работна 
зафатнина од 1,4; 1,6; 1,8 и 1.6 
турбо литри. Дизел мото ри те 
се 1.3 CDTI ECOTEC со 75 кс и 
1.7 CDTI ECOTEC со 100 кс.


