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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФО

"PONTIAC SOLSTICE" 

Автомобилот "Pontiac Sol-
stice" остава впечаток дека е 
излезен од далечната ид ни-
на, а се очекува да стане хит 
возило за 2006 година. Вна-
трешноста на овој сајбер-
спортски автомобил е мини-
малистички уредена. Дизај-
нерите оделе дотаму што не 

поставиле дури ниту џебови 
за мапи од внатрешната ст-
рана на вратите. Како што 
можете да забележите од фо-
тографиите, новиот "Pontiac" 
има "променлив" кров. Кога 
се вози во кабрио верзија, 
просторот во кабината изне-
сува само 116 сантиметри куб  -

ни. Но, зборуваме за од личен 
спортски автомобил, чија це-
на е релативно ниска, ако се 
имаат предвид мож ностите. 
Основниот модел чини 19,995 
долари. Силната машина има 
работна за фат нина од 2.400 
сантиметри куб ни. Инаку, мо-
торот е пра вен на DOHC плат-
форма, при што се внимавало 

на секој цилиндер да има по 
четири вентили, со што се 
подо бру ваат перформан си-
те. Вкупно има 16 вентили. 
Моќноста на новиот "Pontiac" 
изнесува 166 кс. Преносот на 
моќноста по избор на ку пу-
вачот може да се случува 
преку пет бр зин ски авто мат-
ски или ману елен менувач.
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"CITROEN C-AIRPLAY" 

"SUZUKI LC" 

ФЛЕШ ВЕСТИ

И ГЕРМАНИЈА ПОЧНА 
ДА ТОЧИ "АЛКОХОЛ"

Пред неколку дена во Гер-
манија беше отворена пр ва-
та пумпа за точење био ета-
нол. Таа работи во рамките 
на дилерот за "Ford" и може 
да се користи во секое вре-
ме од денот со чип-картичка 
и автомат за точење. Нема 
по тврда дали марката "Fo-
rd" учествувала во трошо-
ците за пумпата од 30.000 
ев ра. Сепак, големиот инте-
рес на фирмата "Ford" за 
еко лошкото гориво е не-
спорен. Во моментов "Ford" 
е единствен германски про-
изводител, кој нуди возила 
приспособени за работа со 
биоетанол ("Focus" и "Focus 
C-Max").

НОВАТА "iS" 
ТЕХНОЛОГИЈА

Баварските произво ди-
тели на автомобили, заедно 
со "Abt Sportsline", ланси-
раат нова технологија која 
се бележи како "iS", а значи 
"интелигентен спорт". Техно-
логијата е наменета за мо-
торот "2.0 T-FSI" на "Volkswa-
gen". Со новата "iS" техно-
логија секој возач ќе може 
да ја контролира моќноста 
на автомобилот. Новата те х-
нологија се состои во тоа 
што моторот може да ра бо-
ти на различни видови го-
риво, така доколу се корис-
ти стандардното гориво мо-
торот ќе има моќност од 200 
кс, а доколку стават супер 
гориво истата машина раз-
вива 220 кс.

Новата технологија т.е. 
"2.0 T-FSI" - моторот ќе биде 
дел од следните модели: 
"Au di A3", "Audi A3 Sport-
back", "VW Golf GTI", "Seat Le-
on", "VW Jetta", "Skoda Octa-
via RS", "VW Passat", "VW EOS".

Симпатичниот концепт LC целосно е креиран во духот на 
50-тите години од минатиот век, осмислен е како микроав-
томобил за две лица, идеален за возење по светските метро-
поли, како што е Токио. Надворешноста, а по малку и минима-
листичката дизајнирана вна трешност, се збогатени со рет ро 

детали, па доколку се види 
набрзина може да каже дека 
се работи за модел на "Suzu-
ki" од 1995 година. Мо де лот, 
инаку прв автомобил на овој 
јапонски произве ду вач, по-
служи како инспира ција за 
LC. Пример за тоа се нама ле-
ните тркала, кои ли чат како 
само да се извадени од не-
когашниот модел и пре фр-
лени на новиот концепт, како 
и тркалезните ретро визори, 
кои се сместени над пред-
ните крила.

Работната зафатнина на 
овој трицилиндарски мотор 
изнесува 660 кубици, што е 
во согласност со намената на 
LC, дека е доволна само за 
градско возење.

"Citroen" го претстави концептот име -
нуван како "C-Airplay" на Авто салонот 
во Болоња, кој претставува студија на 
модерно урбано возило со оригинален 
и впечатлив дизајн. Заоблените линии 
на надворешноста на прв поглед пот-
тикнуваат на помисла дека се работи за 
наследник на С3, но тоа го демантираат 
изразените компактни мерки. "Airplay" 
е пократок и од С2 (3,3х1,39х1,68), но 

воопшто не изгледа на бебе 
"Citroen". Несекојдневниот 
ди зајн е дело на награ дува-
ниот британски дизајнер Ma-
rk Lloyd, а како што кажува 
името на моделот - неговата 
отвореност и провидноста 
се заслуга на стаклениот кр-
ов и оригинално поставените 
отвори во долниот дел на 
вратите. Бензинскиот мотор 
е усогласен со SensoDrive ро-
ботизиран менувач, чии кон-
троли се наоѓаат на упра ву-
вачот и има максимална моќ-
ност од 110 кс.


