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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФО

ГЕРМАНСКИОТ КИНГ-КОНГ

Германците кои работат 
во "Folkswagen" ја прет ста-
вуваат својата најнова гор-
дост "Touareg Kong", кој тежи 
3,5 тони. Кај ова моќно во-
зило, освен тоа што технички 
е опремено да ги извршува 
"задачите на терен", основни 
карактеристики на дизајнот 
се спортската елеганција, што 

може да се забележи и од фо-
тографиите. Возилото е мно-
гу пространо и содржи по-
веќе елементи од последната 
технологија. Пневматиците 
"275/45 Р 19" се засилени со 
19" "Avignon" металик тр ка ла. 

Внатрешноста на џипот е 
обложена со кожа, а од за д-
ните седишта може да се 
гледаат филмови кои се про-

ектираат на екранот поста-
вен во предниот дел од ав то-
мобилот. "Kong" се одне су ва 
исто и на асфалт, како и на 
патиштата кои не се асфал-
тирани. 

Автомобилот може да се 
купи со два различни мо то-
ра, кои работат на бензин и 
три TDI модели со директно 
инјектирање. Подобрата т.е. 

помоќната верзија на ма ши-
ната има работна зафатнина 
од 4.200 сантиметри кубни. 
Цилиндрите се бележат со 
"V8". Моќноста на ова возило 
измерена во коњски сили из-
несува 310. Почетната це на 
на чинење е 48.225 евра, а за 
дополнителната опрема на 
"Kong" треба да се доплатат 
уште 4.200 евра.
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ЧЕШКИ ЏИП

"NISSAN GT-R PROTO" 

Чешката фабрика за произ вод-
ство на автомобили има богата ис-
торија, но повторното попула ри зи-
рање на нејзините производи поч-
на во 1996 година, кога германскиот 
"Folkswagen" стана "татко" на ста ра-
та дама "Skoda". Тогаш се произ-
ведуваше "Octavia Mark I". Оттогаш 
до денес има голем напредок во ди-
зајнот и во можностите на ова веќе 
западноевропско возило. Новата "Octavia" претставува суб-
ур бано возило (SUV), кое може да се купи во две верзии, како 
бензинец или со дизел мотор. Бензинецот работи со ди-
ректно инјектирање на гориво и има мотор со волумен од 2 

рак тив ниот изглед и очеку ва-
ње то на појаката сила на мо-
то рот од претходникот, пре-
диз ви кува најголемо вни ма-
ние е тоа дека новиот "Skyline 
GT-R" ќе биде достапен за ку-
пу вачите на сите пазари, а не 
само на јапонскиот, и уште 
неколку во ограничена се ри-
ја, како што беше случај со 
пр   етходниот модел на се ри-
јата Р34.    

литра, а моќноста измерена 
во коњски сили е 150. Турбо 
дизел моторот (TDI) е со ра-
ботна зафатнина од точно 
1.896 сантиметри кубни и 
моќ ност од 105 коњски сили. 
Ако се земе предвид дека во-
зилото е теренско, може да 
се каже дека спаѓа во кате го-
ријата стартни автомобили. 
Автомобилот чија влечност е 
дефинирана со 4х4, успева 
за 13 секунди да развие бр-
зина од 0 до 100 километри 
на час. Максималната брзина 
која џипот може да ја по стиг-
не се одличните 179,2 кило-
метри на час. Цената на овој 
автомобил е 16.395 евра.

ФЛЕШ ВЕСТИ

"MERCEDES" ПОВТОРНО 
ВО ОЧАЈ

Како што јавува магазинот 
"Autoweek", од наредната го-
дина "Mercedes" ќе престане 
да го вградува SBC (Senso-
tronic Brake Control) системот 
за кочење во E и CLS класата, 
и ќе го замени со стариот до-
бар хидрауличен систем. Теш  -
ко е да се процени кому овој 
потег ќе му падне по лесно да 
го прифати - дали на "Merce-
des" или на неговите верни 
купувачи кај кои се урна иди-
лата за скап, без бе ден и со-
вршен автомобил. Се поста-
вува прашањето: "До колку 
'Mercedes' не може да си ве-
рува сам на себе, зошто то-
гаш би му верувале него вите 
купувачи?"

"PORCHE" АКТИВИРАН 
ВО МАКЕДОНИЈА

Групациите "Folkswagen 
AG" и "Audi AG" го овластија 
"Porche holding" од 1 де кем-
ври 2005 година да почне со 
увозот на патнички и на то-
варни возила на реноми ра-
ните брендови "audi" и "folk-
swagen" за Македонија. "Por-
che holding" повеќе години 
успешно работи со сестрин-
ските фирми во земјите од 
Југоисточна Европа, како им-
портер на марките од кон-
цернот "Folkswagen". Како ре-
зултат на новата распределба 
на трговската одговорност во 
земјите од Југоисточна Ев-
ропа, "Sa&Sa company" ја пре-
дава импортерската дејност 
на новоформираната компа-
нија "Porche Macedonia", до-
дека "Porche Skopje" го пре-
зема дилерството со пат нич-
ки и со товарни возила на 
"Folkswagen" и на "Audi".

Концептот "GT-R Proto", "Nissan" конечно 
ги оттргна сите сомневања во врска со тоа 
дали легендарното спортско купе "Skyline 
GT-R", по повеќегодишна пауза ќе добие свој 
на следник. Овој концепт, кој навистина има 
спектакуларен изглед, дефинитивно ќе се 
најде на пазарот во 2007 година. За екс трем-
но спортскиот впечаток придонесуваат кар-
бон ските делови на каросеријата и карак-
теристичните спо ј лери. Она што според ат-


