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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

ЈАПОНЕЦ СО 
ИТАЛИЈАНСКА КРВ

Неодамна Сузуки го пр ет-
стави целосно новиот ком-
пактен теренец "SX4". Мо-
делот е развиен во сора бот-
ка со Фиат и механиката ја 
дели со исто така новиот 
италијански SUV "Sedicci". Ќе 
се произведува во две ва ри-
јанти. Моделот "урбан лине" 
е предвиден за во зе ње во 
градски услови, до дека "out-
door" ќе биде при лагоден за 
подолги рела ции. Во соглас-
ност со тоа, на списокот се-

риски опре ми се наоѓа и по-
гонот за си те четири тркала, 
со мож ност за блокада на ди-
фе ренцијалите. Послабиот 
бен зинец е со работна за-
фатнина од 1.4 литри и 99 кс 
додека, пак, појакиот е со 1.6 
литри и 107 кс. Дизел ма ши-
ната од 1.9 литри ос лободува 
120 кс. Новина во класата на 
мали теренци, бидејќи "SX4" 
е долг 4.100мм, претставува 
сериски шестостепениот ма-
нуелен менувач во сите ди-
зел варијанти. Овој ја пон ско-

италијански "манекен" ќе се 
склопува во погоните на Су-
зуки во Унгарија, а не говата 

премиера е закажана за март 
на Саемот за авто мобили во 
Женева. 
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ВОЈНИК ВО ЦИВИЛ

АВСТРАЛИСКИОТ БЕТМОБИЛ

ко проодните пре дели га-
рантира совладува ње и чис-
тина на дури по ловина ме-
тар. За него не се несо влад-
ливи ниту пак во дените преч -
ки со длабо чина од 85 сан-
тиметри, а со помош на до-
датоците на вшму ку вачката 
и на из дув ната гра на "Otlre" 
без про блем "га зи" и преку 
вода дла бока до 1.5 метар. 
По го нот обез бедува Ivec-ов 
три литарски "common-rail" 
че тирици ли ндров од 185кс, 
а макси малната брзина на 
овој се думтонски теренец 
преми нува 130км/ч.

сет сантиметри дол гата ка-
росерија е раз вле чена преку 
корветината ша сија.

Наместо 2.2 литарскиот 
мотор од 75 кс, кој е стар по-
ловина век, се најде В8 ма-
шина од 6.000 кубици, која со 
помош на ком пре сорот ос-
лободува 645 кс. На вра ти те 
нема кваки, би дејќи тие авто-
матски се отвораат кога во-
зачот ќе му пријде на во зи-
лото. Енте риерот е смислен 
како ком бинација на ретро 
детали и современ дизајн.  

По малку неочекувано Фиат го прет-
стави концепт возилото "Oltre", тере-
нец сличен на американскиот "Hum-
mer". Исто како прекуокеанскиот при-
мерок, така и "Oltre" настанал врз ос-
нова на одредено воено возило. Како 
мостра за развој послужил и "Iveco 
LMV", теренско возило кое го користат 
италијанската и британската војска. 
Погонот му е на сите четири тркала, со 
можност за блокада на сите три ди-
ференцијали, а снаоѓањето по нај теш-

Кај нас не толку познатиот произведувач на автомобили, 
Генералмоторсовата австралиска филијала, "Холден", не-
одамна го претстави концепт возилото кое настанало врз 
основа на моделот "ФЈ" од 1953 година. Најновата студија 
ненамерно наречена "efi jy" изгледа спектакуларно, но со 
претходникот има само ви зуелна сличност. Пет метри и двае-

ФЛЕШ ВЕСТИ

LAMBORGHINI СЕ 
ВРАЌА СО ГОЛЕМ СТИЛ

Концептот на наслед ни-
кот на веројатно најго ле-
миот мо дел на Lamborghini 
- Muira, премиерно ќе биде 
прет ставен на Автосалонот 
во Де троит, а судејќи спо-
ред фо тографиите овој ав-
томобил ќе биде "IN". За М уи-
ринoвиот кон цептот зас лу-
жен е главниот дизајнер на 
Lamborghini, Walter de Silva, 
кој овој модел на Lambo-
rghini го донесе до идеална 
аеро динамична перфекција 
по примерот на изворните 
мо дели. Засега нема наја-
вено никакви технички спе-
ци фи кации, но по служ бе-
ното пр етставување се оче-
куваат многу информации 
за моќ ниот автомобил.

ПОДОБРА ИДНИНА ЗА 
ЕКОНОМИЧНИТЕ 

ВОЗИЛА

Истражувањето во однос 
на произведувачите на ав-
томобили во светот на вес-
тува дека оваа индустрија 
очекува зголемена про даж-
ба на поевтини и поеко-
номични хибридни возила, 
како одговор на стравот од 
високите цени на бензинот. 
Студијата предвидува дека 
џиповите со висока по тро-
шувачка, "пикап" камион-
чињата и луксузните лиму-
зини ќе го изгубат својот 
дел од пазарот. Само околу 
една третина од 140 дирек-
тори на автомобилските 
ком  пании, кои учествуваа 
во истражувањето, изразија 
верување дека големите 
фабрики во Северна Аме-
рика ќе имаат профити во 
следните пет години. Три че-
твртини предвидуваа де ка 
кинеските и јужноко реј ски-
те возила ќе преземат по-
голем дел од пазарот, а нив 
ќе ги следат јапонските и 
индиските марки.


