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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

SMART CROSSTOWN 

Уште во времето кога се 
појави на пазарот Smart пре-
дизвика поделени мислења 
меѓу стручните лица и јав но-
ста. Коментарите беа раз лич-
ни. Кај некои освои сим пати ја 

на прв поглед, поради што се 
реши проблемот за пре воз и 
паркинг во прена селе ни те 
градови. Други, пак, см е  таат 
дека за таа сума не до биваат 
ништо што би можело да го 

очекуваат од еден ав томобил. 
Како и да е, ретки се оние кои 
се против оваа марка возила, 
без оглед на мислењата. Факт 
е дека кај нас се возат зна чи-
телно мал број од нив, со што 
му се да ва поголема егзо тич-
ност на овој автомобил. На 
Сало нот за автомобили во 

Франк фурт годинава прет ста-
вен е Smart Crosstown. Се ра-
боти за но вата генерација, чи-
ја ос ми слена идеја е да се зго-
ле ми удобноста во возењето 
низ градската "џунгла", со ми-
ни мална потрошувачка на го-
риво, што е постигнато со по-
мош на хибридниот по гон.  
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АВТОМОБИЛ ЗА ЖЕНИ

ИГРА СО ВЕТРОТ 

Со цел жените да добијат автомобил по своја 
мерка, група дизајнерки й се обратиле на швед-
ската компанија Volvo, каде го понудиле дизајнот 
на овој "женски авто мо бил". Петнаесет месеци 
подоцна нивната молба го добила името Volvo 
YCC (Your Concept Car), автомобил комплетно при-
лагоден на женските потреби. Неодамна овој ав-
то мобил е претставен на Саемот на автомобили во 
Женева.

Покрај тоа што има многу убав изглед, мо де-

ФЛЕШ ВЕСТИ

БРИТАНЦИТЕ ПРАВАТ 
СУПЕР АВТОМОБИЛ ВО 

F1 СТИЛ

Freestream T1 повеќе ќе 
се потпре на својата мала 
тежина отколку на моќта. 
Тежината е симната на 465 
кг, правејќи го полесен од 
Formula 1 болид. Моќта доа-
ѓа од 2.4 литарскиот V8 мо-
тор, кој истиснува 480 кс и 
шестстепен секвенцијален 
менувач во стилот на Formu-
la 1 болидите, кој е поставен 
зад управувачот. Во Frees-
tream сметаат дека Т1 ќе за-
брзува до "стотка" за 2.5 се-
кунди. Влијанието на For-
mula 1 се чувствува на сус-
пен зијата, стилот и мате ри-
јалите кои се користени при 
изработката, што и не е така 
чудно кога ќе се земе пред-
вид фактот дека човекот кој 
стои зад проектот работел 
на развојот на MacLaren F1. 
Ben Scott-Geddes и Graham 
Halstead се инженерските 
мозоци кои очекуваат да 
продаваат 25 од "форму ли-
те" Т1 секоја година по цена 
од 150.000 фунти.

ПАРНА МАШИНА

Замислете екстра моќ 
про следена со подобрена 
потрошувачка, бесплатно. 
Ова е токму она што го по-
стигнаа во развојните по-
гони на BMW, впрегнувајќи 
ја топлината од издувните 
гасови и водата од ладил-
никот. Turbosteamer е името 
на овој изум. Можеби звучи 
како некој апарат за дома-
ќинство, но го користи прин-
ципот на парна машина, кој 
може да донесе и до 15 про-
центи поголема ефикасност 
на бензинските мотори. Во 
тестовите инженерите на 
BMW "извлекле" екстра 13 
кс од 1.8 литарски мотор.

лот го кра сат и неколку ис-
клучително важни работи. 
Имено, вратите на авто мо-
билот се подиг нуваат по си-
стемот на "га лебови крилја" 
за да им ово зможи на да-
мите во него да влегуваат 
без мака и со ра це полни со 
торби. Насло ните за глава 
имаат место и за косата која 
е собрана во репче. Мас ло-
то се менува на секои ми-
нати 50.000 ки ло метри, а 
компјутерот предупредува 
кога е време за сервис. Ос-
танува уште проблемот во 
исто време дамата да вози 
и да може да се  шминка, но 
најверојатно и тоа набрзо 
ќе биде ре шено.

сегмент на пазарот, во секој 
би можеле да најдеме барем 
еден автомобил од оваа ма р-
ка. Дали за тоа е задолжена 
хидрауликата, удобноста на 
седиштата или можеби веш-
то отворениот кров, не е мно-
гу важно, но важно е во зе ње-
то да е пријатно, удобно и 
забавно.

Жешко, градска гужва, зголемена потрошувачка на гориво 
и уште многу од тоа. Меѓутоа, новиот Citroen C-AirPlay Con-
cept веројатно ќе ги отстрани овие непријатности и ќе пружи 
особено задоволство во возењето. Кога ќе се спомне името 
Citroen, прва асоцијација е удобноста, карактеристично 
француско возило. Ако внимателно го прегледаме било кој 


