АВТО
ИНФО

ЕВРОПСКИ ТЕРЕНЕЦ ЗА
АМЕРИКАНСКИ ВКУС

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

Новиот модел на Mercedes
GL не е наследник на легендарната G класа. Најголемиот
SUV со трокраката ѕвезда ја
одликуваат грандиозната ди-

мензија, која ќе му овозможи
сериозно навлегување во
врвот на американскиот пазар. Изгледот на каросеријата
и ентериерот е "позајмен" од

новата М класа, но GL во голема мера е "понабилдан" и
помоќен. Иако е промовиран
на Саемот за автомобили во
Детроит, почетокот на продажбата на овој модел во Европа е закажан за септември
2006 година. Ентериерот и
спојлерите, позајмени од ML,
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не дозволуваат да се даде
ниту една објективна забелешка за изгледот на овој
автомобил. Атрактивните набори на хаубата веројатно се
поставени поради естетски
причини, но и сосема се доволни за да најават дека под
неа се крие голем мотор.

MITSUBISHI COLT CZC

ФЛЕШ ВЕСТИ

Во Женева Mitsubishi ќе ја претстави својата нова купекабрио верзија на новиот Colt. Развиен е од "хечбек" верзијата на Colt, а дизајнерската работа ја заврши Pininfarina.
Осмислен е така што со него можат да се превезат 4 патници
(2+2) и малку багаж, а меѓуосовинското растојание од 2.500
мм е едно од решенијата, кое возењето го прави посигурно и
поудобно. Како погонска единица ќе послужи турбо бензинецот од 1.5 литри, кој има 147 кс, а преземен е од Colt CZ3.

Забрзувањето до 100 км/ч се
постигнува за 8.4 секунди, а
максималната брзина изнесува 202 км/ч. Производството на овој автомобил ќе
почне во Баир, во близина на
Торино, во погоните на Pininfarina, а на европскиот пазар
би требало да се појави во
другата половина од годинава.

УЛТРА ШТЕДЛИВ АВТОМОБИЛ

Автомобилот почнал како
проект развиен за лесно патничко возило, со неверојатна
аеродинамика. Loremo LS е
придвижен со двоцилиндарски
турбо дизел мотор, со моќност
од 20 кс, кој постигнува максимална брзина од 160 км/ч. Најневеројатната работа е тоа што
овој автомобил има потрошувачка од 1.5 литри на 100 км!
Значи, со еден наполнет резервоар (20 литри) би можело да се
минат 1.300 километри. Една од
причините за малата потрошувачка е тежината од 450 кило-

грами. Компанијата го дизајнираше автомобилот фокусирајќи се на безбедноста и
на ефикасноста, па се откажала од непотребните функции. Автомобилот е мал, но
има место за четири лица. Дизајнот е футуристички, што
може да се забележи и од
необичните врати на автомобилот. Компанијата планира
да понуди и малку помоќен
мотор (50 кс, 2.7 л/100 км), со
максимална брзина од 220
км/ч, кој би се пласирал на
германскиот пазар. Loremo
AG планира овој ултра штедлив автомобил да го продава
за помалку од 11.000 евра.
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Дали сте помислиле што
би возеле кога би имале толку многу пари? Еве што возат
најбогатите луѓе во светот:
William Gates III (основач на
Microsoft)
Вкупно богатство: 46.5 милијарди долари
Возила: 1999 Porsche 911
кабриолет; 1988 Porsche 959
купе
Warren Buﬀett (политичар
и бизнисмен)
Вкупно богатство: 44 милијарди долари
Возила: 2001 Lincoln Town
Car, посебна потпишана серија.
Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud (Саудиска Арабија)
Вкупно богатство: 23.7 милијарди долари
Возила: Inﬁniti FX45; Hummer H1; Volvo XC90; Rolls-Royce Phantom; Daewoo Matiz
Ingvar Kamprad (основач
на IKEA)
Вкупно богатство: 23 милијарди долари
Возила: 1993 Volvo 240 GL
Paul Allen (партнер во основањето на Microsoft)
Вкупно богатство: 21 милијарда долари
Возила: 1988 Porsche 959
купе; 1988 Mazda B-Series
пикап
Lawrence Ellison (основач
на Oracle)
Вкупно богатство: 18.4 милијарди долари
Возила: 2006 Bentley Flying
Spur; Bentley Continental GT
Jim Walton (сопственик на
Wal-Mart маркети)
Вкупно богатство: 18.2 милијарди долари
Возила: 2002 Dodge Dakota
пикап; 2000 Acura Integra;
1998 Mitsubishi Montero Sport;
1999 Chevrolet Silverado пикап; 1959 Cadillac
Alice Walton (сопственик на
Wal-Mart маркети)
Вкупно богатство: 18 милијарди долари
Возила: 2006 Ford F-150
King Ranch

