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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

CHEVROLERT 
CAMARO

Прочуеното американско 
спортско купе "Chevrolet Ca-
maro" наскоро би можело да 
добие наследник. Во под-
готовка е новиот модел, за-
сега е во фаза на концепт, а 
првите фотографии откри-
ваат дека и овој модел, спо-

ред футуристичките детали, 
дизајнерски многу се пот пи-
ра на своите предци, да ти-
раат од средината на шее-
сеттите години на минатиот 
век. Ниту формата на ав то-
мобилот не е многу из ме-
нета. И во најновото издание 

тоа е вистинско американско 
"мускулесто" купе со долга 
хауба и краток "опаш". По-
гонските решенија не се пре-
терано сменети. Напред се 
наоѓа долгнавесто поста ве-
ниот V8 мотор од шест литри 
работна зафатнина и 400 кс, 

со погон на задните тркала. 
За разлика од прво битниот 
модел, кој бил по брз, кај 
новото купе големо вни ма-
ние й е посветено на ста-
билноста, така што сите тр ка-
ла добија независност и ог-
ромни дискови за сопира ње.
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KOENIGSEGG CCX 

 CADILLAC ESCALADE

Новата генерација на големи луксузни SUV автомобили од 
марката Cadillac се базира на таканаречената full-size SUV 
платформа на General Motors. Предниот дел на новиот Esca-
lade доби нови издолжени фарови и богато димензионирана 
предна маска во стил на останатите модели во гамата на овој 
американски производител.

Измените на другите делови на каросеријата, главно, се 
од козметички карактер. Под хаубата е сместен новиот алу-
миниумски V8 агрегат од 6.2 литри со 403 кс и 565 Nm мак-

симален обртен момент. Es-
calade е опремен со Road Sen-
sing систем, кој го прила го-
дува автомобилот во завис-
ност од теренот на кој се во-
зи. Продажбата на амери-
канскиот пазар почнува на 
почетокот од оваа година, а 
малку подоцна за купувачите 
традиционално ќе биде до-
стапна и верзијата со про дол-
жено меѓуосовинско расто-
јание.

Еден поглед на Koenigsegg CCX е доволен 
за да се сфати каков е карактерот на овој 
шведски автомобил. Фу туристички изглед, 
низок и агресивен, а повторно со тол ку многу 
агресивност. Ваков Koenigse-
gg CCX премиерно ќе биде 
прет ставен на Сае мот за авто-
мо били во Же не ва. Изворот 
на неговата моќ се крие, освен 
во бес пре кор ниот дизајн, и во 
цен трал но по ставениот мо-
тор, а се работи за 4,7 литри 
V8, кој раз вива сила од 806 кс 
при 6.900 в/м, а најголемиот 
вр те жен момент го постигнува 
при 5700 в/м. Забрзувањето 
од 0 до 100 км/ч го постигнува 
за 3,2 секунди, а најголемата 

ФЛЕШ ВЕСТИ

GRANDE PUNTO Е AU-
TO1 ВО МАКЕДОНИЈА

Може да се рече, сосема 
очекувано. Grande Punto 
победи меѓу дваесетте кан-
дидати кои годинава се бо-
рат за титулата Auto1. Се-
како дека ваквиот успех, 
уште во првиот чекор од го-
лемиот европски избор, не 
би требало да претставува 
изненадување: претход ни-
те две генерации постигнаа 
одлични продажни резул та-
ти на нашиот пазар. Вкуп но 
шест милиони примероци 
во светот се "шетаат" со оз-
наката Punto. Автомо би лис-
тите во Македонија избраа 
Grande Punto да нè прет-
ставува на големото финале 
за Auto1 на Европа. Со тоа е 
завршен првиот и најваж-
ниот дел од гласањето. Сега 
може да се премине на вто-
рата фаза од изборот: на-
таму зборот го има чети ри-
есетчлено стручно жири.

ЖЕНЕВА 2006

Секоја пролет, во Женева, 
глобалната автомобилска 
индустрија ги претставува 
своите достигнувања. Во ав-
томобилскиот сектор ќе би-
дат претставени повеќе од 
80 европски премиери, про-
следени со некои прото ти-
пови и многу иновации осо-
бено во областа "алтер на-
тив ни енергии".

можна брзина изнесува 
поса ку вани 395 км/ч. Из-
гледот и конструкцијата на 
автомо билот се совр ше но 
при лагодени со горенаве-
де ните податоци и со вр ше-
ниот аеродинамичен об-
лик на овој спортски каб-
рио двосед. Изработен од 
многу ква ли тетни лесни 
материјали, со посебен на-
гласок на сигур носта, про-
страност и удоб ност. Це-

ната на ова задо вол ство се движи од 
458.000 до 600.000 евра.


