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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

ПОАТРАКТИВЕН ОД СЕДАНОТ-
BMW SERIES 3 COUPE

Неодамна баварскиот 
производител ја претстави 
купе верзијата на попу лар-
ната трета серија и го положи 
поправниот испит. На новиот 
модел редизајнирани се св ет-

лата на сопирачките, делот 
од автомобилот кој кај ли-
музините секогаш е најмногу 
критикуван. "Помек" и во 
пре познатлив BMW-стил со 
помалку конзервативна ли-

нија на задниот дел на новата 
"тројка", изгледа многу по-
убаво. Задната врата е вкло-
пена многу ефектно, така 
што купето го прави по прак-
тично. Се подразбира дека 
механиката е преземена од 
лимузината, како и богатиот 

избор на мотори. Сепак, со 
оглед на тоа дека со овој мо-
дел BMW сериозно планира 
да се пласира на амери кан-
скиот пазар, поточно со нај-
атрактивната верзија "335i", 
кој го придвижува моторот 
со неговите 300 коњски си ли. 
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МОСКВА КАКО НОВА МОДЕНА

HOLDEN BARINA

ФЛЕШ ВЕСТИ

VW GROUP НАГРАДАТА 
ЗА ПЕРФЕКТНОСТ

Компанијата Gearbox del 
Plat, целосно во сопственост 
на SEAT, ја освои наградата 
на Volkswagen Group за пер-
фектност. Оваа награда за 
бизнис перфектност е доде-
лена со цел да се признае 
високиот квалитет на про-
цесот на производство и 
продуктот на оваа фабрика 
за производство на ме ну-
вачи.

Volkswagen наградата за 
перфектност е годишна на-
града која се дава како при-
знание на компаниите на 
конзорциумот на полето на 
постигнат квалитет за време 
на различните фази на про-
цесот на производство, како 
и за одличен пристап до ку-
пувачите. Особена важност 
му се дава на степенот на по-
стигнати цели во согласност 
со оптимизацијата на тро-
шоците. 

УНГАРЦИТЕ 
ПРОИЗВЕДОА 

СПОРТСКИ 
АВТОМОБИЛ

Под називот Bovi, Ун гар-
ците го претставија спорт-
скиот автомобил, а при каз-
ната за проектот за првиот 
унгарски суперавтомобил 
почнува пред седум години. 

Калман Бодиш и неговиот 
Bovi Motorsport Team, имајќи 
го долгогодишното искуство 
од натпреварите на меѓу-
народните GT трки, одлучија 
со сопственото знаење и со 
помош на спонзори да вле-
зат во проект со јасна цел. 
Резултатот први можеа да го 
видат посетителите на нео-
дамна одржаниот Luxury Car 
Show во Будимпешта. Ди-
зајн от Силвер Стинг е со пот-
пис на Zoltan Peredy, а авто-
мобилот го движи 3.6 ли тар-
ски шестцилиндерски бен-
зински мотор, позајмен од 
Porsche 911 GT3.

Новата "Barina" со три врати и пет се-
диш та чини 13.490 американски долари. 
Овој авто мобил ја покажува новата стра-
тегија на "Hol den", каде одлучија наместо 
големи да про изведуваат мали авто мо-
били.

"Barina", која е замена за Калос, има со-
лид на машина под хаубата, се разбира, за 
возила од тој вид.

Во основа моторот на "Barina" е од типот 
"DOHC". Работната зафатнина изнесува око-
лу 1.600 сантиметри кубни. Цилиндрите се 

по ставени праволиниски и ги има четири. 
На секој цилиндер има по 4 вентили. Мо-
торот работи на бензин, а преносот на моќ-
носта се случува со помош на петбр зин-
скиот ману елен менувач.

Моторот е повеќе од потентен. На 6.000 
вртежи во минута тој произведува дури 
105 коњски сили. Потрошувачката на го-
риво е ре лативно мала, односно 7.8 литри 
на 100 поминати километри. Сè на сè ова е 
на вис ти на одличен автомобил, кој може да 
се купи за релативно малку пари.

Неодамна, промоцијата на моделот "Im-
pression", првиот руски суперавтомобил кој 
доа ѓа од фирмата "Russo baltique", прет ста-
вува една од најпријатните вести во авто мо-
билскиот свет. Оваа фирма е основана во 
1907 година во Москва, каде што по две го-
дини го претставува моделот "24-30", а по до ц-
на моделот "C24-50", кој забележува го леми ус-
песи. Подоцна "Russo baltique" ста ну ва офи ци-
јален снабдувач на руската крал ска фами ли ја. 
Во 2003 година во Москва оваа заборавена 
марка се враќа со моделот "Impression". За-

сега произ вод ството е ог ра-
ничено на две до три возила 
годишно. Со оглед на из гле-
дот на но виот модел и пер-
фор ман си те, за купувачот кој 
сака да се разликува од дру-
гите соп стве ници на возила, 
ова си гурно ќе биде доволно. 
Ди зајн от е инспириран од 
авто мобилската ренесанса 
од трие сеттите години, осо-
бено од еден од најубавите 
авто мобили на сите времиња 
"Bu gatti Atlantic". Под хаубата 
се наоѓа V12 мотор со два 
ком пресора и 500кс, чија си-
ла на подлогата се пре несува 
пре ку шестостепен автомат-
ски менувач. 


