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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФО

S U V  К А К О  
Л И М У З И Н А

Неодамна, амери кан ска та 
филијала на Suzuki го про мо-
вираше новиот "XL7", ком-
пактен SUV. Новиот мо дел, во 
однос на прет ход ни кот, драс-
тично е про ме нет кога ста-
нува збор за ди  зајн от, пер-
формансите и удоб носта, ко ја 

сега е на ниво на лимузина. 
При бли жува њето на SUV ав-
то мо билите во класата на 
пат нич ки во зила во Соедине-
тите Аме ри кански Држави е 
првен ствено поради нив на-
та го лема популарност, која е 
по изразена од онаа во Ев ро-

па. Во прилог на тоа е и по-
гонот, кој е стан дард но на 
предните осо вини, доде ка 
по потреба погонот на сите 
четири тр кала авто мат ски се 
акти ви ра. Работ ната зафат-
нина на моторот кој го движи 
но ви от "XL7" е зголемена за 

2.7 литри, кол ку што имаше и 
во моторот на стариот мо-
дел, 3,6 лит ри. Благо даре ние 
на пого лемата "куби ка жа", 
новиот V6 бензински мо тор 
без го лем напон ос лободува 
250  кс, а што е уш те поважно 
има 330 Nm обртен момент. 



Со најновиот производ на "Mercedes" само се по твр-
дува веќе познатото за овој производител. Елеганција, 
потентност, спортска агресивност и луксуз. Сè ова и 
мал ку повеќе се содржи во автомобилот кој се вика 
"Merce des-Benz CLK DTM AMG Cabriolet". Овој каб рио-
лет со две врати е прогласен за најбрз кабриолет кој 
досега се про извел во светот. За тоа да се случи овој 
"AMG" ав томобил развива брзина од 0 до 100 кило мет-
ри на час само за 4 секунди, а максималната брзина, 
елек тронски е огра ни чена на 300км/ч. За ова да биде 
можно, се раз бира, дека ос вен аеродинамичната ли-
нија засилена со спојлерот на задната страна од авто-
мобилот, клучна уло  га игра срцето на автомобилот, од-
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НАЈБРЗ КАБРИОЛЕТ 

НОВА CORSA СО 5 ВРАТИ

ФЛЕШ ВЕСТИ

VOLKSWAGEN ФАБРИКА ВО 
РУСИЈА

Патот за нова фабрика на Volk-
swagen AG во Русија е чист. Глав-
ниот менаџер на Уп рав ни от од-
бор на Volkswagen AG, Be r nd Pis-
chetsrieder, како и глав ниот ме-
наџер на Одбо рот на директори 
на Skoda Au to, Detlef Wittig, ги 
потпи шаа по треб ните договори 
со Руската феде рација и Калуга 
областа во Мос ква. Новата фаб-
рика ќе би де изградена во градот 
Калу га на 160 кило метри југо за-
пад но од Мо сква. Полузавршени 
мо дели на Volkswagen и на Skoda 
ќе бидат составувани во Калуга 
од втората половина на 2007 
година. Skoda Octavia ќе биде пр-
вото возило кое ќе из лезе од фаб-
риката. На почеток, на го дишно 
ниво ќе се произ ве дуваат околу 
20.000. Исто вре мено ќе се инста-
лираат одде ли за севкупно про-
изводство, ка ко што се: лимарско-
фар бар ски оддел, како и оддел 
за со ста ву вање на возилата. Овие 
задачи треба да почнат да се реа-
ли зи раат во првата поло вина на 
2009 година. 

НАЈВИСОКИ ОЦЕНКИ ЗА 
КВАЛИТЕТ

Новото Rio беше ран ги рано со 
највисоки оценки за ква ли тет во 
својот сегмент, според истражу-
вањето спро ведено од страна на 
J.D. Power. Крите риу мите на оце-
ну вањето вклучу ваат 217 атри-
бути на возилото во 8 кате го рии. 
Тука спаѓаат перфор ман сите на 
возилото, карак те рис тиките на 
моторот, ме нувачот како и широк 
спек тар на про блеми со кои се 
сре ќаваат соп ствениците на вози-
лата. 

Во спроведената студија Kia 
Rio беше највисоко ран ги ран ав-
томобил. Оваа студија опфа ти 
вкупно 100 автомо би ли и околу 
137 најчести про блеми, кои се 
јавуваат кај во зилата. Покрај Rio, 
новиот ми ниван Kia Karnival, исто 
така, имаше ви со ки оценки, доде-
ка Kia Sportage го имаше нај до-
бриот просек во SUV сег ментот.

Новото Rio едноставно го по-
дигна критериумот за влез во 
овој сегмент, нудејќи нај многу 
коњски сили и најго лема вна-
треш ност во класата. Пого лемото 
меѓуосовинско расто јание и по-
големата ши рочина и височина 
придо несуваат за голема про-
сторност на патни ците во истиот 
сегмент. На сè ова може само да 
се додаде и долгиот список на 
дополнителна опционална оп-
рема.

верзијата со пет врати го 
става акцентот врз семеј-
ната функција. Еден од но-
витетите ќе биде интегри-
раниот систем на флек си-
билен заден носач FlexFix, 
кој прв пат се појавува кај 
сериски автомобил. Флек-
сибилниот носач е вгра-
ден во задниот браник, а 
неговото ставање во функ-
ција е едноставно и прак-
тично. Развиен врз основа 
на студијата Trixx од 2004 
година, системот се извле-
кува од задниот долен дел 
на автомобилот како фио-
ка и може да послужи за 
тр анспорт на два вело си-
педа.

носно моторот. Ма  шината има 
работна зафат нина од 5439cc, 
а во неа ра бо тат V8 ци линд-
ри. Вака кон стру ира ниот со с-
тав може да про из веде ма к-
си мал на моќ ност од 582 кс, 
кои се мак  си мално ис ко рис-
тени на 6.000 вртежи во ми-
нута. Ме ну вачот со кој целата 
оваа снага тради цио нално се 
пренесува на зад  ните тркала 
е авто мат ски и со пет бр-
зини.

Од Opel пристигна првата потврдна информација за 
светската премиера и новата каросериска изведба на 
новата Corsa, која ќе стапи на сцена со појавувањето на 
British International Motor Show во Лондон. Opel на новата 
Corsa го повтори рецептот применет на новата Astra, од-
носно концепција на еден модел со две каросериски из-
ведби, кои имаат сопствен визуелен идентитет и која се 
покажува сè поуспешна. Додека Corsa со три врати, која 
личи на купе, го наследи динамичниот спортски карактер, 


