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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

О С В Е Ж У В А Њ Е  
ОД  Б А В А Р И Ј А

Најпознатиот и најценет 
дел на BMW одделението 
"М", ова лето го претставија 
мо делот "М6" кабриолет. Ко-
га од овој исклучителен авто-
мобил ќе се симне покривот 
тој добива сосема поинаква 

физиономија, но застра шу-
вачките перформанси оста-
нуваат исти, како и кај купе 
верзијата. "М6" кабриолетот 
е за 50мм подолг од стан-
дард ната "шестка" без по-
крив. Во духот на BMW е да 

понуди тврд покрив кој се 
склопува. Во германската 
фабрика ве лат дека станува 
збор за по себен материјал, 
кој овозмо жува звучна и 
топлотна изо лација. Овој 
модел го при движува пет то-
литарскиот V10 мотор, кој 
испорачува 507кс со макси-
мален вр те жен момент од 
520Nm. Преку секвенци јал-

ниот SMG ме ну вач, овој вр-
вен кабриолет забрзува до 
100км/ч за 4.8 секунди. Исто 
така, "М6" се одликува со не-
веројатни со пирачки мож-
ности, поради силните со пи-
рачки. При бр зина од 100км/ч 
сопирачкиот пат е 36м, а по-
малку од 140м му е по треб-
но да застане при бр зина од 
200км/ч.
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HONDA CIVIC TYPE S

HYUNDAI SANTA FE

Новата Santa Fe ја надраснува својата класа - и со тоа тре-
ба да го погоди вкусот на Американците, кои на Салонот во 
Детроит прв пат можеа да се воодушевуваат на новиот спорт-
ски теренец. Во должина "кореецот" порасна за 17,5 сан ти-
метри на 4,675 метри, во ширина додаде 4,5 сантиметри (1,89 
метри) и во висина за 5 сантиметри, на 1,68 метри. Меѓуос-
киното растојание, зголемено за 8 сантиметри на 2,70 метри, 
отвора простор за патниците одзади и за трет ред седишта, 
што се спушта во подот. Во споредба со претходникот, новата 

на спортскиот изглед и на со ка-
та fun-to-drive, со што ќе ги при-
добие срцата на помладите ге-
нерации. Феноменалниот стил 
е потврден и суспензијата е 
усогласена со острата шасиска 
динамичност. Овој модел ќе го 
придвижуваат еден 1.8 литар-
ски бензинов мотор и 2.2 ли-
тарски дизел мотор, кои ќе про-
изведуваат 103kW/140кс со по-
мош на шестбрзинскиот ме ну-
вач. Се очекува продажбата да 
почне на почетокот на 2007 го-
дина.

Santa Fe има многу помазни 
линии на каросеријата. По-
гонот го презема 2,2 ли тар-
ски тур бодизел со 153 кс и 
350 Nm вртежен момент. Во 
опре ма та, меѓу другото, спа-
ѓаат АВЅ, ЕЅР, шест воздушни 
перници, клима уред, надво-
решни ре тровизори со гре-
јачи, мену вање на висината 
на педа ли те, сензори за дожд 
и за свет ло, како и предно 
стакло со грејачи. Цените ќе 
се зго ле мат соодветно на но-
вата го ле мина - неофицијално 
се оче кува старт од 23.000 
евра.

ФЛЕШ ВЕСТИ

ТЕСЛА ЌЕ 
ПРОИЗВЕДЕ СУПЕР 

АВТОМОБИЛ!

Следниот месец калифор-
ниската компанија која го но-
си името "Тесла Моторс", ќе го 
претстави својот најнов изум, 
а тоа е автомобилот еко-роад-
стер кој ќе биде придвижуван 
на електричен погон. Иако сè 
уште не се објавени службени 
податоци за ова возило, сепак 
се смета дека, според кру же-
њето на информациите на Ин-
тернет, дека "Тесла Моторс" ќе 
биде способен да забрза до 
100 км/ч за само 4 секунди и 
дека максимална брзина ќе 
му бидат фасцинантните 400 
км/ч. Исто така, кружат гла си-
ни и дека станува збор за 
конструкција на "Лотус Елисе" 
само со нов мотор, но со си-
гурност ќе се знае до крајот на 
месецот. Со ова му се оддава 
уште едно признание на еден 
од најпознатите научници на 
сите времиња.

FERRARI ОД ПЛЕТКА

Студентката по уметност 
Лаурен Портер од Грејтхам, за 
дипломската работа при уни-
верзитетот во Бат Спа, на пра-
вила плетка на Ferrari со при-
родна големина. Лимузината 
е растегната преку челична 
кон струкција, која 22-годи ш-
на та студентка сама ја за ва-
рила, а бројните членови на 
семејството й помогнале да го 
"облече" автомобилот. Цр ве-
ната "шасија" е направена од 
250 метри квадратни рам но 
плетило, работено е во V тех-
ника, која инаку се користи за 
чорапи, каде деталите се ис-
клучително квалитетни. Зна-
кот на Ferrari е исплетен со 
конец.

Honda Motor Europe Ltd. го најави 
новиот Civic TYPE S, хечбек со 3 врати, кој 
е најновиот модел во трансформацијата 
на иконата на Honda, брендот S-сегмент 
во премијата, индивидуалноста и спорт-
скиот изглед. Новиот модел ќе дебитира 
на Саемот British International Motor Show, 
кој ќе се одржи во јули 2006 година. 

Делејќи ја истата динамична силуета и 
севкупните димензии со моделот со 5 вра-
ти, Civic TYPE S му оддава големо значење 


