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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

M A D E  I N  U S A

Охрабрен со релативно 
успешниот настап на пр ви от 
модел Sebring, Chrysler не о-
дамна ги прикажа пр вите фо-
тографии на на след никот на 
оваа популарна лимузина. 
Ис то како и не говиот прет-
ходник, така и новиот модел 
првенствено е осмислен спо-

ред вкусот на европскиот па-
зар. За тоа сведочат ди мен-
зиите, техничките каракте-
ристики на овој автомобил, 
додека само некои детали на 
вкуп ниот дизајн нагласуваат 
де ка возилото е "Made in 
USA". Кај овој новитет тоа е 
уште поочигледно. Највпе-

чат ливи се новите фарови, 
кои се со вистински европ-
ски манир, со три пати по го-
лема димензија додека, пак, 
препознатливата Chrysler-
ова маска и необичните ук-
расни прекршувања на хау-

бата потсетуваат на амери-
канска дизајнерска школа. 
Деталите за техничките по-
датоци моментно не се по-
знати, а почетокот на про-
дажбата е најавен за 2007 го-
дина.
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JAGUAR XKR

AUDI A1

ФЛЕШ ВЕСТИ

TOYOTA ИМА ПРОБЛЕМИ 
СО КВАЛИТЕТОТ

Околу еден милион возила 
на Toyota низ светот се по ви ка-
ни на сервис поради про бле-
мите со управувањето. Кај мо-
делите Corolla, Avensis и Prius 
може прерано да се изе дат зап-
чаниците во упра вувачкото 
вретено и како по следица на 
тоа да се случи управувањето 
да откаже, а де фектот се на јаву-
ва со тро па ње во управувачкиот 
столб. Најпроблематични се 
при   ме роците на Corolla произ-
ве дени во периодот меѓу јули 
2003 и ноември 2005 година, 
Avensis од јануари 2003 до де-
кември 2005 година и Prius со 
датум на производство од јули 
2003 до ноември 2005 го дина. 
Според информациите, досега 
се познати 41 случај во Европа 
со ваков дефект, но не се ре гис-
трирани не зго ди. Вкупно во све-
тот се по ви кани 986.000 возила 
во сер вис на проверка и замена 
на деловите на управувањето. 
Во Европа ваква мака ќе има ат 
сопствениците на 24.000 во зи-
ла, во Јапонија 565.756, а во САД 
околу 170.000 приме роци на 
Prius.

ПАТУВАЧКА КУЌА

Поради високите цени на ста-
новите во големите гра до ви, 
ком панијата "Генерал Мо торс" 
го создаде возилото GMC PAD, 
кое би требало да биде подобро 
опремено и од по веќето мо дер-
ни станови. Еве што сè, според 
GM, би тре ба ло да содржи:

СИГУРНОСТ
Секој GMC PAD ќе има соп-

стве но сателитско следење. До-
колку некој се обиде да го ог ра-
би, влезе непоканет пре ку про-
зорец или врата, се вклучуваат 
сите внатрешни светла и се ис-
праќа повик до нај блиската по-
лициска ста ница.

ЗАБАВА 
Внатре се наоѓа голем LCD 

телевизор, музичка линија и по-
стојана конекција на Ин тернет. 

БАЊА
Поголема отколку било ко ја 

хотелска, наменета за вис тин-
ско уживање, а тука е и супер-
луксузниот тоалет.

ри вал, популарниот Mini. По-
ради ограничениот буџет и 
што поконкурентната цена, 
Audi A1 нема да има кватро 
из вед ба (погон на четири тр-
кала). Него ќе го придвижува 
по знатиот FSI бензински, но 
и TDI мотор. Нешто подоцна 
би требало да се појави и мо ќ -
ната TSI изведба. Се шушка и 
за "отворена" верзија, но сè 
уште не е одлучено дали тоа 
ќе биде роадстер со две се-
дишта или кабриолет со 2+2 
концепт. Премиерата е наја-
ве на за 2009 година, во тра-
ди ционалниот Салон во 
Фран  к фурт.

Jaguar го открива новиот XKR. Тоа е јагуарот кој се 
оче куваше откога прв пат беше промовирана  XK се-
ријата. Новиот Jaguar XKR поседува мотор од 420 кс, 
4.2 литарски V8 мотор. Без да го повозите кај вас се 
јавува желба да имате еден ваков ѕвер кога го слушате 
како развива 100км/ч за 4,9 секунди, а брзината му е 
лимитирана на 250 км/ч. Со доволно моќ, новиот Jag-
uar XKR со шестстепен автоматски менувач, исто така, 
е и значително побрз од својот претходник. Исто така, 
во поглед на тежината новиот Jaguar XKR е и зна чител-
но полесен од претходниот модел. Купе верзијата е 
полесна за 70 килограми, додека кабриолет верзијата 
е околу 100 килограми полесна од претходникот. Ши-

роката употреба на алуми-
ниумот е одговорна за сла бе-
ењето на новиот Jaguar XKR. 
За да се разликува од својот 
сестрински модел XK, R мо-
делот има пократка решетка 
и преден спојлер, спуштен 
пре ден капак, страничните 
от вори за вентилација за врш-
но се алуминиумски обра бо-
тени и фелните се во голе ми-
ни од 19 или од 20 инчи во за-
висност од желбата. Jaguar 
XKR веќе е излезен во про-
дажба и цената на чинење е 
67.495 фунти.

Најмалиот и најевтиниот модел од понудата на Audi е за-
мислен како еднаков конкурент на популарниот Mini. Меѓу-
тоа, судејќи според најавите, новиот A1 веројатно ќе го че-
каме до 2009 година. Германскиот "Auto Motor und Sport" ја 
објави новата верзија, која доаѓа од Audi под името Audi A1. 
Наводно Audi A1 ќе чини од 16.000 до 18.000 евра, а таквата 
цена би требало да го направи поконкурентен од неговиот 


