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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АВТО
ИНФОИНФО

К АРАВАН К АКО 
УРАГАН

Стручњаците за догра ду-
вање на американските ав-
томобили, германскиот Gei-
ger, неодамна ја прет стави 
ра ботната тема "Chry sler 
300C". Навистина, благо да-
ре ние на атрак тивниот из-

глед и одлич ни те мотори на 
овој автомо бил претставу-
ваат иде ал на база за ната-
мошно усо вршување, но ка-
ко Geiger-овите стручњаци 
да ги над минале сопстве-
ните оче кувања. Покрај но-

вата мас ка, највпечатливи 
се тр ка лата со пречник од 
22 ин чи, кои јасно го од во-
јуваат автомобилот од кон-
курен цијата. Најинте рес-
ните до градби се кријат под 
хау бата. Познатиот HEMI мо-
тор од Geiger верзијата рас-
полага со работна за фат ни-
на од 6.100 кубици и осло-

бодува 556кс при не ве ро-
јатни 5.200 вртежи. Вак виот 
резултат един ствено е из-
вод лив со помош на ме ха-
ничкиот колан, кој го по-
кренува ком пресорот. Крај-
ниот резултат на овој "ура-
ган" е забр зу ва њето до 100 
км/ч за 4.7 се кун ди и мак си-
малната брзина од 300км/ч.
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"WIESMANN GT" 

АМФИБИЈА НА АСФАЛТОТ

 Непознат произведувач на малосериски и егзотични ав-
томобили под необичното име "Cool amphibious manufac-
tures international LCC", неодамна го претстави новиот модел 
"hydra spyder". Од фотографиите јасно може да се забележи 
она по што се разликува овој модел од неговите авто мо-
билски роднини. Станува збор за амфибија, но за разлика од 
повеќето слични возила "hydra spyder" може да се пофали со 
одлични возни особини, како на копно, така и на вода, а бла-
годарение на специјалната пловна пена оваа амфибија не 
може да потоне. Конструкторите му посветиле многу внима-
ние и на балансот. Поголемиот дел од масата, околу 53 отсто, 
се наоѓа на предната осовина, што на овој автомобил му дава 
и завидна карактеристика на копно. И на вода, со најмногу 
четири патници, многу брзо преминува во глисирање, пред 
сè, благодарение на моќниот шестолитарски V8 мотор од 
400кс, со потекло од "corvette".

ФЛЕШ ВЕСТИ

ЌЕ СЕ ПРОБИЕ 
ГРАНИЦАТА ОД 400 КМ/Ч

По двегодишни подготов ки 
и тестирања, екипата на Хонда 
конечно се чувствува подгот-
вена. Откако минатата година 
лошите временски услови ја 
одложија долго најавуваната 
операција со поставување бр-
зински рекорд од страна на 
Ф1 болид, Хонда објави дека 
меѓу 17 и 21 јули ќе му се по-
све ти на довршувањето на 
поч натиот проект. Во близина 
на американскиот Солт Лејк 
Сити, во државата Јута, се нао-
ѓаат фамозните "Солени Рам-
ни ни". На таа локација, поради 
специфичната конфигурација 
на теренот, уште во 1920 го-
дина се постигнувале брзин-
ски рекорди. Во подготовките 
за овој проект, лани во ноем-
ври тимот на Хонда тестираше 
на аеродромот Мохаве во Ка-
лифорнија, при што е постиг-
нат неофицијален резултат од 
413,205 километри на час! Ка-
ко возач на болидот е имену-
ван Ален ван дер Мерве, тест-
пилот на Хонда, чие потекло е 
од Јужна Африка.

"Wiesmann GT" е чистокрвен германски 
спортски авто мо бил. Конструиран е спо-
ред стандардите по кои Британците денес 
би можеле да конструираат спортски 
двосед. Заш тит ниот знак, гуштерот Геко, 
на најдобар начин ги илустрира по движ-
носта и брзината на Wiesmann-овиот мо-
дел. Иако стил ски се потпира на олдтај-
мерите, убедливо нагласува дека е мо де-
рен и технички напреден автомобил. Кол-
ку и да се труделе Германците да му по-
дарат елегантна линија, сепак "Wiesma nn 
GT" не може да ја скрие нестрпливоста 
дека бру тално ги завладува патиштата. Во 
таа намера ќе му помогне силниот BMW 
мотор. 


