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"Volvo" ги објави првите 
фотографии од својот нај-
значаен новитет кој ќе ја 
одбележи втората половина 
на оваа година. Светската 
премиера на С30 е закажана 
за септември, за време на 
Paris Motor Show. Од "Volvo" 
велат дека С30, пред сè, им е 
наменет на младите луѓе и 

на паровите кои живеат 
"луд" градски живот, бидејќи 
на нив најважни им се во з-
будата, дизајнот и пер фор-
мансите при возењето, а 
токму С30 ги нуди овие неш-
та во идеална мерка. Кога е 
во прашање сигурноста, С30 
останува вистински "Volvo". 
Меѓу сигурносните системи 

С30 располага со BLIS си с тем 
за проверка на мртов агол, со 
WHISP систем про тив трајни 
оштетувања на вратите, како 
и со SISP си с тем за заштита од 
странични удари. Понудата 
на мото ри те е следна: два 1,6 
литарски четири цилиндра-
ши, од кои едниот бензинец 
со 100 кс и дизелски со снага 
од 106 кс. Тука е и петци лин-

дарската линија на мотори со 
снага од 180 до 220 кс, со кои 
С30 се сместува во самиот 
врв од неговата класа. Спо-
ред на јавите од произ во ди-
телот, планираното го диш но 
про изводство би требало да 
изнесува 65.000 авто мо били, 
од кои 75 отсто би требало да 
бидат пласирани на европ-
скиот пазар.
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ЦРНАТА ОТРОВНИЦА

SUZUKI SPLASH

Кон крајот на идниот месец, во Париз "Suzuki" ќе го прет-
стави Splash - студија на повеќенаменско возило, чие се-
риско производство е сосема сигурно.

Според димензиите, Splash му одговара на својот "ко-
лега" Swift, врз чија основа е и развиен. Долг е 3,78 метри, 
широк 1,78 и висок 1,65 метри, додека меѓуосовинското 

растојание изнесува 2,36 
метри. За погонот се грижи 
комплетно новиот 1,2 бен-
зински мотор, усогласен со 
четиристепениот автоматик. 
Освен интересната студија, 
"Suzuki" во Париз ќе ја пре-
зентира и топ изведбата на 
Swift. Наследникот на ле-
гендарниот Swift GTi сега се 
вика Swift Sport, а ќе се про-
изведува во погоните во Ун-
гарија.

Многумина го паметат "ASC Dia-
mondback Viper" концептниот мо-
дел кој беше промовиран минатиот 
јануари на Саемот за автомобили 
во Детроит. Неодамна беше речено 
дека оваа студија ќе стане реалност, 
поточно ќе биде дел од сериската 
понуда на познатиот американски 
производител. Исто како и нео дам-
на прикажаната студија и моделот 
снимен на тајните тестирања има 

ФЛЕШ ВЕСТИ

MERCEDES ПРЕД 
ВРЕМЕТО

Германските произ во ди-
тели и предводници во авто-
мобилската индустрија во-
оп што се одлучија да импле-
ментираат сосема нов си-
стем за сопирање во мо-
делот т.е. кла сата "Merce-
des-Benz CL-Class". Си сте мот 
т.е. новата те хнологија се 
вика "PRE-SAFE®". Си сте мот 
функционира со по мош на 
сензорите кои ја от кри ваат 
евентуалната опас ност. До-
колку постои пречка, ав то-
мобилот автоматски поч ну-
ва силно да кочи во мили-
секунда. Всушност, "PRE-SA-
FE" се активира во моментот 
меѓу детекцијата на опас-
носта и активирањето на 
заштитата која се наоѓа во 
внатрешноста на автомо-
билот. Благодарение на из-
вршените тестирања на но-
виот безбедносен систем, 
"Mercedes" смета дека ри-
зикот од сообраќајни незго-
ди ќе се намали најмалку за 
40 отсто.

МОТОРИТЕ НА "FIAT" 
ЗА АВТОБУСИТЕ ВО 

ПЕКИНГ

"Fiat Powertrain Techno lo-
gi es", фирма дел од гру па-
цијата на "Fiat", потпиша до-
говор со Јавното сообра-
ќајно прет при јатие на Пе-
кинг за продажба на 1.000 
мотори кои работат на 
природен гас. Ваквата опе-
рација е дел од програмата 
за соработка меѓу ита ли-
јанското Министерство за 
околина и грижа за те ри то-
рија, кинес ките власти за за ш-
тита на око лината и гр ад-
ските власти на Пекинг. 
Ини  цијативата се со стои од 
проекти кои многу ќе при-
донесат за одржувањето на 
мобилноста која се одне су-
ва на организацијата и одр -
жувањето на Олим пис ките 
иг ри во 2008 година. 

црна хауба од композитни 
материјали со агресивни 
всисувачи на воздух. По-
знатиот viper-ов V10 мотор 
е во студиска варијанта и 
ослободува 615 кс, но спо-
ред неофицијалната најава, 
во сериската верзија ќе до-
стигне дури 650 кс, така што 
забрзувањето до 100 км/ч 
за само 3,5 секунди ќе биде 
сосема изводливо. Офи ци-
јалната промоција на ли-
митираната серија "Dia-
mond back"се очекува ид на-
та година, а ќе се произ-
ведува до 2008 година, кога 
е најавено дебито на сосема 
новиот "Viper".


