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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

Фабриката "Tesla Motors" со 
седиште во Silicon Valley, ја на-
јави продажбата на необичниот 
Tesla roadster за почетокот на 
2007 година. Најспецифично за 
овој елегантен roadster, кој по 
малку потсетува на Porsche, но и 
на некои Lotus модели, е елек-
тричниот супер погон! Новиот 
електричен револуционерен 
мотор, тешкиот автомобил од 
1.300 кг, од 0 до 100 километри 
забрзува  само за 4 секунди! 
Оваа идентичност на пер фор ман -
сите, споредено со неговите 
топ конкуренти, се должи на 
ефикасните (електрични) 240 
коњ ски сили. Автомобилот има 
автономија од 450км со едно 
полнење, а потоа, повторно, на 
штекер! Најавената и очекувана 
цена за овој електро убавец, кој 
ќе биде во продажба за околу 6 
месеци, е околу 70.000 евра.
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RENAULT NEPTA

ЛУКСУЗНОСТ, МОЌ И 
АВАНТУРА

ФЛЕШ ВЕСТИ

АВТОМОБИЛ ПРОТИВ 
АЛКОХОЛИЗИРАНИ 

ВОЗАЧИ

Јапонскиот производител на 
автомобили "Nissan Motor" на-
јави дека ќе произведе автомо-
бил кој алкохолизираните во-
зачи нема да можат да го возат, 
соопшти компанијата. Авто мо-
билот ќе биде опремен со де-
тектор за проверка на нивото 
на алкохол во крвта, кој ќе се 
наоѓа покрај седиштата и во кој 
возачот ќе мора да дувне пред 
да го активира возилото. Во пр-
вите шест месеци од годинава 
во Јапонија е регистриран по-
раст од 13 отсто на сообраќајни 
незгоди, во кои имало загинати, 
а ги предизвикале возачи во 
алкохолизирана состојба.

PORSCHE CAYENNE 
НАЈМНОГУ СЕ КРАДЕ

Спортско рекреативниот ав-
томобил Porsche Cayenne е ав-
томобил кој во Германија нај-
често се краде, покажале пода-
тоците на осигурителните ком-
пании во таа земја. Минатата го-
дина во Германија биле укра-
дени 23.771 автомобил Porsche 
Cayenne, што е за 17отсто по мал-
ку од лани. Според податоците 
на германското Здружение на 
осигурителни компании, на се-
кои 1.000 осигурени автомо би-
ли минатата година биле укра-
дени 0,7 автомобили. Стапката 
на зачестеност на кражбите би-
ла највисока кај Porsche Cayen-
ne 4,5, па на 1.000 такви авто-
мобили биле украдени 16,4. На 
второ место е спортско-рекреа-
тивното возило на германскиот 
производител BMW, моделот X5.

Вистинскиот "Jeep Commander" 
може да се најде во засилена вер-
зија од онаа стандардната. Новата 
верзија со себе носи новитети, 
како во техничка смисла така и во 
однос на дизајнот на внатреш нос-
та. Ако стандардниот модел има 
машина која произведува 218кс, 
"супер верзијата" располага со 262 
кс, кои најдобро работат на само 
4.000 вртежи во минута. Вистин-
ското име на моделот кој заслу жу-
ва внимание е "STARTECH Jeep 
Com mander". Оваа верзија на SUV 
возилото може да постигне мак си-
мална брзина од одлични 198 ки-
лометри на час. Што се однесува 
до дизајнот, на овој "теренец" му 

но веројатно ќе бидат по-
едноставени во комер ција л-
ната верзија и заменети со 
по конвенционални. Вна треш-
носта е комбинација на мо-
дерно и ретро, а команд ната 
табла е комбинација на ана-
логни и дигитални кону со-
видни дисплеи.

Секој од патниците може 
независно да си ја подесува 
климата лично за себе. По-
ставениот V6 бензинец од 3,5 
литри е со директно вбриз-
гување и е впрегнат со седум-
степен автоматски менувач.

Концептниот автомобил Renault Nepta ќе биде прикажан 
на Саемот во Париз како кабриолет четворосед со 313-ки-
ловатна верзија, со директно вбризгување на 3,5 литри, V6 
машина од Нисан-Рено "фамилијата". Од 0 до 100 километри 
забрзува за 4,9 секунди, а максималната брзина не е спом-
ната. Претставувајќи ги последните дизајнерски насоки на 
Renault, Nepta се појавува со брановидни странични панели, 
засилени со специјален анодизиран алуминиумски колор 
третман на долниот дел на школката, на браниците и на пред-
ните и задните спојлери. Предницата е едноставна, а сепак 
експресивна. Страничните врати се моторно придви же ни, 

се додадени некои детали кои 
придонесуваат појавата да 
биде уште позастрашувачка. 
Возилото кое има спортски 
карактеристики спуштено е 
за околу 30 милиметри, со 
што се овозможува повешто 
управување и, се разбира, ја 
зголемува безбедноста. Мо-
торот има работна зафатнина 
од 3,0 литри, а бројот на ци-
линдрите на овој "turbo die-
sel" мотор се бележи со "V6". 
Освен големата брзина, ко-
лосот се карактеризира и со 
одлична стартност затоа што 
од 0 до 100 км/ч забрзува за 
помалку од 9 секунди.


