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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

НОВИОТ SEAT LEON
ДАЛИ ВЕРУВАТЕ? 

Штом ќе се најдете зад управувачот 
на новиот SEAT Leon, во дел од се кун-
дата тој ќе ви ги покаже своите при-
родни емоции. Сè што SEAT научи од 
патиштата е вметнато во новиот Leon. 
Ова е возило кое е создадено од ос-
новата кон врвот. Неговиот низок про-
фил е прилепен за патот. Пер фор ман-
сите одат докрај. SEAT Leon е возило за 
верни, за страстни, за оние кои веру-
ваат во возењето. 

Од предниот до задниот дел телото 
на новиот Leon ја покажува дина-
мичната линија на SEAT. Сите облини 
на спуштениот Leon сугерираат само 
на движење напред. Ова на Leon му 
дава појава на модерно купе возило, 
кое всушност е hatchback со 5 врати. 
Но, Leon е повеќе од убаво лице, не-
говиот широк радиус на вртење и ме-
ѓуоскиното растојание нудат пријатно 
возење во град и уживање на отворен 
пат.
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Сите надворешни делови одлично се вк ло-
пени во каросеријата. Интегрираните стра-
нични ретровизори се така поставени што из-
легуваат директно од вратите. Bi-xenon пред-
ните светла и задните светла ги следат обли-
ните кои ги опкружуваат. Скриените рачки на 
задните врати и интегрираното долно крило 
го дополнуваат нископрофилниот изглед на 
задниот дел на возилото. 

Со динамичниот навигациски систем се-
когаш сте на чекор пред сами себе. Со це-
лосна визуелност во боја на мапата за дви-
жење се овозможува лесно да патувате до 
било која дестинација. Со функциите: агол на 
завртување и сензор за брзина, неопходни за 
пресметување на насоката и дестинацијата 
на патувањето, системот дури дозволува 
функ ционирање и краток премин на сигналот 
во тунели, долини или невообичаени ситуа-
ции или кога го паркирате возилото. 

FSI - ЦВРСТИ МУСКУЛИ

2,0 TFSI 136kw/185кс и 2,0 FSI 110kw/150 кс 
напаѓаат како предатор, а се хранат како ве-
гетаријанец. 2,0 TFSI 136kw/185кс е при дви-
жуван од турбо полнач кој ја зголемува моќ-
носта, задржувајќи ги цврс то залепени за се-
диштето. Двата мотора ја применуваат тех но-
логијата на директно вбризгување за да со з-
дадат подинамичен и прифатлив за око ли ната 
бензински мо тор. Новоразвиениот сис тем за 
вбриз гу вање на гориво под висок при тисок ја 
оптимизира смесата на гориво/воздух ка ко 
при ниски, така и при високи вртежи на мо-
торот.

TDI - ВЕЛИЧЕНСТВЕНА МОЌНОСТ 

2,0 TDI 103kw/140кс е атлетски, четири ци лин-
дричен мотор во линијата. 1,9 TDI 77kw/105 кс, 
новодизајнирана технологија на четири цилин-
дричен мотор, со два всисни и 2 издувни вен-
тила по цилиндер, ја подобрува во лу ме триската 
ефикасност и протокот на ме ша вината воздух/
гориво. Технологијата на селек тивната пумпа за 
вбризгување, поставена на секој ци линдер од-
делно, го контролира вбриз гувањето, при ме-
нувајќи балансирана стратегија за вбриз гување, 
електронски го контролира внесу ва ње то воз-
дух во вентилите.   


