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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

ВО ЗНАК НА СЕЌАВАЊЕ 
НА СЛАВНИОТ 
ПРЕТХОДНИК

Најновиот тркач на "Mercedes", моделот SLR McLaren 722 
edition", не само што е многу посилен од славниот претходен 
истоименик, туку и многу повеќе преминува во сегашниот 
SLR модел. Овој техничко-технолошки бисер на "Mercedes" е 
произведен само во 150 примероци, а е наменет за нај пре-
бирливите купувачи. Како резултат на внимателни и систе-

матски подесувања на исклучителниот SLR, тој стана уште 
попрецизен во свиоците. Во ентериерот не било можно да се 
постигнат големи измени, но со ситни детали е нагласена 
врската меѓу најновиот купе и славниот претходник.
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LAND ROVER  КУЛТНО 
ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО

"HAMANN BMW" Z4 M COUPE

ФЛЕШ ВЕСТИ

ДВАЈЦА МИЛИЈАРДЕРИ 
ГО КУПУВААТ "АСТОН 

МАРТИН"!

Двајца европски мили јар де-
ри, Французинот Бернард Ар на-
улт и Белгијанецот Алберт Фрере 
ја разгледувале мож носта за за-
едничко купување на пре стиж ни-
от британски про из во ди тел на 
ав  томобили, "Астон Мар тин". 
Арнаулт, кој е сопственик на 
компанијата "Луис Витон" и фи-
нансиерот Фре ре се договориле 
да вло жат заедничка инвес ти-
циона структура во вредност од 
една милијарда евра, за која 
уште не се знае официјалното 
име. Американскиот гигант "Ford 
Motors" во септември годинава 
објавил дека планира да го 
продаде "Астон Мартин". По при-
дружувањето на оваа ав то мо-
билска марка во 1986 година тие 
доживеале исклучителен напре-
док, а сега сметаат дека нај па-
метен потег е да се про даде оваа 
ценета и престижна автомо бил-
ска марка.

"ЗАСТАВА 10" БЕЗ 
ЦАРИНА

Од идната година, српското 
пунто "Застава 10" и во Ма ке-
донија ќе се продава без ца рина. 
Накусо, тоа е заклучокот од из-
јавата на заменик-гене ралниот 
директор на "Застава авто моби-
ли", Миљко Кокиќ, кој опти мис-
тички навести дека од идната 
година ќе се почне со редовно 
производство на "За става 10", 
која освен на срп скиот пазар, ќе 
се продава и на пазарите на сите 
соседни зем ји. Тој ги отфрли твр-
дењата де ка овој модел нема да 
се про изведува, бидејќи него-
вата про дажба не оди добро, на-
пом нувајќи дека од март досега 
се продадени 800 возила.

Најновата генерација на Најновата генерација на 
Land Rover, "Defender", на Land Rover, "Defender", на 
половина век од развојниот половина век од развојниот 
пат го има зачувано духот на пат го има зачувано духот на 
неговиот предок и статусот неговиот предок и статусот 
култно теренско возило. култно теренско возило. 
Измените на каросеријата се Измените на каросеријата се 
минимални, но голем на-минимални, но голем на-
предок е направен во ен-предок е направен во ен-
териерот, кој е попривлечен териерот, кој е попривлечен 
и поудобен. Благодарение на и поудобен. Благодарение на 
новиот, модерен мотор, на-новиот, модерен мотор, на-
малена е бучавата во мо-малена е бучавата во мо-
торот, додека возните ка-торот, додека возните ка-
рактеристики се неспо ред-рактеристики се неспо ред-
ливо подобри.ливо подобри.

Z4 купе е една од светлите точки во 
сегментот на спортски автомобили, а во 
М варијантата нуди перформанси кои не 
трпат никакви критики. Но, дури и таков 
каков што е може да биде уште подобар. 
Од "HAMANN" го прифатиле предизвикот 
и не само што му ја подобриле аеро ди-
намиката, туку ја зголемиле и моќ нос та 
на моторот. Вметнатиот преден спој лер 
му дава поостар изглед на Z4 купето. Во-
зилото добива уште поспортски ли нии, 

на кои одлично им прилегаат 
елипсовидните фарови за маг-
ла. Во исто време, се разбира, ја 
сече предната подигнувачка 
сила. От ворите за воздух од ст-
раните се позиционирани вед-
наш пред зад ните крила и обез-
бедуваат по до б ро ладење на 
задните сопирачки. За реду ци-
рање на задната по дигнувачка 
сила од "HAMANN" мо нтирале 
остар заден спојлер. Спој лерот 
на покривот придонесува за 
аеродинамиката и за естетиката 
на возилото. 


