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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

"САМУРАЈ" 
В О  П О Х О Д

платформа, мотор и револуционерен менувач. Лимузината 
на Lexus е идеално решение за деловните луѓе, кои сакаат да 
се разликуваат со имиџот и да ги избегнат клишеата на 
претходните три германски ривали.

"LS 460" се претставува како четврта генерација од лек-
сузовата фамилија. Како луксузна лимузина наменета е за 
возачите кои чувствуваат потреба да возат автомобил кој се 
карактеризира со напредна технологија. Со задача да го 
претстави сè она што е најдобро од богатството на техничко- 
технолошките решенија од Lexus, "LS" настапува со новата 



55  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 649 / 8.12.2006

ASTON MARTIN DBS

AUTO UNION DTYPE

Автомобилот Auto Union D-Type, кре-
иран од Ferdinand Porsche, се очекува да 
направи ценовен рекорд на Christie's 
аукцијата во февруари во Париз. Авто-
мобилот бил нарачан од Хитлер, со цел да 
се покаже технолошката моќ на Третиот 
рајх.

Тој бил произведен во 1939 година и 
има V12 мотор, со неверојатни (за тоа вре-
ме) 485 коњски сили, а постигнува мак-
симална брзина од повеќе од 300км/ч! Си-

ФЛЕШ ВЕСТИ

ШКОДА НА 
АЛКОХОЛ!?

Фабриката за автомобили 
"Шко да" го завршува раз во-
јот на мотор на алтернативен 
погон - мешавина на бензин 
и алкохол, кој во понудата 
треба да се најде на по че-
токот на идната година. Мо-
торите ќе се извезуваат на 
па зарот во Шведска, каде 
што за таков вид алтернатива 
има по волни услови, изјави 
Харалд Луданек, член на 
Управниот од бор на "Шкода", 
надлежен за тех нички развој. 
Според него, се под готвуваат 
и мотори на земен гас, но нив-
ниот развој ќе потрае уш те 
најмалку една година. Авто-
мобили со мотори на био-
етанол веќе произведуваат 
"Ford", "Volvo", "Fiat", "Saab" и 
"Volkswagen".

HONDA СЕ ВИВНА ВО 
НЕБО

Првиот авион на јапон-
ската фабрика позната по 
про из вод ство на автомобили 
и мопеди "Honda", го свртува 
вниманието на јавноста со 
оригиналните тех нички ре-
ше нија. Освен со макси мал-
ната брзина, авионот "Hon-
da-jet" се разликува од дру-
гите авиони во сегментот 
лесни авио ни и со намалената 
бучава на моторот, како и со 
поголемиот комфор за малу-
бројните патни ци. Најголе-
мата височина на која може 
да лета е 43.000 стапки. 

Супер возилото на нај-
новиот Џемс Бонд е новиот 
Aston Martin DBS, односно 
супериорен DB9, опремен 
со V12 мотор со 530 коњски 
сили! Сериската изведба на 
овој автомобил се очекува 
да се промовира дури на 
популарниот Авто саем во 
Детроит, во јануари след-
ната година.

те возила од овој тип се уништени 
за време на Втората светска вој-
на, но едно кое било во рацете на 
Русите и кое го расклопиле за да 
ги испитаат технолошките до стиг-
нувања на Германците, е про нај-
дено во деведесеттите го дини на 
минатиот век. Тоа е во зилото кое 
се очекува да постигне нај висока 
цена што некогаш е пла тена за 
еден автомобил. Досега тој ре-
корд го држи Bugatti Type 41 
Royale Sports Coupe од 1931 го-
дина - продаден за 5,5 милиони 
фунти на аукцијата Christie's во 
доц ните осумдесетти години.


