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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

"Hyndai" претстави уште еден атрактивен концепт од 
серијата HCD. Hellion претставува crossover возило со 
изразена индивидуалност. Hellion има иновативна ар-
хитектура, инспирирана од бродоградбата. За разлика од 
класичните автомобили, во ова возило се користел но-
сечки елемент, кој се протега по должина, додека напре ч-

ните елементи на цврстина се смислени по примерот на 
бродските ребра. Со тоа е создадена можна структура 
која ја обезбедува потребната цврстина на возилото и им 
дава безбедност на патниците. Надворешниот дизајн на 
Hellion дава нов поглед на теренските возила преку по-
движниот покрив, 20-инчните гуми, златната боја на ка ро-
серијата, испакнатите светла. Атрактивен е и ентериерот 
- седиштата се од маскирна ткаенина. Hellion е подготвен 
за пустинска авантура, а во тоа би требало да му помогне 
и погонот - 3,0 V6 дизел со 239 коњски сили.

HUNDAI HELLION
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ТЕРЕНЕЦ ВО ДУХОТ НА 
ИНДИЈАНА ЏОНС

СИЛА БЕЗ ГРАНИЦИ

"Toyota" планира во Ев-
ропа да продаде за чет вр-
тина повеќе возила од мо-
делот Hilux отколку во 2006 
година, со намера да биде 
меѓу поголемата фамилија 
на конкуренти, а за таа цел 
на теренецот му подари 
нов мотор. Симулирајќи аф-
рикански екстремни усло-
ви, претставниците на "Toy-
ota" на купувачите на овој 
тип возила им покажаа во 
колкава мера Hilux е спо-
собен да ги совлада преч-
ките. Благодарение на свои-
те перформанси, Hilux се 
претстави како вистински 
водич низ природното жи-
веалиште на дивите жи вот-
ни и неодамна при пито ме-
ните припадници на Зу лу на-
родите.

Моделот "R GTI", кој е конструиран по 
вкусот на богатите Американци, се од ли-
кува со каросерија изработена од јаглени 
влакна и со мотор со двојно поголема сила 
од сериската верзија. Употребата на ком-
позитните материјали ја намалила те жи-
ната на автомобилот. Благодарение на нис-
кото тежиште подобрени се возните ка-
рактеристики. Во ентериерот, наместо кла-
сичните, се наоѓаат четири тркачки се диш-
та, што јасно укажува на тоа дека моделот 
"R GTI" не е автомобил "за секој ден".

ФЛЕШ ВЕСТИ

"МАЗДА" ЌЕ ОТВОРИ 
ФАБРИКА ВО ТАЈЛАНД

Јапонската компанија 
"Маз да" заедно со својот 
голем акционер "Форд" 
планира да отвори нова 

фабрика за производство 
на мали, штед ливи 

патнички автомобили во 
Тајланд. "Мазда" очекува 

производството во тај ланд-
ската фабрика да почне во 

2008 година. Истите автомо-
били ќе се произведуваат 

во Северна Америка, а 
најве ројатно и во Мексико, 

наве дува весникот.

НАЈБРЗОТО BMW НА 
СИТЕ ВРЕМИЊА!

BMW од серијата 6 по пре-
работката на познатиот тјунер 
ќе го носи името ACS Tension. 
Но, она што е нај важ но, се ка-
ко се неговите мож ности, ка-
ко и самиот факт де ка се ра-
боти за најестетскиот болид, 
возило со проверено педиг-
ре.

Имено, AC Schnitzer со овој 
автомобил гостуваше на бр-
зин ското тестирање на па те-
ката Нардо и постигна ре зул-
тати за паметење. Вле гу ва ње-
то во клубот на "Beyond 300 
км/час" било големо при зна-
ние за Schnitzer, но вис тин ско-
то признание сле ду ва ло по 
стартот на тестот. Ме рењето 
направено на патеката долга 
13 км ова BMW покажало дека 
е спо собно да развие брзина 
од 331,78 км/час, што на авто-
мо билот му ја донесе титулата 
за нај брз BMW автомобил на 
си те времиња.


