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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

PEUGEOT 207 CC
207 СС има нагласен спортски изглед, и за раз-

лика од неговиот претходник не делува пре те-
рано "женствено". Багажниот простор на рас по ла-
гање нуди 340 литри, но со склопување на кро вот 
тој драстично се намалува на 145 литри. Но виот 
тврд кров е составен од два дела и е целосно ав-
томатизиран. Постапката за отворање/затво ра ње 
трае 25 секунди. Производителот тврди дека но-
виот механизам е значително поцврст и поот по-
рен од стариот, а при тоа е и значително по без-
беден. За почеток, во понудата ќе се најде само 
еден HDI мотор, кој од 1,6 литри ќе "влече" 109 
коњски сили и 240 Nm вртежен момент. Интересно 
е тоа што овој мотор содржи вградена overboost 
функција, која нуди краткотрајно зголемување на 
вртежниот момент на 260 Nm. Што се однесува до 
бензинците, купувачите ќе можат да избираат ме-
ѓу два 1,6 литарски мотора, развивани во сора-
ботка со BMW (се користат во Mini). Послабиот ну-
ди 120 коњски сили, а за пребирливите купувачи 
тука е оној со 150 кс и нуди забрзување до "стотка" 
за 8,6 секунди.

207 СС ќе биде пуштен во продажба веднаш по 
же невската премиера.
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ОСТАР КАКО КАТАНА

НАЈАТРАКТИВНИОТ ТРКАЧ 
НА ПАТЕКАТА

ЗБОГУМ ALMERA!

По 6 години и 639.000 про-
дадени примероци, најстариот 
модел во понудата на "Nissan" 
оди во заслужена пензија. По-
следната генерација на Almera 
беше претставена во 2000 го-
дина. Набрзо таа се здоби со по-
зитивни критики поради ро бус-
ната изведба и квалитетот и ста-
на еден од најважните произ-
води за извоз на јапонската 
ком панија. Автомобилот се из-
везуваше во 45 држави. Но, во 
новиот стратешки план на "Nis-
san" не се најде добра волја за 
нова генерација на моделот, па 
празното место ќе го пополнат 
два нови модела: Note и Quas-
hqai.

"VOLKSWAGEN" 
ПОВЛЕКУВА 300.000 

ПРИМЕРОЦИ НА PASSAT

"Volkswagen" - четвртиот по 
големина светски производител 
на автомобили во светот, отво-
ри нова сезона на повлекување. 
Овој пат на удар е Passat, а 
300.000 примероци од него ќе 
мора да бидат вратени на при-
времен сервис, и тоа не заради 
еден, туку поради три потен ци-
јални проблеми. За моделот 
спор ни години на производство 
се 2005-2007 г. и тоа за сите не-
гови изведби. Главен извор на 
проблемите е електро моторот 
на брисачите, кој често отка жу-
ва. Како што е наведено во 
официјалното соопштение, при 
дожд со посилен интензитет, 
системот откажува послушност 
поради тоа што во куќиштето на 
електромоторот навлегува во да.

ФЛЕШ ВЕСТИ

времено е развиен на 
повеќето континенти. 
Од првите скици со го-
товиот проект мина 
по  малку од една го ди-
на. Најверојатно овој 
концепт ќе биде при-
движуван од дво ли-
тарски дизел агрегат 
со сила од 190 коњски 
сили.

По две победи  во 
WTCC шампионатот 
"Che  vrolet" го прет ста-
ви новиот тркачки кон -
цепт. Автомобилот под 
името "WTCC ultra", бла-
годарение на модер-
ната технологија, исто-

Со промоција на новиот 
"Pajero", "Mitsubishi" ги од-
бе лежува двата големи ју-
билеја - две ипол децении 
постоење од овој модел и 
дури 70 години од промо-
цијата на првото 4x4 во зи-
ло, моделот "PX 33" од 1963 
година. Иако во основа но-
виот модел претставува ре-
стилизација на веќе по сто ј-
ниот, забележително е ре-
дизајниран и технички уна-
преден, па има неспо ред ли-
во поефикасен настап.


