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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

"Honda" го претстави Accord Coupe Concept, кој на нај-
добриот можен начин на јавноста й ја покажа новата аг-
ресивна насока на осмата генерација на Accord, кој заедно со 
иновативните технологии, економичноста и завидните пер-
форманси се наметнува како ново мерило за вредност. Ди-
зајнот на Accord Coupe Concept носи бројни новитети, вклу-
чувајќи и долга хауба, силно изразени странични линии и 
спортска, спуштена кровна линија кон задниот дел. Изразено 
нагласената предна маска, благодарение на закосените 
предни фарови и магленките втиснати длабоко во предниот 
браник, можеби го откриваат најубавиот дел на Accord до-
сега, додека четирите завршетоци на издувната цевка инте-
грирани во задниот дифузер дополнително ги засилуваат 
перформансите и атрактивниот изглед. Accord Coupe Con-
cept го движи моќен V6 агрегат, кој благодарение и на VCM 
(Variable Cylinder Menagement) технологијата на "Honda" сега 
развива уште повеќе снага со помалку штетни емисии.
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МАЛИОТ TOUAREG СО ГОЛЕМИ 
АМБИЦИИ

CITROEN С1 CHRONO

C1 доживува огромен успех 
уште од своето појавување во ју-
ни 2005 година, со повеќе од 
119.000 продадени возила ширум 
светот. Малечок од надвор, про-
стран внатре, С1 хечбек се вкло-
пува совршено во палетата на 
"Citroen". Со нагласената живост и 
привлечниот изглед овој модел 
ги има сите спецификации кои се 
бараат во неговата класа и е иде-
ален за движење низ градските 
метежи. Со 3 или со 5 врати, С1 е 
подготвен да го привлече вни ма-
нието на уште повеќе познавачи 
на работите, со појавувањето на 

ФЛЕШ ВЕСТИ

ЕВРОПСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 

АВТОМОБИЛИ ВО 
ПАНИКА

Новите европски стандарди 
за квалитетот на издувните га-
сови би можеле да им пре диз-
викаат многу главоболки на ев-
ропските производители на 
автомобили. Стандардите кои 
би требало да стапат на сила до 
2012 година би можеле од ре-
гионот да ги избркаат произ во-
дителите на автомобили до-
колку тие не вложат значителни 
напори за развој на еколошки 
погодни отвори. Според пред-
логот и препораката на по ве-
реникот на Европската комисија 
за околина, Ставрос Димос, но-
вите автомобили во 2012 година 
не ќе смеат да емитираат повеќе 
од 120 грама чад на километар.

"NISAN" СО ХИБРИДЕН 
АВТОМОБИЛ

Вториот најголем јапонски 
производител на автомобили 
"Nisan" најави дека во фи скал-
ната 2010 година, користејќи ја 
сопствената технологија, ќе 
пушти во продажба хибриден 
автомобил со бензински и со 
електричен мотор за домашниот 
и за пазарот во Северна Аме-
рика. Според планот за произ-
водство на еколошки прила го-
дени возила, "Nisan", исто така, 
ќе настојува за четири години 
да ја почне продажбата на ав-
томобил, кој на 100 километри 
ќе троши само три литри го-
риво. Компанијата со седиште 
во Токио, исто така, се под гот-
вува за отворање нова филијала 
за развој, производство и про-
дажба на унапредена класа ли-
тиум-јон акумулатори кои се 
пол нат побрзо од сегашните.

Почетокот на продажбата на сериската верзија на Почетокот на продажбата на сериската верзија на 
моделот Volkswagen Tiguan е најавена за 2007 година. моделот Volkswagen Tiguan е најавена за 2007 година. 
Каросеријата е дизајнирана така што и покрај помалите Каросеријата е дизајнирана така што и покрај помалите 
димензии, изгледа силно и моќно, но усогласен со новиот димензии, изгледа силно и моќно, но усогласен со новиот 
Volkswagen-ов ди зајнерски тренд. Според ветувањата од Volkswagen-ов ди зајнерски тренд. Според ветувањата од 
конструкторскиот тим на Tiguan, првенствено е наменет конструкторскиот тим на Tiguan, првенствено е наменет 

специјалната спортска се ри-
ја на 23 декември. Наречен 
С1 Chrono, моделот од спе-
цијалната серија ќе биде 
произведен во 800 приме ро-
ци. Претставувајќи се со С1 
Pack опрема, Chrono е при-
движуван од еднолитарска 
бензинска машина, поврзана 
со 5-брзински мануелен или 
SenseDrive автоматски мену-
вач. "Citroen" има додадено 
неколку новини, со кои става 
акцент на современоста и на 
динамичкиот стајлинг. Спе-
цијалната серија Chrono со-
вршено се надоврзува на ос-
новниот С1, подвлекувајќи 
го живиот, спортски дух на 
во зилото.

за возење по асфалт, но 
поседува и добри off  road 
перформанси. Прецизните 
технички карактеристики 
сè уште не се познати, но 
најавено е дека малиот 
Touareg ќе биде пионер на 
полето на еколошките ди-
зел мотори.


