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ТЕРМИНАТОР СО 
ФИНИ МАНИРИ

Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

Со желба на што подобар начин да потсетуваат на зла т-Со желба на што подобар начин да потсетуваат на зла т-
ната ера на "мускулестите" автомобили, неодамна инже-ната ера на "мускулестите" автомобили, неодамна инже-
нерите од "Ford" го претставија ексклузивниот концепт нерите од "Ford" го претставија ексклузивниот концепт 
мо дел со интересно име "interceptor". Покрај изгледот, нај-мо дел со интересно име "interceptor". Покрај изгледот, нај-
новиот кон цепт модел и технички потсетува на славните новиот кон цепт модел и технички потсетува на славните 
модели од ис торијата на автомобилизмот. Под предната модели од ис торијата на автомобилизмот. Под предната 

хауба се наоѓа големиот V8 мотор, развиен на база на сил-хауба се наоѓа големиот V8 мотор, развиен на база на сил-
ниот осум ци линдраш, кој го движи серискиот "mustang ниот осум ци линдраш, кој го движи серискиот "mustang 
GT", но работната зафатнина му е зголемена на пет литри, GT", но работната зафатнина му е зголемена на пет литри, 
ослободува 400 коњ ски сили, а троши еколошки етанол. ослободува 400 коњ ски сили, а троши еколошки етанол. 
Засега "interceptor" се води како концепт модел, но во "Ford"  Засега "interceptor" се води како концепт модел, но во "Ford"  
не ја негираат мож носта за негово сериско производство.не ја негираат мож носта за негово сериско производство.
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ОСВЕЖУВАЊЕ ОД 
СКАНДИНАВИЈА

MINI ONE

Моделот на "SAAB", 9-7X, за домашните купувачи претставува Моделот на "SAAB", 9-7X, за домашните купувачи претставува 
најпријатно освежување во SUV сегментот на пазарот. Пот пи-најпријатно освежување во SUV сегментот на пазарот. Пот пи-
рајќи се на многу механички делови од американскиот ро д-рајќи се на многу механички делови од американскиот ро д-
нина од "General Motors", моделот 9-7X, благодарение на швед-нина од "General Motors", моделот 9-7X, благодарение на швед-
скиот ре-тјунинг се претстави како целосно оригинално возило. скиот ре-тјунинг се претстави како целосно оригинално возило. ФЛЕШ ВЕСТИ

FERRARI СЛАВИ 60 
ГОДИНИ

Годинава "Ferrari" ќе одбе ле-
жи 60 години од своето по-
стоење. Истата пригода ќе се 
искористи и за лансирање на 
специјалната серија од моделот 
612 Scaglietti. Специјалното 
издание на автомобилот се ис-
такнува со двобојната каро се-
рија, која евоцира спомени од 
славното минато на фабриката. 
Повеќебојната комбинација е 
применета и во ентериерот, а 
главна атракција е електрич-
ниот панорамски кров. Освен 
ова, секој примерок ќе добие и 
уникатен амблем од "Ferrari" на 
кој ќе бидат истакнати разни 
ознаки поврзани со најзна чај-
ните модели од неговата исто-
рија. По повод 60-годишнината, 
деновиве во Абу Даби "Ferrari" 
организира и маратон на кој 
учествуваат повеќе од 10.000 
автомобили од оваа марка. Ка-
раванот ќе мине низ 50 држави 
- од Кина, Австралија, Африка и 
Америка сè до европските зем ји.

"VOLKSWAGEN" ГО 
КУПУВА ПРОТОН

Службена потврда сè уште 
нема, но наводно "Volkswagen" 
е новиот сопственик на ма ле-
зискиот "Протон". Германците ја 
победиле конкурецијата од 
"PSA" и "General Motors". "Volk-
swagen" го потпишал договорот 
со кој планира да го откупи 
контролниот пакет акции во ма-
лезиската компанија "Протон", 
кои досега биле во државна 
сопственост. Иако службената 
најава е како резултат на "при-
ватизацијата", која сега се слу-
чува во Малезија, веќе во јав-
носта се појавиле и неслужбени 
информации според кои ги-
гантот од "Wolfsburg" добил от-
куп за повеќе од 51 отсто од 
Про тоновите акции, што е до-
волно за целосна контрола над 
малезискиот производител на 
автомобили.

Сродноста со лимузината на Сродноста со лимузината на 
"SAAB", ги открива сличностите "SAAB", ги открива сличностите 
во ентериерот, посебното во ентериерот, посебното 
место каде што се наоѓа кон-место каде што се наоѓа кон-
такт бравата. Скандинавскиот такт бравата. Скандинавскиот 
дизајн и високиот квалитет се дизајн и високиот квалитет се 
вклопени со доволно силниот вклопени со доволно силниот 
мотор и автоматскиот менувач мотор и автоматскиот менувач 
со, за жал, четири степени на со, за жал, четири степени на 
пренос. Благодарение на го-пренос. Благодарение на го-
лемиот обртен момент, во лемиот обртен момент, во 
однос на забрзувањето "SAAB" однос на забрзувањето "SAAB" 
не заостанува зад ривалите. не заостанува зад ривалите. 

Наскоро "BMW" планира да ја заокружи сво-
јата понуда на моделот Mini, па ќе ги лансира 
рестилизираните верзии - Mini One и Mini Coo-
per D. Двете варијанти ќе бидат пре миерно 
прикажани на претстојниот Авто са лон во 
Женева. Mini One ќе стане "влезна ве рзија" во 
популарната гама Mini, а ќе има бен зински 
мотор од 1,4 литри со 95 кс. Фабриката на ве-
дува дека со овој погонски агрегат, Mini One ќе 
забрзува за 10,9 секунди од 0 до 100км/ч и ќе 
развива максимална брзина од 185 км/ч. Вер-
зијата Cooper D ќе ја движи сосема нов турбо 
дизел, со работна зафатнина од 1,6 лит ри со 

110 кс. Без оглед на тоа што е 
дизел, Мini D ќе има спорт-
ска природа, која е карак-
теристика на повеќето авто-
мобили со ова име. Но, освен 
спортските перфор манси, 
ова ќе биде и нај еко но мич-
ната и една од нај чистите 
вер зии. Произво ди телот на-
јавува потрошувачка од 4,6 
литри на 100 кило мет ри, со 
емисија на јаглероден ди-
оксид (СО₂) од 118 г/км. По-
мала потрошувачка е на јаве-
на и за Mini One, односно 6,8 
литри на 100 километри. 
Двете верзии ќе имаат и 
модернизирана каросерија. 
Стандардно ќе се вградува 
шестостепен менувач, а како 
опција ќе биде понуден и 
шестостепен автоматски, со 
Steptronic функција, односно 
со команди на управувачот.


