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OPEL CORSA OPC
Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

Најсилната верзија на Opel Corsa е оп ре-
мена со турбо агрегат од 1,6 литри, со 192 кс и 
230 Nm. Максималната брзина изнесува 225 
км/ч, а забрзувањето од 0 до 100 км/ч се по-
стигнува за 7,2 секунди. Со помош на т. н. over-
boost функција на турбо-полначот, која при-
времено го зголемува вртежниот момент на 
260 Nm, времето потребно за спринт од место 
до 100 км/ч може да се намали на 6,8 секунди. 
Со помош на агресивниот пакет на спојлери, 
каросеријата е успешно диференцирана од 
стандардните модели. Спортската шминка ја 
комплетираат страничните засеци, задниот 
дифузор и завршетокот на издувната цевка во 
форма на триаголник. Пневматиците со ди-
мензија 215/45 се поставени на алуминиумски 
бандажи од 17 цола, додека оние од 18 цола се 
достапни како опција. Спортското опкру жу-
вање во ентериерот е постигнато со помош  
на Recaro седишта, израмнет управувач и сини 
рамки на отворот за вентилација. Opel Corsa 
OPC ќе се појави на Салонот за автомобили во 
Женева, кој ќе се одржи во март. Неговата це-
на ќе изнесува околу 23.000 евра.
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KTM  X BOW

FORD MONDEO

Австрискиот производител 
на мотоцикли "KTM" го про мо-
вираше нивниот иден род стер 
X-Bow, кој е проектиран и из-
работен во соработка со "Audi".

"Ford" ги објави официјалните фотографии и информации за наредната генерација на 
Mondeo, кое ќе биде пуштено во три изведби: седан, хечбек и универзал. Новото Mondeo ќе 
изобилува со широка понуда на моќни агрегати:

Дизел
- 1,8 литарски Duratorq TDCi со моќност од 100 кс и петостепен менувач.
- 1,8 литарски Duratorq TDCi со моќност од 125 кс и со петостепен или шестостепен 

менувач.
- 2,0 литарски Duratorq TDCi со моќност од 140 кс и шестостепен менувач.
- 2,0 литарски Duratorq TDCi со моќност од 130 кс и новиот шестостепен AKPP Durashit 

менувач.
Бензинци
- 1,6 литарски Duratec Ti-VccT со моќност од 110 или 125 кс со петостепен менувач.
- 2,0 литарски Duratec HE со моќност од 145 кс со шестостепен Durashift.
- Новиот 2,3 литарски Duratec ХЕ со 161 кс и шестостепен Durashift.
- 2,5 литарски Duratec со 220 кс и шестостепен Durashift.
Во сериската опрема ќе бидат вклучени ESP систем, Thatcham сигнализација, климатизер, 

систем за активна контрола при управување со систем за предупредување од судари For-
ward Alert.

ФЛЕШ ВЕСТИ

ЌЕ БИДЕ ЛИ НАЈСКАП 
НА СВЕТОТ?

Аукцијата на познатиот тр-
качки автомобил AutoUnion 
D-Type, за кој се очекуваше 
де ка ќе постигне највисока це-
на досега, е одложена бидејќи 
сè уште се истражуваат резул-
татите, кои ги има постигнато 
на трките. AutoUnion D-Type, 
легендарниот тркачки авто-
мобил произведен во рамките 
на програмата за развој на 
Адолф Хитлер, е проценет на 
12 милиони евра. Произведен 
е во 1939 година, има V12 мо-
тор со неверојатни (за тоа вре-
ме) 485 коњски сили, и по-
стигнува максимална брзина 
од повеќе од 300км/ч! Според 
каталогот на аукциската куќа 
"Хитлеровиот автомобил", ка-
ко што бил наречен, го освоил 
францускиот Гранд при во Реимс 
во сезоната Гранд при 1939 го-
дина, кога бил пре ки нат по ра-
ди почетокот на Вто рата свет ска 
војна.

  SHAKIRA И SEAT

Shakira го избра SEAT, шпан-
скиот автомобилски бренд, ка-
ко главен спонзор на нејзината 
европска турнеја 2007 Shakira 
"Oral Fixation". Турнејата почна 
на 25 јануари и ќе заврши на 18 
март, покривајќи 10 европски 
земји и повеќе познати градови 
низ Европа. На прес-конфе рен-
цијата во Max Schmeling Halle 
во Berlin, SEAT и Shakira ја пре-
зентираа наградата во новата 
масовна кампања на SEAT, со 
цел собирање донаторски ср ед-
ства за добротворната орга ни-
зација на Shakira, "Pies Descal-
zos" ("Боси нозе"), единствен и 
уникатен SEAT Leon, соодветно 
наречен Leon Pies Descalzos.

Премиерата на родстерот 
е закажана за годинава на 
Сае мот за автомобили во Же-
нева. Моторот има моќ ност 
од 220 кс за најслабата вер-
зија, па сè до 320 кс во нај-
моќната варијанта. Цената на 
ова возило, за најос но в ниот 
модел, се очекува да би де 
40.000 евра.


