Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

PEUGEOT 207 SW
OUTDOOR CONCEPT

За Авто салонот во Женева, кој е многу битен настан за
сите производители, "Peugeot" подготвува неколку нови
верзии во семејството 207, од кои најмногу внимание би можел да привлече SW Outdoor Concept. Освен продолжениот
заден дел, една од главните карактеристики на Outdoor е
големиот стаклен кров. Концептниот караван е долг 4,156;
широк 1,748; и висок 1,555 мм. Меѓуоскиното растојание из-

несува 2,540 мм. Внатрешноста им послужи на дизајнерите
како еден вид стилска вежба за тестирање нови материјали.
Ентериерот е со модуларна природа, што значи дека лесно и
брзо може да се прилагодува на потребите. Концептот на
идниот караван го движи модерен дизел мотор со работна
зафатнина од 1,6 литри, со 110 кс, а според производителот,
тој е економичен и агилен.
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GOLF VARIANT
ФЛЕШ ВЕСТИ
На женевскиот Саем за автомобили "Volkswagen" ќе ја
претстави караванската Variant изведба на Golf од петтата
генерација. Оваа Variant изведба ќе биде за 36 сантиметри
подолга од компактната, а ќе има 690 литри зафатнина на
багажниот простор, кој ќе може да се зголеми на 1.550 литри
со преклопување на задната клупа. Сосема е обновен и ди-

"СITROEN" И
"CMETISSE" ЈА ДОБИЈА
НАГРАДАТА "ЛУИ
ВИТОН КЛАСИЧЕН
КОНЦЕПТ 2006"
зајнот на задниот дел, со ново обликуван заден светлосен склоп, како и со нови браници и нова задна врата. Технички Variant нема многу да
се разликува од својот компактен "брат", а на почетокот
ќе биде опремен со два бензински и два дизел агрегата.
Се очекува продажбата да
почне по завршувањето на
Саемот во Женева.

LAMBORGHINI GALLARDO
SUPERLEGGERA

По повод официјалната церемонија која се одржа на 8
март во Женева, концепт возилото C-Metisse ја прими наградата "Луи Витон Класичен
концепт награда 2006" за најдобар прототип на годината.
Ова чистокрвно купе од високата гама, со високо ниво на
квалитет зад управувачот, со
перформанси кои истовремено
се исклучителни и крајно еколошки, успеа да го заведе жирито, составено од специјалисти од светот на автомобилизмот,
предводено од Кристијан Филипсен.

НАЦИОНАЛЕН ИЗБОР
НА АВТОМОБИЛ НА
ГОДИНАТА ВО
МАКЕДОНИЈА 2007

"Lamborghini", на Саемот во Женева,
ја претстави својата најнова верзија на
Gallardo наречена Superleggera, што значи супер лесно. Возилото е полесно за
неверојатни 100 кг, а посилно за 10 кс,
што доведува до импресивни перформанси. Сега Gallardo е тешко 1,330 кг и со
мотор од 530 кс, до 100км/ч пристигнува

за 3,8 секунди, а максималната брзина му изнесува 315км/ч. Покрај
перформансите, работено е и на изгледот на оваа верзија. Нови се алуминиумските фелни, бојата, и бројните карбонски елементи.
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Во просториите на Македонската опера и балет по дванаесетти пат се одржа традиционалниот Избор на автомобил
на годината во Македонија
2007. Националното жири ја
имаше честа да избира меѓу
најдобрите автомобили, кои во
текот на минатата година се појавија на македонскиот пазар.
На поширокиот список се најдоа 16 автомобили, кои ги исполнуваат критериумите и се
наметнаа како најголеми кандидати за престижната награда. Наградата за автомобил на
годината во Македонија за
2007, по малку и очекувано, ја
"собра" елегантната Opel Corsa,
која веќе има собрано неколку
награди и на европско ниво,
меѓу кои и "Car of the Year 2007"
во Британија, "Family Car of the
Year" во Белгија и "Autobest
2007", која е најважна награда
во Централна и во Источна Европа, а чие жири го сочинуваат
140 германски, австриски и
швајцарски новинари од областа на автомобилизмот.

