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2007 MAZDA CX-7
Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

"Mazda" продолжува да ги претставува новите про-"Mazda" продолжува да ги претставува новите про-
изводи со 3 нови возила за 2007 година. Опишан како изводи со 3 нови возила за 2007 година. Опишан како 
crossover SUV, со душа на спортски автомобил, CX-7 из-crossover SUV, со душа на спортски автомобил, CX-7 из-
гледа "застрашувачки" со задебелен и раширен браник, гледа "застрашувачки" со задебелен и раширен браник, 
стрмно и закосено предно стакло, големи и широки гуми. стрмно и закосено предно стакло, големи и широки гуми. 
Како потврда на изјавата за "спортската душа" е новата Како потврда на изјавата за "спортската душа" е новата 
верзија на 2,3 литарскиот турбо мотор, со внатрешно верзија на 2,3 литарскиот турбо мотор, со внатрешно 
ладење и четири цилиндри, кој произведува сила од 244 ладење и четири цилиндри, кој произведува сила од 244 
коњски сили и 258 lb-ft по вртежен момент. Цела јачина е коњски сили и 258 lb-ft по вртежен момент. Цела јачина е 
пренесена на асфалт, благодарение на погонот на сите пренесена на асфалт, благодарение на погонот на сите 
четири тркала. Исто така, ентериерот се одразува на четири тркала. Исто така, ентериерот се одразува на 
спортскиот ефект со дигиталниот инструментариум, кон-спортскиот ефект со дигиталниот инструментариум, кон-
зола која го поддржува менувачот, волан со три запци, и зола која го поддржува менувачот, волан со три запци, и 
заоблени спортски седишта. Вентилацијата, рачките на заоблени спортски седишта. Вентилацијата, рачките на 
вратата, потпирачите за раце се наместени да овозможат вратата, потпирачите за раце се наместени да овозможат 
висококвалитетен изглед и пријатно чувство при во зе-висококвалитетен изглед и пријатно чувство при во зе-
њето. њето. 
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FERRARI 599 GTB FIORANO

VOLVO XC60

Од "Volvo" доаѓа уште едно возило 
во класата на теренци. Се работи за 
концептот XC60, кој сè уште, барем 
две години, е далеку од салоните на 
"Volvo". Но, помалиот "брат" на XC90 е 
во фаза на разработка. Но, од "Volvo" 
не застануваат на ова, како што изја-
вува потпретседателот за развој и ст ра-
тегија на компанијата. Имено, заед но 
со овој модел може да се очекуваат и 
некои други на кои сега се работи, 
како што се V70 и нов XC 90. Според 
она што го изјавуваат од "Volvo", не се 

ФЛЕШ ВЕСТИ

KOVALAINEN 
НЕПОВРЕДЕН ВО 

ТЕШКАТА НЕСРЕЌА

Возачот на "Renault", Heikki 
Kovalainen, долго ќе го памети 
тестирањето во Bahrein. Во зеј-
ќи со брзина поголема од 200 
километри на час, Финецот из-
летал од патеката и удрил во за-
штитната ограда. Финецот, кој 
во тимот на "Renault" го замени 
актуелниот шампион во Фор-
мула 1, Fernando Alonso, пора-
ди несреќата доби еден ден за-
служен одмор, за разлика од 
болидот кој беше поправен уш-
те во текот на ноќта и подготвен 
за тестирање за наредниот ден. 
Во Bahrein во тек се последните 
тестирања пред почетокот на 
новата сезона, која треба да 
поч не на 18 март во Австра-
лија.

HIRVONEN ПОБЕДНИК 
НА СНЕЖНОТО РЕЛИ 

ВО НОРВЕШКА

Младиот возач на Ford Focus 
RS WRC, Mikko Hirvonen, ја за-
бележа својата втора WRC по-
беда во стил на голем шампион. 
Hirvonen водеше уште од пр ва-
та етапа и ниту во еден момент 
не попушти пред притисокот, 
кој му го вршеа поранешниот 
двократен шампион, Marcus 
Gron holm, и актуелниот WRC 
шампион, Sebastian Loeb. Овој 
викенд радоста на "Ford" ја ком-
плетираа Marcus Gronholm, кој 
беше второпласиран, како и 
Henning Solberg кој го пополни 
последното место на подиумот. 
Четвртото место му припадна 
на помладиот од браќата Sol-
berg, Petar, кој поради грешка 
на последниот ден од релито го 
загуби третото место. Плас ма-
нот топ пет го комплетира Jarri-
Matti Latvala.

очекуваат некои значајни 
промени на овој концепт 
пред тој да биде пуштен во 
продажба, за разлика од 
некои други производи те-
ли, кои имаат одредена "на-
вика" целосно да ги мену-
ваат возилата од фазата на 
концепт. Па, така до момен-
тот на излегување во про-
дажба на возилото често 
пати се случува купувачите 
да бидат разочарани од она 
што им се нуди.

Италијанскиот производител го пр ет-Италијанскиот производител го пр ет-
стави новиот спортски автомобил, на-стави новиот спортски автомобил, на-
следник на 575M Maranello. Името на следник на 575M Maranello. Името на 
но виот модел на "Ferrari" е 599 GTB Fio-но виот модел на "Ferrari" е 599 GTB Fio-
rano, и доаѓа од: заменетиот мотор од rano, и доаѓа од: заменетиот мотор од 
5,99 литри; GTB (Grand Tourismo Berli-5,99 литри; GTB (Grand Tourismo Berli-
netta); и Fiorano: тркачкиот круг кој "Fe-netta); и Fiorano: тркачкиот круг кој "Fe-
rrari" го користи за да ја префини из-rrari" го користи за да ја префини из-
ведбата на своите креации.ведбата на своите креации.

"Стајлингот" е сосема нов и изгледа "Стајлингот" е сосема нов и изгледа 
дека има различен изглед во зависност дека има различен изглед во зависност 
од бојата на автомобилот. Во случајот од бојата на автомобилот. Во случајот 
на 599, срцето е 5,99 литри V12 еди ница на 599, срцето е 5,99 литри V12 еди ница 
"извадена" од моторот на Enzo супер "извадена" од моторот на Enzo супер 
автомобилот. Јачината се импре сивни автомобилот. Јачината се импре сивни 
620 коњски сили, со 450 lb-ft по вр те-620 коњски сили, со 450 lb-ft по вр те-
жен момент на 5.600 rpm. V12 мо же да жен момент на 5.600 rpm. V12 мо же да 
се спои со шестстепен рачен ме нувач, се спои со шестстепен рачен ме нувач, 
кој може да менува брзини за помалку кој може да менува брзини за помалку 
од 100 милисекунди. Ста тис тиката за за-од 100 милисекунди. Ста тис тиката за за-
брзувањето е импресивна: 100 km/h се брзувањето е импресивна: 100 km/h се 
достигнуваат за само 3,7 се кунди со ма к-достигнуваат за само 3,7 се кунди со ма к-
симална брзина од 330 km/h.симална брзина од 330 km/h.


