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SPYKER C12 Z AGATO

Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

Холандскиот специјалист за "неокласични" спортски автомобили, Spyker Холандскиот специјалист за "неокласични" спортски автомобили, Spyker 
го лансираше својот последен и веројатно најдобар егзотичен автомобил - го лансираше својот последен и веројатно најдобар егзотичен автомобил - 
2009 C12 Zagato. Тој е сличен на моделот C8 што го вози Шерон Стоун во 2009 C12 Zagato. Тој е сличен на моделот C8 што го вози Шерон Стоун во 
филмот "Основен Инстинкт 2", повеќекратниот годинашен добитник на филмот "Основен Инстинкт 2", повеќекратниот годинашен добитник на 
"Златна Малина". C12 Zagato е автомобилски еквивалент на Шерон Стоун - "Златна Малина". C12 Zagato е автомобилски еквивалент на Шерон Стоун - 
расен, жесток и со спектакуларен изглед. Е сега, ако C8 изгледа како риба, расен, жесток и со спектакуларен изглед. Е сега, ако C8 изгледа како риба, 
тогаш алуминиумскиот C12 Zagato личи на ајкула. Предаторската предница тогаш алуминиумскиот C12 Zagato личи на ајкула. Предаторската предница 
на C12 е еден од многуте Ф1 дизајнерски детаљи што Spyker ги на C12 е еден од многуте Ф1 дизајнерски детаљи што Spyker ги 
инкорпорира во телото на Zagato. Под хаубата се наоѓа 6.0 литарски W-12 инкорпорира во телото на Zagato. Под хаубата се наоѓа 6.0 литарски W-12 
мотор, производ на Volkswagen, кој ги пренесува 493-те КС на задните мотор, производ на Volkswagen, кој ги пренесува 493-те КС на задните 
тркала преку шест-степенски (мануелен или автоматски) менувач и педали тркала преку шест-степенски (мануелен или автоматски) менувач и педали 
во Ф1 фазон.во Ф1 фазон.

Според Spyker, С12 достигнува 100 км/ч за неверојатни 3.8 секунди, со Според Spyker, С12 достигнува 100 км/ч за неверојатни 3.8 секунди, со 
максимална брзина од 311 км/ч. Ако и тоа е малку, постои и опција со максимална брзина од 311 км/ч. Ако и тоа е малку, постои и опција со 
суперполнач, кој ја качува моќноста на 641 КС. Ќе бидат направени вкупно суперполнач, кој ја качува моќноста на 641 КС. Ќе бидат направени вкупно 
24 примероци и ќе чинат по 650.000 долари. Испораката ќе почне на 24 примероци и ќе чинат по 650.000 долари. Испораката ќе почне на 
почетокот на 2008 година.почетокот на 2008 година.
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МИСТЕРИОЗЕН AMG ВО 
ЊУЈОРК

BMW X6

На престојниот автосалон 
во Њујорк, Mercedes-Benz ќе 
претстави принова во елит но-
то AMG семејство. Фото графија 
со прекриен авто мо бил, со по 
некој откриен де таљ, осамна 
на специјализи раните страни-
ци посветени на сопствениците 
на AMG вер зиите на автомо-
билите од Mercedes-Benz. Засе-
га се шпекулира дека станува 
зб ор за нова генерација на С-
класата AMG, која би требало 
да ја засили и така жестоката 
борба во таа класа. Имено, RS4 
на Audi последната го ди на жа-
ри и пали на пазарот, а наскоро 
ќе му се придружи BMW M3. 
Бидејќи и двата мо дела распо-
лагаат со мотори V8, се очекува 
дека С-класата ќе располага со 
слични атри бути, а тоа веро-
јатно би тре бало да биде нај-
силниот ат мосферски V8 на 
све тот - 6.3 литрен мотор со 
510 КЅ, кој ја придвижува ком-
плетната AMG гама на возилата 
на Merce des-Benz. Во Штутгарт 
за сега молчат, но признаваат 
дека рекламната кампања е 
веќе одамна подготвена.

Извршниот директор на 
BMW и официјално го по твр-
ди производството на дол го-
најавуваниот модел Х6. Но-
виот автомобил во продажба 
би требало да се најде во 2009 
година, а ќе се произ ве дува 
во американската фабрика на 
BMW во Спартанбург. Ис то 
така, од BMW потврдија де ка 
производството на фаб ри ка-
та ќе се зголеми за 200.000 

ФЛЕШ ВЕСТИ

ПОВЛЕЧЕНИ 700.000 
АВТОМОБИЛИ НА 

HONDA

Виновникот за повлекување 
на моделите Acura и Accord од 
2005 година е изолаторот кој 
поради грешка во материјалот 
може да протече во моторот и  
предизвика негово пукање. Пр-
ет ходно Honda беше принудена 
да го изврши најголемото по-
вле кување на автомобили во 
историјата на кинескиот пазар, 
а сега е најавено и повлекување 
на пазарот во САД, кој брои 
165.000 автомобили.

ИДНИТЕ МЕРЦЕДЕСИ 
СО ХИБРИДЕН ПОГОН

Извршниот директор на Da-
imlerCrysler истакнал дека има-
ат намера до 2009 година да ги 
воведат првите модели на хиб-
риден погон кои ќе бидат само 
"благи хибриди". Примарно тие 
ќе бидат придвижувани со ди-
зелски агрегат со мала помош 
на електричниот, додека вис-
тин ските хибриди на Toyota 
можат да поминуваат одредени 
растојанија со одредени брзи-
ни исклучително на електричен 
погон. Во DC веруваат дека ова 
решение ќе овозможи 70 отсто 
сличност во карактеристиките 
со вистинскиот хибриден по-
гон, со само 30 проценти напор 
во развојот. DaimlerChrysler до 
2009 година ќе воведе бројни 
технологии кои ќе помогнат во 
намалувањето на потрошу вач-
ката и емисија на СО2, поч ну-
вајќи со технологијата Stop и 
Start за брзо гасење и палење 
на моторите во градскиот ме-
теж, па до воведување алтер на-
тори кои при забрзувањето се 
одвојуваат од моторот.

ав  то мобили годишно заради 
сè  поголемата побарувачка 
на новата генерација на Х5 и 
Z4 Coupe. Во интервјуто за 
Automotive News извршниот 
директор на BMW истакна 
дека Х6 ќе има страничен 
профил и горна линија како 
купе и нема задолжително да 
има са мо еден пар врати. За 
оче ку вање е и Х6 дека ќе 
биде гра ден на платформата 
на Х5, но ќе биде луксузно 
опремен и со посилен мотор.


