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CS -  НОВА С Т УДИЈА

Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

На шангајскиот Автосалон Баварците ја претставија новата На шангајскиот Автосалон Баварците ја претставија новата 
студија под името CS, која наводно ги најавува новите ди зај-студија под името CS, која наводно ги најавува новите ди зај-
нерски насоки на идните BMW автомобили, а можеби и серијата нерски насоки на идните BMW автомобили, а можеби и серијата 
8, за која веќе долго време се зборува. "BMW" е познат по 8, за која веќе долго време се зборува. "BMW" е познат по 
студиските најави на своите идни автомобили, па некои веќе студиските најави на своите идни автомобили, па некои веќе 
претпоставуваат дека овој концепт би можел да го најави претпоставуваат дека овој концепт би можел да го најави 
можното враќање на серијата 8. Засега сè уште нема никакви можното враќање на серијата 8. Засега сè уште нема никакви 
конкретни информации за овој автомобил, па со тоа ниту за конкретни информации за овој автомобил, па со тоа ниту за 
можноста за негово сериско производство. Но, кога би се појавил на можноста за негово сериско производство. Но, кога би се појавил на 
пазарот овој автомобил би им конкурирал на луксузните и на пазарот овој автомобил би им конкурирал на луксузните и на 
спортските лимузини со четири врати, како што се Aston Martin спортските лимузини со четири врати, како што се Aston Martin 
Rapid или Porsche Panamera. Исто така, се шират гласини за Rapid или Porsche Panamera. Исто така, се шират гласини за 
изведба на серијата 6, па може да се случи CS всушност да го изведба на серијата 6, па може да се случи CS всушност да го 
најавува тој автомобил. Тука не се завршува приказната, бидејќи најавува тој автомобил. Тука не се завршува приказната, бидејќи 
наводно во "BMW" размислуваат на пазарот да исфрлат и свој наводно во "BMW" размислуваат на пазарот да исфрлат и свој 
конкурент на CLS на "Mercedes", кој би бил по зи циониран на се-конкурент на CLS на "Mercedes", кој би бил по зи циониран на се-
ријата 5. За тој модел се предвидува дека би требало да се по јави ријата 5. За тој модел се предвидува дека би требало да се по јави 
до крајот на оваа деценија, токму кога е закажана и следната ге-до крајот на оваа деценија, токму кога е закажана и следната ге-
нерација на "CLS". нерација на "CLS". 



55  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 670 / 4.5.2007

ПЕТ НОВИ ЛУКСУЗНИ МОДЕЛИ

ТРЕТА ГЕНЕРАЦИЈА RUF CTR 
СО 700 КС

ФЛЕШ ВЕСТИ

ВОВЕД ВО 
ТЕХНОЛОГИЈАТА НА 

УПРАВУВАЊЕ СО 
ВЕНТИЛИТЕ

"Nissan" го најави воведу ва-
њето нова технологија за уп-
равување со вентилите на мо-
торот, која обезбедува опти ма-
лен однос меѓу одѕивот на мо-
торот и си лата и искорис ту ва-
њето на го ривото и ниски еми-
сии на из дув ните гасови. Но-
виот систем ги комбинира тех-
нологиите кои стојат зад ни-
сановиот но воразвиен систем 
на про мен ливо време на отво-
рање и од вентилот ("variable 
valve event & lift") и системот на 
постојано променливо упра ву-
вање со вре мето на отворање и 
за тво рање на вентилите ("conti-
nous valve timinig control"), со 
што се постигнуваат значително 
по го леми перформанси. Оваа 
техно логија ќе биде достапна 
низ цел свет во гамата про из-
води на "Nissan" и Infi niti.

МОТОРИ НА "FIAT" ЗА 
АВТОБУСИТЕ ВО 

ПЕКИНГ

"Fiat Powertrain Technologies", 
фирма која е дел од групацијата 
на "Fiat", потпиша договор со 
Јавното сообраќајно претпри-
јатие на Пекинг за продажба на 
1.000 мотори, кои работат на 
при роден гас. Ваквата опе ра-
ција е дел од програмата за со-
работка меѓу италијанското Ми-
нистерство за околина и грижа 
за територија, кинеските власти 
за заштита на околината и град-
ските власти на Пекинг. Ини ци-
јативата се состои од проекти 
кои многу ќе придонесат за одр-
жување на мобилноста, која се 
однесува на организацијата и 
одржувањето на Олимписките 
игри во 2008 година.

Следните неколку години "Renault" ќе ја прошири својата 
понуда со пет таканаречени upscale модели, вклучувајќи ги 
и SUV Koleos, инаку плод на соработката со "Samsung Mo-
tors", од која би можела да произлезе нова лимузина. За да 
може да се вклучи во пазарната борба со етаблирани иг-
рачи, premium сегментот на овој француски производител 
ќе се по т пре на зголемените стандарди по прашање на 

квалитетот и на неконвен-
цио налниот или подобро ре-
чено интересниот и горде-
ливиот дизајн. Фор мула која 
многу добро беше иско рис-
тена кај "Nissan" со брендот 
Infi niti. Во секој слу чај, во "Re-
nault" мора да вни маваат на 
грешки какви што направија 
со нецелосно ус пешните лук-
сузни модели, како Avantime 
и Vel Satis.

Пред точно 20 години гер ман-
ската култна тјунерска компанија 
RUF го претстави својот прв CTR. 
Сега Германците повторно се под-
готвуваат за претставување на тре-
тата генерација на "CTR". CTR3 ќе 
биде базиран на новиот Caymann 
и нормално, како и сите негови 
претходници, по излегувањето ќе 
биде најбрзото Porsche кое е во 
продажба. CTR3 го придвижува до-
работениот Porsche 3,8 литражен 
мотор, кој развива 700 кс и 890Nm 
на вртежен момент. Силата се пре-
несува на задните тркала по пат на 
седумбрзинска секвенцијална ме-
нувачка кутија, која на ав то мо-

билот би требало да му ово з-
можи достигнување на мак-
симална брзина од 360 км/ч . 
Заради помала тежина ин-
женерите замениле некои 
стандардни делови од каро-
серијата со нови панели од 
алуминиум и јаглеродни влак-
на и дополнително ја до ра-
ботиле аеродинамиката на 
автомобилот. Првиот CRT од 
1987 година беше побрз од 
поголемиот дел тогашни ег-
зотични суперавтомобили, 
како Ferrari F40, Lamborghini 
Countach, па и кај самиот 
премиум спортски тркач на 
"Porsche" - моделот 959. Се 
раз бира, брзината доаѓа со 
це на за која никако не се оче-
кува да биде ниска.


