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AU D I T T C LU B SPORT QUAT TRO
Повеќе од 200.000 посетители на 26.
издание на "GTI Meet" имаа можност да ја
видат светската премиера на студијата TT
clubsport quattro. Audi TT clubsport quattro е возило поставено на основата на
серискиот ТТ, иако нивните допирни
точки речиси и се невидливи. Надворешноста на автомобилот е целосно модифицирана, кровот целосно отстранет, а
класичното ветробранско стакло й го отстапи местото на минималната заштита
од ветер во облик на стаклена "лента". Во
поглед на моторизацијата, се работи за
2.0 TFSI мотор (истиот од S3 моделот, кој
беше прогласен за најдобар дволитарец
последниве две години), кој со некои
модификации сега има моќност од 260
КС. Менувачот е S-tronic (DSG) со шест
степени на пренос, а прв пат ТТ поседува
кочници со керамички дискови, повторно
по пример на RS4. "Audi" сериозно размислува за сериско производство на овој
модел.
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"HYUNDAI" СО СУПЕР ЕВТИН
АВТОМОБИЛ
Не е никаква тајна дека корејскиот производител
на себеси зададе амбициозна цел - влез меѓу петте
најголеми светски производители на автомобили до
крајот на оваа деценија. За да се оствари зацртаното,
потребни се нови модели. За да дојде до својата цел
"Hyundai" отвори два нови фронта. Првиот го најави со
концептот Genesis, поточно станува збор за нова линија на премиум автомобили со погон на задните

тркала и V8 модели. Се претпоставува дека "Hyundai"
најверојатно ќе придвижи сопствен луксузен бренд
по моделот на Lexus на "Toyota". Вториот е влезот на
сегментот на супер евтини возила, кои некои веќе
денес колоквијално ги нарекуваат според Logan на
"Renault" т.е. "Dacia". За премиум моделите веќе се
знае дека е дадено зелено светло за производство, а
што се однесува до евтиниот автомобил од "Hyundai", веќе е потврдено дека се во фаза на развој и
дека се надеваат да ги надминат Logan и неговите
продажни резултати.
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