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KIA KND -4 CONCEPT
Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

"Kia Motors Corporation" на Саемот за 
автомобили во Сеул го претстави новиот 
KND-4 концепт, кој е дизајниран со цел да ја 
зајакне позицијата на "Kia" како еден од 
главните производители на 4x4 и RV ав-
томобили. KND-4 концептот има ди намичен 
и моќен карактер, како и големо чувство за 
индивидуалност. Надворешниот дизајн е 
направен за да им се допадне на луѓето кои 
имаат активен животен стил и истовремено 
ги отстранува традиционалните граници 
меѓу урбаните и руралните возила, креи-
рајќи SUV кој изгледа одлично во секоја 
околина. Овој џип е дизајниран за четири 
лица, со индивидуални седишта. Целата 
внатрешност е футуристички дизајнирана. 
Подот, таблата со инструментите, како и 
сите детали на вратите имаат метална за-
вршница и се нагласени со помош на ин-
директни светла. KND-4 е замислен и креи-
ран од "Kia Namyang" дизајнерскиот центар. 
Него го придвижува 2,2 литарски турбо ди-
зел мотор, кој ги придвижува сите 4 тркала 
преку најновата верзија на Kia Active Torque 
Transfer (ATT) системот.
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CARVER ONE

GOLF GTI W12 650

Ако барате возило за врвно и единствено ужи-
вање, Carver One е за вас! Единственото возило кое 
ги комбинира својствата на моторцикл и на ав-
томобил, се управува со волан, а се налегнува како 

"Volkswagen" го претстави на 
Worthersee автосаемот кон цеп-
ниот Golf GTI W12 650, при дви-
жуван од 6,0 литарски би-турбо 
12-цилиндричен мотор, со кој 
достигнува брзина од 100 км/ч 
само за 3,7 секунди. Би-турбо 
моторот W12 развива сила од 
650 кс, односно 474 кW при 
само 6.000 в/мин. и максимален 
вртежен момент од 750 Nm при 
4500 в/мин. Покрај овој, Golf го 
користат и Bentley Continental, 
Audi A8, Volkswagen Phaeton и 
Tuareg. Со веќе спомнатите 3,7 
секунди спринт од 0 до 100 км/ч, 
овој мотор ќе го натера GTI W12 

ФЛЕШ ВЕСТИ

ДЕСЕТ НАЈЕВТИНИ 
АВТОМОБИЛИ НА 

СВЕТОТ

Во рамките на сопствено 
аналитичко истражување, по-
све тено на цените на авто мо-
билите, "Business Week" состави 
список на најевтини автомобили 
на светот.

На врвот на списокот е ин-
дијската Tata Indica, чија фаб-
рична цена изнесува 2.200 до-
лари, а зад неа е кинескиот Che-
ry QQ со цена од 3.900 долари.

Еве каков е списокот на де-
сетте најевтини: Tata Indica - 
2.200$,Chery QQ - 3.900$, Geely 
Merrie Star - 4.200$, Geely HQ S-
RV - 4.400$, Suzuki Maruti 800 - 
4.400$, Fiat Palio - 5.000$, Suzuki 
Maruti Alto - 6.000$, Hyundai 
Atos - 6.350$, Dacia Logan - 
6.600$, Chery Flagcloud - 7.300$, 
Suzuki Swift - 8.800$, Hyundai 
Getz - 9.400$, Chevrolet Aveo - 
10.560$, Dacia Logan MPV - 
10.900$.

КОБНИ ВОЗДУШНИ 
ПЕРНИЧИЊА

На луѓето со среден раст ќе 
им го спасат животот, но на уч-
ниците прв пат успеаја да до-
кажат дека високите и ниските 
луѓе можат да се здобијат со 
сериозни повреди при акти ви-
рањето на воздушните пер ни-
чиња. Научниците од Уни вер-
зитетот во Орегон докажаа дека 
воздушните перничиња можат 
да бидат многу опасни за луѓето 
со низок раст, но и дека ви со-
ките луѓе би требало да бидат 
загрижени. Нивното истра жу-
вање содржи податоци кои се 
собрани во текот на изминатите 
11 години и се однесуваат на 
68.000 возачи и совозачи кои 
биле учесници во судари. Во 
истражувањето се опфатени 
старите, но и новите "паметни" 
воздушни перничиња. При ни в-
ното отворање најмалку после-
дици имале луѓето со висина 
меѓу 160 и 170 см.

мотор! Тајната е во DVC (Dynamic 
Vehicle Control) составот, кој авто-
матски го одредува навалувањето 
според брзината и акцелерацијата. 
Чудното возило кое оваа година во 
Женева премиерно се претстави во 
сериска комерцијална варијанта, 
има мотор од 659 ccm и 50 kW/68 кс, 
а троши 7 литри на 100 км. 643 кг 
тешкото возило забрзува од 100 
км/ч за 8,2 секунди, а максималната 
брзина му е 185 км/ч. Сигурно мно-
гумина ќе посакаат да го имате во 
својот возен парк.

и до максимална брзина од 
323 км/ч. 6,0 литaрскиот мо-
тор е средишно сместен зад 
седиштата на возачот и на 
совозачот и е комбиниран со 
шестстепен автоматски ме-
нувач, чија сила ја прене су ва 
на задните тркала. GTI W12 
650 е 12 см поширок (1,88 м) и 
8 см понизок (1,42 м) од стан-
дардниот GTI, а од напред 
се наоѓаат посебно изра бо-
тени гуми со широ чи на од 
235 мм, а од назад со 295 мм. 
Внатрешноста, исто така, е 
приспособена на race car из-
гледот и перфор ман сите. Мал-
ку веројатно е се риско про-
изводство на овој авто мо бил.


