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OPEL AGIL A
Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

Модерен и урбан автомобил, компактен и лесен 
за управување, погоден за градско паркирање, а 
сепак има пространа внатрешност. Со својата ком-
пактна должина од 3,74 м, новата Agila со 5 врати 
има доволно простор за пет патници. Квалитетот 
на материјалите, свежата внатрешност и богатиот 
избор на бои на каросеријата, како и релативно 
го лемата висина на кровот, го прават амбиентот на 
Agila исклучително удобен. Задоволството го зго-
лемуваат деталите како одвоен бројач на вртежи, 
високо сместениот менувач и далечинските кон-
троли за радиото сместени на воланот. Повисоко 
позиционираните седишта го олеснуваат влегу ва-
њето и излегувањето, како и добрата видливост 
во градските сообраќајни метежи. Зафатнината на 
багажникот изнесува 1.100 литри, што е меѓу нај го-
лемите во оваа класа. Двата нови бензиски мотора 
со моќност до 86 кс и common-rail дизел моторот 
со директно вбризгување ги комбинираат висо ки-
те перформанси и малата потрошувачка. Втората 
генерација на Оpel Agila ќе ја има својата светска 
премиера на Меѓународниот саем за автомобили 
во Франкфурт (13-23 септември 2007 година) и ќе 
биде достапна во продажба од идната пролет.
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KIA СО РИМЕЈК НА PICANTO

НОВАТА OPEL VECTRA

Новата верзија на малото возило прв пат пред 
публиката ќе се појави на Салонот на автомобили во 
Барселона, кој се одржува од 9 до 17 јуни. Picanto сега 
има многу позаоблена форма на каросеријата и со 

новите браници напред и назад подолг е 
за 40 мм, така што сега има 3,54 метри во 
должина. Со новиот нос и поза бележ ли-
виот опаш со нови светла возилото из гле-
да помодерно. Новата форма се забе ле-
жува, пред сè, кај хаубата на моторот, 
предните крила и браниците напред и 
назад. И предните светла се позаоблени. 
Во пошироката предна маска со форма на 
трапез со црна решетка и две хромирани 
пречки стои логото на Kia. Од зади има 
спојлер по целата широчина на возилото. 
Од деветте понудени бои за каросеријата, 
пет се нови. И внатре боите се освежени. 
"Kia" планира годишно да продава 90.000 
примероци од Picanto.

Следната генерација на овој ав то-
мобил во последно време е омилена 
мета на шпионските фотографи, но и 
на 3D стручњаците, кои се заслужни 
за отстранувањето на налепниците 
наменети за криење на деталите и со 
тоа откривање на конечниот изглед 
на автомобилот. Овие фотографии се 
направени на патеката во Nurbur-
gring за време на тестирањата за од-
несувањето на автомобилот при го-
леми брзини. Оваа Vectra е поголема 
и поширока благодарение на новата 
GM Epsilon 2 платформа. По две ге-
нерации во понудата се враќа и оп-
ционалниот погон на сите четири тр-
кала, а ќе биде проширена и понудата 
на мотори меѓу кои најинтересни се 
новиот дизелски 2,7 литарски V6 мо-
тор со снага од 207 кс и новиот бен-
зински V8 со зафатнина од 2,8 литри. 
Службеното претставување е зака жа-
но за Франкфуртското автошоу, доде-
ка продажбата се очекува да стар  тува 
на почетокот на наредната година. 
На фотографиите можат да се видат 
двете последни фотографии на кои 
компјутерски се отстранети за штит-
ните налепници.

ФЛЕШ ВЕСТИ

АВТОМОБИЛИТЕ ЌЕ 
ВОЗАТ НА АЛУМИНИУМ

Американските научници 
објавиле дека куглите од алу-
миниум и од галиум, откако ќе 
се полеат со вода, произ ве-
дуваат чист водород, што нуди 
можна замена за мотори кои 
работат на бензин. Водородот 
кој се смета за крајно чисто го-
риво, особено за автомобилите, 
бидејќи кога согорува осло бо-
дува само вода. Американскиот 
претседател Буш прогласил де-
ка водородот е гориво на ид-
нината, но научниците сè уште 
не одлучиле кој начин би бил 
најдобар за производство и за 
складирање на водород.

ПРОДАДЕНО 
НАЈСКАПОТО FERRARI

На аукцијата "RM Auctions 
and Sotheby's" за едно Ferrari е 
понудено 6.875.000 евра. Се 
работи за освојувачот на "Le 
mans", моделот 330 TRI/LM Testa 
Rosa Spyder од 1968 година, за 
кој анонимен купувач теле фон-
ски понудил околу 7 милиони 
евра. 

Сепак, овој износ не е до во-
лен за Testa Rosa да се впише во 
Гинисовата книга на рекорди 
како најскап продаден авто мо-
бил на сите времиња. Рекордот 
сè уште го држи Bugatti Type 41 
Royal Sports Coupe од 1931 го-
дина, кој пред 20 години е про-
даден за 11 милиони долари.


