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H O N D A  C I V I C  H O N D A  C I V I C  
M U G E N  R RM U G E N  R R

Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

Во "Honda" наголемо се подготвува нова високо пер-Во "Honda" наголемо се подготвува нова високо пер-
формансна верзија на Civic седан, која ќе биде претставена формансна верзија на Civic седан, која ќе биде претставена 
во Јапонија во септември и веднаш ќе им биде достапна на во Јапонија во септември и веднаш ќе им биде достапна на 
јапонските купувачи. Направен врз основа на веќе спорт-јапонските купувачи. Направен врз основа на веќе спорт-
скиот Type R, Honda Civic Mugen RR се трансформира во уште скиот Type R, Honda Civic Mugen RR се трансформира во уште 
полут тркач по зголемувањето на моќноста и намалувањето полут тркач по зголемувањето на моќноста и намалувањето 
на тежината во соработка со тркачкиот оддел Mugen. Моќ-на тежината во соработка со тркачкиот оддел Mugen. Моќ-
носта е зголемена за 15 кс над и така страшните 240 коњски носта е зголемена за 15 кс над и така страшните 240 коњски 
сили на Type R при 8.000 врт/мин. и вртежен момент од 217 сили на Type R при 8.000 врт/мин. и вртежен момент од 217 
Nm. Скокот доаѓа од модификација на вшмукувачкиот сис-Nm. Скокот доаѓа од модификација на вшмукувачкиот сис-

тем, нови брегасти оски и издув со голем проток. Тежината е тем, нови брегасти оски и издув со голем проток. Тежината е 
намалена со замена на некои делови од каросеријата со кар-намалена со замена на некои делови од каросеријата со кар-
бон и алуминиум. Сега Mugen RR е за 10 килограми полесен бон и алуминиум. Сега Mugen RR е за 10 килограми полесен 
од донаторот Type R. Дополнителните подобрувања вклу-од донаторот Type R. Дополнителните подобрувања вклу-
чуваат гуми Bridgestone Potenza, направени специјално за чуваат гуми Bridgestone Potenza, направени специјално за 
Mugen RR, нова спортска суспензија и помоќен систем за со-Mugen RR, нова спортска суспензија и помоќен систем за со-
пирање. Внатре автомобилот има школкасти седишта од Re-пирање. Внатре автомобилот има школкасти седишта од Re-
ca ro, со уникатно везено лого Mugen RR. Honda Civic Mugen ca ro, со уникатно везено лого Mugen RR. Honda Civic Mugen 
RR ќе се произведува во лимитирана серија од само 300 RR ќе се произведува во лимитирана серија од само 300 
примероци и сите ќе бидат во иста боја т.н. Milan Red. примероци и сите ќе бидат во иста боја т.н. Milan Red. 
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BMW M3 BY LUMMA DESIGN

ФЛЕШ ВЕСТИ

СЕ ПРОДАВА 
НАЈСТАРИОТ 

АВТОМОБИЛ ВО 
ВОЗНА СОСТОЈБА

Станува збор за автомобил 
кој е придвижуван од водена 
пара, а произведен е во 1884 го-
дина. И покрај староста од 123 
години тој сè уште е во возна 
состојба. Со оглед на староста и 
вредноста би претпоставиле де-
ка овој автомобил веќе е дел од 
некој музеј, но тоа не е така. Го-
динава тој ќе биде ставен на 
аук ција во Калифорнија, а по-
четната цена најверојатно ќе се 
движи од 1,5 до 2 милиона до-
лари. Се разбира, постојат по-
стари и повредни автомобили, 
но ниту еден од нив не е вис-
тински функционален.

"MERCEDES" НЕ САКА 
ДА ЈА ПРОДЛАБОЧИ 

СОРАБОТКАТА СО 
"BMW"

Klaus Maier, шеф за маркетинг 
во "Daimler", во едно интервју 
изјави дека "Mercedes-Benz" го 
одбил предлогот на "BMW" за 
проширување на соработката 
ме ѓу овие два германски пре-
миум производители на авто-
мобили. Директорот на "BMW", 
Michael Ganal, претходно, пак, 
из јави дека се надева на про-
ширување на соработката со 
штутгартскиот производител, 
со оглед на тоа дека и двете ком-
пании имаат иста цел - да про-
изведуваат напредни авто мо-
били со беспрекорен квалитет. 
Ganala, исто така, изјави дека 
постои можност да соработуваат 
на неколку полиња, но не на-
влезе во детали. Сепак, Maier ја 
потврди претходната и се гаш-
ната соработка, велејќи дека не-
колку пати соработувале во од-
редени технички подрачја. Тој 
истакна дека во врвот на Mer-
cedes постои консензус дека ќе 
нема, барем не наскоро, пона-
тамошна соработка, освен онаа 
на која се работи во моментот 
т.е. за хибридниот погон.

"AMG" со "CLS" ќе направи нов логичен 
че кор во својата 40-годишна историја на 
пра вење унапредени Mercedes авто мо-
били. Спо ред првите извештаи, тие навис-
тина ќе направат беспрекорен спортски 
автомобил, а во исто време ќе имаат при-
лика да до ка жат дека можат да направат подобар 
авто мобил од McLaren. Според тоа што го знае ме до 
сега, SLC најверојатно ќе го при дви жува AMG-овиот 
6,0-ли тарски V8 турбо мо тор. Стручњаците во "AMG" 

Германската куќа "Lumma Design" 
ги објави прелиминарните рендери 
од својот перформанс пакет за BMW 
E92 Coupe. Се очекува овој модел да 
го има своето деби заедно со моделот 
M3 во Франкфурт. Претходните про-
екти на Lummini, CLR 600 и CLR 500 
RS, се темелеа на автомобилите од M 
одделот, па лесно може да се прет-
постави дека и овој модел ќе се те-
мели на M3 моделот. Тоа би значело 
дека новиот 4,0-литарски V8 мотор, 
кој го придвижува M3, ќе биде по ја-
чан и со тоа ќе развива повеќе од 
стандардните 420 кс. Од овие рен де-
ри може да се заклучи дека и овој 

многу лес-
но мо жат да се од-
лу чат да ко рис тат делови 
од моделите SL и CLK Black 
Series, со што би се намалиле 
трошоците за раз војот. Во 
секој случај SLC би требало 
да биде поком пак тен и по-
лесен од SLR, а ќе се про из-
ведува во Aff alterbach во бли-
зина на Stuttgart. Мо ментно, 
"AMG" е зафатен и со други 
проекти, поточно со авто-
мобилот кој го работат во со-
работка со "HWA", парт нерот 
на "DTM", кој во кон цептна 
форма ќе биде прет ставен 
на Женев скиот авто салон 
следната го дина.

Lummini кит ќе опфаќа нов 
преден и заден браник, ќе биде 
интегриран посебно прилагоден 
дифузор т.е. два пара издувни 
цевки. Капакот на моторот би 
требало да биде изработен од 
карбонски влакна, додека авто-
мобилот ќе биде опремен со 20-
цолни тркала.  Ако ги земеме 
пред вид рендерите за CLR 500 
RS моделот и конечниот про-
извод, тогаш може да се прет по-
стави дека и новиот кит за E92 ќе 
биде "агресивен", исто како што 
су герираат овие рендери. 

MERCEDES SLC


