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AUDI Q7 V12 TDIAUDI Q7 V12 TDI
Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

Прв пат забележан како концепт на Салонот во 
Детроит во јануари, Q7 V12 TDI од "Audi" влегува 
во серија. Монструозниот Q7 ќе им биде достапен 
на купувачите во втората половина на 2008 го-
дина. Со 500 коњски сили и "масен" вртежен мо-
мент од 1.000 Nm расположливи од 1.750 вртежи, 
новиот V12 TDI е најмоќниот мотор, кој се нуди во 
гамата на Q7 и воедно е најмоќниот дизел кој ќе 
биде понуден во еден сериски автомобил. Забр-
зувањето до 100 км/ч не би требало да трае повеќе 
од 5,5 секунди, додека максималната брзина е 
елек тронски ограничена на 250 км/ч. 

И покрај исклучителните перформанси, во про-
сек потрошувачката е сведена на неверојатни нис-
ки 11,9 литри на 100 километри, а моторот уш те 
се  га ги задоволува нормите Euro 5 за емисија на 
из дувни гасови, кои стапуваат на сила во 2010 го-
дина. 
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TOYOTA COROLLA V6 280 KS

SUZUKI KIZASHI

Јапонскиот производител се подготвува за претстојниот 
есенски салон на автомобили, кој годинава се одржува во 
Франкфурт. Освен со најголемиот новитет, малиот градски 
автомобил Suzuki Splash, пристигнува и Kizashi. Станува збор 

"Toyota" на домашниот па-
зар го вжешти својот ком-
пакт Blade, кај нас познат 
како Auris, со 3,5 литарски 
V6, кој остварува макси мал-
ни 280 коњски сили и вр-
тежен момент од 345 Nm. Се 
очекува оваа жешка верзија 
наскоро да пристигне и на 
останатите пазари, воедно и 
во Европа. За да ви покажеме 
колкава моќност е во  Volk-
swagen Golf R32 треба да се 
каже дека има само 250 коњ-
ски сили. Новиот модел доа-
ѓа со шестстепен мануелен 
менувач, а како опција се ну-
ди и шестстепен автоматик, 
со можност за менување на 
брзините преку рачки зад 
воланот. За сопирање се за-
должени вентилирачки дис-
кови со пречник од 16 инчи 
и помоќни сопирачки клеш-
ти. Автомобилот стои на 17-
инчни бандажи и гуми 225, 
но нема прецизни податоци 
за модификација на суспен-
зијата. 

ФЛЕШ ВЕСТИ

"DACIA" СО ЗГОЛЕМЕНА 
ПРОДАЖБА ОД 8 ОТСТО

"Dacia" пријави продажба од 
111.834 возила во првите шест 
месеци од 2007 година, или 8 
отсто повеќе од истиот период 
минатата година. Во Романија, 
"Dacia" продаде 51.312 возила и 
ја консолидираше својата во-
дечка позиција на тамошниот 
па зар, со бројка од 39.165 про-
дадени седани Logan во првиот 
семестар и вкупно 8.476 од ка-
раванската верзија MCV Logan. 
Со почнувањето на продажбата 
на романскиот пазар на крајот 
на јануари, Logan VAN се искачи 
на лидерската позиција во сво-
јата категорија, со продажба од 
3.671 возило до 1 јули 2007 го-
дина. Вкупната продажба на Lo-
gan, продадени во Романија од 
првото претставување на 9 сеп-
тември 2004 година, достигна 
бројка од повеќе од 250.000 во-
зила (вклучувајќи ги сите каро-
сериски изведби).

РУСКИ МИЛИЈАРДЕР 
КУПУВА АКЦИИ ВО 

"GM"

Сопственикот на рускиот про-
изводител на автомобили "ГАЗ", 
милијардерот Олег Дерипаска, 
купил 5 проценти од акциите во 
"General Motors". Дерипаска е 
вториот најбогат човек во Ру си-
ја. Неговото богатство се про-
ценува на 16,8 милијарди до ла-
ри, а последната зделка го чи не-
ла нешто повеќе од 900 милиони 
долари. 

Дерипаска нема намера да го 
зголемува уделот во сопстве-
ничката структура на "GM" и ос-
танува на сегашните 5 про центи. 
Во мај годинава компанијата на 
Дерипаска инвестирала 1,54 ми-
лијарди долари во австрискиот 
гигант "Magna". 

за прототипот наречен Su-
zuki Kizashi, кој претставува 
значителен отскок од сите 
до сегашни дела. Со един-
ствен дизајн на атрактивен 
супер спортски автомобил, 
Kizashi планира со голем ин-
терес во јавноста да при вле-
че и дополнително вни ма-
ние кај медиумите, и оваа 
ком панија, главно, специјали-
зирана за производство на 
мали автомобили да ја при-
каже во сосема друго свет ло.


