
Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

Германскиот тјунер "Carlsson" ја изложи својата визија за 
купето CL на Mercedes на Салонот во Франкфурт. Овој дво-
боен примерок на сребрената ѕвезда е навистина нешто 
посебно. Carlsson Aigner CK65 Eau Rouge е автомобил на пра-
вен во соработка меѓу тјунерот и Etien Ajgner, човек кој ги 
снабдува производителите со најдобра кожа. 

Како што можете да замислите, ентериерот, па дури и нај-
малото парче е прекриен со најдобра кожа, алкантара и др-
во и "дише" со луксуз. Но, она што лежи под површината е 
мно гу попривлечно. V12 турбо со интеркулер, кој во сора-
ботка со ремапираната ECU произведува 700 кс и вртежен 
момент од 1.084 Nm, е способен да го лансира CL до "стотка" 
за 3,9 секунди. Ултралесните бандажи мерат 21х9 инчи на-
пред и 21х10.5 инчи назад и се "облечени" во гуми Dunlop SP 
Sport Maxx ZR 265/30 напред и 295/35 назад. Заедно со тр-
калата ја редуцираат несуспензираната маса на сите четири 
агли за 50 проценти во однос на серискиот модел. Цената на 
еден ваков примерок изнесува 365.000 евра во Германија, а 
извозната цена е малку пониска.  
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PEUGEOT FLUX

Победникот на четвртиот по ред натпревар во дизајн 
на "Peugeot" не само што имаше можност да го види 
своето дело во живо, туку доби можност и да го вози во 
виртуелна реалност во четвртото продолжение на играта 
направена за Xbox 360 Project Gothem Racing 4. Колку за 
потсетување, во Женева, од приложените 4.000 проекти, 
"Peugeot" го избра Flux за победник на своето четврто по 
ред натпреварување во дизајн. 

Дизајнерите добија задача да создадат концепт ба-
зиран на идеја претставена со акронимот P.L.E.A.S.E. кој 
стои за Pleasure, Lightweight, Effi  ciency, Accessibility, Sim-
plicity i Ecology - Задоволство, Мала тежина, Ефикасност, 
Пристапност, Едноставност и Екологија. Во "Peugeot" сфа-
тија дека Panaitesku со својот Flux погодил во центар и 
цртежите ги претворија во вистински концепт и му ово-
зможија да седне зад воланот на своето чедо. 


