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HONDA JAZZ FIT 2008

Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

"Малечкото" на "Honda" е презентирано предвреме, кога 
официјалните фотографии од моделот случајно беа по ста-
вени на Интернет пред претставувањето на Салонот во То-
кио. Новиот модел е неверојатно сличен со постојниот, вклу-
чувајќи ги и аглестите светла и ви сокиот кров. Сепак, новиот 
автомобил има помазни и потечни линии, нова маска и нови 
задни светла. Иако официјалните податоци сè уште се држат 

во тајност, се пак се претпоставува дека ќе биде придвижуван 
од палета на мотори со мала зафат ни на, кои најверојатно ќе 
бидат доработени деривати на се гашните бензинци од 1,3 и 
1,5 литри. 

Кружат гласини дека во "Honda" се подготвува и хи бридна 
верзија на новиот модел, како и дизел наменет исклучително 
за европските пазари. Наследникот на Jazz ќе биде малку 
поголем, што значи дека ќе нуди уште по веќе простор во и 
така про страниот "џезер" на "Honda". 

DAIHATSU OFC1 

"Daihatsu" ја предвидува иднината со концептен 
роадстер на Салонот во Франкфурт. OFC-1 не само 
што личи на постојниот Copen, туку ја носи и истата 
механика. 

Исто како и Copen, OFC-1 го придвижува турбо мо-
тор со мала зафатнина, но за разлика од постарото 
братче е врзан со континуиран пренос CVT, кој во 

мануелниот модус нуди седум степени кои се пре фр лаат 
преку рачки поставени зад воланот. 

Останатите "играрии" кои ги нуди концептот се тран спа-
рентен кров, со течен кристал кој на сонце се затемнува, а по 
желба целосно се крие во багажникот за возење со ветар в 
коса. OFC-1 вози на 17-инчни леснометални бандажи кои 
кријат четири диск сопирачки, електронски контролирана 
сус пензија и тенки гуми со широчина од само 165 ми ли-
метри. 
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"LANCIA" СЛАВИ 50 ГОДИНИ ОД МОДЕЛОТ 
FLAMINIA

"Lancia" спонзорираше еден од најпрестижните настани 
во светот на историските едреници и моторни јахти Mo-
naco Classic Week, во организација на јахт клубот на Мо-
нако. Одржувањето на престижниот настан совр шено се 
совпадна со прославата - 50 години од претставувањето на 
успешниот модел на Lancia од педесеттите Flamina.  

Моделот го здогледа светлото на денот во 1957 година и 
стана еден од најомилените и нај це нетите автомобили на 
своето вре ме. Пример за успехот кој го постигна Flamina е 
тоа дека овој автомобил за превоз сè уште го користи 
претседателот на Ита лија. 

GOOGLE ОДДЕЛИ 10 МИЛИОНИ ДОЛАРИ ЗА 
РАЗВОЈ НА ЕКОАВТОМОБИЛ

Зелениот "брат" на Google, проектот RechargeIT.org, 
објави отворен повик на компаниите кои се заин тере-
сирани за развој на иновативните транспортни решенија, 
кои ќе го намалат ни вото на штетни гасови, кои го пре-
дизвикуваат глобалното за топлување. На еко компаниите 
кои ќе се вклучат во тој проект Интернет гигантот ќе им 
подели вкупно 10 милиони долари. Go ogle.org е покренат 
со намера да се намали глобалната сиро маш тија, за развој 
на напредните технологии во енергетиката и во заштитата 
на околината. Ком панијата работи независно од Интернет 
гигантот, но при ос но вањето на својата еколошка гр ан ка 
Google вложил почетен ка питал од околу милијарда до-
лари.

ФЛ Е Ш  В Е С Т И

ОД 0 ДО 300 ЗА 10 МИНУТИ

Honda Civic Mugen RR, која ќе биде изработена во 300 
примероци, е распродадена за 10 минути по стартот на 
продажбата. Очигледно е дека Јапонците се воодушевени 
од креацијата на Mugen. Љубителите на патеки без двоу-
мење ги одврзале своите кесиња и изброиле по 4,7 ми лио-
ни јени или околу 30.000 евра по примерок од оваа тр-
качка машина наменета за возење по улица. 

РАСТ НА ПРОДАЖБАТА НА "FIAT" ВО 
ЕВРОПА

"Fiat Group Automobiles" прогресивно го зголемува 
обемот на продажба и на квотата, како во текот на го ди-
ната, така и во август. "Fiat Group Automobiles" го потврдува 
трендот на пораст во Западна Европа. Во август бројот на 
продадени автомобили беше речиси 59.000, односно 7,3 
проценти повеќе во однос на август 2006 година. А пазарот 
се зголемува само за 1,3 проценти. Секогаш во август "Fiat 
Group Automobiles" го зголемува обемот на продажба на 
главните европски пазари. Плус 8,1 процент во Германија 
(каде пазарот опаѓа за 2,6 проценти); плус 10,8 проценти 
во Велика Британија (пазар во опаѓање за 0,6 проценти); и 
плус 3,4 проценти во Шпанија (пазар во опаѓање за 2,7 
проценти). Исклучок е Франција, каде со пазар во опаѓање 
за 2,4 проценти, квотата на "Fiat Group Automobiles" падна 
за 0,3 проценти.


