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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

M A Z DA  TA I K IM A Z DA  TA I K I

Еден од најинтересните концепти кои сме ги ви-
деле е претставен пред отворањето на Салонот во 
Токио. Новиот концепт со органска форма е наречен 
Mazda Taiki. Тоа е последниот од низата органски 
концепти на "Mazda", вклучувајќи ги претходните 
Nagare, Ryuga и Hazake. Taiki поседува технологија од 
реалноста, иако станува збор за концепт. Една од 
новите технологии е следната генерација на ро та-
ционен мотор ванкел и подобрување на аеро ди на-
миката, за која се претпоставува дека ќе биде во-
дилка за дизајнот на идните генерации спортски ав то-
мобили на "Mazda". Напред е поставен новиот Renesis 
ро тационен мотор, крстен со интересно име 16H. 
Дво ко морниот мотор ја испраќа моќноста до задните 
тркала. 

Моторот има зафатнина од два пати по 800сс, а 
новата конструкција му помага да ги подигне сте-
пенот на ис користливост и вртежниот момент во 
сите режими на вртење. Новиот систем за директно 
вбризгување и но виот блок целосно изработен од 
алуминиум ќе помогнат во намалувањето на по тро-
шувачката. Одлично е тоа што "Mazda" конечно на-
прави вистински концепт наместо досегашните 
претпродукциски најави. 
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ФЛ Е Ш  В Е С Т И
ШУМАХЕР ЈА НАПУШТА "TOYOTA"

Уште еден Шумахер ја напушти сцената. Секако не веднаш, 
туку на крајот од сезоната. Помалиот од браќата Шумахер си 
оди од Формула 1 тимот на "Toyota" каде вози од 2005 година. 
Со изговор дека бара нови предизвици, најмалиот од кланот 
Шумахер планира да остане зад воланот на својот болид во 
преостанатите две трки колку што останаа од сезонава. Иако 
се повлекува и бара нови предизвици Ралф Шумахер не 
обелодени каде понатаму.  Плановите за неговата иднина ќе 
бидат изнесени на последната трка од сезоната "Големата 
награда на Бразил". 

МОЖНА СОРАБОТКА МЕЃУ "BMW" И "MERCEDES"

Се чини дека наскоро ќе почнат соработка двата најголеми 
германски производители на автомобили. Најверојатно, 
следната генерација на Mini, заедно со малите автомобили 
од "Mercedes", А и Б класа би делеле иста платформа. Со тоа 
би се делеле заеднички ресурси за производство и би се на-
малиле трошоците за развој, исто така, и инвестициониот 
ризик. Новите модели би имале и каросерија, која ќе се из-
работува под заеднички кров. Според ваквите претпоставки, 
се чини дека поголема добивка би имал "Mercedes", најмногу 
поради недефинираноста на моментната А класа, во однос 
на сегментот во кој припаѓа. Најверојатно моторите ќе бидат 
"Mercedes", иако не е исклучена можноста и тие да се про-
изведуваат на заедничка основа.

PORSCHE ЌЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВА И ВО ИНДИЈА

Се чини дека и штутгартскиот производител на спортски авто-
мобили не е имун на глобализационите процеси, па по селењето 
на производството на "Cayenne" во Словачка, нас коро и тој би 
можел да почне да ги произведува своите авто мобили и во Ин-
дија. Имено, "Porsche" сака да ја зголеми сво јата продажба на 
па  зарот, кој од ден на ден е сè поголем, па првиот чекор кон ос-
тварувањето на таа цел е логичното пре фрлување на произ вод-
ството таму.  Изворите наведуваат де ка еден висок службеник 
на "Porsche" на Автосалонот во Фр анк фурт открил дека "Porsche" 
планира да произведува авто мобили, кои би се продавале само 
на индискиот пазар. Ако овие планови се остварат најверојатно 
ќе се работи само за конечно склопување на деловите, а не на 
производство на виталните делови на автомобилите. Бидејќи и 
"Volkswagen" најавуваше сличен потег можно е овие два про из-
водители блиску да соработуваат во Индија. 

"FIAT" И "MICROSOFT" ГО ПРЕТСТАВУВААТ ECODRIVE

Групата "Fiat" и одделот за автомобили на "Microsoft" наја вија 
нов систем наречен Blue&Me, кој треба да им овозможи на во-
зачите да го намалат своето влијание врз животната средина. 
Но виот систем е претставен на Салонот во Франк фурт, каде од-
говорните од "Fiat" демонстрираа дека грижата за животната 
сре дина кај еден производител на автомобили не треба да пре-
стане во моментот кога возилото ќе му го про даде на купувачот. 
Системот EcoDrive овозможува грижата да продолжи, односно 
производителот да се информира за на чинот на кој неговите 
клиенти ги возат нивните авто мо били. 


