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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

AUDI METROPROJECT AUDI METROPROJECT 
QUATTROQUATTRO

Многу елементи од дизајнот потсетуваат на другите модели 
од марката, но има и новости, на пример, носачите на кровот 
во металик боја. Автомобилот е придвижуван од хибриден 
погон и тоа: на предната оска; 1,4- литарски TFSI турбо мотор 
со 150 кс, пренос преку S-Tronic менувач со двојна спојка. На 
задната оска, пак, се наоѓа електричен мотор со 41 кс, кој се 
користи за поаѓање и кога бензинскиот ќе побара "помош" 
од него. Од тука и ознаката Quattro за погон на четири тр-
кала. Audi А1 се стартува со мобилен телефон! И тоа не било 
кој, туку специјален Audi телефон, кој има и поддршка за MP3 
и навигационен систем! Дури и греењето во автомобилот се 
стартува со телефонот! Однадвор!

На претстојниот Саем за автомобили во Токио, "Audi" ќе го 
претстави концептот Metroproject, кој треба да ги привлече 
купувачите на Mini. Сериското производство речиси е си-
гурно, а нормално ознаката ќе биде А1.

Уште на прв поглед се гледа кому ќе му биде конкуренција. 
Mini се покажа како многу успешен модел за "BMW", и покрај 
недостатоците во квалитетот. А1 е тренд возило кое треба да 
го купуваат оние со подлабок џеб, кои сакаат градско возило. 
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H O N DA  S 2 0 0  T YP E - SH O N DA  S 2 0 0  T YP E - S
"Honda" го откри својот S2000 во Type-S верзија во спе-

цификација за јапонскиот пазар пред скорешното офици јал-
но претставување на Салонот во Токио. 

Автомобилот од надвор е ист со серискиот модел кој се 
ну ди секаде низ светот со мала разлика, која се гледа на зад-
ниот дел: големо крило кое треба да го залепи автомобилот 
за подлогата при високи брзини. Фабрички тјунираниот ро-
ад стер носи и потврда суспензија, зголемена структурална 

цврс тина на каросеријата и на шасијата, намалена вкупна 
маса и уникатен аеродинамичен пакет. Инженерите го опи-
шуваат автомобилот како "најсличното нешто до тркачкиот 
автомобил, што е направено во 'Honda', хомологиран да носи 
регистарска табличка и свирка", со што им кажуваат на "ви-
кенд тркачите" каде да се обратат за вистински автомобил. 
Ја понската верзија го носи истиот високотуражен 2,0-ли тар-
ски четирицилиндричен мотор, способен да испорача 237 кс 
и вртежен момент од 220 Nm на задната оска преку шест-
степен мануелен менувач и самоблокирачки диференцијал. 


