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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

MAYBACH 62 MAYBACH 62 
LANDAULETLANDAULET

Најновиот модел на Maybach е претставен пред неговото 
деби на претстојниот Салон на автомобили во Дубаи, кој 
треба да се одржи наскоро. Автомобилот и новата по лу каб-
риолет верзија на лимузината 62, кое официјалните лица сè 
уште го нарекуваат концепт, сепак е во план иако  уште не е 
потврдено, ќе се појави во лимитирана серија од само 20 при-
мерока во пролетта 2008 година. Новиот модел е базиран на 
продолжената лимузина Maybach 62 и има мек кров врз зад-
ниот дел од автомобилот, кој се отвора/затвора со лизгање. 
Ди зајнот наречен Landaulet беше многу попу ларен во првата 
половина на минатиот век, станува збор за класична лиму-
зина со платнен кров меѓу носачите, кој може да се склопува. 
По крај склопливиот платнен кров Maybach 62 Landaulet 
нуди и изменета внатрешност, а најголема но вина е стаклото 
кое го дели возачот од патниците, а по по треба се отвора и се 
зат во ра. Моќноста доаѓа од истиот V12 со 612 кс, кого го дели 
со лимузината. Станува збор за ин формација која случајно 
про текла, па затоа сè уште нема де тали за автомобилот. Се пак, 
би дете подготвени бидејќи официјалните информации сле-
дуваат наскоро. 
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Ч УД Н И Т Е  Ч УД Н И Т Е  
К О Н Ц Е П Т И  Н А  К О Н Ц Е П Т И  Н А  
С А Е М О Т  В О  Т О К И ОС А Е М О Т  В О  Т О К И О

Овие автомобили служат за привлекување на пуб-
ликата кон одредена марка, но и да го покажат патот 
кон кој се стремат производителите. Треба да се по г-
ледне што тие имаат да понудат во овој правец. Мо-

Повисоката каросерија е прва, а воедно 
и најголема индикација дека станува збор 
за автомобил со погон на четири тркала. 
Според зборовите на инженерите пред-
ниот мост е речиси ист како кај сегашните 
модели со погон напред, но задниот дел е 
комплетно редизајниран за да обезбеди 
простор за сместување на диференцијал и 
карданско вратило, есенцијални за пого-
нот на четири тркала. Покрај обичниот Mi-
ni, кабриолетот и Clubman, овој SUV ќе би-

M I N I  S U VM I N I  S U V

ФЛЕШ ВЕСТИ

FERRARI PTI2

Можноста да купите Ferrari 
за помалку од 12.000 долари 
звучи како остварување на ва-
шиот сон... но, немојте пре мно-
гу да се возбудувате. Ова Ferrari 
оди само 20 км/ч. "Segway" ги 
здружи силите со "Ferrari" и го 
создаде Limited Edition Ferrari 
PTi2. Перформансите на прет-
ставениот модел воопшто не се 
разликуваат од стандардниот 
модел i2, но рачките на упра-
вувачот и предниот куфер об-
ложени со кожа, класичната Fe-
rrari црвена боја и логото на 
Scuderia Ferrari секако му дава-
ат посебен печат на ова возило. 
Исто како и оригиналот, така и 
PTi2 може да постигне макси-
мална брзина од 20 км/ч, а со 
едно полнење може да помине 
околу 40 километри.

"MERCEDES" ГО 
МЕНУВА ЛОГОТО

Да не се плашат вљубениците 
во германската марка! Ѕвездата 
ќе остане, но веќе нема да биде 
тродимензионална како по ра-
но, туку пообична - дво димен-
зионална. Само добрите по-
знавачи на марката ќе ја за-
бележат разликата. Покрај но-
вото визуелно лого, "Daimler" 
објави и ново акустично лого, 
базирано на музика од 1990 
година, од хор на млади мом-
чиња! Визуелното лого сега ќе 
биде одделено од името "Mer-
cedes Benz", алудирајќи на мо-
тото на "Mercedes" - "Ѕвездата 
секогаш свети од горе". Можеби 
со овој потег Германците сакаат 
да им се вратат на корените, 
кога беа најуспешна светска 
марка на автомобили? Новото 
лого прв пат се појави во бро-
шурата за CL класата. Гледајќи 
ги едно до друго најлесно мо-
жете да ја забележите раз ли-
ката.

жеби "Toyota" даде нај мно-
гу во овој дел. На пример, 
моделот Hi-CT е и дизај-
нерски најхрабриот модел 
од сите. Изгледа мла деш-
ки и свежо. Во должина од 
само 333 см може да се 
сместат 5 возрасни пат ни-
ци. Се движи на хибриден 
сис тем. Моделот RiN, пак, 
е за оние кои водат здрав 
живот. Има зелени стакла 
кои, по крај посебното чув-
ство во внатрешноста, го 
намалуваат и UV зрачење-
то. Совршено за јога!

де четврта каросериска верзија, која 
дополнително ќе му создаде главо-
болки на "BMW". Годинава фабриката 
во Оксфорд ќе произведе 220.000 во-
зила, а во текот на следните години ќе 
се зголеми бројот на модели и ќе се 
рас тегне до 260.000. Со новиот 4х4, чи-
ја продажба може да оди и до 80.000 
возила годишно на глобално ниво, на 
"BMW" ќе му треба партнер. Како и се-
когаш, во игра е Magna Steyr, а новиот 
SUV би се произведувал на местото од 
H3, чие производство годинава го пре-
зеде "BMW". Баварците го нарекуваат 
новиот 4h4 SAV - Sport Activity Vehicle, 
наместо SUV - Sport Utility Vehicle што, 
спо ред нас, всушност претставува не-
важен акроним. Она што е важно е тоа 
дека овој 4х4 ќе се појави на пазарот 
во 2009 година, по цена од околу 
30.000 евра.


