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T O YO TA  T O YO TA  
U R B A N  U R B A N  

C R U I S E RC R U I S E R

Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

По големиот успех на најпродаваниот SUV во Европа 
RAV4, јапонскиот производител на автомобили се осоколи и 
сега ќе "нападне" во истиот сектор, но во една класа подолу. 
Уште претходната година, на Женевскиот салон на авто мо-
били, со својот концепт Urban Cruiser, "Toyota" ја изнесе иде-
јата за ваков автомобил. Конечниот изглед ќе биде прет ста-
вен токму на Женевскиот салон идната година, а со продажба 
ќе се почне набрзо потоа. На почеток ќе се продава само на 
европскиот пазар, но не е исклучено и негово појавување во 
другите делови на светот. Моторизацијата треба да содржи 
еден бензинец и еден дизел (според најавите 1,5 литарски 
бензинец со 105 кс и 1,4 литарски дизел со 90 кс), а ќе ја ко-
ристи платформата на Toyota Ist, модел кој во моментов се 
продава само на јапонскиот пазар. Во послабите изведби 
погонот ќе биде на предните тркала, но за тие со подлабок 
џеб и со поголема желба за авантура, ќе има изведба со по-
гон на сите тркала. Цената сè уште не е позната, но би требало 
да се движи околу 20.000 евра. Во овој сегмент веќе има кон-
куренција која, за жал, не е особено успешна. Браќата Fiat Se-
dici и Suzuki SX4, како и Daihatsu Therios, не поминаа особено 
забележани кај купувачите. Сепак, жестокиот маркетинг на 
"Toyota" треба да го промени тоа.
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N I S S A N  N I S S A N  
M U R A N OM U R A N O

Италијанскиот производител сака да 
настапи пожестоко на пазарот, со не-
колку нови модели во идните години. 
Се планираат големи измени во кон-
струкцијата на моделите како, на при-
мер, вградување заден погон во нив-
ните автомобили! Најинтересна новина 
која треба да ја видиме во 2009 година, 
а доаѓа од "Alfa", секако е моделот 169. Го 
наследува веќе застарениот 166, а со 
големината (4,9 метри должина) треба 
да влезе во високата класа на авто мо-
били. Погонот, како и што й доликува на 

"Nissan" одлучи да го обнови 
својот кросовер Murano само че-
тири години по неговото прет ста-
вување. Новиот автомобил треба 
да се појави на пазарот во 2009 го-
дина. Иако стилски останува сли-
чен на сегашниот модел, сепак на-
следникот за 2009 година има нова 
платформа и редизајнирана струк-
тура на каросеријата, како и ком-
плетно нов систем за управување. 
Моќта доаѓа од преработената вер-
зија на постојниот 3,5 литарски V6 
со 265 кс, кој е спарен со на пред-
ниот менувач Xtronic CVT (Continu-
ously Variable Transmission) или кон-
тинуирана варијабилна трансми-
сија и ги придвижува само пред-
ните или сите четири тркала. Упра-
вувањето е подобрено со серво 
управувачкиот систем, чувстви те-
лен на брзина, слично на оној кој 
веќе работи во моделите Altima и 
350Z. Однадвор новиот Murano ќе 
се препознава по хромираната 
бл ескава и широка предна маска, 
ко ја течно преминува во интегри-
ра ните предни светла. Карактерис-
тична е и високата линија на по ја-
сот и на задните светла LED. Новиот 
Murano вози на сериски 18-инчни 
бандажи или опционални од 20 ин-
чи. Интегрираните светла за магла, 
големите хромирани рачки на вра-
тите и шините на кровот се достап-
ни во моделите со повисоко ниво 
на опрема. 

ФЛЕШ ВЕСТИ

ДОБИТНИЦИ НА "THE 
WORLD'S MOST BEAUTI

FUL AUTOS" 
НАГРАДИТЕ

Ова натпреварување трае 
веќе петнаесет години. Авто-
мобилите се избираат по класи 
одделно и за секоја класа има 
победник. Победниците беа 
про гласени на свечена це ре-
монија во Милано. Жирито бе-
ше составено од уметници, 
умет  нички критичари и нор-
мално дизајнери. Ѕвезда на ова 
натпреварување беше Lam bor-
ghini Reventon, кој ја доби на-
градата за најубав авто мо бил 
во класата на посебни ав то-
мобили. Во категоријата ма ли 
градски автомобили победи 
Fiat 500, а кај компактните Fiat 
Bravo. Во средната класа нај-
убав е Mercedes C Class, додека 
Lexus LS600h е најубав луксу-
зен автомобил. Audi A5 беше 
прогласен за најубаво купе, а 
победник кај кабриолетите бе-
ше Opel GT. Според мислењето 
на жирито, најубав спортски 
автомобил е Aston Martin DBS, 
а најубав моноволуменец Ci-
troen C4 Picasso.

ВО ЈАПОНИЈА ПАТ КОЈ 
СВИРИ

Ова е еден вид развој кој 
може да го направи само др-
жава каква што е Јапонија. Ста-
нува збор за една делница од 
пат, која свири мелодија секо-
гаш кога автомобил ќе мине по 
неа. Мали бразди вградени во 
површината на патот, поста-
вени на растојание од 6 до 12 
милиметри, произведуваат 
звук кога автомобил минува 
преку нив. Големината на праз-
нината меѓу браздите влијае 
врз висината на звукот, па така 
можно е да се отсвири цела 
песна сè додека пред возилото 
има доволно долг дел од патот 
кој е направен по оваа техно-
логија. За оптимален резултат 
потребно е автомобилот да па-
тува со брзина од само 45 км/ч, 
на која бучавата од ветрот, мо-
торот и од гумите е сведена на 
минимум. 

Во моментов постојат три 
патни правци во Јапонија, кои 
содржат музички бразди, а се 
лоцирани на Хокаидо, Вакајама 
и Гунма.

оваа класа, треба да биде позади, а ниту 
помалку ниту повеќе ќе биде позајмен 
од "Maserati"! По најавата за соработка 
на "Fiat" и на "Mercedes", пак, не треба да 
се исклучи ниту можноста за користење 
на платформа од некоја од идните ли-
музини на германскиот произво ди тел. 
Најсилниот мотор треба, исто така, да 
биде позајмен од "Maserati", како во вре-
мето кога "Fiat" вградуваше мотори од 
"Ferrari" во своите модели. Цената на ос-
новниот модел треба да изнесува околу 
55.000 евра.
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