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T O YO TA  S U R E  T O YO TA  S U R E  
D E S I G ND E S I G N

Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

Шпанската фирма "Sure Design" создаде автомобил во 
калапот на легендарниот 2000 GT на "Toyota". Се поставува 
прашање кој спортист на "Toyota" ќе го претставува ова 
купе наречено 2000 SR. Тоа е купе кое му оддава почит на 
2000 GT од шеесеттите години, автомобилот со кој "Toyo-
ta" прв пат се обиде да влезе во сегментот на супер 
спортисти. И бидејќи беа произведени само 351 примерок 
во периодот од 1967 до 1970 година, колку што траеше 

производството, купето е многу барано од 
фанови на историски автомобили. Модерната 
интерпретација на 2000 GT е купе со две врати 
со остри линии и лут лик. И во чекор со идео-
логијата на "Toyota" за алтернативна техно-
логија, 2000 SR има два извора на моќност. На 
патека купето користи 3,5 литарски турбо-
бензинец, кој остварува 600 кс, кои возат на 
биоетанол. Во насока кон патеката служи и 
погонот на задните тркала за соодветни возни 
својства. Сепак, на јавни патишта во погон се 
става вториот двигател електромотор. Тој не-
зависно ги задвижува само предните тркала и 
што е најважно - за зачувување на животната 
средина има нула емисија на издувни гасови. 



CARLSSON CARLSSON 
C-CLASS ESTATEC-CLASS ESTATE

F O R D  V E R V EF O R D  V E R V E
Концептниот модел, како и во Европа, се вика 

Verve, но со додатокот Sedan. Сè е јасно околу 
автомобилот. Подвозјето е исто како на скратениот 
Verve, а внатрешноста нуди еднаков простор. Има 
само една разлика, поголем багажен простор. 
Сепак, оваа изведба на новиот малечок на "Ford" 
не изгледа воопшто лошо. Страничната линија 

Уште пред да пристигне во про-
дажните салони новиот комби од 
Class S на "Mercedes", претрпе серија 
модификации направени од ин же-
нерите на германскиот тјунер 
"Carlsson". Модификациите вклучу-
ваат зголемување на моќноста на 
мо то рот и нов луксузен ентериер. 
Екс териерот претрпел мали измени 
со нов аеродинамичен кит и со лес-
но метални бандажи. 

За фановите на дизели "Carlsson" 
нуди зголемување на моќноста и на 
вртежниот момент за 20 проценти 
за сите дизел мотори на "Mercedes", 
со ремапирање на ECU. На чети ри-
цилиндричниот дизел во Class S 
мо ќноста му е зголемена за 34 кс и 
сега тој остварува потентни 204 "коњи", 
со максимален вртежен момент од 
480 Nm наместо 400 Nm, кои ги ис-
порачува стандардниот мотор. Ре-
зул татот од зголемувањето на моќ-
носта е скратувањето на спринтот 
до 100 км/ч за 1 секунда и скар ту ва-
њето на забрзувањето од 80 до 180 

ФЛЕШ ВЕСТИ

ГЛАВОБОЛКИ ЗА 
"VOLVO"

Поради проблеми со сис-
темот за воздушните перни-
чиња, шведскиот произво ди-
тел, кој е синоним за без бед-
носта во светот на автомо би-
лите, ќе биде принуден да 
повлече 18.000 возила низ 
цел свет. "Volvo" соопшти де-
ка проблемот со воздушните 
перничиња се појавил кај во-
зилата од моделите V70 и 
XC70. Конкретно, при удар на 
возилата од спомнатите мо-
дели во помали предмети, бр-
зината на отворање на воз-
душните перничиња не ги за-
доволувала критериумите, па 
нивното отворање прет ста ву-
ва задоцнета реакција. Дури 
4.980 возила, од вкупно 18.000 
кои ќе бидат повлечени од 
пазарот, се наоѓаат во Швед-
ска, а поголем дел од остана-
тите се наоѓа во Германија, 
Велика Британија и во САД.

потсетува на Mondeo, до-
дека предниот дел е позај-
мен од истоимениот кон-
цепт, кој се појави во Ев-
ропа. Дали и ние ќе ја до-
биеме оваа изведба? Па, 
сместени сме во оние си ро-
машни источни земји, кои 
бараат повеќе лим за по-
малку пари. Многу веро-
јатно!

км/ч за цели седум секунди. 
Покрај дизелите и 3,5 ли тар-
скиот V6 бен зинец добива 
здрава доза на снага. Развиен 
во одделот за мотоспорт ки-
тот SK35 овозможува 295 кс и 
ис тискува максимални 385 Nm 
врте жен момент, терајќи го 
автомобилот до крајна брзи-
на од 270 км/ч. Сп ринтот до 
стотка трае само 6 секун ди, 
што е за 4 десетинки подобро 
од серискиот модел. 


