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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

BENTLEY BENTLEY 
BROOKLANDSBROOKLANDS

Brooklands е првото спортско купе на 
"Bent ley". Најавениот модел со V8 мотор со 
зафатнина од 6.761 "кубици", дополнет од 
два турбо полначи, развива 530 кс. За бр-
зувањето до 100 км/ч е за 5 секунди и до-
стигнува максимални 241 км/ч, но се пла-
нира да се вградува и V12, кој на тестовите 
достигна 296 км/ч. И двата мотора се ба зи-
раат на 49 години стариот мотор кој "Bent-
ley" полека го развива за вакви модели, а со 
нив оди  шестостепен полуавтоматски ме-
нувач. Перформансите на ова возило на-
вестуваат дека станува збор за спортски 
автомобил, но доколку зад воланот се најде 
одмерен возач 5.41 метри долгата шасија 

може да покаже зошто "Bentely" возила се едни од нај-
удобните на светот, особено кога спорт модот на под-
дршка е исклучен. Поради тежината од 2.655 кг и го ле-
мите крајни брзини, за ова возило се конструирани спе-
цијални карбон-керамички сопирачки. Внатрешноста е 
многу пространа и удобна, а особено внимание му е по-
светено на просторот за патниците на задната клупа, која 
е изработена од кожа, слонова коска и алуминиум.
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"BMW" ќе ја дополни гамата 
на своите "теренски" возила со 
уште еден автомобил, кој треба 
да биде поспортска изведба на 
H3, а ќе ја носи ознаката H4. 
Како што насетувате, подвозјето 
целосно ќе биде преземено од 
H3, како и севкупната мото ри-
зација. H4 ќе биде спуштен 
пониско до земјата, што значи 
дека е наменет за асфалт, а со 
тоа помалку можно ќе биде 
излегувањето на потешки те-
рени. Главна болка на H3 е ди-

ФЛЕШ ВЕСТИ

CITROEN СО МОТОРИ НА 
"BMW"

"Citroen" се одлучи да го сле-
ди примерот на својата сес трин-
ска марка "Peugeot" и во новите 
модели кои ќе се појават след-
ните неколку години ќе го ко-
рис ти турбо бензинецот на 
"BMW" од 1.6 литри. Моторот е 
на располагање со 120, 150 и 
175 кс, а "Peugeot" веќе го вгра-
дува во своите модели 207 и 
308. Но, овој мотор во "Citroen" 
ќе дебитира во новиот S5, а при-
марна цел е вградување на ав то-
матскиот систем старт/стоп, кој 
оди во пакет со овој мотор.

КРАЈ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА 

AUDI A4 CABRIO

Кабриолетот на Audi A4 пре-
станува со производство при 
кра јот на годината, со што ос та-
ва простор за новиот кабриолет 
А4. По тој повод "Audi" ќе лан-
сира лимитирана серија наре-
чена Advance. Производството 
на кабриолетот на А4 се од ви-
ваше во погоните на неза вис-
ниот производител "Karmann", 
кој го произведува моделот од 
2002 година, а до сега на него ви-
те ленти се произведени околу 
200.000 примероци.

BMW X4 CROSSOVERBMW X4 CROSSOVER
зајнот, во кој едноставно има 
премногу прекршени линии, кои 
не покажуваат ниту ди на мика 
ниту елеганција. Би тре бало кај 
H4 тоа да биде подобро решено, 
со што новиот модел би из-
гледал многу поспортски и по-
елегантен. H4 треба да биде вто-
ро "купе теренец" во гамата на 
баварскиот производител, а тре-
ба да се појави многу брзо по 
појавата на поголемиот H6, кој 
беше претставен на Саемот во 
Франкфурт.


