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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИАлександар КЕЛТАНОСКИ

RENAULT RENAULT 
MEGANE COUPE MEGANE COUPE 

Во последно време производителите на автомобили сè 
повеќе креираат "купе" верзија на своите модели. "Volkswa-
gen" го најави Scirocco, "Ford" својот Capri, а сега се при-
дружува и "Renault" со Mégane, кој есенва ќе се појави на 
пазарот. Уште пред да влезете во автомобилот ве очекуваат 
два новитета. Прво, Mégane купе нема нормален клуч туку се 
отвора преку пин код, кој се впишува во Samsung мобилен 
телефон. Второ, вратите се отвораат нагоре како крилја, тие 
се толку широки што може директно да се влезе во задната 
клупа, без да се поместува предното седиште, иако таа оп-
ција постои. Како важен дел се спомнува и видливоста, која 
ја нуди овој модел и која е импресивна за предниот дел, но 
има мала забелешка за задното ветробранско стакло, која е 
елиминирана со поставувањето задни камери, кои ја ре-
флектираат сликата на контролната табла. Стартувањето на 
автомобилот е едноставно. Потребно е само да го ставите 
вашиот Samsung телефон на соодветното место до менувачот 
и да го притиснете старт/стоп копчето. Забрзувањето на Mé-
gane купето, кое го придвижува 2.0-литарски турбо мотор, 
не е презадоволително и покрај тоа што производителот во 
спецификациите наведува дека брзината до 100км/ч се по-
стигнува за 7.2 секунди и дека максималната брзина изнесува 
255 км/ч.
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ФЛЕШ ВЕСТИ

ОТКРИЕН КОНЦЕПТ НА
 "FORD" ОД 1934

Скриен со децении во некоја гаража на 
Флорида, овој концепт на "Ford" од 1934 
година, дизајниран лично од синот на 
Хенри Форд, Едсел Брајан Форд, конечно е 
откриен и веднаш продаден на аукција. 
Уникатниот и единствен автомобил, кој 
претставува прв концепт на "Ford" до стиг-
нал цена од 1.76 милиони долари и е 
поставен на основата на моделот на "Ford" 
од 1932 година, наречен 40 Speedster.

ТЕСТ НА ЛЕТНИ 
ГУМИ 225/45 R17 Y

Германскиот "Auto Zeitung" изврши тест 
на 16 популарни летни гуми, кои со својата 
големина се наменети за возилата од 
компактната и од средната класа. Некои 
пласмани се очекувани, но има и одредени 
кои разочараа. Гумите беа тестирани на 
сува и на мокра патека, а сите вредности 
беа грижливо измерени и внесени во 
табела од која подоцна се црпеа оценките. 
За најдобра гума во оваа класа се покажа 
новиот модел на "Pirelli", P Zero, кој имаше 
најдобри резултати во најмногу категории. 
Меѓу првите изненадувања е "Hankook", 
додека меѓу тие од осмото место нагоре 
разочараа "Good Year" и маркетиншки 
најзастапените "BF Goodrich".

BMW SERIE 6BMW SERIE 6 Новата серија 6 од "BMW" 
би требало да се најде на 
пазарот во 2010 година, кога 
треба да го продолжи ус пе ш-
ниот пат на актуелниот мо дел. 
Дизајнерски ќе се пот пир а на 
концептот CS, кој предизвика 
многу воздишки кога прет-
ходната година бе ше прет ста-
вен во Кина. Ди зајнот на оваа 
генерација на BMW 6 беше 
многу експе риментален, но 
по неговиот успех треба да 
очекуваме и новиот модел да 
би де екс травагантен и да се 
раз ли кува од другите мо дели 
во гамата на баварскиот прои-
зводител. Димензиите на но-
виот модел ќе бидат до пол-
нително зголемени, но авт о-
мобилот нема да влезе во не-
која поголема класа на во зила, 
што секако би го ра сипало 
спортското уживање, кое го 
овозможува актуел ниот мо-
дел. Што се однесува до мото-
ризацијата, таа нема да се 
разликува многу во од нос на 
актуелниот модел. Всуш  ност, 
ќе бидат корис те ни истите мо-
тори, кои со не ко и мали пре-
правки ќе има ат минимално 
поголема си л а и помала по-
трошувачка. За М верзијата се 
најавува би-турбо верзија на 
ак ту елниот V10 од 5.0 литри.


