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A L FA S P I D E R
LIMITED EDITION

"Alfa" ја претстави лимитираната верзија на роудстерот,
кој се покажа како многу успешен, пред сè, поради дизајнот.
Доказ за неговиот успех е и тоа што наскоро ќе се продава и
во САД. Специјално опремениот модел има дополнителна
опрема, која нема да се наплатува, а содржи Blue&Me (Blue-

tooth со гласовни команди), Italian Frau® кожа, која е специјално направена за овој модел и секако поголеми бандажи
од 19 инчи. Моделот ќе се нуди во четири специјални бои. И
покрај тоа што не се направени измени во моторот, нема простор за жалење, пред сè, поради тоа што цената останува иста.
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ФЛЕШ ВЕСТИ
ЗГОЛЕМЕНА ПОБАРУВАЧКА ЗА
ХИБРИДИТЕ

Ford Capri е еден од најпопуларните модели во историјата на компанијата и
во минатото беше главен спортски модел на "Ford" во Европа, како замена на
Mustang, кој никогаш не се продавал на стариот континент. Новиот Mustang е
хит во Америка, но повторно не е достапен на европските пазари. Затоа "Ford"
планира да одговори со нов Capri, кој ќе треба да ја освежи гамата на американскиот производител. Според дизајнот, главен конкурент ќе му биде VW
Scirocco, кој за кратко време ќе се најде на пазарот. Ford Capri ќе биде чистокрвно купе со 2+2 конфигурација за седење и кабина инспирирана од Ford
Mondeo. Платформата ќе биде преземена од Focus, а ќе бидат достапни неколку
бензинци и дизели. Погонот ќе биде на предните, а во посилните модели и на
сите четири тркала. Најсилниот мотор ќе биде 2,5 литарскиот турбо со пет
цилиндари, исто така, тој ќе биде позајмен од Focus, но тука ќе развива околу
300 кс. Подоцна се шпекулира дека ќе биде достапен и V6 мотор од 3,2 литри.
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Во Америка, најголемиот светски пазар
за автомобили, продажбата на хибридни
автомобили се зголемила дури за 38 отсто
во текот на минатата година, иако во истиот период продажбата на возилата општо опаднала за 3 отсто. Последниве 12 месеци околу 350.300 Американци се од лучиле за некое од хибридните возила, што е
околу 2.2 отсто од севкупниот пазар. Иако
овој процент на прв поглед не делува значајно, треба да се има предвид дека хибридите напредуваат, додека "нормалните"
бележат сè полоши резултати.

ТУРБО АГРЕГАТОТ НА "BMW" ЈА
ОСВОИ ТИТУЛАТА ЗА НАЈДОБАР
МОТОР
"BMW" четврта година по ред ја добива
титулата за најдобар мотор "Engine of the
Year" и тоа со својот одличен twin-турбо агрегат со шест цилиндари во линија, кој
инаку победи и минатата година. Овој мотор се користи кај неколку модели на
"BMW", а според зборовите на судиите избран е заради својата флексибилност и
ком промисот меѓу перформансите и економичноста. Триумфот на германскиот
производител дополнително добива на
значење кога го гледаме списокот на побед ници по категории - "BMW" е на прво
место во дури шест категории, со вкупно
четири мотори.
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