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LANCIA STRATOSLANCIA STRATOS

врати загубените вљубеници во компанијата, кои ја по чи-
туваа најмногу заради спортските модели.

Stratos ќе има средишно сместен бензински мотор и погон 
на задните тркала, и како што најавуваат Италијанците, ќе 
биде еден од најстабилните, а воедно и најинтересен авто-
мобил за возење. Дизајнот повторно ќе биде футуристички, 
со многу остри линии и агли. Lancia Stratos се очекува да 
пристигне во 2011 година и ќе се произведе во многу малку 
примероци, како што е случајот со Alfa Romeo 8C Com-
petizione. Концептната верзија може да се очекува на Саемот 
во Женева во март наредната година.

Пред 3 децении Lancia Stratos беше еден од најнапредните 
автомобили во светот, направен исклучително заради нат-
преварувањата во светските рели шампионати. Новиот 
модел ќе биде лансиран поради потребата на "Lancia" да ги 
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ФЛЕШ ВЕСТИ

ГОЛЕМ ПАД НА 
ПРОДАЖБАТА НА 

АВТОМОБИЛИ ВО ЕУ

Бројот на нови регистри ра-
ни возила во Европа во мај 
опаднал за 7,8 отсто или 1.334 
милиони возила. За овој минус 
во мај е виновен падот на го-
лемите пазари, во Германија 
(275.259/минус 6,2 отсто), Шпа-
нија (116.108/минус 24,3 про-
центи), Италија (204.607/минус 
17,6 отсто) и Англија (179.272/
минус 2,5 проценти. Един стве-
но во Франција е забележен 
пораст од 7 отсто/184.436.  Нај-
успешен бренд во Европа за 
минатиот месец е "Volkswa-
gen" со 10,5- процентен паза-
рен удел. Целата групација од 
Волфсбург, исто така, е на 
прво место со 20,2 отсто од 
уде лот на пазарот. "RYA" гру-
пата однесе 13,1 проценти, 
"Ford" 10,6 проценти, а "GM" 10 
про центи. "Renault" имаше 
удел од 8,8 отсто, "Fiat" - 8,5; 
"BMW" - 5,8; "Daimler" - 5,0;  а 
"Toyota" - 4,9.

ОБЈАВЕН 
НАЈЕКОЛОШКИОТ 

АВТОМОБИЛ ЗА 2008

Toyota Yaris ја доби на гра-
дата за најеколошки автомо-
бил за 2008 година од Еко-
лошката транспортна асоци-
јација. Од друга страна, пак, за 
најмалку еколошки автомобил 
е избрана спортската вари-
јанта на Dodge SRT-10. Оваа 
асоцијација разгледала повеќе 
од 1.300 модели автомобили, 
кои во моментов се на про-
дажба во Велика Британија, а 
ги анализирала нивната моќ-
ност, емисија на гасови, ефи-
касност во искористување на 
горивото и нивото на бучава 
која автомобилот ја предизви-
кува.
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Новиот модел од пре-
миум класата на "Peugeot" 
во конечната верзија ќе го 
видиме на Саемот во Париз 
оваа година. Тој ќе донесе 
многу повеќе технологија, 
но ќе биде попривлечен и 
за спортски настроените 
возачи. Дизајнот на новиот 
модел ќе биде многу по-
агресивен и поспортски, 
меѓутоа повторно со нота 
на елеганција, која ги краси 
сите возила со "лавче" на 
предната маска. Заедно со 
поагресивниот изглед ќе 
дојде и нова поцврста ша-
сија, која ќе овозможи 
многу подобри возни свој-
ства, но и пријатно ми ну-
вање врз нерамнините. 
Моторизацијата ќе ја со чи-
нуваат 2,0 и 2,2 литарските 
дизели со 4 цилиндари, ка-
ко и 2,7 литарскиот V6 ди-
зел, кој за новиот модел ќе 
има поголема сила и мо-
мент. Бензинците ќе ги за-
стапува 3,0 В6.

Land Cruiser V8 е нај го ле-
миот SUV на "Toyota" до сега. 
Неговата масивност ја наја-
вува тежината од речиси 3 
тони, дизел моторот со 286 
кс и камионски 650 Nm, како 
и погонот на сите четири тр-
кала со редуктор кој нема да 
дозволи автомобилот да за-
глави ниту во најтешките ус-
лови. Но, Land Cruiser V8 се га 
масивноста ја докажува и со 
безбедноста од кра де ње, ко-
ја е на највисоко ниво до се-
га. Џиновскиот теренец ги 
има сите системи кои ги има-
ат и другите автомобили, но 
употребени се уште по сло-
жени алгоритми, кои мо жат 
само да ги збунат крад ците.

Ваквата награда е добре-
дојдена во маркетингот на 
јапонската компанија, осо-
бено по минатогодишните 
ис тражувања, според кои 
"Toyota" беше најкрадена 
марка на возила во Европа.


