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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИАлександар КЕЛТАНОСКИ

На јулскиот лондонски Саем за автомобили 
"London Motor Show" компанијата "Ford" ќе го 
претстави новиот модел на Fiesta ECOnetic. 
Новата Fiesta е со 1,4-литарски турбодизел 
мотор, кој троши само 3,7 л/100 км. Су пер-
штедливата Fiesta, освен што троши малку, во 
животната средина емитува помалку од 100 
г/км CO2. За ваквиот резултат експертите од 
компанијата "Ford" не се потпреа само на 
добрата машина. 

За да го постигнат овој резултат тимот на компанијата 
користел посебна пневматика, а суспензијата на ав то-
мобилот и дополнителниот каросериски кит при до несоа 
за уште подобра аеродинамика. Засега не се откриваат 
сите детали на новиот модел на "Ford", но се очекува Fiesta 
ECOnetic да добие и обновен рачен менувач.

FORD FIESTAFORD FIESTA
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H O N D A  F C X  C L A R I T YH O N D A  F C X  C L A R I T Y

ФЛЕШ ВЕСТИ

"VOLVO" ОТПУШТА 1.200 
РАБОТНИЦИ

Шведскиот производител на 
автомобили, кој е во соп ств-
еност на американскиот "Ford", 
соопшти дека 1.200 ра ботници 
ќе добијат откази по ради на-
стојувањата на ком панијата да 
ги намали тро шоците за околу 
662 милиони евра. "Volvo" пла-
нира и да ги раскине дого во-
рите со околу 500 советници, 
но и да отпушти околу 300 
вработени во фи ли јалите во 
странство. За лошите резул-
тати во работењето ком па-
нијата ги посочува слабиот 
долар и скокот на цените на 
суровините, но признава и 
дека состојбата се влошила по 
преземањето од страна на 
"Ford", како и слабите пазарни 
услови во Европа.

OPEL INSIGNIA ГЛЕДА

Новиот модел на Opel од 
сре дната класа ќе биде опре-
мен со камера, сместена во 
предниот дел од внатрешниот 
ретровизор, која ќе ги следи 
сообраќајните знаци, вози ла-
та, пешаците итн. Камерата ќе 
има висока резолуција, а ќе 
биде голема колку еден про-
сечен мобилен телефон и во-
општо нема да му пречи на 
возачот. Камерата е развиена 
со електронскиот добавувач 
на "Opel", "Helle". Камерата, во 
соработка со компјутер, ќе го 
предупредува возачот за тоа 
што се случува на патот. На 
пример, доколку има знак кој 
означува ограничување на бр-
зината од 80 км/ч автомобилот 
ќе го види тоа и визуелно на 
инструмент таблата, а и со зв-
ук ќе го предупреди возачот 
да подзапре.

M I N I  T I G U A N  M I N I  T I G U A N  
-  P O L O  S U V-  P O L O  S U V

"Honda" и официјално почна сериско производство на моделот "Honda" и официјално почна сериско производство на моделот 
FCX Clarity, возило на погон на водород со нулта емисија на FCX Clarity, возило на погон на водород со нулта емисија на 
штетни состојки. Моделот FCX Clarity, од кој се испушта ис-штетни состојки. Моделот FCX Clarity, од кој се испушта ис-
клучително чиста вода, е претставен на прославата по повод клучително чиста вода, е претставен на прославата по повод 
излегувањето од производната лента на првиот примерок во излегувањето од производната лента на првиот примерок во 
центарот на "Honda" за нови модели во Точига. Првите возила од центарот на "Honda" за нови модели во Точига. Првите возила од 
FCX Clarity се очекуваат во јули во САД, а од оваа есен и во FCX Clarity се очекуваат во јули во САД, а од оваа есен и во 
Јапонија. Моделот ќе биде изложен на G8 Самитот во Хокаидо, кој Јапонија. Моделот ќе биде изложен на G8 Самитот во Хокаидо, кој 
треба да почне на 7 јули, како една од неколкуте напредни треба да почне на 7 јули, како една од неколкуте напредни 
технологии, посветени на заштитата на животната средина.технологии, посветени на заштитата на животната средина.

Новото Polo во борба со конкуренцијата 
ќе влезе наредната година, со модел со три 
или пет врати. Во 2010 година ќе пристигне 
и засилување - SUV модел на база на Polo, 
кој ќе ја пополни гамата на SUV возила на 
VW. Според најавите, повисоката варијанта 
на Polo ќе изгледа како Tiguian во помало 
па кување, но со многу повеќе црна плас-
тика и поголеми калници, за дополнително 

да се долови авантуристичкиот дух на 
возилото. Моторизацијата ќе ја сочинуваат 
дизелите и бензинците со турбо полначи, 
кои сега се вградуваат во Golf и во Polo. 
Погонот ќе биде на сите или само на пр-
едните тркала, додека мрзеливите возачи 
ќе можат да го изберат и новиот DSG ав то-
матски менувач со седум степени на пре-
нос.


