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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИАлександар КЕЛТАНОСКИ

KIA FORTEKIA FORTE

Достапни се и првите фотографии и детали за новата  Kia, 
со ново име Forte, која  всушност е наследник на Cerato. Овој 
автомобил повеќе е наменет за источноевропскиот пазар, 
најмногу поради седан концепцијата. Засега е познато дека 

ќе се нудат два мотора со иста зафатнина 
од 1,6 литри - едниот бензинец со 124 
кс, а другиот дизел до 128 кс. Бензинецот 
ќе троши 7,1 литар на 100 км, додека 
дизелот 1 литар помалку за исто ра сто-
јание. Најверојатно ќе се користи плат-
формата на Cee’d, со мултилинк оска во 
задниот дел која, покрај поголемата 
удобност, овозможува и подобра ста-
билност. Класата во која Forte ќе ја води 
главната битка ја сочинуваат модели 
како VW Jetta, Toyota Corolla, Honda Civic 
Sedan, Mazda 3 Sedan, Opel Astra Sedan 
итн. Сигурно е дека Forte ќе биде по-
евтин од сите овие модели, што е добра 
најава за нашите купувачи.
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R E N A U LT  S P O R T  R E N A U LT  S P O R T  
T W I N G O  1 3 3T W I N G O  1 3 3

"Renault" и официјално ја претстави продукциската спортска верзија на "Renault" и официјално ја претстави продукциската спортска верзија на 
Twingo, во која ќе се вградува 1,6 литарски бензинец со 133 кс. Моделот ќе Twingo, во која ќе се вградува 1,6 литарски бензинец со 133 кс. Моделот ќе 
почне да се продава во септември, по цена од околу 16.000 евра. Жешкиот почне да се продава во септември, по цена од околу 16.000 евра. Жешкиот 
модел во гамата на Twingo ќе се разликува од своите посмирени браќа по модел во гамата на Twingo ќе се разликува од своите посмирени браќа по 
различните браници, задниот спојлер, спуштеното подвозје, како и големите различните браници, задниот спојлер, спуштеното подвозје, како и големите 
17-инчни бандажи. Моторот кој ќе се вградува во автомобилот има зафатнина 17-инчни бандажи. Моторот кој ќе се вградува во автомобилот има зафатнина 
од 1,6 литри и развива 133 кс при 6.750 врт/мин и 160 Nm при 4.400 врт/мин, од 1,6 литри и развива 133 кс при 6.750 врт/мин и 160 Nm при 4.400 врт/мин, 
податоци кои јасно ја покажуваат природата на моторот - високи вртежи. податоци кои јасно ја покажуваат природата на моторот - високи вртежи. 
Внатрешноста ќе добие сè што е потребно за еден спортски модел - Внатрешноста ќе добие сè што е потребно за еден спортски модел - 
алуминиумски педали, кожен управувач и менувач, седишта со поголема алуминиумски педали, кожен управувач и менувач, седишта со поголема 
странична поддршка, но и луксузна опрема - целосна електроника, клима странична поддршка, но и луксузна опрема - целосна електроника, клима 
уред итн.уред итн.

ФЛЕШ ВЕСТИ

"NISSAN" ПРОГЛАСЕН 
ЗА НАЈОДГОВОРЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

АВТОМОБИЛИ

"Newsweek" во своето гло-
бално издание за истражување 
и рангирање на корпорациите 
и нивното работење, го вброја 
"Nissan" како водечки про из-
водител на автомобили, пред 
"Toyota" која се наоѓа на вто-
рото место, на подрачјето на 
корпорациската одоговорност 
(CSR) во конкуренција на 500 
светски корпорации.

TOYOTA PRIUS СО 
СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

Третата генерација на нај-
продаваниот хибриден авто-
мобил на светот, Toyota Prius, 
ќе биде претставена на Са ло-
нот во Детроит во јануари 
2009 година и ќе носи соларни 
панели на кровот. Иако свет-
ската премиера ќе се одржи во 
јануари, сепак се очекува пр-
вите примероци да бидат во 
продажните салони дури во 
април. Според информациите 
кои доаѓаат од одделот на 
"Toyota", кој се наоѓа во Јужна 
Кореја, третата генерација на 
Рrius ќе претрпи незначителни 
измени во однос на сегашниот 
модел.


