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MAZDA KAZAMAIMAZDA KAZAMAI

Пред Саемот за автомобили во Москва "Mazda" објави фо то-
графии од концептот за crossover возилото наречено Kazamai, 
еден од последните плодови на новиот дизајнерски правец во 
"Mazda" наречен "Nagare". Деталите за машината не се објавени, 
иако во соопштението од "Mazda" се наведува дека Kazamai ќе 
добие "целосно нова трансмисија". Производството на финалната 
верзија сè уште нема добиено зелено светло, па засега Kazamai 
може да се прифати како основа за дизајн на нови модели на 
јапонскиот производител. Концептот прв пат премиерно ќе биде 
прикажан на московскиот саем, закажан за 26 август.
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ФЛЕШ ВЕСТИ

"RENAULT" И "NISSAN" СО 
ЕЛЕКТРИЧЕН АВТОМОБИЛ 

ОД 2011

Португалската Влада и "Re-
nault-Nissan" алијансата по стиг-
наа договор за продажба на ел-
ектрични возила во Пор туга-
лија, која се обврза до 2011 го-
дина да обезбеди со одветна ин-
фраструктура. Али јансата пла-
ни ра да склучи ист договор и со 
многу други зем ји во Европа, со 
цел да се про шират станиците 
за полнење на електричните во-
зила, кои се вистинска реткост 
во Ев ропа. Сè уште не е јасно 
каде ќе се произведуваат елек-
трич ните возила на "Renault" и 
"Nissan". Најверојатно елек тр ич-
ниот автомобил ќе се те ме ли на 
платформата на некој по мал мо-
дел на "Renault" или "Nissan", а 
треба да има домет од околу 
500 км со едно пол нење, кое ќе 
трае околу еден час.

ALFA MITO GTA СЕ 
ОЧЕКУВА ВО 2009

Шефот на "Alfa", Лука де Мео, 
потврди дека врвот на понудата 
на MiTo ќе биде мо делот GTA, кој 
ќе биде при дви жуван од ком-
плетно нов мотор и ќе биде нај-
моќниот и нај брзиот автомобил 
во класата. Тоа што е предмет на 
интерес кај секој љубител на ав-
томобили кога ќе се спомне "Al-
fa" е нејзинот "срце", поточно мо-
торот. Во MiТo GTA ќе работи 
нов турбо бензинец со зафат-
нина од 1.750 cc, кој ќе има ди-
ректно вбризгување и ќе испо-
рачува 230 коњски сили на пр-
едната оска.

Во моментов "BMW" ја развива 
новата генерација на роудстерот 
Z4, кој ќе се обиде да земе по-
голем дел од колачот на Porsche 
Boxter и Mercedes SLK. Дизајнот 
ќе се темели на концептниот 
модел CS. Новиот Z4 ќе користи 
скратена платформа на BMW 3, 
што значи дека ќе го користи и 
моторот од М3, познатиот V8 со 
за фатнина од 4 литри и околу 
450 кс, а поради сè по скапото го-
риво во понуда ќе влезе и турбо 
бензинец со четири цилиндари. 
Се спомнува и вградување на ди-
зел мотор.


