
56  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 739 /29.8.2008

Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИАлександар КЕЛТАНОСКИ

WV GOLF VIWV GOLF VI

"Volkswagen" ги објави официјалните "Volkswagen" ги објави официјалните 
фотографии од шестата генерација на фотографии од шестата генерација на 
"Golf". "VW" остана доследен на идејата "Golf". "VW" остана доследен на идејата 
да не експериментира премногу со ди-да не експериментира премногу со ди-
зајнот на својот бестселер, со што шест-зајнот на својот бестселер, со што шест-
ката останува "народно возило". Новиот ката останува "народно возило". Новиот 
Golf е подолг, поширок и понизок во Golf е подолг, поширок и понизок во 
однос на петката, која беше претставена однос на петката, која беше претставена 
уште во 2003 година, а јасно се гледа уште во 2003 година, а јасно се гледа 
дека некои од дизајнерските решенија дека некои од дизајнерските решенија 
се позајмени од неодамна лансираниот се позајмени од неодамна лансираниот 
Scirocco. Палетата на мотори е пре бо-Scirocco. Палетата на мотори е пре бо-
гата, а меѓу добро познатите агрегати гата, а меѓу добро познатите агрегати 

има и новитети како 1.2 TSI со 80 и 105 кс, има и новитети како 1.2 TSI со 80 и 105 кс, 
како и 1.2 TDI со 75 кс. Премиерата е на-како и 1.2 TDI со 75 кс. Премиерата е на-
јавена за во октомври, а "Volkswagen" се јавена за во октомври, а "Volkswagen" се 
надева дека во 2009 година ќе продаде надева дека во 2009 година ќе продаде 
600.000 возила од новиот модел. Во Гер-600.000 возила од новиот модел. Во Гер-
манија, најевтиниот модел ќе чини 16.500 манија, најевтиниот модел ќе чини 16.500 
евра. Минатата година "VW" продаде евра. Минатата година "VW" продаде 
580.000 примероци од Golf 5, а од по че-580.000 примероци од Golf 5, а од по че-
токот на производството од 1974 година токот на производството од 1974 година 
има продадено повеќе од 26 милиони има продадено повеќе од 26 милиони 
возила Golf.возила Golf.
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S U Z U K I  A LT OS U Z U K I  A LT O

На Саемот во Париз ја-
понскиот "Suzuki" ќе го пр-
ет стави новиот модел на 
супер евтиното Alto, авто-
мобилче кое според цената 
ќе се смести под новиот 
Splash, кој е пред сè на ме-
нет за трендсетерите. Alto 
ќе користи мал бензински 
мотор, кој треба да биде до-
волен за добри забрзувања 
поради очекуваната маса 
од околу 800 кг, а по тро шу-
вачката ќе биде една од нај-
ниските во класата. Силата 
на моторот треба да изне-
сува околу 60 кс. Цената на 
новото Alto не би требала 
да надмине 7.000 евра за 
ос новниот модел. Покрај 
новото Alto, "Suzuki" на Сае-
мот во Париз ќе изложи и 
два модела погонувани со 
помош на горивни ќелии со 
водород - едниот ќе биде 
токму новото Alto, а другиот 
ќе биде базиран на SX4. 
"Suzuki" се пофали дека це-
лиот систем за погон на во-
дород го има изработено 
во своите истражувачки цен -
три и погони.

ФЛЕШ ВЕСТИ

СЕКОЈА TOYOTA СО 
ХИБРИДНА ИЗВЕДБА ДО 

2020 ГОДИНА

Челниците на јапонскиот ги-
гант потврдија дека секој мо-
дел во гамата на "Toyota" ќе 
има и хибридна верзија. Целта 
на ваквиот чекор, пред сè, е на-
малувањето на издувните га-
сови во атмосферата, но и на-
малената потрошувачка. Про-
ценката на "Toyota" е дека во 
ид нина ќе се зголеми по ба ру-
вачката на штедливите возила, 
односно хибридните и вози-
лата со алтернативен погон. 
Сепак, според нив, хи бридниот 
погон има најсветла блиска ид-
нина, бидејќи дру ги те типови 
сè уште се премногу скапи.

ЦРВЕНИТЕ 
АВТОМОБИЛИ 

НАЈГЛАСНИ

Според едно неодамнешно 
истражување, бојата на авто-
мобилите, покрај визуелниот 
впечаток, остава и субјективен 
акустичен впечаток. На те сто-
вите најголем дел од испи та-
ниците го посочиле црвениот 
автомобил како најгласен, иа-
ко мерните инструменти кажу-
вале дека не е така.

На тестот имало три бои на 
автомобил – црвена, светло и 
темнозелена (се работи за ист 
автомобил). Најголем дел од 
испитаниците го посочиле цр-
вениот автомобил како нај гла-
сен, додека другите рекле дека 
сите се исти.


