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MINI CROSSOVER КОНЦЕПТMINI CROSSOVER КОНЦЕПТ

Зачудува зошто и десната врата 
не е така изведена, но тоа треба 
да го кажат инженерите на "BMW", 
кој е со п ственик на "Mini". Мото-
ризацијата ќе ја сочинуваат 1,6-
литарски дизелски и бензински 
единици со турбо полначи, кои 
треба да го стават "Mini" во една 
класа погоре во однос на можната 
конкуренција (Suzuki SX4, Fiat 
Sedici, Daihatsu Therios, Toyota 
Urban Cruiser, VW Polo SUV итн.). 

Иако е само во концепт, сепак е јасно дека SUV 
изведбата на "Mini" ќе пристигне во салоните во 2010 
година како дополнување на гамата, во која моментно 
се наоѓаат Cooper и Clubman. Инаку, овој концепт 
"Mini" ќе го претстави на Саемот во Париз во октомври, 
што е цели две години пред лансирањето на серискиот 
модел. Дизајнот е интересен, особено се истакнува 
задната лева врата, која се отвора со лизгање наназад. 
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M E G A N E  П Р Е Д  M E G A N E  П Р Е Д  
П Р Е М И Е Р АП Р Е М И Е Р А

ФЛЕШ ВЕСТИ

"MAZDA" СО НОВ 
СПОРТСКИ ДИЗЕЛ 

МОТОР

"Mazda" ќе претстави нов си-
лен и чист дизел мотор, кој ќе 
се вградува во Mazda3 и 6. Но-
виот дизелски мотор има за фат-
нина од 2,2 литри, впрс кува-
њето ќе биде Common Rail, а ќе 
се вградува и партикуларен 
фил тер за честички. Силата на 
моторот ќе изнесува 185 кс, а 
вртежниот момент камионски 
400 Nm, што го прави еден од 
најживите и најспортски ди зе-
ли на пазарот. Потрошу вач ката 
ќе изнесува импресивни 5,6 лит-
ри во просек на 100 км!

"TOYOTA" ГИ ПОСКАПЕ 
ВОЗИЛАТА

Јапонскиот производител 
"Toyota" соопшти дека ќе ги зго-
леми цените на некои од пат-
ничките автомобили во Јапо-
нија, прв пат во изминатите 30 
години, а како главна причина 
се наведува неодамнешното 
стопроцентно поскапување на 
суровините. Цените на комер-
цијалните автомобили про сеч-
но ќе се зголемат за 2 отсто. "To-
yota" соопшти дека со сега е во 
можност да го неутрализира 
зго лемувањето на цените на 
суровините со намалувањето 
на трошоците, но дека поради 
очекуваното задржување на 
трошоците на високо ниво, од-
лучила да ги зголеми цените на 
автомобилите.

Еден месец пред отво-
рањето на парискиот ав-
тосалон, каде автомобилот 
на "Renault" треба да ја 
доживее својата премиера, 
се појавија и фотографии 
од новиот Megane. Според 
фотографиите, дизајнот на 
автомобилот по многу нешта 
потсетува на тој на новата 
Laguna. Засега не се об ја-
вени никакви технички по-
датоци. Наскоро, "Renault" 
треба да претстави и други 
каросериски изведби на 
Megan, како караван, лиму-
зина, купе кабриолет и нор-
мално - спортскиот RS.


