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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИАлександар КЕЛТАНОСКИ

FORD FIESTAFORD FIESTA
ви. Претставени се из-ви. Претставени се из-
ведби со 3 и 5 врати. Ав-ведби со 3 и 5 врати. Ав-
томобилот е долг 395, ши-томобилот е долг 395, ши-
рок 172,2 и висок 148,1 рок 172,2 и висок 148,1 
сантиметри, а меѓуоски-сантиметри, а меѓуоски-
ното растојание изнесува ното растојание изнесува 
248,9 сантиметри, што 248,9 сантиметри, што 
претставува мало зголе-претставува мало зголе-
мување во однос на мо-мување во однос на мо-
делот кој сè уште е во делот кој сè уште е во 
про дажба. Зголемен е и про дажба. Зголемен е и 
багажниот простор, кој багажниот простор, кој 
се га има зафатнина од се га има зафатнина од 
295 литри, а со спуштање 295 литри, а со спуштање 
на задната клупа се зго-на задната клупа се зго-
лемува на 979 литри. По-лемува на 979 литри. По-
нудата на бензинските нудата на бензинските 
агрегати е составена од агрегати е составена од 
модели од 1,25 литри со модели од 1,25 литри со 
60 и 82 кс, потоа 1,4 ли-60 и 82 кс, потоа 1,4 ли-
тарскиот со 96 кс и но-тарскиот со 96 кс и но-
виот 1,6 литарски Duratec виот 1,6 литарски Duratec 
Ti-VCT oд 120 кс. За љу би-Ti-VCT oд 120 кс. За љу би-
телите на дизелите тука е телите на дизелите тука е 
основниот 1,4 ТDCi со 68 основниот 1,4 ТDCi со 68 
кс и 1,6 литарскиот oд 90 кс и 1,6 литарскиот oд 90 
кс. Сите агрегати доаѓаат кс. Сите агрегати доаѓаат 
со петстепен рачен ме-со петстепен рачен ме-
нувач и ги исполнуваат нувач и ги исполнуваат 
Euro4 нормите, а најавена Euro4 нормите, а најавена 
е и ECOnetic дизел из-е и ECOnetic дизел из-
ведба.ведба.

Овој модел се роди на Овој модел се роди на 
основа на концептот основа на концептот 
Verve, прикажан мина та-Verve, прикажан мина та-
та година на Саемот во та година на Саемот во 
Франкфурт. Во согласност Франкфурт. Во согласност 
со трендовите, новата Fi-со трендовите, новата Fi-
esta е 10 отсто поцврста esta е 10 отсто поцврста 
од претходната, полесна од претходната, полесна 
е за 40 килограми и има е за 40 килограми и има 
помала потрошувачка на помала потрошувачка на 
гориво, како и помала гориво, како и помала 
емисија на штетни га со-емисија на штетни га со-
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ФЛЕШ ВЕСТИ

"HYUNDAI" СО 6 
НОВИТЕТИ ВО ПАРИЗ

"Hyundai" подготвува серио-
зен настап на претстојниот 
Салон во Париз. Корејскиот 
производител на една од нај-
престижните автомобилски при-
редби ќе се претстави со 6 
новитети. Дел од новитетите 
веќе се продаваат на оста на-
тите пазари надвор од Европа, 
но сега тие се приспособени 
токму за европскиот пазар и 
нивната комерцијализација тре-
ба наскоро да се очекува.

HONDA CITY ДОАЃА ВО 
ЕВРОПА

Комплетно новиот седан на 
"Hоnda" наречен City при стиг-
нува и во Европа, а претста ву-
вањето пред јавноста е зака-
жано за следниот месец на Са-
лонот за автомобили во Ис тан-
бул. Изборот каде ќе биде пре-
миерата на новиот седан во 
“Honda“ не го направиле слу-
чајно. Турција е најголемиот 
пазар на седани токму од оваа 
класа. Honda City настапува во 
ниската средна класа и е по ста-
вен на истата платформа врз 
ко ја почива и новата Honda 
Jazz. Дизајнот влече некои од 
најновите елементи, кои можат 
да се забележат на останатите 
модели кои доаѓаат од ма тич-
ната куќа, а најголема сличност 
се забележува со хибридот 
Honda Insight. 

S A A BS A A B

Шведскиот Saab е Шведскиот Saab е 
производител со мала производител со мала 
гама на автомобили, гама на автомобили, 
па затоа поретко пр-па затоа поретко пр-
етставува нови мо де-етставува нови мо де-
ли, но по обичај не го-ли, но по обичај не го-
вите концепти го од-вите концепти го од-
земаат здивот со ди-земаат здивот со ди-
зајнерските идеи и се зајнерските идеи и се 
вистински излог на те-вистински излог на те-
хнологијата на идни-хнологијата на идни-
ната. Се* ова важи и за ната. Се* ова важи и за 
Saab 9-X Air, кој овој Saab 9-X Air, кој овој 
месец ќе биде презен-месец ќе биде презен-
тиран на Саемот во тиран на Саемот во 
Париз.Париз.


