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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИАлександар КЕЛТАНОСКИ

P E U G E O T  P E U G E O T  
R C  H Y M O T I O N 4R C  H Y M O T I O N 4

Името на концептот гласи RC HYmo-Името на концептот гласи RC HYmo-
tion4 и според одговорните во "Peugeot" tion4 и според одговорните во "Peugeot" 
тој е конструиран во стил на ви стински тој е конструиран во стил на ви стински 
Grand Turismo, кој нуди техно лошки и Grand Turismo, кој нуди техно лошки и 
инженерски идеи и новини, за кои се инженерски идеи и новини, за кои се 
очекува во блиска иднина да вле зат на очекува во блиска иднина да вле зат на 
голема врата во сериското про изводство. голема врата во сериското про изводство. 
RC HYmotion4 е купе со здадено во знакот RC HYmotion4 е купе со здадено во знакот 
на бројот 4. Тоа значи дека купето има на бројот 4. Тоа значи дека купето има 
четири врати, четири седишта и погон на четири врати, четири седишта и погон на 
четири тркала. HYmotion4 во RC го со-четири тркала. HYmotion4 во RC го со-

чинува турбо бен зинецот 1,6 чинува турбо бен зинецот 1,6 THPTHP кој  кој 
остварува 218 кс. Моторот е поставен остварува 218 кс. Моторот е поставен 
во задниот дел од автомобилот и преку во задниот дел од автомобилот и преку 
шестстепен ав томатски менувач ги шестстепен ав томатски менувач ги 
придвижува зад ните тркала. Про сеч-придвижува зад ните тркала. Про сеч-
ната потрошувачка изнесува 4,5 л на ната потрошувачка изнесува 4,5 л на 
100 км, исто како кај Hypnos, но тука 100 км, исто како кај Hypnos, но тука 
станува збор за бензин, додека еми-станува збор за бензин, додека еми-
сијата на СО2 е ниска - 109 г/км. Воедно, сијата на СО2 е ниска - 109 г/км. Воедно, 
RC HYmotion4 е способен да вози само RC HYmotion4 е способен да вози само 
во електричен модус, но на кратки во електричен модус, но на кратки 
релации и без нагли за бр зу вања.релации и без нагли за бр зу вања.



57  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 733 /18.7.2008

Н О В А  M A Z D A  3Н О В А  M A Z D A  3

ФЛЕШ ВЕСТИ

"GENERAL MOTORS" И 
"CHRYSLER" СЕ 
ЗДРУЖУВААТ

Двете компании лобираат 
за владина финансиска помош 
за да се помогне постиг ну-
вањето договор. Како голема 
пречка за брзото здружување 
се истакнува исклучителното 
намалување на американската 
продажба на возила и заос-
трувањето на условите за кре-
дитирање, со што милиони по-
тенцијални купувачи се оне-
возможени да набават нови 
возила, додека на произ во ди-
телите им е отежнато да по-
зајмат пари за обезбедување 
на нормално работење во си-
туација кога имаат огромни 
загуби.

KOJ E НАЈБРЗ 
АВТОМОБИЛ НА 

СВЕТОТ?

Гинисовата книга на рекор-
ди официјално потврди дека 
SSC Ultimate Aero е најбрзиот 
автомобил на светот - 412 км/
ч. За да се запише во Гини со ва-
та книга SSC Ultimate Aero мо-
рал да изведе два обида, со 
најмногу разлика од еден час 
меѓу двете трки. Во првиот 
"јуриш" автомобилот достиг-
нал 413,31 км/ч, а во вториот 
410,24 км/ч. Просечниот збир 
од овие две брзини е 412,28 
км/ч, така што таа брзина вле-
гува во Гинисовата книга.

Целосно новата Целосно новата 
Mazda 3 ќе ја до-Mazda 3 ќе ја до-
живее премиерата живее премиерата 
на 19 ноември на на 19 ноември на 
Салонот за авто мо-Салонот за авто мо-
били во Лос Ан-били во Лос Ан-
џелес. Произ води-џелес. Произ води-
телот од Хирошима телот од Хирошима 
објави и офици-објави и офици-
јална фотографија јална фотографија 
од возилото, чиј од возилото, чиј 
претходник, од по-претходник, од по-
јавувањето во 2003 јавувањето во 2003 
година, е про даден година, е про даден 
во 1,8 ми лиони пар-во 1,8 ми лиони пар-
чиња во повеќе од чиња во повеќе од 
100 др жави. Единс-100 др жави. Единс-
твено што откриваат од "Mazda" е дека сите елементи на новата "тројка" се твено што откриваат од "Mazda" е дека сите елементи на новата "тројка" се 
развиени со цел да се постигне уште поголемо задоволство кај ко рисниците, со развиени со цел да се постигне уште поголемо задоволство кај ко рисниците, со 
рафинирано спортско возење и најмала потрошувачка на гориво. Прво ќе биде рафинирано спортско возење и најмала потрошувачка на гориво. Прво ќе биде 
претставена седан верзијата со три врати, а хечбекот ќе се појави во декември на претставена седан верзијата со три врати, а хечбекот ќе се појави во декември на 
Саемот во Болоња. Може да се забележи дека Mazda 3 со предниот дел останува Саемот во Болоња. Може да се забележи дека Mazda 3 со предниот дел останува 

доследна на дизајнот на доследна на дизајнот на 
моделот RX-8, додека зад-моделот RX-8, додека зад-
ниот дел пот сетува на Maz-ниот дел пот сетува на Maz-
da 6. Се пр етпоставува де-da 6. Се пр етпоставува де-
ка новата Mazda 3 ќе ги ка новата Mazda 3 ќе ги 
дели мо торите со Mazda 6, дели мо торите со Mazda 6, 
односно бензинците ќе се односно бензинците ќе се 
нудат со зафатнина од 1,4 нудат со зафатнина од 1,4 
до 2,0 литри (2,5-ли тар ски-до 2,0 литри (2,5-ли тар ски-
от тур бо ќе пристигне дури от тур бо ќе пристигне дури 
од 2010 година), а ди зелите од 2010 година), а ди зелите 
ќе бидат од 1,6 до 2,2.ќе бидат од 1,6 до 2,2.


