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Пишува: 
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C H E V R O L E T  C H E V R O L E T  
O R L A N D OO R L A N D O

Дизајнот на Orlando претставува комбинација од модерен SUV и 
фамилијарен караван. Всушност, Orlando не спаѓа ниту во еден 
дизајнерски облик и може да се каже дека претставува некаков вид 
уникатно дополнување на пазарот на кросовери, кој рапидно се 
зголемува на глобален план. Orlando e поставен на истата плат-
форма како Cruzе и Volt и со паметна распределба на просторот во 

неговата кабина ќе можат да се пре везуваат 
седум патници. Токму поради распоредот 
на седиштата во три реда и можноста за 
превоз на седум пат ни ци се претпоставува 
дека Orlando вс уш ност е претходница на 
новата Opel Zafira, исто како што Cruze е 
прет ход ница за новата Astra. Патничката 
ка би на е дизајнирана за да овозможи удо-
бен превоз на целото семејство, кое ќе 
ужива во мултимедијалниот систем за за-
бава, во кој, пак, е вкомпонирана и са те лит-
ска навигација и има при клу чоци за MP3 
плеер, USB мемориски ст ик, iPod и Blue-
tooth конекција. Нај моќ ниот мотор кој ќе 
работи под хаубата на Orlando е новиот 2,0 
литарски тур бо дизел, кој остварува моќ-
ност од 150 кс и максимален вртежен мо-
мент од 320 Nm. 

Но, Orlando ќе може да се добие со ис-
тиот мотор со моќност од 125 кс, но и со 
бен зински 1,8 литарски со 140 кс, кој е на-
јавен и за во Сruze. 
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"AUDI" ГО ПОТВРДИ 
ЕЛЕКТРИЧНИОТ АВТОМОБИЛ

Производителот од Ингол штад 
ги потврди шпекулациите дека се 
подготвува во блиска иднина на 
пазарот да лансира мал градски 
електричен авто мобил, кој нај-
веројатно ќе се темели на Volkswa-
gen up! Еден од членовите на Уп-
равниот од бор на "Audi", Peter Sc h-
warzenbauer, реагирајќи на гла си-
ните дека "Mini" подготвува елек-
трична верзија на својот Co oper за 
Лос Анѓелес, на нови на рите на 
Авто саемот во Париз им по тврдил 
дека набрзо "BMW" на купувачите 
ќе им понуди соп ствен електричен 
автомобил. 

ПАД НА ЕВРОПСКИОТ ПАЗАР 
НА АВТОМОБИЛИ

Иако последниве месеци од го-
дината во основа се добри про-
дажни месеци за авто мобил ските 
пазари во цела Европа, по дра ма-
тичната економска криза, која се 
случува последниве сед мици за-
бележан е огромен пад и на про-
дажбата на автомобили. Па зарот 
на нови автомобили во Ве лика 
Бри танија "паднал" ре чиси за 
89.000 автомобили во однос на 
истиот месец во 2007 година, што 
претставува пад од 21,2 от сто, а тој 
фактор зна чи телно вли јаел на 
вкупниот ев ропски пазар во сеп-
тември. Ме ѓутоа, имало пад и на 
другите пазари: шпан скиот за 31,9 
отсто и итали јан скиот за 5,9 отсто. 

Најголем пад на продажбата на 
автомобили, од неверојатно 47,6 
отсто, бележи Исланд, кој ка ко и 
мно гу други европски па за ри за-
бележа значителни загуби во бан-
карскиот сектор. 

"Renault" й се при дру-
жува на електричната 
револуција со прет ста-
вување на концептот Z.E. 
на Салонот во Париз, на-
јавувајќи дека се под гот-
вува за сериско произ-
водство на електро ав-
томобил. Досегашните 
најави за електричен ав-
томобил од "Renault" се 
поврзуваа со потпишу-
вање договори со разни 
компании, кои ќе земат 
учество во развојот и во 
производството, но сега 
прв пат може да се фрли 
поглед врз проектот кој 
на крај ќе се вози на ули-

ца. Концептот Z.E. е визија 
за електричен автомобил 
на иднината и како што 
велат одговорните за раз-
вој во "Renault", тој треба 
да биде компактен, ефи-
касен и со реална цена за 
да може да си го дозволи 
обичниот купувач. Z.E. го 
придвижува електричен 
мотор со моќност од 94 кс 
и максимален вртежен мо-
мент од 226 Nm, кој е рас-
положив од 0 врт/мин. На-
појувањето на елек тро мо-
торот доаѓа од па кетот 
литиум-јонски батерии.


