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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИАлександар КЕЛТАНОСКИ

Според информациите, новиот модел ќе биде мно гу Според информациите, новиот модел ќе биде мно гу 
унапреден, особено во поглед на безбедносната те х-унапреден, особено во поглед на безбедносната те х-
нологија и количеството издувни гасови на мо торите. нологија и количеството издувни гасови на мо торите. 
Поради постигнување на границата од 120 г/км СОПоради постигнување на границата од 120 г/км СО, , 
која треба да ја имаат сите производители до 2015 која треба да ја имаат сите производители до 2015 
година, просечно за возилата од целата гама, ос нов-година, просечно за возилата од целата гама, ос нов-
ниот модел ќе биде придвижуван од 1,8-ли тар ски бен-ниот модел ќе биде придвижуван од 1,8-ли тар ски бен-
зинец со компресор, кој ќе развива солидни 185 кс. зинец со компресор, кој ќе развива солидни 185 кс. 

Покрај овој мотор, во понудата ќе влезат Покрај овој мотор, во понудата ќе влезат 
уште неколку дизели (2,2 и 3,0 во повеќе уште неколку дизели (2,2 и 3,0 во повеќе 
верзии, подоцна следува и V8 ди зел) и верзии, подоцна следува и V8 ди зел) и 
неколку бензинци, од кои најсилен ќе биде неколку бензинци, од кои најсилен ќе биде 
V8 агрегатот со зафатнина од 6,2 литри, кој V8 агрегатот со зафатнина од 6,2 литри, кој 
ќе се вградува со AMG верзијата и ќе раз-ќе се вградува со AMG верзијата и ќе раз-
вива околу 550 кс. Подоцна, во текот на вива околу 550 кс. Подоцна, во текот на 
наредната деценија, се очекува и прет ста-наредната деценија, се очекува и прет ста-
вување на дизелски хибрид, кој ќе троши вување на дизелски хибрид, кој ќе троши 
околу 5,5 литри гориво и ќе ис пуш та по-околу 5,5 литри гориво и ќе ис пуш та по-
малку од 140 г/км СОмалку од 140 г/км СО. Од технолошки ас-. Од технолошки ас-
пект, E Class ќе биде најнапредниот авто-пект, E Class ќе биде најнапредниот авто-
мобил во класата. Безбедносната техно ло-мобил во класата. Безбедносната техно ло-
гија со ра дар за спречување на судирот ќе гија со ра дар за спречување на судирот ќе 
биде преземена од поголемата S Class, а биде преземена од поголемата S Class, а 
па сив ната безбедност ќе вклучува 10 воз-па сив ната безбедност ќе вклучува 10 воз-
душни перничиња, па се очекува овој мо-душни перничиња, па се очекува овој мо-
дел без проблем да добие пет ѕвез дич ки дел без проблем да добие пет ѕвез дич ки 
на новите построги тестови на Euro NCAP, на новите построги тестови на Euro NCAP, 
кои стар туваат од наредната година.кои стар туваат од наредната година.
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 ФЛЕШ ВЕСТИ

НАМАЛУВАЊЕ НА 
ПРОДАЖБАТА ВО 

ЗАПАДНА ЕВРОПА

Вкупно, западноевропскиот 
пазар на автомобили бележи 
намалување во продажбата од 
9,2 отсто, резултат постигнат 
"бла годарение" на светската 
бан  карска финансиска криза. 
До      колку продолжи ваквото тем-
по, многу европски про из во-
дители ќе мора да соочат со 
затворање на фабриките и от-
пуштање на работниците што, 
за жал, уште повеќе ќе ја про-
длабочи кризата. Гледано по 
зем ји, највисок пад, од дури 
32,2 отсто, има во Шпанија, до-
дека најдобро помина герман-
скиот пазар со пад од само 1,5 
отсто. Наредната година се оче-
кува уште поголем пад на па-
зарот во Европа од 12 процента, 
но има и надеж дека работите 
ќе се поправат, по намалувањето 
на цената на нафтата.

MAZDA 3 ПРОИЗВЕДЕНА 
ВО 2 МИЛИОНА 

ПРИМЕРОКА

"Mazda Motor Corporation" об-
јави дека кон крајот на октомври 
2008 година производството на 
Mazda 3 ја надминало бројката 
од два милиона автомобила. За 
ваква голема бројка на Mazda 3 
й требало пет години и четири 
месеци - тоа е најбрзо време 
досега во кое се произведени 
два милиона примерока од не-
кој модел на "Mazda" откако во 
2002 година ја претстави новата 
Zoom-Zoom генерација.

H O N D A  I N S I G H TH O N D A  I N S I G H T

Според замислата на 
"Honda", Insight треба да би-
де најевтиниот хибрид кој 
ќе се нуди на глобалниот 
пазар. Светската премиера 
на концептот Insight беше 
на Салонот во Париз во ок-
томври. Но, "Honda", исто 
ка ко сега, го претстави In-
sight многу порано, во сеп-
тември. Хибридниот погон 
кој работи во Insight е ком-
бинација на електромотор, 
кој добива енергија од аку-
мулаторски батерии смес-
тени во подот на багажниот 
простор и 1,4-литарскиот 
бензинец, кој ќе се вградува 
и во Honda City. Само со 
вклучен електричен погон 
максималната брзина на 
Insight изнесува 50 км/ч, но 
во "Honda" сè уште не об ја-
вуваат кое е максималното 
растојание кое може да се 
извози само на електрика. 
Воедно се чека и на ин фор-
мациите за потрошувачката, 
за емисијата на издувни 
гасови, пред сè, СО и за 
перформансите на автомо-
билот.


