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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИАлександар КЕЛТАНОСКИ

F О R D  F O C U S  R SF О R D  F O C U S  R S

"Ford" објави комплет фотографии од жестокиот hex-
bek, чија продажба треба да почне од наредната пролет. 
Под хаубата на најсилниот Focus ќе се најде добро поз-
натиот петоцилиндарски мотор од Focus ST. 2,5-литарскиот 
агрегат, со помош на турбополнач со варијабилна гео ме т-
рија, развива 300 кс, па на автомобилот му овозможува 
"спринт" до стотка за 5,9 секунди и максимална брзина 
(електронски ограничена) до 250 км/ч. Иако свесни за тоа 
дека 300 кс се премногу за пренос на предните тркала, ин-
женерите на "Ford" не беа подготвени да ја нарушат воз-

ната динамика на автомобилот зголемувајќи ја масата на 
возилото со вградување на интегрален погон. Наместо 
тоа, во "Ford" се одлучија за стандарден преден погон, а за 
тркалата успешно да ја пренесуваат силата на подлогата, 
погонската осовина е опремена со диференцијал со огра-
ничено пролизгување и со технологијата Automatic Torque 
Biasing (автоматско разместување на вртежниот момент). 
Првите испораки почнуваат напролет 2009 г., а очекуваната 
цена за новиот RS ќе биде околу 40.000 евра.
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C L E V E RC L E V E R

ФЛЕШ ВЕСТИ

"FIAT" ПРОМОВИРА 
БЕЗБЕДНОСТ ЗА 

ДЕЦАТА

Заедно со италијанската Асо-
цијација на дилери на возила, 
"Fiat" ја промовираше без бед-
носта на децата во авто мо-
билите, манифестација во која 
земаа учество повеќе од 10.000 
фа милии. Манифестацијата за 
без бедност на децата во соо-
браќајот беше потегната по за-
стра шувач ките бројки, според 
кои најмногу деца од 5 до 15 
години го губат животот токму 
во сообраќајни незгоди.

БОНДОВИОТ LOTUS 
ЗА 111.500 ФУНТИ

Автомобилот од филмот "The 
Spy Who Loved Me" од далечната 
1977 година, кога агентот 007 
го играше Роџер Мур, е про да-
ден на аукција за 111.500 бри-
тански фунти. Купувач на Бон-
довиот Lotus Esprit S1 е при-
ватниот аме рикански колек-
ционер на авто мобили и обо-
жавател на сè она што е по-
врзано со Џемс Бонд. 

Автомобилот кој ќе се дви-
жи на природен гас ќе биде 
безбеден и евтин за одр жу ва-
ње и еколошки наскоро ќе ста-
не реалност. Иако со изгледот 
повеќе потсетува на скутер от-
колку на автомобил, ова во-
зило на три тркала има место 
за два патника. Возилото на-
речено Clever е компактно во-
зило за градски превоз со на-
малена емисија на гасови, а 
производ е на здружените сили 
на девет земји од Европската 
унија. Максималната брзина 
на овој автомобил ќе биде око-
лу 80 км/ч, а најважната задача 
која конструкторите си ја пос-
тавија пред себе е што пого-
лема сигурност на возачот и 
сопатникот. Затоа, шасијата е 
изработена од метал, а виси-
ната е приближно иста како и 
кај класичните автомобили.


