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Тесла конвојот 2014 во организација на ЕМКИЦЕ, ИНСАКО – Саша
Добројевиќ, СЕЕУ техонолшкиот парк, ИЛУМИНЕ, чиј предводник
е електричното возило Тесла Модел С, синоќа пристигна во Струмица. Тимот
на НВО Електромобилност Македонија е локален партнер на активностите
на Конвојот низ дел од Македонија која тргна од Загреб, преку Белград и
Ниш, а во Македонија пристигна на почетокот на викендот. Понатаму од
Косово и Албанија продолжува до Црна Гора да заокружи назад до Загреб.

НАЈНОВИ ВЕСТИ
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(http://strumicadenes.mk/media/DSC_0628-1.jpg)
Револуционерниот луксузен електромобил Tesla Model S e во сопственост на
Хрватскиот претприемач и инвеститор Саша Цвeтојевиќ.
Задната оска на Tesla Model S Signature Performance е управувано од
трифазен електромотор со моќност 310 kW (422 КЅ) и максимален вртежен
момент од 601 Nm. Забрзувањето од место до 100 километри на час e 4,3
сек, а максималната брзина е 174 km/h. Возилото е со должина од 4.978
милиметри со тежина над два тони – 2.164 килограми. Со едно полнење на
акумулаторот може да се минат 483 километри.
Електромобилот Tesla Model S има формула на местата за седење 5+2.
Двете детски седишта се преклопува во багажникот, а децата во неа седат со
грб кон насоката на движењето. Варијантата со максимално опрема и
динамични можности Signature Performance во САД чини 105.000 долари.
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