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בעלי־יכו־ בקונים להאמין מוסיפים האיטלקים 11*1
■!111 \0  כמו שיגעונייס דגמים להביא ממשיכים לת, 1

שטליה. החתיכה מן פחות לא משגעת למעלה, הנראית הבוגאטי,

 את הכובש הישנות המכוניות לשיגעון תשובה מהווה הבוגאטי
 לב את למשוך כדי טתיקת־יומין, כמכונית בדיוק נבנתה העולם,

כך. לשם הנדרש את לשלם ומסוגלים וחדש, ישן למזג האוהבים
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הבינלאומי
נבונקנווט

 לפולקסוואגן, הדומים דגמים הביאה דנו
 המיז' הגוש ומאחור. לפנים מעוגל מיבנה

שו בשמות מכוניות להציע המשיך דחי
 אבל פיאט, של פיתוח למעשה שכולן נים,

 הסקודות את הביאו הצ׳כים המחיר. בחצי
 והיפאנים חצי־חינם, של במחירים שלהם,

 ונוצצות מבריקות מכוניות להפגין המשיכו
חסכוניים. במחירים
 משך במיספר, 46ה־ הבינלאומי, הסלון

הת הוא העולם. מכל מבקרים מיליוני אליו
 לפני שכן אופטימיות, של באווירה נהל

הת על שהורו גתונים התפרסמו פתיחתו
בגרמניה. מכוניות במכירת אוששות

 ניתן היה לא הסלון נערך שבו בשבוע
 בפראנקפורט, מלון בשום חדר להשיג

 ברחוב מלינה ניצלו מחו״ל רבים ומבקרים
חברת־ של ליוזמתה תודות הגשרים ותחת

הפולני ן יתוו הב
ואז קילומטר, כ־ססז

בגר מחירה פולין. מתוצרת חשמלית מכונית זוהי
 נסיעתה טווח מיסיס. כולל מרקים, 7500 — מניה

שעות. כ־סז שלהם משך־הטעינה המצברים. את למלא ש

ת לך ש •ו ו י ע  בקשר הרפורמה עם ג
 ב־ נועץ אתה שלך? להוצאות־הרבב

 כדי הון־תועפות לשלם ומוכן רואי־חשבון
 על המכונית את להחזיק איך לך שיראו
 רוצה אתה אולי או מם־ההכנסהז חשבון
ול חיל־האוויר, מפקד בעיקבות ללכת

 כעת ובכן, ו לאות־מחאה הרכב את השבית
 גואל פיתרון נמצא אלה. מכל לשכוח תוכל

החשמלית. המכונית — לבעייה
ב שהתקיים הבינלאומי ביריד־המכוניות

 בפראנקפורט השנה ספטמבר חודש סיף
 המכוניות העניין מוקדי היו שבגרמניה,
 חברות- וגם קטנות חברות החשמליות•

 המונעות מכוניות של דגמים הציגו ענק,
 מכוניות אלו כי ברור החשמל. בכוח

 עד רבות שנים ויעברו בסוגו, ראשונות
הצר על העונה חשמלית מכונית שתיבנה

 נא חשוב אבל הבנזין. מכונית כמו כים
 מכונית כיום ארצה תביא אם יקרה מה

 מן במצבר חשמל ממלא אתה חשמלית.
 אם מוכרת. הוצאה הוא החשמל המישרד,

 ממלא אתה חברת־החשמל, עובד אתה
 מחי- — יקרה אינה המכונית חינם. חשמל

 ממש לירות, אלף 20כ־ מיסים בלי רה
 אחזקה. אין טיפולים, בה אין שליש־חינם.

 מם־מהכנסה, חשבון על האחזקה ובעיקר:
מישרדך. של החשמל בהוצאות המכיר

בהש־ מעניינים, דברים עוד כלל היריד
 מכונית' הציגה סיטרואן מחירי־הדלק. פעת
 נקהלו והכל דיזל, מנוע עם )1800 (דגם

 ה־ את הביאה מוטורס ג׳נראל סביבה.
 דלק החוסכת הקטנה השברולט היא שבאט,

 שמו הגרמנים היפאניות. המכוניות כמו
קט־ והפולו, הגולף כמו מכוניות על דגש
 אלפא־רומיאו אפילו בדלק• וחסכוניות גות

אלפא־ של שונים פיתוחים בעיקר הציגה
בסערה. אירופה את שכבשה סוד,
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 של החשמלית המכונית זוהיהגרמני הפיתרון
ל־ הסייוטדת פולקסוואגן,

800 עם קילומטר 50־100 של לטווח נעה היא רכב־טראנזיט.

 שלוש תוך מרכיבים ארוכות נסיעות לצורך מיטען. קילו
 רגיל מצבר זהו הנסיעה. טווח את המכפיל נוסף, מצבר דקות

שעות. 5ל־ וולט 144 של מתח המכיל קילו, 850 במישקל
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