
Τα πιο γρήγορα και πιο ακριβά αυηοκίνηηα ζε όλο 
ηον κόζμο - Τhe faster and most expensive cars in 
the world 

 

 

Απν ην 1769, όπνπ θαηαζθεπάζηεθε ην πξώην 

αηκνθίλεην όρεκα από ηνλ Γάιιν κεραληθό Ν.Σ.Κπληώ, 

κέρξη ηηο κέξεο καο, ε εμέιημε ηνπ απηνθηλήηνπ ήηαλ 

ξαγδαία. 

Πιεζώξα απηνθηλήησλ κεγίζηεο αζθάιεηαο, υψηλών 

αποδόζεων και απαιηήζεων, πξνζβάζηκα 

νηθνλνκηθά έρνπλ θαηαθιύζεη ηελ αγνξά. 

 

Παξ’όια απηά θάπνηεο εηαηξίεο παξαγσγήο 

απνθάζηζαλ λα «παίμνπλ» κε ηα όξηα ηεο αλνρήο, ηεο 

ηξέιιαο, αθόκε θαη ησλ θπζηθώλ λόκσλ 

παξνπζηάδσληαο θάπνηα «ππεξαπηνθίλεηα» βαζηζκέλα 

νρη ζην κεηαθνξηθό ηνπο ζθνπό, αιια ζηελ εμύςσζε 

ηεο απόιπηεο αλδξελαιίλεο. 

Τνλ θύξην ιόγν ζ’απηέο ηηο ππεξθαηαζθεπέο έρνπλ 

θπζηθά νη Ιηαινί κε πξώηε ηε Ferrari όπνπ απ’ην 1975 

κε ηελBerlinetta 308GT ησλ 250 ίππσλ 

(εμσπξαγκαηηθά γηα ηελ επνρή) θαη κ’ελδηάκεζεο 

ζηάζεηο ζε 328GT, 348GT,F355 θαη 360 

MODENA, MARANELLO, SPIDER, θαη ENZO έθηαζε 

ζήκεξα λα καο παξνπζηάδεη ηελ F430 ησλ 490 ίππσλ 

ρσξηο λα αθήλεη ην εζηθό καο λα πέζεη νύηε κηα ζηηγκή! 

 

 



 
 

Δηόινπ επθαηαθξόλεην όκσο θαη ην έξγν ηεο 

νκόζηαπιεο MASERATTI όπνπ κε ηνSPYDER 

CAMBIOCORSA ησλ 390 ίππσλ ζηα 126.000 επξώ 

δελ αθήλεη θαλέλαλ αζπγθίλεην. 

 
Λίγν πξηλ μεθύγνπκε απ’ηα όλεηξα ηνπ «εθηθηνύ» ζα 

πάκε ελα ηαμηδάθη ζηελ Γεξκαλία θαη ζηελ ηζηνξηθή 

εηαηξία ηεο AUDI όπνπ γηα πξώηε θνξά ε παξαγσγή 

ηεο εθηείλεηαη ζε ελα SUPERSPORT BATMOBIL. 

Είλαη ην “LE MANS” EDITION γλσζηό σο R8 θαη 

εκπλεπζκέλν θαζαξά απ’ην αγσληζηηθό ηκήκα ηεο, πνπ 

έξρεηαη λα καο ραξίζεη 470 ίππνπο απ’ηνλ 8θύιηλδξν 
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θηλεηήξα FSI «κόιηο» κε 120.000 επξώ. 

 
 

Σπλερίδσληαο ηελ βόιηα καο ζηελ Γεξκαλία ζα 

θάλνπκε κηα ζηάζε ζηελ MERCEDES πνπ καο 

ππνδέρεηε κε ηνS55 AMG ησλ 500 ίππσλ ζηα 163.000 

επξώ κε βαζηθό ζπληειεζηή ηελ άλεζε θαη ηελ 

αζθάιεηα, ελσ αλεβάδνληαο ιίγν ην θαζέ καο ζα καο 

αλνίμεη ηηο πόξηεο ηνπ ην δεκηνύξγεκα ηεο F-1 ζε 

απηνθίλεην παξαγσγήο. Tν MERCEDES SLR 

McLAREN κε ηα 600 άινγα λα ζηξηκώρλνληαη πίζσ 

απ’ηνλ νδεγό θαη κε ηελ επθαηξία κηαο νδεγηθήο 

ππεξέληαζεο ‘κόλν’ κε 230 ρηιηαξηθάθηα επξώ...!

 

 

‘Ερνληαο αλεβάζεη ινηπόλ άλεηα ην θαζε καο, 



κεηαθεξόκαζηε πην δηπια θαη αθόκα εληνο 

ζπλόξσλ «GER»ζηελ ΒΜW. Η εηαηξία ζξύινο ζηελ 

λαδηάξηθε πηζσθίλεζε θαη επη ρξόληα πξναγσγόο ηεο 

ζεηξάο ‘Μ’ εθηνμεύεη ηελ εδνλή ζηα ύςε κ’έλα απιό 

αιια θαζόινπ ππάθνπν Μ6 520 ίππσλ ζηα 255.000 

επξώ (Αρ, θαηαξακέλε θξίζε.....) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Τειεηώλνληαο ην νδνηπνξηθό καο ζηελ Γεξκαλία 

απνθαζίζακε ηελ έμαςε πνπ καο πξνθάιεζαλ νη 

πξνεγνύκελεο εηαηξίεο λα ηελ εθηνλώζνπκε 

ζηελ Porche κε ηελ 911 CARRERA GT2 πνπ 

επέξρεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ζαο κε 282000 euro. Καη 
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επεηδή ζα βηαζηείηε λα θξίλεηε αξλεηηθά ηελ δύλακε 

ησλ 462 ίππσλ πξνηείλσ λ’αλαθεξζνύκε ζηελ 

επηηάρπλζε πνπ θαηαζηξέθεη ζηνκάρηα κε 0-100 

ρικ/ώξα ζε 2,9 δεπηεξόιεπηα

. 

 

Έρνληαο πάξεη ηνλ δξόκν ηεο επηζηξνθήο θαη ιίγν έμσ 

απ’ηελ Ιηαιία καο κύξηζε ιίγε άθαπηε βελδίλε πνπ 

πξνεξρόηαλ απν ηα 580 ιπζζαζκέλα άινγα 

ηεο LAMBORGINI MORCIELAGO. Κη αλ αλαξσηηέζηε 

γηαηί πξηλ πνπ είκαζηαλ Ιηαιία δελ ην είδακε, ζαο 

πιεξνθνξνύκε νηη έπξεπε λα ραιαξώζεηε πξηλ κάζεηε 

νηη ε ηηκή ηεο αλέξρεηαη ζηηο 325000 επξσ (νηη 

πιεξώλεηο, παίξλεηο). 

 

Τελ ζσηεξία ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε καο ηελ 



πξνζθέξνπλ απιόρεξα νη ‘θίινη’ καο νη Ακεξηθάλνη κε 

ελαCORVETTE 5.7 coupe όπνπ κε 85000 καο ραξίδεη 

344 άινγα γηα ηηο θαζεκεξηλέο καο κεηαθηλήζεηο. 

 

Όπσο ινηπόλ ηνλ πξώην ιόγν ησλ supercars ηνλ είραλ 

νη Ιηαινί, έηζη έρνπλ θαη ηνλ ηειεπηαίν. Αθνπ ινηπόλ, 

έθαζησο ζην είδνο ηνπ ε BUGATTI ηζνπεδώλεη ηελ 

νηθνλνκία, θαηαξγεί ηνπο αζηξνθπζηθνύο λόκνπο θαη 

ζπάεη ην θξαγκα ηνπ ήρνπ κε ην VEIERON ησλ 1000 

(!) ίππσλ θαη θόζηνπο 1.000.000 επξώ (σσσσσ, λαη, 

ηα κεδεληθά είλαη όλησο 6!) 

 

 

 

Ξεθηλεζηε 

ινηπνλ ηελ θάβα ζαο θαη σο ηόηε ηα ζεξία ησλ 750 

αιόγσλ ζα ζαο πεξηκέλνπλ θαζε Σ-Κ λα πξνζθέξνπλ 

ζέακα θαη καζήκαηα ηερλνγλσζίαο ζηελ... F-1 . 

 

Vogiatzis Tuning 
 

http://www.facebook.com/group.php?gid=152779891410699&ref=ts

