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АВТОСАЛОН В СЯНКАТА
НА ТЕРОРИЗМА
ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

В рамките на една година Франция стана европейската страна, в която
тероризмът нанесе най-жестоките си удари. Убитите и ранените са
стотици, а шокираните - милиони. Въпреки че в страната продължава
обявеното през ноември и удължено през юли извънредно положение,
Автосалонът в Париж не беше отменен. Досега най-посещаваното от публика
и журналисти подобно изложение, водещо началото си от 1898 г., е спирало
само по време на двете световни войни, а с провеждането му сега французите
сякаш обявяват, че животът продължава, напук на терора.
Чест прави на организаторите, че се бяха постарали засилените мерки за
сигурност да не са особено видими и потискащи. Преобладаваха цивилните
охранители и единствено екипите с кучета за откриване на експлозиви
напомняха, че в сравнение с последния парижки автосалон през есента на 2014
г. нещата са се променили.
Непроменен обаче остана блясъкът, като въпреки липсата на ключови марки
като Mazda, Ford, Volvo, Rollce-Royce, Lamborghini и други останалите се
постараха да представят интересни серийни и концептуални модели, за
които тепърва ще се говори. Постарахме се в този брой да очертаем
тенденциите, които салонът в Париж открои, както и да прогнозираме кои са
най-хитовите модели в него.
Междувременно шест месеца след изложението в Женева много от
представените там премиери вече са на пазара, включително и в България,
като екипът на „Капитал Авто“ тества за вас най-интересните от тях.
Приятно четене!
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АВТО НОВИНИ

БРОЯТ НА КОЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е СКОЧИЛ
С 200 ХИЛЯДИ ЗА ДВЕ ГОДИНИ
Броят на регистрираните леки автомобили в България в средата на тази година се е повишил с 200 хиляди бройки до 3.2 млн.
спрямо същия период на 2014 г., сочат данните от КАТ. Всички
регистрирани моторни превозни средства са 4.13 млн. Запазва
се тенденцията за повишаване на средната възраст на автопарка, като 44% от всички моторни превозни средства в страната, или 1.8 млн. броя, са на възраст над 20 години. До пет години са едва 155 хил. превозни средства.

АВТОМОБИЛНАТА ЗИМНА ГУМА СТАНА НА 80 ГОДИНИ
Първите зимни гуми за леки автомобили се появяват точно преди 80 години, съобщи финландският производител
Nokian. Компанията първа пуска подобен продукт - за камиони и автобуси през 1934 г., а две години по-късно и за коли.
Nokian влизат в историята и с първата гума с шипове,
наречена Cometa Hakkapeliitta. В днешно време в цял свят по
пътищата се търкалят над 700 млн. зимни гуми.

JAGUAR LAND ROVER ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАВОД
В СЛОВАКИЯ
Jaguar Land Rover започна изграждането на завод край словашкия град Нитра през септември. Той ще е разположен на
площ 300 хил. кв.м. Инвестицията в завода е 1.3 млрд. евро,
в него ще се правят 150 хил. автомобила годишно и се очаква да влезе в експлоатация в края на 2018 г. В завода ще работят около 2800 души.

НАЙ-ДОБРИЯТ ДВИГАТЕЛ ЗА ГОДИНАТА Е НА FERRARI
Моторът, използван от Ferrari 488GTB, спечели четири отличия
в тазгодишното издание на конкурса „Световен двигател на годината“, включително в категориите най-добър двигател и найдобър нов агрегат. Осемцилиндровият V-образен мотор с двойно турбо и мощност 670 к.с., беше избран за победител от жури
от 87 автомобилни журналисти от 35 държави. Втората позиция зае победителят от миналата година - комбинацията от
бензинов двигател и електромотор, използвани в хибрида BMW
i8. Третото място е за трилитровия шестцилиндров агрегат,
монтиран в пет различни модела на Porshe.
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НЕ МЕ НАРИЧАЙ
МАЛЪК
Възход на компактните модели и отговор
от страна на доскорошните хегемони
ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ
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Обичам компактните автомобили. За предпочитане е да са с мощен двигател, но съвсем не е задължително. Добрата новина за мен и всички като
мен е, че на хоризонта се задават модели, който ще предлагат все повече
за размерите си на все така разумна цена. Качествата на мъниците вече
доведоха дотам, че в момента В-сегментът е най-популярният в Европа и
расте постоянно. Свежите попълнения, представени в Париж, ще стъжнят
допълнително живота на моделите в кралския доскоро Golf клас.
Да вземем Nissan Micra например. Трийсетте години история и над седемте милиона продажби в цял свят не правят производителя на модела
самодоволен или мързелив. Тъй като конкуренцията не спи, само шест
години след лансиране на четвъртото поколение в Париж дебютира генерация пет. Става дума за направен почти от нулата автомобил с дължина
под четири метра, който предлага вътрешно пространство, комфорт и
лукс на нивото на колите в по-високия клас и дори системи за сигурност,
каквито много от представителите в него нямат.
СЪС СИСТЕМИ ОТ АВТОНОМНИТЕ АВТОМОБИЛИ
Всъщност става дума за разработка, ключов компонент от бъдещите
автономни автомобили на Nissan. Системата за активно поддържане на избраната
лента на движение, освен че предупреждава
водача, дори се намесва и в управлението,
за да задържи колата в нейното поле. Micra
има и системи за автономно спиране при
риск от удар в предното превозно средство или при опасност от инцидент с пешеходец, сигнализацията за автомобил в
мъртвата зона на огледалата и набор от
камери, показващ зоната около автомобила
при маневриране.
Приятните изненади продължават с
опционалните озвучаване от Bose, тапицираното с кожа табло, седалки с подгряване и т.н. Акустичният комфорт е близо
до нивото в Nissan Pulsar, да речем. Micra се
оборудва и с познатото от Qashqai самонастройващо се окачване, което чрез прецизни спирачни намеси намалява
друсането и неприятните сътресения. На разположение е и технологията
Active Trace Control за намаляване на недозавиването. Новото електрическо
серво на волана пък е с по-прецизна работа и дава по-добра обратна връзка.
При моторите изборът е между пъргав 900-кубиков трицилиндров бензинов
двигател и свръхикономичен 1.5-литров дизел, и двата с мощност 90 конски
сили. Предстои лансирането и на бюджетен атмосферен бензин със 75 к.с.
KIA RIO СЪЩО ЗАЛАГА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ
Сериозен претендент за лидерските позиции в В-сегмента е и четвъртата
генерация на Kia Rio. И тук не липсват технологични новости като автономно аварийно спиране с разпознаване на пешеходци и предупреждение
за напускане на лентата за движение.
Прибавените едва сантиметър и половина към дължината (вече 4.07
метра) и точно сантиметър към междуосието позволяват за краката на
пасажерите отзад да има повече място, а багажният обем да се увеличи
с 13% до 325 литра.
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Сред двигателите има непретенциозни
бензинови с (84 и 100 к.с.), както и най-съвременните еднолитрови турбомотори
(100 и 120 к.с). Дизелът е 1.4-литров със
70 и 90 конски сили. Новите кормилно управление и окачване обещават пъргаво и
отзивчиво управление в съчетание с подобрен комфорт.
ЗА ПРИСТРАСТЕНИТЕ
КЪМ СПОДЕЛЯНЕТО
Издържаният в стилистиката на С4 Cactus
С3 залага на вариантите за персонализация
и защитни елементи по ключовите места
на купето. С продадените над 3.6 милиона
бройки от 2002 г. досега това е най-популярният модел на френската марка в световен
мащаб, а в сравнение с предшественика автомобилът е прибавил 5 см към дължината
си (вече 3.99 метра) и два към широчината
(1.75 м).
Citroen С3 излиза на пазара в девет основни цвята, като на разположение са и
двуцветни комбинации. Френският автомобил е първият модел от компактния клас
с вграден видеорегистратор. Монтираната
на предното стъкло камера с висока резолюция снима непрекъснато, като водачът може
да споделя записите и снимките, направени
с нея, в социалните мрежи. В случай на катастрофа автоматично се запазва запис
от 30 секунди преди и 60 секунди след нея,
което е от полза за установяване на истината при спор.
Купувачите на С3 могат да избират между три бензинови двигателя от семейството PureTech. Те са трицилиндрови с мощности 68, 82 и 110 конски сили. Дизелите са
от генерацията BlueHDi със 75 и 100 коня.
Серийно всички мотори се комбинират с механични трансмисии, а като опция е налична
нова шестстепенна автоматична.
Сред асистиращите системи присъстват предупреждение за непреднамерено
напускане на избраната лента на движение, сигнализация за превозно средство в
мъртвата зона на огледалата, напомняне,
че е време за почивка на водача, и т.н.
ДОБРИ НОВИНИ И ОТ ЛИДЕРА
От гледна точка на българския потребител
може би най-любопитните премиери в Париж са на щанда на Dacia - най-продаваната

марка в България вече три поредни години.
Новостите обхващат Sandero, Sandero
Stepway, Logan и Logan комби. Автомобилите в тази компания се отличават с по-модерните предници и вкарването на дневни
LED светлини. Те наред със стоповете с нова
атрактивна графика ще оформят своеобразния светлинен подпис на Dacia оттук
нататък.
В интериора виждаме по-качествени
материали, подобрена ергономичност и
по-щедри отделенията за багаж в салона.
Най-важното, поне от моя гледна точка, е
премахването на няколко дразнещи дреболии
– клаксонът вече се задейства от волана, а
не от бутон на лостчето за мигачите, а
бутоните за управление на електрическите
стъкла са на вратите, а не на централната
конзола.
В ревизираните модели на Dacia животът на водача се улеснява от камера, активираща се при движение на заден ход,
и асистент за потегляне по наклон. Сред
седемте двигателя се появява нов трицилиндров еднолитров със 75 конски сили, отговарящ на нормите Евро 6 и с почти 10%
по-икономичен от предшественика си.
КОЗЪТ НА HYUNDAI
Разбира се, производителите на автомобили не наблюдават безучастно как напористите мъници подяждат пазарния дял на
носещите повече престиж и печалби модели
в Golf класа. При „Хюндай“ натоварен с надежди е i30.
Третото поколение на модела разчита
на атрактивен дизайн, определян от производителя като неподвластен на времето,
ефективността и технологичната обезпеченост. Бензиновите и дизеловите двигатели са с малък работен обем и турбокомпресор, като мощностите варират между 95
и 140 конски сили. В зависимост от мотора
изборът е между 6-степенната механична
трансмисия или 7-степенна трансмисия с
двоен съединител.
Шасито на Hyundai i30 е проектирано
за динамично шофиране при висока степен
на комфорт. Сред системите за безопасност присъстват автономно аварийно задействане на спирачките, интелигентен
круиз контрол, предупреждение за „сляпо
петно“, предупреждение за преминаващи

отзад автомобили, система за придържане
към избраната лента и т.н.
Багажният обем на i30 е минимум 395
литра, като достига до 1301 литра при
сгънати седалки.
ТРАДИЦИЯТА ПОВЕЛЯВА
Не са много моделите в Golf сегмента с девет поколения зад гърба си. Такава биография има Honda Civic, чиято десета генерация дебютира в Париж като хечбек и седан.
Автомобилът е създаден на практика от
нулата, като използва нова платформа и
двигатели.
Колата е по-лека с 16 килограма от предшественика си, а центърът на тежестта
е свален. При двигателите точно в Civic се
появяват два бензинови мотора, които
досега не са вграждани в модел на Honda.
По-скромният е трицилиндров еднолитров
с мощност 129 конски сили, а другият е 1500кубиков със 182 коня. И двата мотора могат
да бъдат съчетани или с 6-степенна механична трансмисия, или с безстепенна CVT
със седем симулирани предавки.
Благодарение на увеличеното с 3 см
междуосие пасажерите отзад се радват
на с 9.5 см повече разстояние за краката.
Минималният обем на багажника пък е респектиращите и рекордни за сегмента 478
литра. Това дава основание на ръководните
фактори в Honda да смятат, че Civic е без
конкуренция, що се отнася до вътрешното
пространство и мястото за багаж.
Наборът от системи за сигурност в
автомобила включва сигнализация при напускане на лентата, без да е подаден мигач, асистент за позициониране в средата
на лентата, адаптивен круиз контрол,
система за разпознаване на пътни знаци
и други.

В следващия броя
на „Капитал Авто“
очаквайте

НОВИТЕ
ПОДКРЕПЛЕНИЯ
ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ
НА ОФРОУДА
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EЛЕКТРОМОБИЛИ –
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
Увеличената автономност и развитието на мрежата от
зарядни станции правят колите на ток все по-конкурентни
ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

Въпрос на професионализъм е да се подготвиш за предстоящо интервю. Мислих, че съм
си свършил домашното, преди да си поговоря
с директора на звеното за електромобили на
Nissan Гарет Дънсмор. Отговорът му на моя
въпрос „Кога смятате, че електромобилите
ще са истинска конкуренция на тези с традиционен двигател” ме свари неподготвен.
„Те вече са алтернатива за много хора, които
използват автомобила си основно в града,
имат къде да го заредят и търсят надеждна
кола с ниски експлоатационни разходи“, каза
ми той. Експертът уточни, че до голяма степен с разширяването на мрежата от зарядни
станции, намаляване времето за зареждане
и увеличаването на пробега все повече хора
ще виждат в тях своя избор. Разходка из щандовете на автосалона в Париж ми показа,

че до голяма степен Гарет Дънсмор е прав.
Изумително е какво развитие имат колите
на ток само за няколко години.
400 КИЛОМЕТРА НА ТОК ОЩЕ ДНЕС
Да вземем за пример Renault Zoe – най-продаваният автомобил на ток в Европа. При
лансирането на колата преди четири години
тя предлагаше запас от ход от 160 километра в рамките на стандартен тестов
цикъл. Срещу доплащане можеше да се поръча по-мощна батерия, гарантираща пробег
от около 200 километра. На изложението
в Париж, провело се между 29 септември и
16 ноември, беше лансирана версия на Zoe
с тестов пробег 400 километра и реален
поне 300. При това батериите са със същия
размер и тегло.

ОТ ПАРИЖ ДО ЛОНДОН С ЕДИН ЗАРЯД
Opel Ampera-e пък идва още с дебюта си с
минимум 400 километра запас от ток. „От
Париж до Лондон с един заряд“ не без гордост
отбелязаха създателите на колата на щанда
на марката на изложението.
Обновеният модел i3 на BMW увеличава
пробега си с 50% и в идеални условия може
да покори 300 километра. Благодарение на
по-високата плътност на литиевойонните
клетки акумулаторите на колата вече ще
разполагат с 94 амперчаса заряд.
Това ще увеличи пробега с повече от 50%.
Обещанията са, че дори при студено време,
използване на всички консуматори и динамично шофиране електричката на баварците ще
измине до 200 км.
Изцяло новата електрическа гама на
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ВАШИЯТ

Специална
цена от

30 990

лв.
с ДДС

Офертата се отнася за Civic 1.4 Comfort. Оборудването включва аудио
CD с възможност за възпроизвеждане на MP3, USB/ AUX, BluetoothTM
HFT, интелигентен мултифункционален дисплей, светлинен индикатор за
превключване на предавките, система Idle Stop, автоматичен климатик с
вграден филтър против полени, електрически регулируеми и отопляеми
странични огледала, магически задни седалки, система за подпомагане на
потеглянето при наклон (Hill Start Assist) и др.
Възможност за лизинг с вноска от 298 лв. с ДДС на месец.
Предложението важи за бизнес клиенти.
Civic 1.4 i-VTEC. По-добро представяне. По-добра ефективност. По-добра икономичност.
Разход на гориво: извънградски цикъл 4.7 л/100 км, градски цикъл 6.7 л/ 100км, комбиниран цикъл
5.4 л/100 км. Емисии на СО2 129 г/км.Снимката е илюстративна и може да съдържа оборудване, което
не е част от стандартното за модела.

Бултрако АД – официален вносител за България.
За повече информация посетете най-близкия дилър на Хонда
или се свържете с нас на кратък номер *CARS (*2277).

honda.bg

12 ТЕМА НА БРОЯ АВТОСАЛОН ПАРИЖ

Smart – двуместна, четириместна версия
и за пръв път кабрио, предвид подчертано
градската си насоченост разполага с едва 160
километра автономност, но пък има друг коз
– възможност за зареждане за 40 минути от
определени станции.
ЗАРЯДНИТЕ СТАНЦИИ СЪЩО ЕВОЛЮИРАТ
Именно дългото време за заряд, поне петшест часа, ми се виждаше другата голяма
пречка пред налагането на електромобилите, но и тук развитието не спира. Вече и в
България се говори за инсталиране на станции с капацитет 50 киловатчаса, които биха
пълнили батериите на почти всички масови
електромобили за малко повече от половин
час. При монтирането на подобни инсталации на ключови места в страната, докато
пийнете едно кафе и отморите на някоя бензиностанция с място за заряд, стигането до
морето ще отнеме същото време, колкото
със стандартен автомобил. При три огромни предимства обаче – цена под 3 лева за
100 километра, без вредни емисии и в релаксираща тишина, каквото малко други коли
могат да осигурят.
Да не забравяме и предимството да се
паркира безплатно във всичко зони, за които обикновено таксуването става на база
времето за престой. И все пак при почти
двойната цена на идентични като размери
автомобили на ток и дизел например без
побутване от страна на държавата снежната топка в България няма как да тръгне и
електрическата вълна да ни залее.
Типичен пример е Великобритания и
Лондон в частност. Британската столица
е градът с най-много електромобили, което
се дължи на насищането му със зарядни станции, привилегиите при паркиране, достъпа до
зони в центъра, влизането, в които струва
11.50 лири за нормална кола, и държавните
субсидии.
ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
Ако се съди по показаните прототипи на салона в Париж, бъдещето пред електромоби-

ТРИ КОНЦЕПТУАЛНИ И ДВА РЕАЛНИ
ЕЛЕКТРОМОБИЛА СА СРЕД ЗВЕЗДИТЕ
НА ИЗЛОЖЕНИЕТО В ПАРИЖ.
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лите изглежда обещаващо. Тепърва очакваме
сериозното включване в електрификацията
на най-големия играч на пазара – Volkswagen.
От една страна, концернът от Волфсбург показа прототипа си I.D., от който след по-малко от четири години трябва да излезе сериен
модел с пробег до 600 километра, а след още
девет и напълно автономна кола. От друга,
вече е разработена и осигурена финансово
програма за електрификация на цялата гама,
така че до 2025 г. Volkswagen да продава по
един милион автомобила на ток.
ДОСТЪПЕН СУПЕРАВТОМОБИЛ НА ТОК
Достъпен автономен електромобил с динамични и пътни достойнства на Ferrari, да
речем, пък обмислят от Renault. Предвестникът, показан като прототип, носи името
Trezor и използва електрически мотор опасно
близо до използвания от шампионския болид
на Renault във Формула Е. Неговите 350 конски
сили и максимален въртящ момент от 380
Нм, налични още с докосването на педала на
газта, обещават ускорение до 100 км/ч за под
четири секунди.
Нещата става още по-приятни благодарение на идеалния баланс, гарантиран от
разположените отпред и отзад батерии,
задното предаване и прецизното кормилно
управление. Когато се преситите от автомобилни емоции, с влизането в града например, на разположение е автономен режим,
който поема безопасното придвижване, докато вие гледате сваления на смартфона ви
актуален блокбастър на екрана с ултрависока
резолюция, на който доскоро е присъствало
арматурното табло.
EЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗКОШ
Ако вярваме на концептуалните обещания,
електрифицирането ще обхване и не просто
луксозните, но и предлагащите разкош марки
като Mercedes. Показаният в Париж модел
Maybach 6 Concept има мощност от 750 конски
сили, осигурявана от по един електромотор
във всяко колело. Това е достатъчно ускорението до 100 км/ч да става за под 4 секунди.

Купето с дължина внушителните 5.70 метра изминава до 500 километра с един заряд.
Батериите могат да се зареждат чрез кабел
или безжично. Има и функция за бърз заряд,
като за 5 минути се осигурява енергия за 100
км преход.
Цялата информация, която е нужна на
водача, се представя по разбираем начин на
предното стъкло, приборите и по цялото
протежение на арматурното табло, управлението на всички системи пък става с глас
и жестове.
Ако трябва да обобщя, изложението в Париж показа, че най-интересното и вълнуващото при електромобилите предстои. В бензиновите двигатели още има потенциал
При всички случаи обаче още е рано двигателите с вътрешно горене да бъдат отписвани. Доказателството в Париж дойде от
Inﬁniti. Японският производител на луксозни
автомобили представи новия 2.0-литров
четирицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор с променлива компресия.
Наричаният VC-Turbo (Variable Compression
Turbo) мотор е първият в света готов за производство двигател с променлива компресия.
Той ще се вгражда в моделите на марката
след по-малко от две години.
Моторът може да предложи всяка степен
на сгъстяване между 8:1 (типична за двигатели с висока динамика) и 14:1 (използвана
от много производители за висока икономичност). Резултатът е двигател, който
съчетава мощността на високодинамичен
2.0-литров бензин с турбокомпресор с въртящия момент и ефективността на модерен
дизелов агрегат.
Двигателят VC-Turbo е сравним с някои
6-цилиндрови бензинови мотори по отношение на динамиката и същевременно има
с 25% по-ниска консумация на гориво. От
Inﬁniti смятат, че тяхната технология ще
бъде нова историческа крачка към развитието на двигателите с вътрешно горене,
сравнима с водното охлаждане, изобретяването на инжекциона, катализаторите и
турбопълненето.
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Александър Миланов:

КРИЗАТА ИМАШЕ
ОЗДРАВИТЕЛЕН
ЕФЕКТ ВЪРХУ
БЪЛГАРСКИЯ
АВТОМОБИЛЕН
ПАЗАР
Дискусиите покрай
въвеждането на данък уикенд
намалиха ръста, казва новият
председател на УС на ААП
ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА
АВТОМОБИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И
ТЕХНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В
БЪЛГАРИЯ (ААП) ОТ МЕСЕЦ МАЙ.
РЪКОВОДИТЕЛ Е НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВАТА НА
BMW GROUP ЗА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ.
РАБОТИ В СФЕРАТА НА АВТОМОБИЛИТЕ ОТ
ФЕВРУАРИ 1993 Г., КОГАТО ПОСТЪПВА НА
РАБОТА КАТО РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ
„МАРКЕТИНГ И PR“ В ГЕНЕРАЛНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА MERCEDES BENZ „БАЛКАН
СТАР“.МИЛАНОВ, КОЙТО ЗАВЪРШВА
ИКОНОМИКА И ЖУРНАЛИСТИКА В УНСС,
ВСЪЩНОСТ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕТСКАТА СИ
МЕЧТА – ДА СЕ РАЗВИВА ПРОФЕСИОНАЛНО В
СФЕРАТА НА АВТОМОБИЛИТЕ. КАРИЕРАТА МУ В
„БАЛКАН СТАР“ ПРОДЪЛЖАВА КАТО
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА ЗА ЛАНСИРАНЕ В
БЪЛГАРИЯ НА МАРКИТЕ CHRYSLER, JEEP, А ПОКЪСНО И DODGE. ПРЕЗ 2003 Г. ПОЕМА
ФУНКЦИЯТА РЪКОВОДИТЕЛ НА НАПРАВЛЕНИЕ
„МАРКЕТИНГ И ПЛАСМЕНТ“ В „БАЛКАН СТАР“
ЗА ВСИЧКИ МАРКИ. ПРЕЗ 2007 Г. ПРИЕМА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА ЗАПОЧНЕ
ИЗГРАЖДАНЕТО НА BMW GROUP В БЪЛГАРИЯ.
ОТ АПРИЛ 2013 Г. ДО ОКТОМВРИ 2014 Г.
ВРЕМЕННО ПОЕМА И ФУНКЦИЯТА УПРАВИТЕЛ
НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА BMW GROUP В
РУМЪНИЯ.

КАК БИХТЕ ОПИСАЛИ БЪЛГАРСКИЯ АВТОМОБИЛЕН ПАЗАР НА
ЧОВЕК, КОЙТО НЕ ЗНАЕ НИЩО ЗА НЕГО?
- Динамичен и променлив са може би най-подходящите думи.
Предлага възможности и изисква всеотдайна работа. Икономическата среда, в която оперираме, моделът на дейност и
търговия се промениха драстично в последните години. Икономическата криза рязко прекъсна ръста на автомобилния
пазар и промени поведението на потребители и търговци.
Днес пазарът е взискателен към участниците, успехите не са
даденост и всеки трябва да се бори за мястото си.
МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ КРИЗАТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ АВТОМОБИЛЕН ПАЗАР ПРИКЛЮЧИ?
- Още не сме достигнали нивата от кредитния бум през 20072008 г., но потреблението на нови автомобили расте. Онова,
което остава без промяна, е ниският дял на внесените в България нови автомобили. Вносът на употребявани автомобили
все още доминира. Кризата имаше и оздравителен ефект, научи
ни на нови неща. Помогна да бъдат преодолени някои негативни практики. При BMW резултатите вече почти достигат
предкризисното ниво, а при MINI съществено ги надвишават,
но днес влагаме много повече ресурси и умения.
КАК МОЖЕ ДА СЕ ОБЯСНИ РЪСТ ОТ 26% НА ПРОДАЖБИТЕ В
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ, КОЙТО Е ЕДИН ОТ НАЙ-ВИСОКИТЕ В
ЕВРОПА?
- Резултатите през отделните месеци в България варират
заради малкия общ обем. Нерядко се редуват месец на спад с
месец на ръст. Важно е, че общият тренд е възходящ. В началото на годината върху активността на потребителите
повлияха дискусиите относно въвеждането на данък уикенд.
Това малко намали ръста, който очаквахме.
ПРОГНОЗАТА ВИ ЗА РЕЗУЛТАТА В КРАЯ НА ГОДИНАТА?
- През четвъртото тримесечие очакваме автомобилният
пазар да продължи да нараства с над 10%. Традиционно последните три месеца са най-активни по отношение на търсенето
на автомобили. Много фактори имат значение – брой на работните дни, избори, промени в законодателството и дори
аномалии във времето.
КОИ СА НАЙ-РАСТЯЩИТЕ КЛАСОВЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАЗАР У НАС?
- Най-силно нараства реализацията на универсално проходимите автомобили в компактния, средния и висшия клас. Възможността за данъчен кредит води до повишено търсене
на автомобили с 6 плюс 1 места и лекотоварни със смесено
ползване.
ТАЗИ ГОДИНА СТАНА ЕДНО МАЛКО ЧУДО - ДАННИТЕ ЗА АВТОПАРКА В СТРАНАТА ВЕЧЕ СА ПУБЛИЧНИ. ЗАЩО ТОВА БЕШЕ
ВАЖНО?
- Прозрачността по отношение на пазарните данни и състо-
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В сравнение със страни
като Румъния, Чехия,
Словакия и т.н. България
е в неизгодна ситуация
по отношение
на обновяването
на автомобилния парк.
Александър Миланов, председател на УС на ААП

янието на автомобилния парк ни позволява да
се съпоставим с конкурентите ни, да разкрием
потенциал и да планираме по-добре дейността си. Тя ни помага да разберем тенденциите.
Необходимо е по-правилното структуриране
на информацията, разкриването на повече
детайли. Публикуването на данните трябва да се осъществява регулярно. Важно е информацията да бъде и правилно анализирана
от регулаторните органи, за да се създадат
подходящи пакети от мерки, чрез които да се
създаде устойчива мобилност в България.
ТЕЗИ ДАННИ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПОКАЗАХА,
ЧЕ НА ВСЕКИ НОВ ЗАКУПЕН АВТОМОБИЛ СЕ
ПАДАТ ДЕСЕТ УПОТРЕБЯВАНИ, КАКВО ПЪРВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ, ЗА ДА ЗАПОЧНЕ
ПЛАВНО ПРИБЛИЖАВАНЕ НА ТЕЗИ ЧИСЛА?
- Най-важен е фокусът, насочването на вниманието на институциите в правилната
посока. Трябва да бъдат анализирани както
актуалната ситуация, така и причините,
довели до нея. Накратко, държавата трябва да се намеси по-решително в контрола,
осъществяван върху нововнесените автомобили, техническия контрол и годишните
инспекции, регулирането на дейността на
автомобилните сервизи, преразпределяне на
данъчната тежест в зависимост от екологичността на автомобилите, създаването и
прилагането на стимули за потребителите
на високоекологични автомобили, криминализирането на манипулациите в данните
за пробег на автомобилите, създаване на
ефективен електронен регистър на автомобилния парк, достъпен за всички заинтересовани институции.

ВИЕ КАТО АСОЦИАЦИЯ ИМАЛИ ЛИ СТЕ РАЗГОВОРИ С УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ? ТЪРСЯТ ЛИ ВИ ЗА МНЕНИЕ?
- Наши експерти участват активно в работни и контактни групи за планирането и
обновяването на законодателството. Ние
работим както с представители на заинтересованите ведомства, така и с предприемаческите организации. По много съществени
теми имаме единодушие. Важно е на базата
на прозрачност в анализите да се съгласуват
приоритети за промяна в законовата база
и подзаконовите актове, които ефективно
да съдействат за обновяване на остарелия,
технически ненадежден, опасен за околната
среда автомобилен парк.
ЗА ТОЛКОВА ГОДИНИ ИМА ЛИ НЕЩО КАТО
ДЪРЖАВНА НАМЕСА, КОЕТО Е ПОМОГНАЛО
НА ВАШИЯ БИЗНЕС?
- Премахването на акцизите беше такава
стъпка. Помогна и въвеждането на право на
данъчен кредит за корпоративно използваните автомобили и т.н. Но важните стъпки
предстоят. В сравнение с държави като Румъния, Чехия, Словакия, Унгария, Полша България е изостанала по отношение на мерките
за обновяване на автомобилния парк.
СПОМЕНАХМЕ ДАНЪК УИКЕНД, КАК СЕ ПРИЕМА ТОЙ ОТ ВАШАТА АСОЦИАЦИЯ?
- Твърдото ни убеждение е, че ограничаването на данъчния кредит върху личното ползване на фирмени автомобили е справедливо, в случай че бъде предоставено право на
стопанските субекти да ползват данъчен
кредит върху всички автомобили, когато ги

използват по предназначение в дейността
на фирмата.
ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ГОВОРИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ И ХИБРИДИ. БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ГОТОВО ЛИ Е ДА ГИ ПОСРЕЩНЕ И
ДА ПОМОГНЕ ЗА ТЯХНОТО НАЛАГАНЕ?
- Към момента не се прилагат ефективни
мерки за повишаване на търсенето на автомобили с алтернативно задвижване. Достатъчен е поглед към мерките, прилагани в
други държави - членки на ЕС, за да разберем
какви възможности съществуват – еднократна монетарна подкрепа, данъчни облекчения, преференции при ползването и др.
КОИ ТРЯБВА ДА СА ТРИТЕ ПЪРВИ СТЪПКИ?
- Мрежата от зарядни станции е важна.
Освобождаването от такса за паркиране,
местни и общински данъци е също необходима предпоставка. Финансовата подкрепа
за поощряване на първоначалната покупка,
която се прилага в съседни държави, показва
незабавно действие. България може да се възползва от този пример.
ДЪРЖАВАТА ЩЕ ВЛИЗА НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ И КАТО КУПУВАЧ.
ТОВА МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗА ПОМОЩ?
- Това показва воля и начин на мислене, но е
малка стъпка поради ограниченото потребление от държавните институции. И все
пак, ако това стане тенденция, стъпката
е в правилната посока.
ПОЯВИ СЕ ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ СЕ ГОТВИ ПЪЛНА ЗАБРАНА НА ДИЗЕЛИТЕ В ЕВРОПА. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОВА?
- Дизеловата технология има висок коефициент на полезно действие. Освен това
емисиите на въглероден двуокис при тях са
по-ниски. По-трудно при тях е намаляването
на Nox емисиите. Предстои въвеждането на
по-строги мерки по отношение на контрола
на емисиите в използването на автомобили
при реални условия. Това естествено ще доведе до необходимостта за оборудване на някои
от предлаганите сега дизелови двигатели с
допълнителни системи за пречистване на
изгорелите газове. В резултат ще се увеличат производствените разходи, но и ще се
гарантира жизнеспособността на дизеловата
технология за продължителен период.
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СЕЗОНЪТ
НА КРОСОУВЪРИТЕ
Новият Tiguan има сериозни преследвачи
– Sportage от Корея и CX-5 от Япония
ПЕТЪР ПЕТРОВ

KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 4X4 6AT (185)
MAZDA CX-5 SKYACTIV-D
2.2 4X4 6AT (175)
Двигател - 4-ЦИЛ. ТУРБОДИЗЕЛОВ
. Работен обем - 2191 КУБ. СМ
. Макс. мощност - 175 К.С.
Макс. въртящ момент - 420 НМ .
Трансмисия - 6-СТ. АВТОМАТИЧНА
. Максимална скорост - 204 КМ/Ч
Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 9.4 СЕК.
. Среден разход на гориво - Л/100
КМ - 5.5 . Емисии - 144 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 42 980 ЛВ. С ДДС .
ТЕСТВАН МОДЕЛ - 75 320 ЛВ. С ДДС

Двигател - 4-ЦИЛ. ТУРБОДИЗЕЛОВ
. Работен обем - 1995 КУБ. СМ
. Макс. мощност - 185 К.С.
Макс. въртящ момент - 400 НМ .
Трансмисия - 6-СТ. АВТОМАТИЧНА .
Максимална скорост - 201 КМ/Ч
Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 9.5 СЕК.
. Среден разход на гориво - Л/100
КМ - 6.3 . Емисии - 166 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 37 960 ЛВ. С ДДС .
ТЕСТВАН МОДЕЛ - 70 896 ЛВ. С ДДС
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През последните години кросоувърите увеличават пазарния
си дял сред новите автомобили и всеки нов модел е посрещнат с голям интерес. Най-новият кросоувър, дебютирал през
пролетта на тази година, е второто поколение на Volkswagen
Tiguan, който определено дава заявка за лидерството в сегмента. Плътно по петите му е четвъртото поколение на
KIA Sportage, която беше представена на нашия пазар точно
преди една година. Не толкова „прясна” е Mazda CX-5, появила
се преди 4 години, но пък моделът беше обновен наскоро и изглежда актуално, така че плътно следва конкурентите си.

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0
TDI 4MOTION 7DSG (190)
Двигател - 4-ЦИЛ. ТУРБОДИЗЕЛОВ . Работен
обем - 1968 КУБ. СМ . Макс. мощност - 190 К.С.
Макс. въртящ момент - 400 НМ .
Трансмисия - 7-СТ. АВТОМАТИЧНА DSG
. Максимална скорост - 212 КМ/Ч
Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 7.9 СЕК.
. Среден разход на гориво - Л/100
КМ - 5.7 . Емисии - 149 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 46 650 ЛВ. С ДДС .
ТЕСТВАН МОДЕЛ - 88 897 ЛВ. С ДДС

TIGUAN ПРИЛИЧА НА TOUAREG,
SPORTAGE КОПИРА CAYENNE
Новият Volkswagen Tiguan все повече прилича на големия брат
Touareg. Струпването на хром в предната част определено
ще се хареса на най-големия пазар – Китай, но на мен ми се
струва, че дизайнерите са прекалили. Големите правоъгълни
фарове със светодиодни светлини придават солиден вид на
предната част, а долната част на каросерията е покрита
със защитни пластмасови панели, над които има хромирани
лайстни. Покривът завършва с издаден спойлер, а широчината
на задната част е подчертана от интересните Г-образни
светлини.
Дизайнът на новата KIA Sportage е доста противоречив. От една страна, новият външен вид принадлежи към
корпоративния стил на марката и е доста оригинален, но,
от друга страна, отпред новият Sportage прилича на копие
на Porsche Cayenne. Фаровете вече не са интегрирани към
радиаторната решетка тип „тигров нос”, а са извити около агресивния преден капак и издутите арки на калниците.
Дизайнерите са разположили фаровете високо, а широката
решетка е позиционирана по-ниско, като има големи секции
за светлините за мъгла. В страничната линия на модела са
запазени пропорциите от предишното поколение, като профилът е по-скосен на места. Хоризонталните линии и форми
отзад подчертават широчината на кросоувъра и му придават
по-мускулест вид. Задните светлини са свързани със стилна
хромирана лайстна, а мигачите и фаровете за заден ход са
на по-ниско ниво.
На фона на новите Volkswagen Tiguan и KIA Sportage освежената Mazda CX-5 изглежда най-хармонично. Японската
концепция на дизайна KODO се оказа много успешна и CX-5
стана бестселър на марката у нас и в много европейски държави. Външният вид на кросоувъра е първият му силен коз в
борбата с конкурентите му, тъй като той е един от найдобрите в съвременния автомобилен свят. Фейслифтът
се разпознава по хоризонталните ламели в радиаторната
решетка, светодиодните светлини, новата броня и наличието на нови джанти.
TIGUAN Е ЦАРЯТ НА ПРОСТРАНСТВАТА И ОБЕМИТЕ
Влизайки в новия Volkswagen Tiguan, ми правят добро
впечатление подобрените материали и тапицериите.
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Пластмасовите панели са по-приятни на
допир, има декорации от алуминий и черни
лакирани детайли. Кръглите вентилационни
отвори са заменени с трапецовидни.
Осветлението е светодиодно, воланът е
със скосена долна част, а в най-високото ниво
на оборудване Highline пред водача е разположен 12.3-инчов дисплей с течни кристали, на
който се показва картата на навигационната система. Като опция се предлага технология за проектиране на най-важните данни
на предното стъкло. Централната конзола
е леко завъртяна към водача, а в средата е
поставен големият 8-инчов сензорен екран
на мултимедийна система, който има функция за разпознаване на жестове с пръсти.
Електрониката интегрира мултимедийната
система с всички съвременни смартфони на
Android Auto и Apple CarPlay. Бутоните на аудиосистемата и климатроника са малко, но
големи и са подредени рационално. Предните
седалки са удобни.
Високата позиция на седене осигурява добра видимост във всички посоки. Пространството на втория ред е най-голямо спрямо
KIA и Mazda, като отзад могат да пътуват
трима души. Задните седалки се местят
хоризонтално в интервал от 18 см, а облегалките се регулират по наклон. Обемът
на багажника е най-големият в сегмента и в
нормално състояние е цели 615 литра, а със
сгънати задни седалки се увеличава до 1655
литра. Отворът на багажното пространство също е по-широк от конкурентите, а
като опция може да се оборудва с функция за
електрическо сензорно отваряне.
SPORTAGE ПРИМАМВА
МЕЛОМАНИТЕ СЪС СУБУФЕР
В салона на новия Sportage приятно впечатление правият материалите и сглобката,
както и кожената тапицерия на седалките. Централната конзола също е завъртяна към водача, а бутоните са разположени
на четири етажа, което е много удобно за
ползването им. В най-високото ниво GT Line
мултимедийната система е с голям 8-инчов
сензорен екран, а за меломаните на борда
свири 320-ватова аудиосистема JBL с външен усилвател, 8 тонколони и субуфер. Новата навигационна система TomTom може в
реално време да обновява информацията за
задръствания и да предупреждава за наличи-

ето на камери за снимане на нарушения.
В новия Sportage има система за безжично
зареждане на смартфони и таблети. Спортната версия GT Line изпъква със скосен отдолу волан с малък диаметър, облицован с
мека кожа. Увеличеното междуосие е допринесло за по-просторния салон. Мястото на
предните седалки е достатъчно и за много
високи хора, а за пътниците отзад има отопляеми седалки с регулиране на наклона на
облегалките. Пространството за краката е
увеличено, така че отзад могат да се возят
удобно и високи хора. Обемът на багажника е
503 литра, а при сгъване на задните седалки
нараства до 1492 литра.
СПОРТЕН ДУХ И
ДОМАШНОТО СПОКОЙСТВИЕ В CX-5
При Mazda CX-5 стандартният багажник
предлага почти същия обем – 505 литра,
но при сгъване на задните седалки се отваря пространство от 1620 литра, което е
близо до постижението на Tiguan. Мястото
на задните седалки е повече от KIA, но помалко от Volkswagen, а позицията на водача
е безупречно осигурена с добър обзор напред
и настрани и камера за обратно виждане
назад. Зад волана на Mazda CX-5 се усещат
едновременно спортният дух и домашното
спокойствие.
Формата на седалките допринася да се
чувствам чудесно зад волана, а страничните опори са умерени, без да притискат
тялото на по-едрите водачи. Интериорът
е стилен и оригинален, качеството на изпълнение е високо, а материалите са много
приятни на външен вид и на допир. Всички
уреди за управление са разположени удобно
за водача и не е необходимо да се свиква с
положението им. В най-високото ниво на
оборудване-Ultimate, кожената тапицерия
на седалките е с перфорирана дишаща кожа в
средата, която може да бъде черна на цвят
или светла ванилия.
Японският кросоувър се отличава от конкурентите си най-вече по разположението
на приборите пред водача. Вместо дисплей
на таблото има три кръгли скали, като в
средата е скоростомерът. Управлението на
мултимедийната система е много удобно
благодарение на 7-инчовия сензорен дисплей
и въртящия се контролер на централния
тунел. Ръчната спирачка не е с лост, както в
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първия вариант на CX-5, а вече се задейства
с бутон. Нов е и селекторът на автоматичната скоростна кутия, който вече не е тип
лабиринт, а е облечен с кожух и се движи в
една линия.
TIGUAN ПРЕДЛАГА
НАЙ-ГОЛЯМ ИЗБОР ПОД КАПАКА
За задвижването всеки от тримата конкуренти има какво да предложи, като азиатците разчитат на различни конфигурации, а
Volkswagen традиционно предлага най-богат
избор от двигатели и трансмисии. За новия
Tiguan има четири варианта на бензиновите двигатели 1.4 TSI и 2.0 TSI с мощност
от 125, 150, 180 и 220 к.с. Новият турбодизелов мотор 2.0 TDI се предлага също с
четири нива на мощност от 115, 150, 190
и 240 к.с. Стандартна за повечето агрегати е 6-степенната механична скоростна
кутия, а като опция се предлага 7-степенната автоматична трансмисия с двоен съединител DSG.
Скоростна кутия с двоен съединител DCT
вече има и при KIA Sportage в комбинация
с новия 1.6-литров бензинов турбомотор
1.6 T-GDI с мощност 177 к.с. Най-малкият
мотор 1.6 GDI е с директно впръскване и
мощност 132 к.с. Турбодизеловите мотори
са 1.7 CRDi с мощност 115 к.с. и 2.0 CRDi в два
варианта на мощност - 136 и 185 к.с. Стандартна е 6-степенната механична трансмисия, а като опция се предлага 6-степенна
автоматична.
При Mazda CX-5 все още няма бензинови
двигатели с турбокомпресор, но затова пък
японците още работят с големи кубатури,
които се харесват на по-консервативните потребители. Бензиновите мотори 2.0i
и 2.5i от серията SkyActiv-G разполагат с
мощност съответно 165 и 192 к.с., а дизеловият 2.2 SkyActiv-D се предлага със 150 и
175 к.с. Скоростните кутии са 6-степенна
механична и 6-степенна автоматична. И
за трите кросоувъра имат версии само с
предно предаване за базовите двигатели, но
задвижването 4х4 се предпочита от почти
цялата потребителска аудитория у нас.
ДИЗЕЛ, АВТОМАТИК
И 4Х4 ГИ ПРАВЯТ ЖЕЛАНИ
Най-търсената комбинация е кросоувър с
дизелов двигател с голяма мощност, ав-

томатична скоростна кутия и задвижване
4х4, затова и тестваните автомобили са
подбрани именно в това съчетание. Най-динамичен е Volkswagen Tiguan, който извлича
от своя дизелов мотор 2.0 TDI цели 190 к.с.
и разполага с тяга от 400 Нм в широкия интервал от 1750 до 3000 об./мин. В съчетание
със 7-степенната автоматична трансмисия
с два съединителя DSG моторът ускорява
динамично Tiguan и го изстрелва пъргаво
както от място, така и при изпреварване.
CX-5 и Sportage се забавят в спринта от
0 до 100 км/ч с повече от секунда, но резултатите им са под 10 секунди, което също
е много добре за сегмента. При дизеловия
мотор 2.0 CRDi на KIA турбокомпресорът е
претърпял промени и сега мощността от
185 к.с. и тягата от 400 Нм му осигуряват
по-бързи реакции и мека работа. В съчетание с 6-степенна автоматична скоростна
кутия Sportage се втурва напред много пъргаво при потегляне и ускорява динамично
при изпреварване.
Под капака на Mazda CX-5 е 2.2-литровият дизелов двигател SkyActiv-D с мощност
175 к.с., съчетан с опционалната 6-степенна
автоматична скоростна кутия. Благодарение на големия максимален въртящ момент
от 420 Нм при 2000 об./мин. ускорението е
бодро, а изпреварванията стават бързо.
Шестстепенната автоматична скоростна
кутия на Mazda CX-5 е адаптивна и се настройва към стила на шофиране на водача.
За по-добра динамика има ръчен режим на
скоростната кутия, при който предавките
се сменят от планки зад волана. Харесва ми
отзивчивостта на газта и на спирачката.
Ако обичате да превключвате скоростите
ръчно, изберете 6-степенната механична
кутия с много кратък ход на лоста, характерно за емблематичния роудстър MX-5.
Освен това Mazda е и най-икономична от
трите кросоувъра, поне на хартия. В действителност CX-5 и Tiguan харчат средно около 7 литра на 100 км, а Sportage сякаш има
по-голям апетит и неговият разход е с около
литър повече.
VOLKSWAGEN TIGUAN ВСЕСТРАНЕН ТАЛАНТ НА ПЪТЯ
Който си купува кросоувър, едва ли ще се
състезава с него, но всеки опитен водач
обича колата му да завива добре, т.е. пред-
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ните колела да следват движенията на волана.
В това отношение и трите кросоувъра са заимствали прецизното кормилно управление от своите „братя”, които стоят по-ниско към пътя, и
със сигурност няма да разочароват водачите с
динамичен стил на управление. Най-стабилен в
завоите е Tiguan, изграден на платформата MQB,
която също използват последните Golf и Passat. На
пътя автомобилът е стабилен и сигурен, а кормилното управление с адаптивен електрически
усилвател е точно и информативно. Технологията
XDS+ имитира диференциал с ограничено приплъзване и преодолява недозавиването при динамично
шофиране.
При Mazda CX-5 кормилното управление също
е директно, но най-голямото предимството на
японския кросоувър е комфортът на возене. Благодарение на новите амортисьори Mazda CX-5 вози
плавно дори по лошите пътища с дупки и неравности. Окачването отработва дефектите на пътя
меко и тихо. Колелата преминават през легналите
полицаи тихо и без сътресения.
Името на KIA Sportage иска да ни каже, че това
е кросоувър със спортни гени, и това наистина
е така, що се отнася до твърдото окачване на
модела от Южна Корея. Не толкова прецизни са
кормилното управление и обратната връзка,
осезаемо се усещат и страничните наклонявания в острите завои. На пътя Mazda показва, че
може да се управлява добре, да бъде стабилна и с
най-комфортно возене. Новият Tiguan ми вдъхва
сигурност, независимо дали на магистрала или
в остри планински завои, където страничните
наклонявания са минимални, а управлението - прецизно. Моделът от Волфсбург вози доста по-меко
и комфортно от предшественика си.
CX-5 И TIGUAN ЗА ОФРОУД, SPORTAGE - ПРЕДИМНО ЗА АСФАЛТА
Новият Volkswagen Tiguan се предлага и с предно
предаване, но у нас кросоувърът е предпочитан
със задвижване 4х4 чрез съединител тип Haldex.
Извън пътя помага новата технология 4MOTION
Active Control с няколко режима за различни видове
настилка, която позволява на водача да настройва
системата 4х4 индивидуално и по-лесно спрямо
всички терени. При движение по сняг педалът на
газта не е толкова чувствителен, а системата
за стабилизация се намесва една идея по-рано.
Благодарение на пътния си просвет от 200 мм и
системата 4х4 новият Tiguan се справя чудесно с
кални коловози, гърбици и високи бордюри.
При Mazda CX-5 за двойното задвижване 4х4
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се използва променливо управление на въртящия
момент на задния мост и прецизен контрол на
приплъзването, с разпределение на тягата между
предната и задната ос в съотношение до 50:50.
Големият пътен просвет от 210 мм дава пълна независимост на CX-5 върху неравен терен, а
големите ъгли на атака позволяват щурмуването
на по-стръмни наклони.
Най-малък е пътният просвет при KIA Sportage
- 182 мм, а и големият преден надвес не е предимство на офроуд. При нормални пътни условия
Sportage е с предно предаване, а при ниско сцепление системата 4х4 автоматично разпределя
въртящия момент и към задните колела, така
че „спортистът” на KIA е стабилен на мокър и
хлъзгав път.
СЕРИОЗНА РАЗЛИКА
ПРИ ЦЕНИТЕ НА ТОПМОДЕЛИТЕ
Накрая дойде време да погледнем и цените. Известно ми е, че повечето клиенти започват именно от цените с въпросите за данъчен кредит, лизинг и отстъпки, но тук не разглеждаме менюто
от дясно на ляво. Най-достъпна безспорно е KIA
с бензинов двигател, предно предаване и ръчна
скоростна кутия. С базовата си цена от 38 000
лева Sportage струва колкото добре оборудван хечбек от С-сегмента, но предлага висока позиция и
богато серийно оборудване.
При Mazda нивата започват от 43 000 лева,
като за тези пари получавате CX-5 също с бензинов мотор, предно предаване и ръчни скорости. За
аналогичен Tiguan от Volkswagen пък искат дори 46
650 лева. Още по-шокираща е разликата в цените
на тестваните автомобили, оборудвани с мощен
дизелов двигател, автоматик, 4х4 и почти всички
възможни екстри.
В топ нивото GT Line с добавени система за автоматично паркиране и боя металик KIA Sportage
2.0 CRDi с автоматик и 4х4 струва почти 71 000
лева. При Mazda цената достига 75 320 лева за
най-високото ниво Ultimate с добавени цвят металик, панорамен люк и светъл кожен салон. Таванът
удря тестваният Tiguan 2.0 TDI 4Motion DSG в ниво
Highline, който с добавеното допълнително оборудване струва почти 89 000 лева - твърде много
на фона на KIA Sportage и Mazda CX-5.
Дори и да вземем предвид ниската загуба
на стойност във времето, Volkswagen Tiguan е
значително по-скъп от конкурентите си и макар да е най-добър в това сравнение, първият
въпрос на клиентите със сигурност ще бъде за
отстъпката.
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VOLKSWAGEN, КОЙТО ЗАРЕЖДА ОТ КОНТАКТА
„Чистият” e-Golf върви само на ток,
Golf GTE е спортист от бъдещето
ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

VOLKSWAGEN E-GOLF
Двигател - СИНХРОНЕН ЕЛЕКТРОМОТОР
. Макс. мощност - 115 К.С.
Макс. въртящ момент - 270 НМ .
Трансмисия - 1-СТ. АВТОМАТИЧНА .
Максимална скорост - 140 КМ/Ч
Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 10.4 СЕК.
. Среден разход на ел. енергия 12.7 КВТЧ . Емисии - 0 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 71 815 ЛВ. С ДДС .
ТЕСТВАН МОДЕЛ - 79 982 ЛВ. С ДДС
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VOLKSWAGEN GOLF GTE
Двигател - БЕНЗИНОВ С
ТУРБОКОМПРЕСОР И ЕЛЕКТРОМОТОР
. Работен обем - 1395 КУБ. СМ .
Макс. мощност - 204 К.С. . Макс.
въртящ момент - 350 НМ .
Трансмисия - 6-СТ. АВТОМАТИЧНА .
Максимална скорост - 222 КМ/Ч
Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 7.6 СЕК. .
Среден разход на гориво - - Л/100
КМ - 1.7 . Среден разход на ел.
енергия - 12.4 КВТЧ . Емисии - 0 Г/КМ
СО2 БАЗОВ МОДЕЛ - 69 440 ЛВ. С ДДС
. ТЕСТВАН МОДЕЛ - 84 673 ЛВ. С ДДС

Независимо от дизелгейт е факт, че Volkswagen
продължават да правят едни от най-добрите
турбодизелови мотори и пазарните резултати на компанията го доказват. В същото време
във Волфсбург залагат и на коли с алтернативно задвижване. Типични техни представители са електрическият хечбек e-Golf и plug-in
хибридът Golf GTE.
ЧИСТНИК ЗА ГРАДА И БЛИЗКИТЕ СЕЛИЩА
Изцяло електрическият e-Golf се зарежда от
контакта и не замърсява околната среда с отделени газове. Електрическият мотор развива мощност 115 к.с., а максималният въртящ
момент от 270 Нм е на разположение още с
потеглянето. Автомобилът потегля в необичайна тишина. Ускорението от 0 до 50 км/ч е
феноменално бързо. Зарядът на батерията е
достатъчен за изминаването на до 190 км.
С динамичен стил на шофиране успях да
измина 130 км, което е напълно достатъчно
да отидете от дома до офиса, на една-две срещи в града и да се приберете вкъщи, където
да заредите отново батериите за между 6 и
10 часа. Предлага се и опционален адаптер, с
който 80% от батерията се зареждат само
за 30 минути.
Електрическият e-Golf е една идея по-стабилен в завоите поради по-ниския център на
тежестта. Управлението е прецизно, а недозавиване не се усеща. Електромобилът вози поеластично от моделите с бензинов или дизелов
двигател заради дебелите гуми, които абсорбират повечето неравности на пътя. Ясно е
обаче, че е-Golf не е за дълги разстояния, което
го прави втора кола в семейството.
PLUG-IN ХИБРИД С НРАВИ НА СПОРТИСТ
Качества за единствен автомобил има Golf
GTE, който разчита на бензинов двигател плюс
електромотор и батерия, която се зарежда
в контакта. Моделът се движи безшумно и
екологично изцяло на ток в града, а излезе ли
от него, се превръща в динамичен спортист
благодарение на комбинацията от бензиновия

турбодвигател и електромотора.
Общата системна мощност е 204 к.с, което гарантира спринт до 100 км/ч за 7.6 секунди.
Електрическият мотор впряга впечатляващ
въртящ момент от 350 Нм още със старта и
при натискане на газта мощно изстрелва напред колата. В електрически режим хибридният
Golf GTE също се движи почти безшумно, като
се чува само търкалянето на гумите. В това
тихо състояние Golf GTE е способен да се ускори
до 130 км/ч и да измине до 50 км пробег.
В града при ниски скорости често се използва движението по инерция, за да може да се
акумулира енергия. След като свърши токът,
остава да работи само 1.4-литровият бензинов турбодвигател със 150 к.с., който харчи
средно около 5 л/100 км.
Батериите под предните седалки свалят
центъра на тежестта, което подобрява
стабилността на колата в завоите. Той не
е толкова бърз и динамичен, колкото GTI, но е
по-спортен от обикновения Golf 1.4 TSI.
В салона на Golf GTE има твърди предни
седалки с изразени странични опори, скосен в
долната си част волан, алуминиеви пластини
върху педалите и детайли от карбон. Интериорът на e-Golf не е променен. Обемът на
багажника е 380 л в нормално състояние и 1270
л със сгънати задни седалки.
GTE Е ПРАКТИЧНИЯТ GOLF ЗА БЪЛГАРИЯ
Чистофайниците Volkswagen e-Golf и Golf GTE
наистина са модерни и практични коли, но и
цената им около 70 хиляди лева е доста сериозна, имайки предвид, че у нас няма данъчни
облекчения за електромобили и хибриди. За
втора кола в семейството това е доста над
възможностите на повечето клиенти, така
че e-Golf ще трябва да разчита на хората, които обитават основно града и живеят или
работят в централната част, където могат
да паркират безплатно в зоните. Много попрактичен е Golf GTE, който има енергия за
ежедневните градски маршрути и в същото
време е бърз и чист.
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ПРОДЪЛЖЕНИЕТО СЛЕДВА
Kia Niro е екологичен, но не и скучен
ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

Единадесет нови модела за четири години,
при това всички фокусирани върху екологията, това е амбициозната програма на
Кia. Става дума за традиционни и плъгин
хибриди, електромобили, превозни средства на алтернативни горива и т.н. Първият подобен автомобил е вече факт и
той носи името Niro. Колата е класически
хибрид, който сам произвежда нужната на
електромотора енергия чрез работата на
бензиновия двигател и превърнатата в ток
кинетична енергия, отделяна при спиране и
движение по инерция.

ДОБРЕ ПОЗИЦИОНИРАН
С дължината си от 4.35 метра Niro се позиционира между хечбека Cee’d и кросоувъра Sportage.
Излъчването е по-скоро на кросоувър, но пък
просветът е скромен (16 см), а задвижването
е предно. Niro има мощност 141 к.с. и максимален въртящ момент 265 Нм. Приятната
изненада е трансмисията, която е класическа с
двоен съединител, а не традиционно използваната при хибридите вариаторна. В резултат
няма неприятно ръмжене, безкрайно дълго ускорение и скука зад волана.
Изненадва обаче липсата на възможност

водачът да изиска от колата да се движи само
на ток. Всъщност при нежен натиск върху педала на газта Niro върви, без да отделя вредни
емисии, но подобни преходи са твърде кратки.
Идеята е по-скоро двигателят на ток да
замества бензиновия при пълзене в задръстване, да му помага при потегляне и желание
за бързо ускорение.
Резултатът е среден разход на гориво от под четири на сто и ускорение
до 100 км/ч за 13.5 секунди. В рамките на
теста най-доброто ни постижение беше
4.5 л/100 км.

29

KIA NIRO
Двигател - 4-ЦИЛ. БЕНЗИНОВ . Работен обем - 1580 КУБ. СМ . Макс. мощност - 105 К.С. Макс. въртящ момент - 147 НМ . Ел.
мотор - 147 К.С. Обща мощност - 141 К.С. . Трансмисия - АВТОМАТИЧНА С ДВОЕН СЪЕДИНИТЕЛ . Максимална скорост - 162 КМ/Ч
Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 11.5 СЕК. . Среден разход на гориво - Л/100 КМ - 3.8 . Емисии - 88 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - N.A. . ТЕСТВАН МОДЕЛ - N.A.

Данните за спецификата на терена пред
автомобила се използват и за предварително зареждане на батерията, когато предстои изкачване, за да може електромоторът
да помогне повече на бензиновия двигател
и за максимално изчерпване на заряда в нея,
когато идва спускане, при което акумулаторите ще се заредят.
ТИШИНА И КОМФОРТ
Kia Niro печели точки с тишината на борда и
много комфортната возия. В завой автомобилът стои добре и при активиран спортен

режим на трансмисията дори подтиква към
динамично шофиране. Жалко обаче, че воланът е твърде синтетичен и недостатъчно
директен.
Никакви забележки нямам и към спирането, което също е един вид хибридно - чрез
съпротивителната сила на електромотора
или в тандем мотор и спирачки. По отношение на оборудването купувачите могат да
поръчат адаптивен круиз контрол, система за самостоятелно спиране при риск от
удар в превозно средство или пешеходец,
сигнализация за кола в мъртвата зона на ог-

ледалата, асистент за предотвратяване
на неволно напускане на избраната лента
на движение и т.н.
ИМА И БАГАЖНИК, И ДОСТАТЪЧНО
МЯСТО ЗА ПАСАЖЕРИТЕ
Използването на компактни акумулаторите
позволява на Niro да има приличен багажен
обем (между 427 и 1425 литра), а на задната седалка спокойно пътуват трима души.
Хареса ми, че кокпитът е подреден логично
и присъстват големи бутони, а мултимедията е лесна за употреба.
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ВСЕ ПО-БЛИЗО
ДО АМЕРИКАНСКИТЕ БРАТЯ
Новият Ford Ranger изпъква
със смело лице и всестранни способности
ПЕТЪР ПЕТРОВ

За родина на пикапите се смятат САЩ,
където са популярни пикапите от F-серията на Ford. За европейците американските
пикапи с размери над 5.3 м са прекалено големи, твърде тромави и харчат много. За

жителите на Стария континент от 2001
година Ford предлага по-малкия си пикап
Ranger, който много повече пасва на потребностите на европейците. Третото
поколение на Ranger се появи в България пре-

ди 4 години, а сега пикапът получи ново
лице, с което все повече се доближава до
американските си братя.
Новата предна част на Ranger излъчва
сила и мощност благодарение на мускулес-
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FORD RANGER 3.2
TDCI WILDTRAK
Двигател - 5-ЦИЛ. ТУРБОДИЗЕЛОВ
. Работен обем - 3198 КУБ. СМ
. Макс. мощност - 200 К.С.
Макс. въртящ момент - 470 НМ .
Трансмисия - 6-СТ. АВТОМАТИЧНА
. Максимална скорост - 175 КМ/Ч
Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 10.6 СЕК.
. Среден разход на гориво - Л/100
КМ - 8.9 . Емисии - 234 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 47 700 ЛВ. С ДДС .
ТЕСТВАН МОДЕЛ - 82 300 ЛВ. С ДДС

МАКСИМАЛНИЯТ
ТОВАРЕН КАПАЦИТЕТ
НА ОБНОВЕНИЯ FORD
RANGER Е В ИНТЕРВАЛА
ОТ 1152 ДО 1350 КГ,
А ОСВЕН ТОВА ПИКАПЪТ
МОЖЕ ДА ТЕГЛИ
РЕМАРКЕ С МАСА 3500 КГ.
особено, а контурите са подчертани от
високи светлини. Заради внушителния си
външен вид Ford Ranger Wildtrak се възприема повече като многофункционален автомобил за активен отдих, отколкото за
работен помощник.

тия капак и огромната радиаторна решетка. Най-атрактивна е версията Wildtrak с
черна решетка, броня и огледала, а на покрива има хромирани релси за закрепване
на товари. Отзад Ranger не се е променил

ТРИ КАБИНИ И ДО 5 МЕСТА В САЛОНА
Както и досега, Ford Ranger се предлага в
три версии на кабината - единична, удължена и двойна. В единичната кабина има
място за двама пътници, като товарният отсек е най-голям и размерите му са
2.32 м на 1.56 м. Удължената и двойната
кабини разполагат с място за 4 и 5 души,
а дължината на товарното отделение е
съответно 1.85 м и 1.55 м.

Дължината на пикапа според версиите
варира от 5.27 до 5.36 м, широчината е 1.85
м, височината е 1.82 м, а междуосието от
3.22 м е едно и също за всички варианти.
Максималният товарен капацитет на обновения Ford Ranger е в интервала от 1152
до 1350 кг, а освен това пикапът може да
тегли ремарке с маса 3500 кг.
МОДЕРНИ СИСТЕМИ
ПОМАГАТ НА ВОДАЧА
Салонът на новия Ranger е просторен и приятно обзаведен. Страничните огледала са
огромни, а маневрирането на заден ход е
много по-лесно, ако е инсталиран парктроник с оптична индикация на централния
дисплей или камера за задно виждане.
Пред водача са се появили съвременно
арматурно табло и модерна централната
конзола с мултимедийна система SYNC 2 с
8-инчов екран.
Пикапът Ranger е оборудван с всички съвременни системи за безопасност, познати от леките коли на Ford. Автомобилът
има система за поддържане на лентата на
движение, която не просто предупреждава
за пресичане на маркировката, но много
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смело коригира управлението. На борда
има система за разпознаване на пътните
знаци, както и сензори за предупреждение
при възможен сблъсък.
ДИЗЕЛЪТ СЪС 160 КОНЯ
Е ОПТИМАЛЕН ИЗБОР
Най-напред изпробвам новия Ford Ranger с
5-цилиндровия 3.2-литров турбодизелов
двигател с мощност 200 к.с. Благодарение
на тягата от 470 Нм този пикап се ускорява до 100 км/ч за по-малко от 11 секунди
и е чудесно средство за теглене на тежки
ремаркета. Големият двигател 3.2 TDCi се
предлага за версиите Limited и Wildtrak.
Модификациите XL и XLT са оборудвани с
2.2-литровия 4-цилиндров турбодизелов двигател, който се предлага в два варианта – със
130 и 160 к.с. По-мощната версия в комбинация с 6-степенна механична скоростна кутия
отстъпва като динамика съвсем леко на 3.2
TDCi, но също тегли достатъчно добре.

Ако не планирате да използвате пикапа в тежки условия, по-добре да изберете
варианта с 6-степенен автоматик. Той
плавно превключва скоростите нагоре и
осигурява по-комфортно пътуване в града.
Трансмисията мaоже да работи в спортен
режим и ви позволява да превключвате ръчно предавките. Средният разход на гориво
е 6.5 литра на 100 км, а при движение по
междуградски пътища апетитът на Ranger
се укротява до 5.9 л/100 км.
МАНЕВРЕН, КОМФОРТЕН
И МНОГО ПРОХОДИМ
Електрическият сервоусилвател е подобрил
кормилното управление и маневрирането
с големия пикап в града е много лесно, тъй
като при ниски скорости воланът се върти
с лекота. Управлението на огромния пикап
по завоите на планинските пътища е не
само приятно, но и вълнуващо. Новият Ford
Ranger има и по-еластично окачване, което

повишава комфорта на возене извън пътя,
в пресечени местности и при преминаване
през неравности и дупки.
Пикапът вдъхва доверие в офроуд условия. В условията на действаща кариера
цивилният пикап се пребори без затруднения с каменистия терен. Управлението
на двойното предаване 4х4 се извършва
с ръкохватка на централния тунел, като
в режим 4Н задвижването на четирите
колела е с равно разпределение на въртящия момент между осите. В режим 4L се
задействат понижаващите предавки. Като
опция се предлага блокаж на задния междуосев диференциал.
Предният и задният ъгъл на атака от
28 градуса и ъгълът на рампата от 25 градуса помагат на Ranger да преодолява различни възвишения и да се чувства уверен в
офроуда. Пътният просвет от 232 мм му
позволява да премине през водно препятствие с дълбочина до 800 мм.
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CITROEN JUMPY ПРЕДЛАГА
ОЩЕ ПОВЕЧЕ ВАРИАНТИ
Дължините вече са три,
като нова е най-компактната
ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

Две десетилетия след лансирането на първия Citroen Jumpy и след продадени над 600
хиляди бройки новото поколение на мултифункционалния автомобил предлага още повече варианти. Качен на нова модулна платформа, моделът може да се поръчка като
фургон с двуместна и удължена кабина, товаро-пътническа версия, във вариант шаси
кабина и в луксозна пътническа версия.
Дължините са три, като към познатите
4.95 и 5.30 метра се прибавя нова - 4.60 м.
Товароносимостта на Jumpy е до 1.4 тона,
товарният обем достига 6.6 кубика, а прикаченият товар може да е с тегло до 2.5
тона. Полезна екстра е отварящата се без
ръце странична врата.

EКИПИРАН КАТО
ЛЕК АВТОМОБИЛ
Сред оборудването впечатляват типичните за леките коли мултимедийна система с
навигация и пълна интеграция на смартфон,
хедъп дисплей, които визуализира на нивото
на очите важна информация, и т.н. Работата на шофьора се улеснява от адаптивен
круиз контрол, ограничител на скоростта
и предупреждение за умора. Новост в оборудването е камерата с функция за показване в едър план на зоната зад превозното
средство.
Сред системите за сигурност присъстват сигнализация за риск от удар в предното превозно средство, алармиране при

наличието на кола в мъртвата зона на
огледалата и предупреждение за непреднамерено напускане на избраната лента
за движение.
В същото време не липсват типичните
за автомобил за работа ниши и джобове за
съхранение на предмети. Седалката до шофьора може да се сгъва и да става масичка.
ИЗЦЯЛО
ДИЗЕЛОВА ГАМА
Jumpу e на пазара с дизелови мотори с мощности 95, 115, 120, 150 и 180 конски сили,
като най-икономичният харчи 5.1 л/100 км.
Освен с предно предаване моделът може да
се поръча и със задвижване 4x4.
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СПОРТИСТ
ОТ ВИСША КЛАСА
След последните подобрения
Nissan GT-R e още по-мощен
ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

Расов спортен автомобил на разумна цена? Възможно е.
Доказва го Nissan GT-R вече десет години. След последните
усъвършенствания колата мобилизира 570 конски сили (+20)
и 637 Нм въртящ момент (+8). Крайният резултат е спринт
до 100 км/ч за 2.7 секунди, а максимална скорост от 315 км/ч.
Титаниевата изпускателна система пък се грижи звукът
от мотора да е наистина енергизиращ.
ПРОМЕНИ С МИСИЯ
При фейслифта на GT-R промените отвън по колата са правени много внимателно, като основната им цел е била оптимизиране на аеродинамиката, намаляване на турбуленцията
около и под купето, подобряване на охлаждането на мотора
и повишаване силата на притискане към пътя.
В салона старите неприятни пластмаси са почти напълно
заменени, а изобилието от качествена кожа впечатлява.
Екранът на мултимедията е с по-голям размер и чувствителен на допир, като правенето на повечето настройки през
него е довело до намаляване на броя на бутоните.
Предните седалки са с отлична странична опора, но пък
задните са по-скоро за украса. Те обаче спокойно могат да
се ползват за поставянето на няколко допълнителни сака,
които не са се събрали в огромния за спортна кола багажник
с обем 350 литра. Специално внимание заслужава и убийственото озвучаване на Bose.
С 300 КМ/Ч АЗ ЛЕТЯ
Нямах нужда от никаква музика обаче, докато карах GT-R
в Германия, където все още има магистрални отсечки без

ограничения на скоростта. Карал съм звяра на Nissan и преди,
но пак се изумих колко лесно той достига 300 км/ч. Дори при
това показание на километража липсват неприятни вибрации
и аеродинамични шумове и не се налагат корекции с волана.
Разбира се, аутобаните не бяха празни, като веднъж ми се
наложи да намаля скоростта с 200 км/ч за броени секунди,
но спирачките Brembo се справиха без проблем. След края
на магистралната отсечка следваше преход по планински пътища, където GT-R демонстрира стабилност и
послушно следваше зададената с волана крива.
СТАВА И ЗА АМАТЬОРИ
На правите, където трябваше да спазвам ограниченията
на скоростта, колата пък ме изуми с комфортна возия
при активиран комфортен режим на окачването. Найхубавото на Nissan GT-R е, че не е задължително да си
майстор на волана, за да го караш. Дори при подаване на
газ до дупка задвижването на четирите колела, стабилизиращата програма и прецизният волан гарантират,
че няма да има изненади във вид за носене на задницата
или криволичене.
В ръцете на бившите състезатели обаче, които ни повозиха на легендарната и технична писта от Формула 1
„СПА – Франкошампс“, GT-R показа наистина какво може.
Трудно е да се опише усещането от бруталните ускорения
на правите, убиването на скоростта от над 200 до 70-80
км/ч за взимането на острите завои. С дезактивирани
системи за сигурност колата може и да дрифтира, и да
минава през завоите с пързаляне, и какво ли още не.

NISSAN GT-R
Двигател - 6-ЦИЛ. ТУРБОБЕНЗИНОВ . Работен обем - 3799 КУБ. СМ . Макс. мощност - 570 К.С.
Макс. въртящ момент - 637 НМ . Трансмисия - 6-СТ. АВТОМАТИЧНА . Максимална скорост - 315 КМ/Ч
Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 2.7 СЕК. . Среден разход на гориво - Л/100 КМ - 11.8 . Емисии - 275 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 193 500 ЛВ. С ДДС . ТЕСТВАН МОДЕЛ - 215 500 ЛВ. С ДДС
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ШВЕДСКА КЛАСА
Новата лимузина Volvo S90 подсилва
познатите добродетели на марката
ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

VOLVO S90 T6
Двигател - 4-ЦИЛ. ТУРБОБЕНЗИНОВ . Работен обем - 1969 КУБ. СМ . Макс. мощност - 320 К.С.
Макс. въртящ момент - 400 НМ . Трансмисия - 8-СТ. АВТОМАТИЧНА . Максимална скорост - 250 КМ/Ч
Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 5.9 СЕК. . Среден разход на гориво - Л/100 КМ - 7.2 . Емисии - 165 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 78 000 ЛВ. С ДДС . ТЕСТВАН МОДЕЛ - 121 610 ЛВ. С ДДС

Няма как да си успешен премиум бранд без
впечатляващ седан. От Volvo осъзнаха това
и така се роди S90. Автомобилът впечатлява
с интересни дизайнерски решения отвън и
почти пълната липса на бутони вътре, като
всички настройки се правят през огромен сензорен екран.
Освен бутоните от Volvo изпращат в миналото и традиционните скали на приборното
табло. Вместо тях в S90 има дисплей, на който
скоростта, оборотите и куп сервизна информация се поднасят в избран от водача вид.
Най-нужната информация паралелно може да
се следи и на хедъп дисплея, който я поднася
на нивото на очите.

ОХЛАЖДАНЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И МАСАЖ
В салона материалите са скъпи и това им
личи, като преобладават първокачествена
кожа, полиран алуминий и дърво. Седалките
отпред, удобни като фотьойли, пък предлагат подгряване, охлаждане и масаж. Удобно
се пътува и отзад, а багажникът побира
минимум 500 литра товар.
С най-мощния бензинов мотор (Т6 с 320-те
конски сили) лимузината е доста пъргава,
като спринтът до 100 км/ч отнема под
шест секунди. Осемстепенната автоматична скоростна кутия на ZF върши работата си великолепно, като в зависимост от
режима на шофиране превключва при много

ниски обороти или пък праща оборотомера
почти в червената зона.
БЕЗОПАСНА ПРЕДИ ВСИЧКО
Volvo и безопасност от години са синоними, когато говорим за автомобили, и S90
не прави изключение. Водачът на лимузината получава предупреждения, ако колата
неволно излезе от лентата си, има превозно
средство в мъртвата зона на огледалата
или пък се движи твърде близо до предната
кола. При липса на адекватна реакция автомобилът може да спре или да коригира траекторията си и сам. Камерата на предното
стъкло вече разпознава пешеходци и големи
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животни, като също следва предупреждение
и аварийно спиране при нужда. Приятна нова
екстра е и активният круиз контрол, който
гарантира автономно придвижване в колона със скорост до 130 км/ч, включително
спиране, потегляне и следване на кривата
на пътя.

КАТО НА ЛЕТЯЩО КИЛИМЧЕ
Може би най-впечатляващото качество
на S90 обаче е возията. Комфортът е на
изключително високо ниво, като малките
несъвършенства на пътя не се усещат, а
по-сериозните се предават в салона възможно най-фино. Заслугата е на опционалното

въздушно окачване. В спортен режим то не
позволява на каросерията да се накланя неприятно, при това без да има неприятно
друсане. Независимо от скоростта в салона
е тихо, което дава възможност на опционалната музикална система Bowers&Wilkinson
да блесне.
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КАБРИО? СПОРТНО?
718 BOXSTER
Гамата на откритото Porsche e по-мощна
и по-ефективна
ГЕОРГИ ФИЛИПОВ

PORSCHE 718 BOXSTERS
Двигател - 4-ЦИЛ. ТУРБОБЕНЗИНОВ . Работен обем - 2497 КУБ. СМ . Макс. мощност - 350 К.С.
Макс. въртящ момент - 420 НМ . Трансмисия - 6-СТЕПЕННА АВТОМАТИЧНА . Максимална скорост - 285 КМ/Ч
. Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 4.4 СЕК. . Среден разход на гориво - Л/100 КМ - 7.3 . Емисии - 167 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 111 455 ЛВ. С ДДС . ТЕСТВАН МОДЕЛ - 116 213 ЛВ. С ДДС

Всеизвестно е, че удоволствието от кабриолетите не е точно във високите скорости.
Понякога дори е в по-бавното преминаване
по криволичещи пътища или пък градски улици. Но Porsche продължава да поддържа един
световен стандарт по отношение на спортните кабриолети – нещо, което потвърждава и при новото поколение на Boxster.
Двадесет години след първото поколение
двуместният кабриолет е с още по-мощни и
по-ефективни двигатели. Това, което е специално при Boxster, е средно разположеният
мотор, което значително променя усещането от управлението на колата.
ТУРБОМОЩНОСТ
Новите двигатели са с турбокомпресор с

променлива геометрия, като стандартната версия е с 300 конски сили, докато S-изпълнението получава 350 к.с. В сравнение с
предишното поколение на Boxster новите
разработки имат по 35 к.с. в повече, докато икономията на гориво е подобрена с
13%. Въртящият момент скача съответно
със 100 (до 380 Нм) и 60 Нм (420 Нм).
Новите Boster започват да ускоряват
по-бързо от по-ниски обороти, като 718
стига до 100 км/ч за 4.7 секунди (-0.8 секунди), а S-версията завършва спринта за
4.2 секунди (-0.6 сек.). По време на шофиране мощността се усеща в голям диапазон от обороти, така че не се налага да
се достига максимумът на съответната
предавка.

БОЖЕСТВЕН ЗВУК
Новите шасита и по-здравите спирачки създават още по-спортно усещане. Освен това
двигателят е разположен точно на 30 см зад
гърба на шофьора, а звукът, който идва от
него, пълни душата на всеки любител на бързите коли. По-ниският център на тежестта подобрява усещането при влизането в
завои. А при пълно ускорение шофьорът има
целия въртящ момент на турбото още след
смяната на предавките.
Както може да се очаква от Porsche, управлението е директно, усещането от скоростта е осезаемо, но в същото време колата
разполага с достатъчно асистенти, които
спомагат дори и не чак толкова изпитани шофьори да я държат в правилната линия.
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ШАМПИОН ПО СЪОТНОШЕНИЕ
КАЧЕСТВО - ЦЕНА
Fiat Tipo се завърна като компактен седан
с практично предназначение
ПЕТЪР ПЕТРОВ

FIAT TIPO 1.6 MULTIJET
Двигател - 4-ЦИЛ. ТУРБОДИЗЕЛОВ . Работен обем - 1598 КУБ. СМ . Макс. мощност - 120 К.С.
Макс. въртящ момент - 320 НМ . Трансмисия - 6-СТЕПЕННА МЕХАНИЧНА . Максимална скорост - 199 КМ/Ч
. Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 9.7 СЕК. . Среден разход на гориво - Л/100 КМ - 4.2 . Емисии - 110 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 29 900 ЛВ. С ДДС . ТЕСТВАН МОДЕЛ - 32 900 ЛВ. С ДДС

Италианците от FIAT знаят как се прави бестселър и този път отново са решили да повторят успеха в компактния клас с един практичен
модел, предлагащ най-доброто за момента
съотношение качество - цена. Моделът носи
позабравеното, но доста популярно преди години име – Tipo. Седанът е с много хармонична
външност, като в същото време има агресивна предна част, а в задницата му изпъкват
нестандартни С-образни светлини.

а на задната седалка комфортно могат да
пътуват двама възрастни, като за кратки
разстояния ще се сместят и трима.
Едно от най-големите предимства на новото Tipo е огромният багажник с обем 520
литра. Чрез 5-инчов сензорен дисплей на централната конзола е достъпна триизмерна
навигация, AUX и USB портове с възможност за
интеграция на всички видове мобилни устройства и камера за паркиране на заден ход.

ПРАКТИЧЕН И УДОБЕН САЛОН
И ОГРОМЕН БАГАЖНИК
Седанът Tipo е с компактни размери – дължината му е 4.53 м, но междуосието от 2.64 м
отваря голямо пространство в салона. Водачът и пътникът до него седят удобно,

ГОЛЕМИЯТ ТУРБОДИЗЕЛ
Е НАЙ-РАЗУМНИЯТ ИЗБОР
Новият Fiat Tipo се предлага у нас с два бензинови и два дизелови двигателя. След тест
на цялата гама определено най-много ми
допадна големия турбодизел – 1.6 MultiJet

със 120 к.с. Той е съчетан с 6-степенна ръчна
скоростна кутия, има достатъчно тяга за
динамично шофиране и харчи малко – средно
около 4.5 л на 100 км. По-малкият дизел е за
по-кротки водачи. Ако искате Tipo с 6-степенен автоматик, трябва да изберете 1.6-литровия бензинов двигател. Базовият мотор
е 1.4-литров бензинов с мощност 95 к.с. и
е съчетан с 6-степенна ръчна кутия. Той е
доказано надежден и работи гладко.
Новият Fiat Tipo изненадва със стабилно
пътно поведение в завоите и при смяна на
лентите. Седанът вози меко, окачването
абсорбира леко дори и дълбоки дупки. Управлението е точно и не много остро, а за пооблекчено маневриране в града е предвиден
режим City.
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МНОГО ПОВЕЧЕ
ОТ СЕМЕЕН АВТОМОБИЛ
С четирите завиващи колела Renault Megane GT
описва завоите като никой друг в сегмента
ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

RENAULT MEGANE GT TCE 205
Двигател - 4-ЦИЛ. ТУРБОБЕНЗИНОВ . Работен обем - 1618 КУБ. СМ . Макс. мощност - 205 К.С.
Макс. въртящ момент - 280 НМ . Трансмисия - 6-СТЕПЕННА АВТОМАТИЧНА . Максимална скорост - 230 КМ/Ч
. Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 7.1 СЕК. . Среден разход на гориво - Л/100 КМ - 6.0 . Емисии - 134 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 46 990 ЛВ. С ДДС . ТЕСТВАН МОДЕЛ - 52 830 ЛВ. С ДДС

Преди година новото Renault Megane дебютира във Франкфурт, като специален
интерес предизвика версията му GT, в която е вложен опитът на експертите от
Renault Sport. Автомобилът хваща окото
още с външния си вид и оформлението на
салона, но истинската разлика се усеща на
пътя.
Там системата с четири завиващи колела (4CONTROL), която никой друг в сегмента
не предлага, прави Megane маневрен като
малолитражка и послушен в завой като
влакче в атракцион. Още след първите
километри с Megane GT усещах, че автомобилът е някак по-остър, по-прецизен,
по-забавен за каране дори. По-късно по кри-

вите на Подбалканския път пък осъзнах, че
с тази кола завоите могат да се атакуват
със скорост, трудно постижима за конкурентите в класа.
КОЛА С ХАРАКТЕР
От Renault обаче са се постарали да направят един мултифункционален автомобил
и за тази цел го снабдяват с променливи характери, обособени в пет режима
– спортен, комфортен, неутрален, еко и
персонален. Те променят работа на волана,
автоматичната скоростна кутия с двоен
съединител, стабилизиращата програма
и звука на мотора.
Очаквано любимият ми режим естест-

вено беше „спорт“, в който 1.6-литровият
бензин с 205 конски сили реагира на всяко
докосване на педала на газта и ръмжи вдъхновяващо. При стартиране от място заимстваната от моторните спортове система Launch Control позволява ускорение
без загуба на време, като спринтът до 100
отнема едва 7.1 секунди.
СТАВА И ЗА ВСЕКИ ДЕН
Спортна намеса има и в кутията, която
има режим за бързо сваляне на предавките.
Най-хубавото е, че Megane GT е все така
подходящ за ежедневна употреба, като е
все така щедър към пътниците и багажа им
и дори не вози неприятно твърдо.
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КОМБИ
ЗА ПРИМЕР
Комфорт и безопасност са ключовите
качества на Opel Astra Sports Tourer
ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

OPEL ASTRA, 1.6 CDTI
Двигател - 4-ЦИЛ. ТУРБОДИЗЕЛОВ . Работен обем - 1598 КУБ. СМ . Макс. мощност - 160 К.С.
Макс. въртящ момент - 350 НМ . Трансмисия - 6-СТЕПЕННА МЕХАНИЧНА . Максимална скорост - 220 КМ/Ч
. Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 8.9 СЕК. . Среден разход на гориво - Л/100 КМ - 4.2 . Емисии - 112 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 28 945 ЛВ. С ДДС . ТЕСТВАН МОДЕЛ - 49 545 ЛВ. С ДДС

В изпълнението си хечбек Opel Astra вече
беше избран за автомобил на настоящата
година. Това беше признание за намаленото
тегло, ефективните мотори, системите за
сигурност и пътното поведение на колата.
Същите предимства има и комбито плюс още
едно – огромният товарен обем, вариращ
между 530 и 1630 литра. В багажника има хитри приспособления за укрепване на товара,
вратата му може да се отвори и с движение
с крак, а товарният праг е нисък.
ПОВЕЧЕ МЯСТО
На пътя Astra Sports Tourer впечатлява с комфортното возене, като неприятно подрусване няма дори при преминаване по сериозни

неравности. След дълго пътуване пасажерите
оценяват и ергономията на седалките. Прибавените 37 см спрямо хечбека осигуряват много
повече простор за возещите се отзад.
В салона управлението на всички системи е разбираемо и лесно, а мултимедията
предлага и извеждането на огледален образ на
екрана на телефона на дисплея в колата.
Тестовият автомобил разчиташе на 1.6литров дизелов мотор от ново поколение с
двойна турбина и мощност 160 конски сили. С
него ускорението до 100 км/ч отнема 8.9 сек.,
а разходът в рамките на теста се оказа 5.5
л/100 км при 4.2 на сто заводски. Моторът
ми се понрави с възможността да осигури
доускорение дори от 140 км/ч.

Воланът е прецизен, но за да се оправдае
думата спорт в името на колата, може и да е
по-директен. Салонът е отлично обезшумен
и скоростта не се усеща.
ОТЛИЧНА ВИДИМОСТ НОЩЕМ
Опционалните светодиодни фарове са силно
препоръчителни и осигуряват почти постоянно видимост като на дълги. Асистентът за
поддържане на избраната лента на движение
коригира траекторията на колата, ако засече непреднамерено напускане на избраната
лента. Сериозни проблеми може да спести
и предупреждението за приближаване опасно близко до предното превозно средство с
функция за аварийно спиране.
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ПРЕМИУМ УСЕЩАНЕ
В КОМПАКТНИЯ КЛАС
Hyundai Elantra се надгражда с динамичен
дизелов мотор и модерен автоматик
ПЕТЪР ПЕТРОВ

HYUNDAI ELANTRA 1.6 CRDI 7 DCT
Двигател - 4-ЦИЛ. ТУРБОДИЗЕЛОВ . Работен обем - 1582 КУБ. СМ . Макс. мощност - 136 К.С.
Макс. въртящ момент - 300 НМ . Трансмисия - 7-СТЕПЕННА АВТОМАТИЧНА С ДВОЕН СЪЕДИНИТЕЛ DCT . Максимална
скорост - 190 КМ/Ч . Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 10.1 СЕК. . Среден разход на гориво - Л/100 КМ - 4.1 . Емисии - 109 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 34 990 ЛВ. С ДДС . ТЕСТВАН МОДЕЛ - 52 990 ЛВ. С ДДС

С новото, шесто, поколение на Hyundai
Elantra пропътувах достатъчно километри,
за да бъда впечатлен от развитието на
модела, който излиза от рамките на С-сегмента и предлага удобства, характерни за
премиум автомобилите.
ПОЛЕЗНИ УДОБСТВА
НА ДЪЛЪГ ПЪТ
Автомобилът почти запазва размерите
и пропорциите на предшественика си, но
вече се е окичил с модерна предна част в
стила на компактния кросоувър Tucson. В
салона са използвани меки материи и метални детайли, характерни за по-високия клас автомобили. Воланът е с намален
диаметър, а в най-горната част на централния панел е разположен 8-инчовият

сензорен дисплей на мултимедийната
система.
Седалката на водача вече може да бъде
оборудвана не само с електрически настройки, но и със запаметяване. На задните седалки могат да пътуват комфортно
двама възрастни. Полезни удобства на дълъг път са адаптивният круиз контрол с
автоматично намаляване на скоростта и
спазването на платното на движение.
ВИСОК КОМФОРТ
И НИСЪК РАЗХОД
Тестваният Hyundai Elantra се задвижва от
1.6-литров турбодизелов двигател, съчетан с новата 7-степенна автоматична
трансмисия с два съединителя DCT. Дизеловият мотор работи отлично в съчетание

с новия автоматик и колата върви много
динамично. Шофирането в града е много
приятно заради адекватната смяна на
предавките, а на магистралата седанът
се носи като лимузина на седма скорост.
При необходимост от бързо ускоряване
автоматичната скоростна кутия с двоен
съединител сваля до три предавки надолу
и осигурява пъргав спринт.
При спокойно каране по магистрала
разходът на гориво е около 5 л/100 км, но
по междуградски път с постоянна скорост
пада и под тази стойност. Новата Elantra
вози комфортно и меко по родните пътища, без да друса и тревожи пътниците.
Кормилното управление Flex Steer има три
режима на работа, но дори и в спортен не
е твърде остро.
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ОТГОРЕ КУПЕ,
ОТДОЛУ КРОСОУВЪР
Honda HR-V съчетава стремителен
дизайн с градска функционалност
ПЕТЪР ПЕТРОВ

HONDA HR-V 1.6 I-DTEC
Двигател - 4-ЦИЛ. ТУРБОДИЗЕЛОВ . Работен обем - 1597 КУБ. СМ . Макс. мощност - 120 К.С.
Макс. въртящ момент - 300 НМ . Трансмисия - 6-СТЕПЕННА МЕХАНИЧНА . Максимална скорост - 192 КМ/Ч
. Ускорение - 0-100 КМ/Ч - 10 СЕК. . Среден разход на гориво - Л/100 КМ - 4 . Емисии - 104 Г/КМ СО2
БАЗОВ МОДЕЛ - 38 990 ЛВ. С ДДС . ТЕСТВАН МОДЕЛ - 53 190 ЛВ. С ДДС

Името HR-V не е ново за Honda, но може би е
малко позабравено след спирането на първото поколение преди 10 години. Втората генерация е със стремителен дизайн и съчетава
формите на купе отгоре и кросоувър отдолу.
Покривът е полегат, а дръжките за отваряне
на задните врати са маскирани в рамките на
прозорците, което създава визуално впечатление, че HR-V е купе с три врати.
От друга страна, HR-V е с увеличен просвет и пластмасови защитни панели по каросерията, което му дава предимствата
на кросоувър. С компактните си размери –
дължина 4.29 м и широчина 1.77 м, моделът
лесно си намира място за паркиране.
ОБОРУДВАНЕТО EXECUTIVE СИ ЗАСЛУЖАВА
Оборудването на най-високата версия

Executive впечатлява с удобствата си. Много
полезно е, че колата може сама да намалява
скоростта при опасност, да следи лентата
за движение и слепите зони, както и да разпознава пътните знаци. Мултимедийната
система се управлява лесно от 7-инчовия
сензорен екран, а климатикът се настройва
чрез сензорни бутони, които реагират само
при леко докосване. Харесва ми удобната
седалка, а високата позиция ми дава добра
видимост напред и настрани.
Обзорът назад е ограничен заради малкото задно стъкло, но затова път моделът
е оборудван с камера за заден ход. Отзад
има достатъчно място за двама средни на
ръст души, а трима могат да пътуват само
на къси разстояния. Обемът на багажника
варира от 470 до 1533 л, а „магическите”

седалки на Honda се повдигат отделно и се
фиксират вертикално.
ИКОНОМИЧЕН И ПЪРГАВ ТУРБОДИЗЕЛ
Тестваната Honda HR-V е с 1.6-литров турбодизелов агрегат с мощност 120 к.с. Моторът
има достатъчно тяга, за да се ускорява динамично както от място, така и при изпреварване, на подходящата предавка. Харесва ми
прецизното превключване с лоста с къс ход
на 6-степенната ръчна скоростна кутия. При
спокойно шофиране на междуселищен път
разходът е 3.9 л/100 км, а в града без резки
стартове и агресивно шофиране е 5.5 л/100
км. Допадна ми точното и приятно управление, а еластичното окачване осигурява меко
возене. Дори и само с предно предаване HR-V
може да се движи по черни пътища.
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СВЕЖИЯТ ПОЛЪХ
В РАЛИТАТА У НАС
Hyundai Racing Trophy развива млади
пилоти със заложби, а догодина може
да се превърне в балкански шампионат
ПЕТЪР ПЕТРОВ

4045 mm

1740 mm

Тегло

1030 кг.
2570 mm
междуосие

Спирачна
Колела
система
Arcasting
със състезателни 7”х17”
накладки
6.5”х15”

Управление

Ел.
рейка

Купе

Седалки

Презаварено Оптимис T45 стомана зирани
многоточков позиции
ролкейдж
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За всички, които следят българския автомобилен спорт, е очевидно, че той се намира в сериозна криза. Липсата на средства
и спонсори отказа много състезатели от
надпреварите по рали отсечките или пистите. В рали спорта след оттеглянето на
легенди като Димитър Илиев, Крум Дончев, Ясен Попов и Петър Гьошев изявени
състезатели почти липсват. Изключение
е Пламен Стайков, който спечели шампионата и тази година.
Светлият лъч в дисциплината обаче
идва от едномарковия шампионат Hyundai
Racing Trophy. За втора поредна година той
се провежда повече от успешно, като основната му задача е да създава млади
пилоти и да ги обучава, като амбицията
за догодина е да се превърне в балкански
шампионат.
Автомобилите в надпреварата са
Hyundai i20. Екипажите, които се състезават, са между 4 и 5. Пилотите, участвали
тази година, са Григор Григоров, Симеон
Симеонов, Христо Геров, Мирослав Ангелов,
Васил Жеков и Георги Делчев.
ПЕТЪР ГЬОШЕВ
ТРЕНИРА МЛАДИТЕ НАДЕЖДИ
Треньор на състезателите е рали асът
ни от близкото минало Петър Гьошев.
Неговата работа е не само да се занима-

HYUNDAI I20 1.4 DOHC 16V
Двигател - 4-ЦИЛ. РЕДОВИ DOHC, 16 КЛАПАНА . АЛУМИНИЕВА ГЛАВА И БЛОК. .
Работен обем - 1398 КУБ. СМ . Макс. мощност - 110 К.С. ПРИ 6000 ОБ./МИН . Макс.
въртящ момент - 136 НМ ПРИ 3500 ОБ./МИН. . Трансмисия - 6-СТЕПЕННА МЕХАНИЧНА
H-ОБРАЗНА M6CF1 , 4.3 КЪС ДИФЕРЕНЦИАЛ LSD . Максимална скорост - 170 КМ/Ч
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ва с подготовката на пилотите, но и с
развитието на автомобилите и техните настройки. „Искам да им дам идеи как
да вземат най-доброто от автомобила,
с който разполагат, обяснява Гьошев. Да
им помогнем да извлекат най-доброто за
тях самите. Не съм треньор, който само
да гледа тяхната техника на шофиране
и да изисква от тях да правят това или
онова нещо. Искаме да изградим хора, които, излизайки от нашия шампионат, да
могат да продължат сами и да изградят
един отбор около себе си. Аз ги тренирам
основно с теория, базирана на километрите натрупан опит, които имам.”
Петър Гьошев ходи по отсечките и ги
наблюдава как преминават през завоите. А
той знае много добре какво означава всяко
движение на волана, всеки поглед на пилота
и звука на колата. Освен това спортната
платформа Hyundai Racing Trophy организира и специални обучения в Твърдица, където
екипажите разполагат с оборудван полигон
за тренировки. Така пилотите на едномарковия шампионат не разчитат само на натрупан опит от състезателните отсечки,
но и надграждат своите умения чрез система от тренировки – теоретични и практически, създадена от професионалисти в
бранша. По този начин пилотите биват
подготвени за международни участия и
такива от ранга на WRC.
СТЕФАН МИТОВ ОТ HYUNDAI
Е ЕДИН ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ
Мениджър на проекта е друг популярен
пилот, който се състезаваше допреди
5 години - Георги Гвоздейков. Двамата с
Гьошев знаят добре на кои участъци от
състезателните отсечки да следят представянето на екипажите, за да разберат
най-добре къде имат нужда от подобрение. Двамата са карали толкова много у
нас, че познават добре всяка отсечка от
настоящите рали състезания в страната.
„Автомобилът е по-добър от миналата
година и работи отлично, момчетата са
доволни от поведението му по трасетата, коментира Гвоздейков. Работата, която сме свършили през подготвителния
период, и лагерите в Твърдица са дали резултат. Направихме сериозно впечатление
на колегите ни в Румъния по време на рали

„Сибиу”. Доста въпроси получих от тях за
автомобила, изразиха учудване от резултатите ни.”
Огромен принос за развитието на шампионата има и Стефан Митов - национален директор продажби на „Индустриал
комерс”. Фирмата е официален вносител на
Hyundai за България. Стефан Митов може
да се похвали, че организира уникален по
същността си проект на Hyundai за Европа. Той е от създателите на едномарковия
шампионат и следи детайлно развитието му и представянето на пилотите по
етапите.
„Развиваме млади пилоти със заложби, коментира идеята на шампионата
Митов. Огромно преимущество имат
пилотите ни, като ползват съветите
на Петър Гьошев. А те са безценни. Те го
слушат и изпълняват указанията, а това
дава резултат и развитието им се вижда.
Извървяхме дълъг път заедно. Колите продължават да доказват колко са здрави, а
сигурността в такива дълги състезания е
важна, както и надеждността. Направихме
изключително голямо впечатление на съседите ни в Румъния. Те проявиха интерес
към шампионата, въпреки че те имат два
едномаркови такива.”
КОЛИТЕ СА НАДЕЖДНИ
И ИЗДРЪЖЛИВИ
Наистина надеждността на колите през
сезона беше забележителна. Пилотите на
Hyundai Racing Trophy не записаха нито едно
отпадане заради технически проблем, а
смените на различните компоненти по
колата се дължаха на удари. Издръжливостта на Hyundai i20 беше доказана и на
изключително тежкото и технично рали
„Сърбия”, където и четирите екипажа успяха да завършат въпреки удари и леки
инциденти.
Бързата реакция на механиците в бокса също бе решаваща и така пилотите
от едномарковата надпревара успяха да
пресекат карирания флаг за втори път на
международно рали, като поставиха добри времена в своя клас и генералното подреждане. След оспорвана битка с Христо
Геров за втори пореден сезон титлата в
шампионата спечели Григор Григоров. Той
записа четири победи в проведените до
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ТРИТЕ НАЙ-БЪРЗИ ЕКИПАЖА НА HYUNDAI RACING TROPHY СЛЕД ФИНАЛА НА РАЛИ СЛИВЕН ЗАЕДНО С ГЕОРГИ
ГВОЗДЕЙКОВ, СТЕФАН МИТОВ И ПЕТЪР ГЬОШЕВ (ОТЛЯВО НА ДЯСНО).

приключването на броя пет ралита и преди
последното състезание рали „Стари столици” в Шумен си осигури титлата.
Екипажите освен оспорвана борба помежду си доказаха и на другите състезатели в повечето ралита от този сезон, че
са амбициозни и талантливи, записвайки
добри времена в генералното класиране.
На рали „България” Григоров даде пето
време в общото подреждане на всички
класове. На рали „Твърдица - Елена” i20ката на Григор даде седмо време в генералното класиране, Геров записа осмо, а
Симеонов десето.
На рали „Сливен” екипажите на Hyundai
Racing Trophy водеха колоната при серийните автомобили до 1600 куб.см. Григор през
целия сезон до този момент беше най-постоянен и бърз в карането си, а също така

допусна най-малко грешки и взе убедително короната. Геров сериозно му се опъна в
няколко състезания, а докато участваше в
шампионата, Жеков също успяваше да го
победи. Младият талант Симеон Симеонов кара за втора година, като отбеляза
страхотно израстване за това време и
в предпоследното състезание в Сърбия
завърши на второ място.
При Симеон освен от младостта ситуацията се усложнява от това, че той
е картингист от малък и преходът към
ралитата - една много по-различна дисциплина, никак не е лесен. Питайте Кими
Райконен или Роберт Кубица. Мирослав
Ангелов въпреки своите 44 години показа завидна скорост, като на рали България
потвърди максимата, че няма стари и млади, а има можещи и неможещи.

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ
ДОГОДИНА
Какво да очакваме за следващия сезон?
Със сигурност посоката на развитие ще
продължи нагоре с автомобил с по-добри
гуми - хомологирани сликове, подобрена скоростната кутия. Работи се и върху това
Hyundai Racing Trophy да се превърне в балкански шампионат с участието на състезатели от Сърбия, Румъния и Турция. Екипът
на Hyundai Racing Trophy споделя, че и на двете състезания в чужбина интересът към
шампионата е бил много голям от страна
на пилоти – млади и опитни, организатори, отбори и фенове. След страхотните
впечатления, оставени от Hyundai Racing
Trophy на рали „Сибиу” и сръбското рали,
балканският шампионат може да се превърне в реалност.

PRO
Всекидневни икономически и бизнес новини цялата информация от Капитал Daily, обновявана на
живо през деня
Седмични анализи и прогнози всичко от седмичния Капитал
Достъп до 20-годишния архив на Капитал
Неограничен брой справки за български фирми
и данни за индустрии
Класации на фирми и индустриални анализи К100 - Най-големите фирми по сектори
K10 - Най-добрите банки
Презентации от конференции и 10% отстъпка от
таксите за участие в бизнес конференциите на Капитал

Цена за една година: 372 лв. с ДДС

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
НА ИНВЕСТИЦИЯТА
Знанието за всеки PRO
е инвестиция. Изплаща
се още с първата важна
информация, от която
може да се роди идея.

Искам Капитал PRO достъп за компютър,
телефон и таблет
Да ми пращате и вестниците - понякога е
по-удобно да чета на хартия
Подсещайте ме със списък на заглавията
по email
Име и фамилия:

Фирма:
Еmail:

3 бързи начина да
станете Капитал PRO
1. Попълнете талона, снимайте го с телефона и го
пратете на email - pro@capital.bg
2. Влезте на capital.bg/pro и последвайте стъпките
3. Обадете се на 02 4615 349, 0887 243 104
(Може да поискате секретарката да направи някое от
горните)
*Ако искате мислещите хора в офиса да имат личен Капитал PRO,
защото може да попаднат на добра идея, докато си гледат телефона
в събота вечер, пишете ни нa pro@capital.bg или звъннете на
0887 243 104, 0899 817 582 и ще ви направим фирмено предложение.

Телефон:
Адрес (ако искате вестниците):

*Ако искате Капитал Daily в офиса, а седмичния Капитал
вкъщи, защото идва в събота и ще има повече време да го
прегледате на спокойствие, напишете тук втори адрес - за
получаване на седмичника в събота:

Адрес 2:

