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АВТОМОБИЛНИЯ СЕКТОР

Автомобилната
индустрия във времена
на коронавирус
Като лакмус за състоянието на икономиката автомобилната
индустрия първа страда при проява на кризи и е сред последните, които се възстановяват. Очаквано, безпрецедентната
парализа на икономическия живот заради епидемията от коронавирус удари силно сектора. Най-малкият проблем беше
отмяната или отлагането на знакови автосалони като тези в
Женева, Детройт, Париж, Пекин...
На практика всички големи заводи в Европа, Китай, САЩ
и т.н. бяха затворени. Спряха производство голяма част от
доставчиците за индустрията, включително и в България.
Това доведе до намаляване на производството с над 1.5 млн.
броя до началото на април само в Европа. Недостиг на автомобили обаче не се очаква, защото и продажбите се сринаха
главоломно - с над 50% за март, само част от който попадна в
дните на икономическа парализа. В неплатен отпуск са над
1.1 млн. европейци, пряко ангажирани в производството на
автомобили.
В този брой разказваме как се промени бизнесът на вносителите и сервизите. Даваме и съвети как да дезинфекцирате
колата си. Но надникваме и отвъд пандемията, защото животът продължава. Компаниите не спират с представянето на
най-новите си модели и да работят по следващите поколения
автомобили. Затова сме се опитали да обобщим най-интересните тенденции, да представим част от важните модели, като
обръщаме внимание и на най-важните аспекти на пътната
безопасност.
Приятно четене!
Георги Пауновски
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Всичко
ТОК

Засилената автономност
на автомобилите и пълната
свързаност са другите
актуални трендове
АВТОР ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ
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А

Автосалонът в Женева в
началото на март трябваше да представи новите
тенденции в индустрията,
но падна в жертва на коронавируса и така и не се проведе. Това,
разбира се, не отложи плановете на компаниите да лансират новите си модели.
В резултат изложението в Женева
стана първто своеобразно виртуално
подобно събитие, като нищо чудно това
да се окаже бъдещето на автосалоните.
Както е известно, от няколко години има
отлив на изложители от традиционните автоизложения, като обяснението
са високите разходи и ниската възвръщаемост на инвестициите. В резултат
салонът във Франкфурт остана в миналото, като вече се търси ново място за
неговото провеждане. Печеливши промени в организацията търсят и други
изложения.
В Женева също беше ясно, че ще
липсват знакови марки, като площи
не ангажираха Cadillac, Citroen, Ford,
Jaguar, Lamborghini, Land Rover, MINI,
Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Opel, Subaru,
Tesla и Volvo. При отмяната на изложението присъстващите компании избраха
нова сцена за премиерите си - YouTube.
Началото на on-line салона в Женева
беше дадено на 2 март с излъчване на
живо на избора на автомобила на годината за Европа (подробности виж на стр.
…). На 3 и 4 март - първоначално предвидени като дни за пресата на изложението, онлайн излъчвания представиха
новостите от марки като Mercedes, BMW,
Audi, Porsche, Volkswagen, Honda, SEAT
и други.
Серийните и концептуалните модели

демонстрираха и основните тенденции,
които ще бележат развитието на автомобилната индустрия в следващите години
- намаляване на разхода на гориво, все
по-широко навлизане на електромобилите, проправяне на пътя на автономните
коли и все по-голямата синхронизация
между автомобил и смартфон.
Очакванията за 2020 година бяха да
е поредната със сериозен ръст на навлизането на електрифицираните коли.
Основания за това имаше, след като през
миналата година в цял свят бяха купени общо 2.1 млн. плъгин и електрически автомобили, което беше ръст от 9%
спрямо 2018 г. И то на фона на общ спад
в продажбите.
Агенция Bloomberg прогнозира, че
тази година ще има още 14% ръст, за
да стигнат продажбите на подобни модели до 2.4 млн. бройки. Пандемията
от новия коронавирус и задаващата се
заради него икономическа рецесия нищо
чудно да объркат тези планове.
Така или иначе обаче животът продължава и плановете на производителите да лансират нови модели на ток
за момента не изглежда да бъдат преразгледани. Така до края на годината
за европейците изборът ще се свежда
до цели 175 различни модела.
В полза на налагането на хибридите
и електромобилите работят и задължителните от следващата година драстично по-ниски средни нива на емисии от
въглероден диоксид за гамата на всеки
производител. За масовите марки става
дума за 95 грама на километър при 120
сега, а за всяко превишение ще се дължат сериозни глоби.
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Новите
модели с
традиционни
двигатели

Разбира се, на автосалона в Женева дебютираха
и редица модели с традиционни двигатели. Сред
тях е новото Audi A3 Sportback. Моделът предлага повече вътрешен простор и функционалност
при запазени компактни външни размери на
каросерията.
Новото А3 вече предлага комуникация Car-toX-Services за обмяна на информация между колата и инфраструктурата. Когато тази услуга стане
масова, водачът ще може да намира свободни
места за паркиране по улиците или да преминава
по маршрути с по-слаб трафик. На разположение
е и Audi connect ключ, който позволява отключване, заключване и стартиране на автомобила чрез
работещ на основата на операционна система
Android смартфон. Двигателите са дизелови и
бензинови с мощности между 116 и 150 к.с. На разположение е и пълен набор асистиращи системи.
Първите доставки се очакват през май.
Бензин, хибрид и дизел, това е изборът на всички, които искат да карат най-мощните версии на
Volkswagen Golf. Модификациите GTI, GTD и GTE
дебютираха едновременно преди броени дни.
Golf GTI е на пазара вече 44 години, а в последното си поколение има мощност 245 к.с. Толкова
предлага и плъгин хибридът GTE, в който автономният пробег на електричество е увеличен и
вече достига около 60 километра. Първият Golf
GTD беше лансиран през 1982 г. и в последното си
поколение разчита на 2-литров четирицилиндров
турбодизелов двигател с максимална мощност
200 к.с. и 400 Нм максимален въртящ момент.
Инженерите на Volkswagen са усъвършенствали ходовата част на новите Golf GTI, GTE и GTD.
За пръв път при новите спортни версии се използва и новата система за контрол на динамиката
на пътя Vehicle Dynamics Manager. Адаптивната система за контрол на окачването променя
в реално време характеристиките на работа на
ходовата част.
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Българската
следа

На изложението в Женева свой щанд трябваше да
има и компанията SIN Cars, която има планове да
произвежда електромобили в Русе. Тя беше приготвила да покаже електрическа рикша, микробус на
ток, автомобил за куриерски доставки и транспорт в
големите градски центрове, също на електричество,
както и суперспортен автомобил с бензинов двигател.
Триколката, предвидена да вози туристи, е разработена по поръчка на френската компания Mondial
Tuk Tuk и ще бъде ексклузивно произвеждана за нея.
Електрическият микробус L City Sun с 8+1 места има
хомологация М1, може да се движи по публичните
пътищата и е разработен предимно за превозване
на туристи от и до хотели, разглеждане на градски
забележителности или просто за разходка. L CITY
Utility 2020 в категория М1 е електромобил за превоз
на пътници и товари, чиято основна функция е да
зарежда и обслужва магазини, заведения и институции, които се намират в центровете на големите
градове. Различните модификации варират от малки
камиони за доставка до леки автомобили, а изцяло
електрическият пробег е до 400 км.
Суперавтомобилът SIN R1 650 e нова ексклузивна
разработка. Той е сглобен в Италия. Суперколата развива над 300 км/ч и ускорява до 100 км/ч за по-малко
от 4 секунди.
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Масова
електрификация

Като цяло дебютиралите тази пролет
модели ще се запомнят с това, че под
една или друга форма в тях присъстват
допълнителни електромотори. Подходите са различни - от прибавянето му с цел
спорадична помощ на традиционния мотор (меки и традиционно хибриди), през
възможността да се използва за изминаване на типичния дневен градски пробег
(плъгин хибриди) до изцяло електрическо
задвижване (електромобили).
За пръв път с хибридна система ще
е новото поколение на KIA Sorento. Тя
включва 1.6-литров бензинов турбомотор
и електродвигател, като общата системна
мощност е 230 к.с., а въртящият момент
стига 350 Нм.
Четвърто поколение на KIA Sorento ще
е най-високотехнологичният автомобил
на корейската марка, като ще може да се
паркира и отпаркира от дистанция. Освен
това моделът Sorento получава възможност за автономно шофиране от второ
ниво, като за кратки периоди може да се
придвижва самостоятелно с до 180 км/ч.
След като през миналата година пусна
първия си плъгин хибрид на базата на
Superb, Skoda вкара електромотори и в
гамата на Octavia. Зареждащите се от кон-

такта версии на автомобила ще предлагат
между 204 и 245 конски сили (за версията
vRS), като ще изминават само на ток до 60
километра. Octavia ще има и два варианта
мек хибрид - със 110 и 150 коня.
Плъгин и мек хибрид предлага и новото поколение на SЕAT Leon, в което компанията инвестира повече от 1.1 милиарда
евро. Мощностите на моторите и задвижващите системи варират между 110 и 204
конски сили. Електрифицираните модели
на включват още плъгин хибридната версия на Tarraco, както и електрическите
Mii electric и el-Born. Първи хибрид пуска и спортната марка на SEAT - CUPRA.
Моделът Formentor ще е плъгин хибрид.
Три зареждащи се от контакта хибриди
представи BMW. Това са новото BMW 330e
туринг, BMW 330e xDrive туринг и BMW
330e xDrive седан, които имат среден разход на гориво между 1.7 и 2.0 л/100 км. От
BMW Group отчитат, че през 2019 година
са продадени общо 145 815 електрически и
Plug-in хибридни автомобили от марките
BMW и MINI. Плановете на компанията
са през 2021 година 25% от продадените
в Европа автомобили да бъдат електрифицирани, а до 2030 година такива да са
половината купени коли.
Сериозна електрификация се готви и
при Renault. Компанията обяви, че ще
пусне нови хибридни и плъгин хибридни модели, както и нов електромобил.
Хибридни версии от тази година ще имат
моделите Clio, Captur и Megane Grandtour.
Новият електромобил ще е на базата на
Twingo, като с него електрифицираната
гама на Renault ще включва вече осем
представителя.
Обновеният Mercedes E-Class например
се предлага със седем варианта за хибридно задвижване. В тях електрическият
помощник е във вид на интегриран стартер-генератор (ISG) от второ поколение,
произвеждащ допълнително до 20 к.с.
мощност и 180 Нм въртящ момент. Той
се комбинира с четири- и шестцилиндрови бензинови двигатели, 48-волтова електрическа инсталация и води до сериозно
понижаване на разхода на гориво.
За пръв път 48-волтова мека хибридна система влиза и в гамата на третото
поколение на Hyundai i20. Тя е опция за
версиите на i20 със 100 к.с. или стандартно
за автомобилите със 120 к.с. Хибридната
система допринася за 3-4% намаляване
на разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид.
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Автономните
автомобили все
още се приемат
с подозрение

Добрата новина за почитателите на електромобилите е, че три години след като обяви плановете
си да пусне най-практичния и евтин модел на ток,
румънската марка Dacia вече е на крачка от това.
Какво могат да очакват потребителите демонстрира
концептуалната Dacia Spring. Говорим за модел,
по-малък от Sandero, който е 4.07 м дълъг, с пет
врати, четири места и пробег минимум 200 километра. Като плюсове на
електромобила, който се
чака догодина, се посочват здравината, лесното
зареждане и ниските експлоатационни разходи.
И докато за първия
електромобил на Dacia
трябва да почакаме, първото предложение на ток от
Fiat е вече факт. Очаквано,
то е на базата на легендата
500. Третото поколение на
мъника с ретро излъчване е леко пораснало (с 6 см
по-дълго и по-широко), на
първо време ще се предлага само като кабриолет и
ще осигурява изминаването на до 320 км с един
заряд.
Сред екстрите е приложение за смартфон, което
позволява управляване
на редица функции от
дистанция, включително
проследяване на местоположението и подаване на сигнал за кражба. Цената
на малкото електрическо бижу към момента е почти
38 хил. евро, но за специална версия с много екстри
и кабрио, както стана дума.
Търсещите модел на ток с гени на кросоувър от
тази година ще имат още един потенциален избор.
Volkswagen разкри ID.4, за който за момента се знае,
че ще може да е с предно предаване и задвижване
4Х4 и ще изминава до 500 километра с един заряд.

Концерните залагат на автономните автомобили, но преди да ги предложат масово, ще трябва
да променят сериозно потребителските нагласи към тях. Според проучване от началото на
тази година на американската консултантска
компания AAA спокойно биха се возили в кола
без водач едва 12% от запитаните. Седем от
десет анкетирани американци казват, че биха
се чувствали по-сигурни, ако зад волана има човек, който може да се намеси във всеки момент.

Новите
серийни
електромобили
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Поглед в
бъдещето

Изключителен интерес предизвикаха и концептуалните автомобили, които трябваше да дебютират в Женева,
но имаха своите дигитални премиери. Общото между
тях е, че са електрически и на практика самостоятелни,
що се отнася до придвижването им. За момента реализация в обозримо бъдеще обещават от BMW и техния
модел i4. От него още през следващата година трябва
да се роди първото електрическо гранкупе на марката.
BMW Concept i4 има мощност 530 к.с. и ускорение
от 0 до 100 км/ч за около 4 сек. Това са показатели на
модел с V8 мотор в актуалната гама, отбелязват от
компанията. Максимална скорост е над 200 км/ч. Батерията позволява пробег до 600 километра в реални
условия. Любопитна подробност е, че при движение
с ниска скорост колата на ток ще издава звук, композиран от световноизвестния композитор Ханс Цимер.
Той е кръстен IconicSounds Electric и предстои да бъде
използван и от други електрически модели на баварците.
Що се отнася за
Renault Morphoz, той е
оборудван с изкуствен
интелект и истински
виртуален личен асистент. Любопитното е,
че електромобилът се
предлага в две дължини,
като градската версия на
кросоувъра е дълга 4.40
метра, а тази за дълги
пътувания е 4.80 м. Междуосието е съответно 2.73
и 2.93 м, а запасът от ход
- до 400 и до 700 километра. Моделът поддържа
автономно шофиране
от ниво 3, тоест колата
може сама да следи пътя,
но водачът трябва да е
готов да поеме управлението при нужда.
Освен това Morphoz
общува с околната среда, като може да разменя информация с умни
пътища, светофари,
други автомобили и т.н.
Софтуер позволява ток от батерията да се използва
за захранване на уреди в дома, от който се зарежда.
Автомобилът разполага с допълнителен пакет акумулатори, които могат да бъдат оставяни за зареждане на
специални станции, откъдето да се вземат заредени.
Morphoz е готов и да се включи в паркове от споделени автомобили, като разполага с възможност всеки
смартфон да се превърне в ключ за достъп.
Интересен концептуален модел представи и
Hyundai. Prophecy concept демонстрира бъдещи линии от дизайна на марката, както и технологии, по
които се работи. Сред новите технологии са прецизни
пикселни светлини и ниво на автономност 3. И тук
водачът трябва да има готовност да се намеси, но не
чрез волан и педали, а с помощта на джойстик.
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Вносителите
на автомобили и
извънредното положение
Повече дистанционни услуги и
обслужване от врата до врата са найголемите новости

ЕЛА И МЕ ВЗЕМИ
Типичен пример за това е услугата от врата до врата, при която автомобилът се взима от определен адрес за сервизиране и се връща на посоченото
място, след като е обслужен или ремонтиран и дезинфекциран. Такава
екстра към момента предлагат Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Dacia (за
дилъра „Еспас ауто“), Honda, Fiat, Ford, Jaguar, Land Rover, KIA, Mazda,
Mercedes, MINI, Nissan (“Н ауто София“), Opel („Еспас ауто“), Peugeot,
Renault („Еспас ауто“), Suzuki, Volkswagen и Volvo. И досега такава услуга предлагаха вносителите на Jeep (“Витоша ауто”), Infiniti и Lexus.
Разбира се, заявките се правят по телефон, електронна поща или
специално разработени платформи на сайта на вносителите. Плащането
става с банкова карта по електронен път. Част от компаниите предлагат
и видео от ремонта.

АВТОР ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

И

Извънредното положение, наложените ограничения и даваните
препоръки с цел спиране на разпространението на коронавируса
промениха редица бизнеси. Те
засегнаха и автомобилните вносители и оторизираните сервизи.
За да се адаптират, те предложиха повече
дистанционни услуги и обслужване от врата до
врата. Така вече и собствениците на по-широк
кръг марки получиха екстри, които доскоро
бяха запазена територия за притежателите на
коли от луксозни брандове.
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САЙТЪТ КАТО ШОУРУМ
Що се отнася до комуникацията между фирмите и техните клиенти, наред с телефона влизат
и различните приложения за комуникация,
новост са видеоразговорите. Дилърите на Peugeot, Dacia, Renault,
Nissan и Toyota предлагат и индивидуална видеосесия за харесан
автомобил, като той се разглежда
от всички гледни точки.
Онлайн услугите, предлагани
от вносители, пък включват на
практика пълния процес, съпътстващ покупката на един автомобил - конфигуриране, получаване
на оферта, лизингов калкулатор,
заявка за оферта за изкупуване
на притежаван автомобил. Или
както обобщават от Toyota, “днес
уебсайтът ни е най-голямото дилърство в страната”.

СРЕД УСЛУГИТЕ ПОПАДА
И ОНЛАЙН ПОКУПКА
НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И
АКСЕСОАРИ И ДОСТАВКАТА
ИМ С КУРИЕР.
Иначе дилърствата на вносителите остават отворени, като,
разбира се, са взети строги мерки по дезинфекция. Клиентите, които
предпочитат да дойдат
на място, разполагат с
дезинфектанти и почистващи средства, както и бива
осигурено комфортно разстояние
между тях и служителите, което да
им осигури безопасна среда на място.

Peugeot 208

Компактен модел е
новият автомобил
на годината
в Европа

АВТОР ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

Победителят е избран
измежду 48 модела,
излезли на пазара през
миналата година
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BMW 1-Series

Ford Puma
Porsche Taycan

Н

Новият автомобил на
а годината за Европа е Peugeot
eot 208.
Той беше избран на 2 март от
60 автомобилни журналисти
алисти
от 23 страни.
8 модеПървоначално журито подбра 48
ла, излезли на пазара през миналата
та година. От тях бяха избрани седем финалиста.
алиста.
Peugeot 208 получи 281 точки, като
ато втората и третата позиция са за електромоктромобилите Tesla Model 3 (242 точки) и Porsche
Taycan (222). Следват Renault Clio
o (211),
Ford Puma (209), Toyota Corolla (152) и BMW
1 Series (133).

S-CLASS
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Renault
Clio

Peugeot 208 излезе на пазара едновременно с двигатели на бензин и дизел, както
и в електрическа версия. Приборното табло
на автомобила, което е революционно, пък
е разработено в българския център на технологичната компания „Вистеон“.
Peugeot печели титлата автомобил на
годината в Европа за шести път. През 2017
година триумфира 3008, през 2014-а кола на
годината стана моделът 308, през 2002-ра
Peugeot 307, през 1988-а Peugeot 405, а през
1969-а Peugeot 504.
Финалното гласуване се излъчваше на
живо от мястото, където се провежда автосалонът в Женева, но на церемонията
не присъстваха журналисти и други гости, а само президентът на организацията
„Кола на годината в Европа“ Франк Янсен
и водещ от германското списание „Щерн“.
Причината беше коронавирусът, заради
който беше отменен автосалонът в Женева
за тази година. От девет години именно
изложението в Швейцария е мястото, където се определя победителят на пищна
церемония.

Toyota Corolla

Tesla Model 3
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НОВИЯТ АВТОМОБИЛ
на годината в
България е кросоувър

АВТОР ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ
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снимка Илият Телкеджиев, lap.bg

V

Volkswagen T-Cross е новият автомобил
на годината за България. Той беше избран от пишещите за коли журналисти,
членове на „Прес авто клуб - България“
(ПАК) в началото на февруари.
Кросоувърът се справи с конкуренцията на други
23 модела, които се състезаваха в шест категории. За
пръв път победителят беше определен на балотаж,
провел се между Skoda Scala и Volkswagen T-Cross.
ПАК обединява 37 пишещи за автомобили журналисти. За трети път автомобилът на годината беше
избран между победителите във всички категории
с гласуване на живо на самата церемония.
За титлата „Автомобил на автомобилите“ спориха Renault Clio, Ford Ranger Raptor, Jaguar I-Pace,
Skoda Scala, Volkswagen T-Cross и BMW Серия 8 Gran
Coupe.
В началото на конкурса в надпреварата се включиха близо 60 модела. От тях бяха отсети по пет финалиста във всеки клас. Единствено при мултифункционалните автомобили претендентите бяха три.
Членовете на ПАК оценяваха колите по шест
основни критерия - дизайн, задвижване, функционалност, пътно поведение, безопасност и цена/
предлагане.
При леките автомобили победител стана Skoda
Scala, която надделя над BMW 3, Mazda 3, Peugeot
208 и Renault Clio.
Титлата най-добър кросоувър за България заслужи Volkswagen T-Cross, справил се с конкуренцията
на Honda CR-V Hybrid, Mazda CX-30, Range Rover
Evoque и Skoda Kamiq.
В категорията мултифункционални превозни
средства победител е Ford Ranger Raptor, надделял
над SsangYong Musso и Mitsubishi L200.
При екологичните модели триумфира електрическият Jaguar I-Pace. Тук е моментът да припомним, че
това е световният и европейският автомобил на годината за 2019 г. Останалите претенденти бяха Renault
Zoe, Audi e-tron, Honda CR-V Hybrid и Skoda Superb iV.
Сред градските модели членовете на „Прес авто
клуб - България“ предпочетоха Renault Clio, надделяло над Nissan Juke, Peugeot 208, Skoda Kamiq и
Volkswagen T-Cross.
Последната категория обединява премиум моделите, като тук автомобилните журналисти дадоха
предпочитанията си за BMW Серия 8 Gran Coupe.
Подгласници са Audi A6 allroad quattro, Jaguar I-Pace,
Lexus ES и Volvo S60.
Конкурсът „Автомобил на годината за България“
се провежда за пръв път през 1997 г. До момента
най-много пъти - шест, той е печелен от Skoda.
През миналата година автомобил на година
беше Peugeot 508, а преди това Ford Fiesta и Renault
Megane.
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ПРОДАЖБИ СПОРЕД КУБАТУРАТА

М

Масовото навлизането на
пазара на електрическите
тротинетки засегна сериозно продажбите на най-маломощните мотоциклети - тези
с обем на двигателя до 50 кубика. Тяхната
популярност се дължеше на факта, че могат
да се карат без специална категория, но за
тротинетките дори не е нужна шофьорска
книжка.
Според данните на мотоциклетната секция към Асоциацията на автомобилните
производители и техните официални представители в България (ААП) през миналата година са продадени 170 нови машини
с работен обем на двигателя до 50 кубика.
Година по-рано те са били 210. Този сегмент
е единственият, в който се отчита спад.
Иначе 2019 е втора поредна година, в която новите мотоциклети, продадени в България, са повече от 1000 броя. За миналата
година те са 1071, или с 43 повече от 2018 г.
Разбира се, това са данните на членовете на
ААП, но не всички търговци на мотоцикле-

170

до
50 кубика

253

120 кубика
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207
от 501 до
1000 кубика

390
от 251 до 500
кубика

ти членуват в нея.
Към момента най-търсени са мотоциклети и скутери със средна кубатура на
двигателя. Най-много са продажбите на
машините от 251 до 500 куб. см - 390 бройки,
или с 36.4% пазарен дял. Година по-рано
продажбите в този сегмент бяха 325 броя.
207 двуколесни машини попадат в диапазона от 501 до 1000 кубика, като година
по-рано те са били 174.
В отделните категории естествено
най-много са продажбите в т.нар. Fun bikes,
в която влизат почти всички видове машини - спорт, спорт туринг, нейкид, адвенчър,
къстъм офроуд машините, подлежащи на
регистрация. Тези машини са 55.1% от пазара, или са реализирани 590 мотоциклета
(при 525 броя през 2018 г.).
В следващата категория – 125-кубикови
мотоциклети и скутери със същата и с по-голяма кубатура, са продадени 253 машини,
или 23.6%. И тук има ръст в сравнение с 2018

г., когато сделките бяха 220.
Минимален спад има при мотоциклетите
без регистрация – кросови и ендуро. През
миналата година от тях са купени 59 броя,
или 5.5%, докато през 2018 г. сделките са 62.
Пазарът на ATV-та, купени от членовете
на ААП, е символичен - едва седем продажби, като пет са на Kawasaki и две на Kymco.
През 2018 г. от тях бяха продадени 16 броя.
Що се отнася до най-предпочитаните марки, КТМ остават лидер с 216 реализации,
или 20.2% от пазара. Забелязва се обаче леко
отстъпление от миналата година, когато
бяха купени 222 машини.
На второ място в класирането от 4-та
позиция излиза легендарната италианска
марка Vespa, намерила 130 клиенти за своите
мотоциклети. Пазарният дял е 13.1%, а сключените сделки са с 27 повече спрямо 2018 г.
Honda, които през 2018 г. бяха втори, през
миналата година са трети със 120 машини
(дял от 11.2% и със 16 сделки по-малко).

22 | ЛУКС MERCEDES-BENZ S-CLASS
ПРЕДСТАВЯНЕ VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI

Готов за
БЪДЕЩЕТО

Volkswagen Golf
влиза в осмото
си поколение с
най-съвременни
технологии
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След 45 години на пазара и над
35 милиона клиенти от есента
Volkswagen Golf влезе в своето
осмо поколение. Това е първият
модел на концерна, който предлага пет хибридни версии. Сред тях за пръв
път е мек хибрид с 48-волтова електрическа
система и електромотор, играещ ролята на
стартер-генератор. Той помага на бензиновия мотор при потегляне и ускорение, като
така разходът на гориво намалява с до 10%,
а колата става по-пъргава.
В момента версията Golf eTSI със 150 к.с.,
но ще се предлага и в още две мощности –
110 и 130 к.с. По-късно ще се появят и два
варианта с plug-in хибридно задвижване с
мощности 204 и 245 к.с. и автономност до 60
километра
Гамата от бензинови и дизелови двигатели е с намален до 17% разход на гориво. В
момента изборът е между бензинови предложения със 130 и 150 конски сили. Дизелите
са със 110 и 150 к.с. и с до 80% намалени емисии на азотни окиси. Скоростните кутии са
шестстепенна механична и седемстепенна
автоматична с двоен съединител за моторите със 150 к.с.

ОБЩУВА С ОСТАНАЛИТЕ КОЛИ
Ключова за Golf 8 e свързаността с околния
свят, като това е първият Volkswagen с технологията Car2X. Тя позволява приемане
на сигнали за потенциални опасности от
пътната инфраструктура и останалите превозни средства на разстояние до 800 метра.
Така груповият интелект поставя началото
на нова фаза в развитието на безопасността
на движението.
С влизането в салона на Golf прави
впечатление изцяло цифровизираният му
интериор. Приборното табло стандартно е
дигитално, използващо 10.25-инчов екран,

а инфотейнмънт системата е със сензорен
дисплей с диагонал 8.25 или 10 инча. Сред
опциите присъства и head-up дисплей, който
прожектира най-важната информация на
нивото на очите на шофьора.
Дигитализацията по никакъв начин не
е попречила на ергономията на кокпита.
Въпреки че броят на класическите бутони е
сведен до минимум, настройките на всичко
по колата става лесно и интуитивно. За това
помага и възможността за конфигуриране
на няколко екрана на мултимедията.
В салона има голям брой места за дреболии,
включително поставка за безжично зареждане
на мобилен телефон, вграден калъф за очила
на покрива, голяма осветена жабка, регулиращ се по височина подлакътник с ниша под
него и т.н. Пътниците отзад могат да разполагат с отвори за въздух, две USB Type-C гнезда,
като крайните две седалки могат да са с подгряване. На гърба на предните седалки има
джобове. Багажникът е с минимален обем 380
литра, а със сгъване на делимата на две части
облегалка той стига 1237 литра.

КОМАНДВАН ОТ ДИСТАНЦИЯ
Що се отнася до свързаността, чрез eSIM картата за мобилна комуникация и достъп до
интернет водачът и неговите спътници получават достъп до нарастваща гама онлайн
базирани функции и услуги. Още базовата
версия на пакета We Connect предлага възможност за отключване, заключване и стартиране на Golf през смартфон, повикване на
пътна помощ и спешна помощ при злополука, информация за актуалното състояние на
автомобила (заключени ли са вратите, има
ли работещи светлини, техническото състояние и др.), данни за пътуването, местоположение на паркирания автомобил, график на
сервизното обслужване и т.н.
Платената услуга We Connect Plus пред-

лага допълнително дистанционно задействане на клаксона и светлините, контрол
на алармата срещу кражба, настройки на
допълнителното отопление, управление на
вентилацията, информация в реално време
за пътната обстановка с данни за опасности по маршрута, интернет радиостанции,
стрийминг на мултимедийно съдържание
и Wi-Fi точка за достъп до интернет.

С ВТОРО НИВО НА АВТОНОМНОСТ
Както и досега, Golf може да се поръча със
стандартно и спортно окачване, както и с
адаптивна ходова част. Опционалната система за промяна на настройките на основните системи по колата освен комфортни,
спортни и еконастройки вече има и индивидуални. Като цяло на пътя Golf 8 предлага
добър баланс между комфорт и динамика.
Разбира се, автомобилът разполага с всички най-съвременни системи за безопасност,
сред които спирачен асистент, избягващ
удар с друго превозно средство, велосипедист или пешеходец, и помощник за поддържане на избраната лента на движение.
Опционалният асистент за пътуване дава на
новия Golf второ ниво на автономност, тоест
автомобилът може да ускорява, намалява,
спира и потегля в зависимост от трафика
и да следва извивките на пътя. Част от серийното оборудване с пряко отношение към
безопасността са и LED фаровете.

ТОВА Е
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI
Дължина 4.29 м  Ширина 1.80 м  Височина
1.46 м  Междуосие 2.64 м  Бензинов двигател 1498 куб.см, 150 к.с., 250 Нм  Скоростната кутия 7-степенна, автоматична с
двоен съединител (DSG)  Ускорение 0-100
км/ч: 8.5 сек.  Среден разход на гориво 5.4
л/100 км  Цена на Golf от 41 693 лв. с ДДС
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Най-сериозният проблем на
пътя е разсейването
Димитър Илиев е
осемкратен рали
шампион на България.
През 2008 година
заедно с баща си
Владимир Илиев
(също бивш пилот,
бивш председател
на Българската
федерация по
автомобилен спорт
и е преподавател
по специалност
„Автомобилен и
мотоциклетен
спорт“ в НСА)
основава Safety Driving
Academy. Академията
организира обучения
за безопасно
шофиране.
Разговаряме с
Димитър Илиев
за подготовката
на шофьорите,
основните
грешки на пътя,
предизвикателствата
при пътуване през
пролетта и лятото

Димитър Илиев

снимки Личен архив
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ЗАЩО РЕШИХТЕ ДА НАСОЧИТЕ ВНИМАНИЕТО СИ ОТ АВТОМОБИЛНИЯ СПОРТ КЪМ
ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ И КОЛКО ВРЕМЕ
ВЕЧЕ СЕ ЗАНИМАВАТЕ С ТОВА?
- Автомобилният спорт винаги е бил
моят живот, страст и любов. Обичам го,
но за всяко нещо има време. Като си млад,
можеш да поемеш рискове, с времето това
става по-трудно, а те по-плашещи. А няма
как да печелиш, без да поемаш рискове.
Направих 20 години автомобилни състезания. Това е уморително, изцеждащо,
сложно за организация и трудно за реализация. В посока пътна безопасност работя
от много години, още докато се състезавах.
Баща ми ме подтикна. Двамата основахме
тази академия през 2008 г., но по темата
автомобилна безопасност работим още от
1997 г.
Опитът и знанията е хубаво да се споделят, за да са от полза на хората. Бях
провокиран да развивам тази дейност от
неприятното усещане, че когато видя катастрофа, виждам каква е грешката, защото е
станала, какви умения са можели да я предотвратят. Понякога са били нужни съвсем
малко допълнителния знания, за да може
човек да оцелее. При шофирането може за
цял живот да не попаднеш нито веднъж
в критична ситуация, но ако ти се случи
и не си подготвен, се стига и до фатални
инциденти.

Враг №1 на пътната
безопасност
са мобилните
телефони.

С ОБУЧЕНИЕТО НА КОИ ВОДАЧИ Е ПО-ЛЕСНО – МЛАДИТЕ ИЛИ ПО-ОПИТНИТЕ, КОИТО
ИМАТ САМОЧУВСТВИЕТО, ЧЕ ЗА ТЯХ НЯМА
ТАЙНА НА ПЪТЯ?
- Като техника на управление по-лесно
се работи с младия шофьор. Той няма заучени погрешни навици по отношение на
въртенето на волана, позицията на седене,
спазването на дистанция. Но, ако говорим
за разсъждението, е по-лесно да работиш с
опитния шофьор. Опитът е незаменим. Той
е по-лесно да бъде убеден защо едно нещо
е добре да го прави, а друго не е добре да
го прави.
Тази година направихме зимна писта.
Хората, които идваха, ги виждах как не
знаят как да спрат, да потеглят, да завият. След няколко часа всеки беше тотално различен. В условия на проба - грешка научаваш урока, колкото и да не ти се
удава шофирането. В края на курса всеки
знаеше как да спре, колко да подходи, да
реагира при недозавиване и свръхзавиване.
Много горд съм от това, че в рамките на
часове излязоха уверени във възможностите си шофьори, че могат да се справят
на най-опасния вид настилка.

КОЛКО ХОРА СА ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ВАШАТА
АКАДЕМИЯ?
- Дванадесет години работим активно. В
началото нямаше голям интерес. Повечето
хора смятат, че нямат нужда от такава подготовка, защото имат книжка и могат карат. С напредване на времето ясно се осъзна
необходимостта от това да се подобряват
уменията зад волана. От година на година
интересът расте и сега обучаваме над 2000
души годишно.
КОЯ Е НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНАТА ОПАСНА
ГРЕШКА НА ПЪТЯ?
- Най-сериозният проблем е разсейването. Много лесно губим концентрация и
вниманието към това, което се случва пред
нас. А на пътя няма момент, в който можем
да си позволим този лукс. Шофьорът постоянно трябва да гледа какво следва, каква
грешка може да допусне друг водач, да я

предвиди и да реагира.
Световната пандемия, ако говорим за
катастрофите, сега са мобилните телефони.
Те са враг номер 1 на пътната безопасност.
В тях има всичко, получаваш десетки съобщения и ако човек се отпусне и реши да
си види вайбъра или да прочете поредния
SMS, въпросът е „Къде ще стане белята“, а
не „Дали ще стане“. Сто процента някъде
ще стане.

В обучението на
водачи има много
проблеми.

КАК ПРИЕМАТЕ АСИСТИРАЩИТЕ СИСТЕМИ
В АВТОМОБИЛИТЕ, ТЕ ЛИ СА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЕДНИ ПО-БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА?
- Подкрепям усилията на производителите да развиват своите модели в посока пътна безопасност. Сега инженерната дейност
е в апогея си. Това помага много. Достатъчно е да споменем антиблокиращата система
на спирачките, стабилизиращата програма,
спирачния асистент... Стабилизиращите
системи, които избягват недозавиването и
свръхзавиването, са спасили много животи,
не може да се каже колко.
Или спирачният асистент – човек има
нужда от време, за да реагира, за да натисне
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Асистиращите
системи помагат,
но най-важната
система за
управление остава
водачът.

спирачката, като често не използва пълния
потенциал на спирачките. Тази система
реагира без забавяне, като прилага максимално спирачно усилие. Тя пести метри от
спирачния път. Трябва да се има предвид
обаче, че и тези системи не са съвършени.
Приятел ми разказа как колата му набила спирачка на магистрала в крайна лява
лента, защото системата засякла носен от
вятъра найлон. Разбира се, подобрения ще
има, но най-важната система за управление
остава водачът.
ПОЛУЧАВАТЕ ЛИ ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ
ВАШИ КУРСИСТИ С БЛАГОДАРНОСТИ НАПРИМЕР, ЧЕ СА ИЗБЕГНАЛИ ИНЦИДЕНТ?
- Това носи най-силно удовлетворение.
Последно една жена се обади да каже, че
благодарение на това, че е оставила дистанция пред предния автомобил, като е
спирала зад него, е избегнала катастрофа.
Защото и това е важно, да спреш така, че да
можеш да заобиколиш предния автомобил
без излишни маневри.
Тя е видяла, че към спрялата колона автомобила лети ТИР, който няма как да спре,
изнесла се е в лявата лента, преградена с
конуси, камионът и е минал отдясно и се е
врязал в спрените коли. Нейната кола не е
била засегната, а е можела дори да загине.
Такива разкази ни носят удовлетворение.
ПОКРАЙ НОВАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА
И ЗАБРАНИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ХОРА НА
ЕДНО МЯСТО ОБМИСЛЯТЕ ЛИ НЯКАКВИ
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ВИДЕОУРОЦИ?
- Отменихме обученията. Имаме запитвания за онлайн обучения, работим по въпроса. Но аз съм на мнение, че теорията е
хубаво нещо, но практиката е в основата.

Това е вариантът да се повлияе директно
върху уменията на шофьора, още повече че
в обучението търсим индивидуален подход
към всеки.
ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ ТЕМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА НОВИТЕ ВОДАЧИ Е ОБЕКТ НА
ДИСКУСИИ. СПОРЕД ВАС КАКВО Е НАЙВАЖНО ДА СЕ ПРОМЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО?
- Там проблемите са много. Има пропуски, не са малко и не могат да се решат
с един замах. Можем да започнем още от
отношението към изкарването на правоспособност. Хората имат за цел да сложат
книжката в джоба. Не се гледа на това като
отговорна дейност, която застрашава човешки животи. Има хора, които не могат
да паркират, и за тях това е голям проблем.
Не това не е големият проблем, големият
проблем е, че не могат да спират. Това е
страшното.
Но те няма и как да бъдат научени, защото няма полигони. Освен това трафикът
не позволява изминаване на нужните разстояния. Аз все пак съм оптимист, защото
браншът взима сериозно под внимание
този проблем и се забелязва цялостно подобрение. За все повече инструктори е важно
да пуснат на пътя отговорен шофьор.
ВЛИЗАМЕ В ПРОЛЕТТА. КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ТОЗИ ПЕРИОД?
- Многото валежи са единият рисков фактор. Създава се опасност от аквапланинг, а
това е най-бруталната критична ситуация,
защото се случва при висока скорост и напълно неочаквано.
Останалият на платното пясък от опесъчаването зимата е другият. Образуват се
коловози от пясък, които не са за подценя-

ване. Ако в завой стъпите с натоварената
страна на автомобила си върху пясъка,
винаги има риск колата да загуби сцепление – да не дозавие или презавие. Това, че
вече няма сняг, не значи, че трябва да се
кара бързо. Трябва да си дадем време за
адаптация.
ПОДГОТОВКАТА НА АВТОМОБИЛА СЪЩО Е
ВАЖНА, КАКВО Е НАЙ-ВАЖНО ДА СЕ ПРОВЕРИ СЛЕД КРАЯ НА ЗИМАТА?
- След зимата трябва да минем отново на
летните гуми. Много шофьори правят грешката да си оставят зимните гуми, които са
карани няколко сезона, за да ги доизтъркат.
В случая не е важен грайферът, а смеската.
Важна е съставката на гумата. Зимната
гума се прави от много мек каучук и е абсолютно неподходяща за топлото време.
СЛЕД НЯКОЛКО МЕСЕЦА ИДВА И ЛЯТОТО.
ЗА ТОЗИ СЕЗОН КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ
РИСКОВЕ?
- Лятото е с най-много загинали по пътищата, въпреки че всичко е идеално – времето е слънчево, денят е дълъг. Хората се
отпускат, карат бързо, много пътуват. Това
всъщност води до многото жертви именно
заради идеалните условия. Във всеки сезон
трябва да се внимава и човекът зад волана
да се опитва да разгадава откъде и как ще
му дойдат опасностите.

Аквапланингът е
най-бруталната
критична ситуация.
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Електрифицираната
ЛЕГЕНДА
Subaru Forester
прибави вътрешно
пространство
и намали разхода

С

След 23 години на пазара и близо
4 млн. продажби Subaru Forester
влезе в своето пето поколение.
Изграден на нова платформа, с
повишена устойчивост на огъване, усукване и поглъщане на енергията и с
почти същите размери като предшественика
си, автомобилът е със значително по-голямо
вътрешно пространство.
Първото, което ми направи добро впечатление, е улесненото влизане в салона, дължащо
се на почти 90-градусовото отваряне на вратите. Вътре усещането за повече място е осезаемо както в областта на раменете, така и пред
коленете на пасажерите на задните седалки.
Кокпитът e стилен, добре подреден, интегриращ по отличен начин управление на
основните функции с класически бутони и
допълнителни възможности за настройки
през реагиращ на допир дисплей с размер 8
инча. Общо три екрана – на мултимедията,
допълнителен над нея и малък на приборното
табло, дават щедро количество информация
на шофьора. На волана са поставени само
най-нужните бутони.

ПРЕДЛАГА СЕ САМО КАТО ХИБРИД

Това е Subaru Forester e-BOXER
Дължина 4625 мм Ширина
1815 мм Височина 1730 мм
Междуосие 2670 мм Бензинов двигател 1995 куб. см, 150
к.с., 194 Нм Електромотор
16.7 к.с., 66 Нм Скоростната
кутия Lineartronic CVT Задвижване Постоянно задвижване на
всички колела, Symmetrical AWD
Батерия Литиево-йонна 13.5
kW Ускорение 0-100 км/ч.: 11.8
сек. Разход на гориво 8.1 л/100
км (WLTP, комбиниран цикъл на
движение)  Емисии СО2 185 г/км
(WLTP, комбиниран цикъл на движение) Ориентировъчна цена
на базов модел 67 990 лв. с ДДС

Голямата промяна при Forester освен новата
платформа е, че в цяла Европа той се предлага единствено с хибридна задвижваща
система е-BOXER. Тя обединява типичния за
Subaru боксер бензинов мотор и електродвигател. Задвижване на четирите колела остава
Symmetrical AWD, което е сериозно предимство
пред други хибриди, разчитащи на електромотор за задвижване на задния мост.
Допълнителните компоненти не нарушават
отличния баланс на масите между двете оси,
което прави автомобила стабилен и приятен за
динамично шофиране. Батерията не ограничава багажния обем, като спрямо предшественика минималният е почти същият (509 литра), но
максималният е увеличен с 215 литра до 1779 л.
Взаимодействието между бензиновия двигател и електромоторa се управлява от електрониката, която решава кой от тях да задвижва
колата, а при нужда се включват и двата агрегата. На ток Forester може да измине около
1.6 км при скорост до 40 км/ч. Батерията се

зарежда от бензиновия двигател и трансформираната в ток енергия, отделяна при спиране
и движение по инерция.
При спокойно шофиране виртуалните предавки на вариаторната скоростна кутия се
сменят незабележимо без никакви тласъци.
В същото време в ръчен режим може да се
използва пълният капацитет на хибридната
система. Удобство е добавянето на функция
за автоматично задържане на автомобила при
спиране, при престой на светофар например.
Това, което ме изненада, е, че въпреки че
е сред най-комфортно возещите автомобили
в сегмента, Forester стои отлично на пътя и
позволява и динамично шофиране без плашещ
наклон на каросерията. Воланът е достатъчно
отзивчив и директен и кросоувърът ще пасне
и на любителите на по-динамичното каране. В
зависимост от стила на каране консумацията е
с до 11% по-ниска от на предшественика.
Системата Symmetrical AWD, клиренсът от
22 сантиметра, трите програми за шофиране на
системата 4х4, сред които два режима X-mode,
и сериозните ъгли на заход (20.2 градуса) и
отход (25.8 градуса) правят Forester един от
най-способните офроуд автомобили в сегмента.
Не липсва и асистент за спускане по наклон.

БЕЗОПАСЕН ПРЕДИ ВСИЧКО
Subaru Forester e-BOXER е най-безопасният
автомобил в класа Small Off-Road/MPV за 2019
г., като признанието е на Euro NCAP. Наборът
от всички нужни асистиращи системи, обединени под името EyeSight, е част от серийното
оборудване. За пръв път при Subaru присъства система за автономно аварийно спиране
при движение на заден ход. Две камери показват картина зад автомобила и от страната на
пътника отпред. Отделна камера следи очите
на водача и при разсейване или заспиване
подава сигнал. Системата разпознава до 5
различни ползвателя на автомобила, като се
задават настройките на конкретния водач.
Пряко отношение към безопасността имат
и серийните светодиодни фарове.

Заявете пробно шофиране
на Forester e-BOXER
на www.subarubg.bg
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Как да
дезинфекцираме
автомобила
срещу коронавирус

АВТОР ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

Е

Епидемията от коронавирус и призивите за
социална дистанция направиха автомобила предпочитано средство за транспорт за
милиони жители на планетата. Последните
проучвания на австралийската камара на
автомобилните индустрии (FCAI) обаче показват, че и
колата се нуждае от ежедневни дезинфекции, за да не
се превърне в място, разпространяващо зараза. Видео
по темата разпространи и центърът за градска мобилност на Москва.
Зоните, които се докосват най-често от ръцете, е
нужно да се дезинфекцират след всяко пътуване. Това
трябва да се прави с маска и ръкавици за еднократна
употреба. Веднъж седмично е добре да обработва
срещу вируси цялата кола,
като за целта се посети
автомивка. Препоръчително е след всяко пътуване
купето да се проветрява, а
филтърът за постъпващия
в салона въздух да се заменя по-често от обикновено.

Ето и съветите:
> Използвайте антибактериални кърпички за почистване
на зоните, които се
докосват постоянно след всяко пътуване.
> Преди качване в автомобила забършете с антибактериални кърпички
всички дръжки на вратите, бутона за отваряне на
багажника.
> След всяко пътуване или преди потегляне дезинфекцирайте дръжките на вратите, волана, планките за
смяна на предавките за автоматика,
бутоните за електрическите стъкла, лостчетата за мигачите, чистачките, копчетата на климатика и радиото, екрана на мултимедийната
система, седалки, интериорни дръжки за захващане, врати, подлакътници, държачи за чаши, вентилационни
отвори и други.
> Ограничете максимално броя на пътниците, с които споделяте превозното средство.
> Не използвайте за дезинфекция на
автомобила агресивни химикали като белина,
водороден пероксид
или спирт с висока
концентрация. Те
могат да повредят
лакирани и боядисани повърхности, да
съсипят кожената
тапицерия и пластмасови елементи.
> След всяко зареждане
на бензиностанции,
работа с терминали за плащане и докосване на банкноти и
монети измийте или дезинфекцирайте ръцете си.
Наблюденията сочат, че тези
прости мерки могат да попречат
на разпространението на коронавируса, без да ограничават сериозно мобилността, обобщават
от FCAI.
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Система за
интелигентно
проследяване на
превозни средства
и управление на
автомобилен парк
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„Frotcom България“ предлага
система за интелигентно проследяване на превозни средства
и управление на автомобилен
парк. Чрез нея ще получите отговори на въпроси и решения на проблеми,
на които досега не сте успели да намерите.
Независимо от бранша, в който работите,
софтуерът на Frotcom ще ви предостави
всички необходими функционалности за
лесното и ефективно управление на вашата флота от автомобили, машини, активи
и други. „Frotcom България“ ви позволява
да повишите продуктивността, печалбата и
качеството на услугите, които предлагате.
Може да конфигурирате функционалностите и модулите на системата, така че да
отговарят на нуждите ви. Част от наличните
функционалности са:
> Следене на данните от бордовия компютър на автомобила (данните от CANBus)
– лесно и бързо само с един поглед можете да наблюдавате разхода на гориво,
оборотите на двигателя, температурата
на охлаждащата течност, както и състоянието на тахографа
> Дистанционно сваляне на данните от тахограф – вече не е необходимо да ангажирате някого да посещава автомобилите
един по един, както и да спирате работата
на автомобила. Лесно, бързо и удобно можете да изтегляте тахографските файлове
от тахографа на автомобила и картата
на шофьора, без да забавяте процеса на
работата, като едновременно с това може
автоматично да ги прехвърлите в TIS-Web
акаунта ви, за да ги анализирате за нарушения на шофьорите и да ги архивирате
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Офис на фирмата
Фирмен карточетец

FROTCOM БЪЛГАРИЯ

за използване по всяко време
> Декларирате пътни такси в България и
Унгария – вече е възможно да декларирате удобно, лесно и бързо пътните си
такси за преминаване през България и
Унгария чрез инсталираното в автомобила Frotcom телематично устройство.
Данните за маршрута на автомобила се
изпращат автоматично към тол системата и на тяхна база се изчислява сумата,
дължима за изминато разстояние
> Проследявате автомобилите с интервал
между отделни позиции 2 секунди – вече
ще знаете откъде точно е преминал автомобилът ви, без да се колебаете дали
е поел по един или друг път. Услугата е
особено подходяща за фирми, чиито автомобили се движат в градски условия, като
по този начин ще знаете с изключителна
точност за всеки автомобил точно по кой
маршрут е преминал
> Планиране на маршрути – задавате по кои
точно пътища да премине автомобилът
ви и получавате известие/аларма, ако шофьорът се отклони от него. За да е по-лесно
за всички, планираният маршрут може да
се изпрати до шофьора на автомобила – на

навигация или Android устройство, и той
да бъде навигиран автоматично по него.
Благодарение на тези и много други услуги вие можете да управлявате флотата си
по-ефективно и продуктивно.
Всичко, от което се нуждаете, за да използва Frotcom, е връзка с интернет и web
browser или мобилно устройство. Системата
може да се използва навсякъде – на работното място, вкъщи или където ви е удобно.
Не се нуждаете и от купуването и инсталирането на допълнителен софтуер.

Предимствата от използването
на Frotcom са:
> Намаляване на стойността на услугата и
увеличаване на продуктивността – чрез
намалени оперативни разходи, разходи
за гориво и поддръжка
> Увеличаване качеството на услугата,
която предоставяте – без закъснения и с
възможност да уведомявате клиента къде
се намира товарът му или кога работата
ще бъде приключена
> По-добро бизнес планиране – знаете какво точно искате и какво да очаквате от
флотата ви
> Повишаване на сигурността - по-малко
кражби и инциденти.
Frotcom е насочен към компании, целящи
оптимизиране, улесняване и автоматизиране на процесите, които извършват със своите
автомобилни паркове и всякакъв вид прикачена техника. С набор от множество различни функционалности, които сами може да
конфигурирате според нуждите си, ще имате
на разположение софтуер, с който лесно и
ефективно контролирате процеса на работа.

Искате да разберете повече за услугите, предлагани от „Frotcom България“?
Може да се свържете с нас на телефони: 0700 45 145 или 032/398-964 | имейл адрес: sales@bg.frotcom.com
или да ни посетите на уебсайт: www.frotcom.com
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КОРОНАВИРУСЪТ ОТМЕНИ
И АВТОСАЛОНИТЕ В ПАРИЖ И ДЕТРОЙТ
Най-посетеният автосалон в света - този в Париж, и един от
най-популярните в САЩ - в Детройт, няма да се проведат
заради епидемията от коронавирус. Американското
изложение трябваше да се проведе през юни, а това
във френската столица - в началото на октомври. Заради
коронавируса беше отменен автосалонът в Женева през
март, а тези в Ню Йорк и Пекин са пренасрочени. Сред
отменените култови автомобилни прояви е и „Фестивалът
на скоростта в Гудууд“.
SMS ИНФОРМИРА, АКО КОЛАТА
Е ВДИГНАТА ОТ ПАЯК В СОФИЯ
Центърът за градска мобилност в София вече съобщава с
есемес за принудително преместен на наказателен паркинг
автомобил. Съобщението се изпраща на телефона, от който
последно е изпратено валидно съобщение за паркиране
в платените зони. В него се посочва на кой наказателен
паркинг се намира колата, неговият адрес, както и
допълнителна връзка към сайта на ЦГМ и горещия телефон
на контактния център на дружеството.
СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА
НА ГАЗОВИТЕ УРЕДБИ Е УДЪЛЖЕН
Срокът за записване в талона на колата на обстоятелството,
че тя използва за гориво газ, ще се удължи до края на
ноември. Целта е да се избегне струпването на хора
пред гишетата на Пътна полиция, което носи риск от
разпространение на коронавируса. През февруари „Пътна
полиция“ направи акция, при която се глобяваше за
нерегистрирани газови уредби. Това създаде напрежение и
опашки пред гишетата, където се сменят талоните.
НОВИ ЕТИКЕТИ ЩЕ СЕ ПОСТАВЯТ НА ГУМИТЕ
Съветът на Европейския съюз прие нови правила за
етикетирането на автомобилните гуми. С регламента се
цели етикетите да станат по-видими и потребителите да
разполагат с повече информация, за да могат да избират побезопасни, по-пестящи гориво и по-тихи гуми. Предвижда
се да бъдат добавени изображения за сцепление при сняг и
лед и да бъде обновен дизайнът на етикета. Регенерираните
гуми също са обхванати от регламента.
МРЕЖАТА ОТ БЪРЗИ ЗАРЯДНИ
СТАНЦИИ IONITY ВЛИЗА В ЦЕНТРАЛНА
И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Мрежата от бързи зарядни станции за електромобили Ionity
започва покритие и на страните от Централна и Източна
Европа, беше обявено през януари. Плановете са да бъдат
направи 21 зарядни точки в Унгария, Чехия, Полша,
Словакия и Словения. Компанията е основана
през 2017 година, като акционери в нея са няколко
автомобилни концерна. Компанията е изградила
около 200 места за заряд, като плановете са през
тази година те да се увеличат с около 50.
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