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Автопазарът
плахо ускорява след
катострофалната 2020
Повече от 15 месеца светът живее под знака от пандемията
от COVID-19, която не остави непроменен пазар и индустрия.
А може би един от най-засегнатите пазари беше този на нови
автомобили, чиито продажби в Европа през първите месеци на
миналата година буквално се сринаха, като в някои държави
спадовете надвишиха 60% на годишна база. Така, статистически погледнато, 2020 се превърна в най-лошата година за
производители и търговци на коли от финансовата криза през
2009 г. насам. Надеждите обаче се, че този удар върху пазара
е краткосрочен и още през тази година той ще започне да се
възстановява - нещо, което се потвърждава от данните за продажбите от първите месеци на тази година.
В този брой на “Капитал Авто” разказваме именно за това
как корона кризата се отрази на автомобилната индустрия
като цяло и как промени работата на фирмите от бранша тук и
по света. Пандемията обаче не спира развитието на автомобилите, като ще ви запознаем и с най-големите промени, задаващи се в следващите няколко години.
Не липсват и практични четива - за бъдещото разделение на
автомобилите в България на база екологичност, планираните
автосалони в страната и информация за актуалните етикети
по продаваните гуми в Европа. Разбира се, предлагаме и тестове на няколко атрактивни нови модела.
Приятно четене!
Георги Пауновски
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Спирачни системи Bosch – осигуряват безопасност
още от 1927г.
Повече от 90 години иновациите на Bosch в спирачните
системи осигуряват безопасност на пътя.
Ще продължим да работим активно за още повече
сигурност и безопасност при шофиране, като залагаме
на десетилетия опит и всеобхватна експертиза.
За да можете напълно да разчитате на нашите продукти

boschaftermarket.com/bg/bg
Tова, което задвижва Вас,
задвижва нас.
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COVID-19 размина
трайно търсене
и предлагане в
автоиндустрията
Недостигът на чипове
спира по-бързото
възстановяване на сектора
АВТОР ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ
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Пандемията от COVID-19 размина трайно търсене и предлагане на нови автомобили. Докато
през миналата година коли на
склад имаше, но нямаше купувачи, сега ситуацията е точно обратната
- производителите не могат да задоволят
нарасналото търсене.
Ударът, който пандемията нанесе на
автоиндустрията, е съизмерим с щетите,
предизвикани от финансовата криза от 2009
г. През 2020 търсенето на нови коли спадна с
14% в световен мащаб. Страните от Европейския съюз бяха сред най-пострадалите, като
сривът на продажбите за миналата година
достигна почти 24%.
България се оказа втора сред страните
от ЕС по срив на продажбите на нови леки
автомобили през 2020 г., като пазарът се
е свил с близо 37%, показваха данните на
Асоциацията на производителите на автомобили в Европа (АСЕА). По-сериозно е намаляло търсенето само в Хърватия - с 42.8%.
В страната с малко над 4 млн. население
обаче са купени 36 005 нови автомобила, докато в 6.9-милионна България (по данни от
последното преброяване) те са едва 22 368.
Кризата удари и пазара на коли втора
ръка, но там свиването у нас се оказа по-слабо - с близо 18 на сто.

МАЛКО ОЧАКВАНИЯТ ДЕФИЦИТ
Очакванията са пандемията да продължи
да оказва влияние върху индустрията, като
поне още година връщането на продажбите
на нивата от преди кризата ще се бави от
един малко очаквам проблем - недостигът на
чипове. Заради затварянето на заводи поради ограничителните мерки, от една страна,
и нарасналото търсене на компютри и всякаква електроника, предизвикано от работата у дома, от друга, светът се изправи пред
безпрецедентен недостиг на тези ключови
и за автоиндустрията компоненти. Рязкото свиване на търсенето в първите месеци
от пандемията накара производителите на
коли да откажат поръчки на чипове, а сега,
когато пазарът върви нагоре, не могат да намерят достатъчно, за да задоволят върналия
се интерес към новите превозни средства. А в
битката за ценните компоненти присъстват
и редица технологични компании, които
са в по-силна позиция заради това, че не са
прекъснали линията си за доставки.
>6
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ПРОМЕНИТЕ
В ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ

А иначе чипове има във всички съвременни автомобили и на практика всички
компании спряха и продължават да спират
поточните линии заради липсата им. Резултатът е липса на складови наличности,
дълги срокове на доставка и разколебаване
на купувачите. Въпреки кризата с чиповете
продажбите сега растат, като от началото
на годината до края на април в световен
мащаб те се повишават с над 32% до почти
28 млн. бройки. В Европа сделките са с над
24% по-високи (3.4 млн. регистрации). България е част от общия тренд, като ръстът е

18.3%, формиран от 7984 сделки.
Все още поводи за оптимизъм обаче
няма, защото в сравнение с предепидемичната 2019 г. изоставането е сериозно.
В същото време проблемът с недостига на
чипове със сигурност няма да се реши тази
година. Според прогнозите на производители като Infineon през първата половина на
тази година заради липсата им в света ще
се продадат с до 2.5 милиона автомобила
по-малко, а до края на годината свиването
на производството може да стигне 5 милиона бройки.

Същевременно промени се наблюдават
и в потребителските нагласи. Все повече
дейности от първоначалния избор, през
конфигурирането на избрания модел, та
чак до покупката му стават онлайн. Според експертите обаче все още е рано да
се говори за смъртта на традиционните
шоурумове.
Драматично се промени и начинът на
лансиране на новите модели. Многолюдните прояви, на които знаменитости, журналисти и шефове от фирмите в автомобилния бранш се срещаха първи с поредната
автомобилна новост, останаха в миналото.
Те бяха заменени от онлайн събития, при
които се използват всички съвременни постижения на дистанционната комуникация,
добавената реалност и технологиите за визуализация.
Ако говорим за България, според председателя на Асоциацията на автомобилните производители и техните официални
представители Храбрин Иванчев най-ясната
промяна в работата на търговците на нови
автомобили е възможността клиентите да си
обслужват колите, без да се налага да ходят
до сервиза. Вместо това представители на
фирми организираха нещата така, че взимат
колите от адреса на клиента, сервизират ги
и ги връщат на адреса.
Отделно схемите за плащане стават доста
по-гъвкави.
Що се отнася до комуникацията между
фирмите и техните клиенти, наред с телефона влизат и различните приложения за
комуникация, като вече повече от година
новост са видеоразговорите, включително
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 една от фирмите, „днес
уебсайтът ни е най-голямото дилърство в
страната“.

съдържание от

Застраховайте
автомобила си само
с няколко клика
Boleron e първият български застрахователен брокер,
предлагащ услугата през мобилно приложение
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Технологиите промениха изоснови редица сектори. Такива
промени настъпиха дори и в
консервативни сфери като банкирането, финансите и застраховането. В някои от тях тези процеси се
случват особено динамично, докато в други
промените настъпват по-бавно, но сигурно. Общото обаче е едно – всички играчи на
тези пазари се стараят да работят в полза на
потребителите и поставят тяхното удобство
на първо място.
Тенденцията за дигитализиране на застраховането е глобална и все по-уверено настъпва и в България. Различни технологични иновации неимоверно могат да направят
сключването на застраховки значително
по-удобен, бърз и гъвкав процес. И докато
големите играчи на пазара действат по-скоро
предпазливо, когато говорим за иновации,
младата българска компания Boleron е готова да промени изцяло застраховането.

и без необходимост от посещение на офис.
Стикерът се получава по куриер с безплатна
доставка за клиента.

„Автокаско“ на месечни вноски
Дигиталните застрахователни услуги за
автомобили, предлагани от застрахователната онлайн платформа, не се изчерпват с
„Гражданска отговорност“. Клиентите на
Boleron имат възможността да направят застраховка „Автокаско“ на своите превозни
средства по всяко време на денонощието,
дори и през уикенда. Процесът отново отнема само няколко минути. В допълнение
към това водачите на автомобили могат да
платят застраховката си на месечни вноски.

„Гражданска отговорност“
за секунди
Boleron e първият български застрахователен
брокер, който предлага закупуване и управление на застраховки през мобилно приложение.
То улеснява крайните потребители при закупуването и управлението на застрахователни
продукти единствено през мобилни устройства. Иновативната услуга привлича интереса
на клиентите – оказва се, че в страната има
интерес към такъв вид услуги.
Едни от най-популярните застрахователни продукти, до които потребителите
на платформата имат достъп, са застраховките „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“. Клиентите могат да сравнят цените
за задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ изцяло онлайн, само по номера
на автомобила. Това важи за всички застрахователи, включително „Уника“, „Дженерали“, „Лев инс“, „Евроинс“, ДЗИ, „Булстрад“,
„Алианц“ и много други. Целият процес по
сключване на застраховката е изключително
бърз и лесен и наистина става за секунди,
по всяко време на денонощието - без чакане

www.boleron.bg

Необходимо е да се въведе само номерът на
колата и софтуерът на Boleron ще покаже
пазарната стойност на колата плюс цените
на различни застрахователи. Клиентът получава полицата веднага по имейл, която е
електронно подписана от застрахователя,
без да е необходимо да се прави нищо допълнително. При разсрочено плащане на
застрахователната полица това се извършва
онлайн с банкова карта, като вноските се
събират автоматично, без допълнително
усилие за клиента.

Предимствата на онлайн
застраховките
Онлайн застраховките са удобни, защото могат да се сключат по всяко време, без чакане
и ходене по офиси. В допълнение към това
клиентите получават застрахователните
си полици веднага по имейл. С мобилното
приложение управлението е още по-лесно,
защото полиците са винаги в телефона и
апликацията подсеща клиента при изтичащи застраховки, които могат да се подновят
с един клик. Освен бързината и удобството
онлайн застраховките имат и други предимства. Сред тях е и фактът, че технологиите,
които стоят зад дигиталното застраховане,
значително намаляват възможността за
грешка при въвеждане на данните.
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Електромобилите
ще са по-евтини от
стандартните
коли до 6 години
Броят на електрическите превозни
средства в света ще се увеличи
от 11 млн. на 145 млн. до 2030 г.
АВТОР ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

Производството на електрически автомобили ще стане
по-евтино от това на модели
с двигател с вътрешно горене
до края на 2027 г., сочи анализ
на BloombergNEF. Според него до средата
на следващото десетилетие техните продажби ще надвишат тези на конвенционалните коли.
Ценовото предимство на електромобилите ще се появи първо при компактните
автомобили още след година-две. След пет
години цените ще се изравнят дори при
големите седани и SUV модели. Към момента в Западна Европа един автомобил
среден клас е със средна цена 18 600 евро
преди данъци и такси, ако използва бензинов или дизелов мотор, и 33 300 евро, ако
се движи на ток. През 2030 г. очакванията
са цените да са съответно 16 300 срещу 19
900 евро в полза на модела на ток.
Основната причина за поевтиняване
на електромобилите е спадащата цена на
батериите. За десет години тя се е сринала седем пъти, а именно себестойността
на акумулаторите формира около една
четвърт от цената на електромобилите.
Очакванията са батериите да продължат
да поевтиняват, като изчисленията са за
58% спад в цената за периода 2020 - 2030 г.
В същото време ново проучване на
Международната агенция по енергетика
(International Energy Agency - IEA) очаква
до края на десетилетието броят на електрическите леки, лекотоварни, товарни
автомобили и автобуси да стане 145 млн.
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при 11 млн. сега. Ефектът от тази електрификация би се изразил в използването на 2 милиона барела на ден по-малко
изкопаеми горива и спестяването на 120
милиона метрични тона на ден въглероден диоксид.
И това е най-песимистичният сценарий. Авторите на доклада посочват, че
ако правителствата по света стимулират
покупките на електромобили чрез различни програми и инициативи, броят на
тези превозни средства на ток може да
стане 230 млн. При подобно развитие на
ситуацията спестените количества горива
ще са в обем 3.5 милиона барела на ден, а в
атмосферата ще се отделят с 200 метрични
тона по-малко въглеродни емисии.
Докладът на IEA сочи, че за цялата минала година са били купени рекордните
3 млн. нови коли, автобуси и камиони на
ток, въпреки че глобалните автопродажби се свиха с 16% заради пандемията от
коронавирус.
Така към 1 януари 2021 г. в света е имало около 10 млн. леки автомобила на електричество и още около 1 млн. лекотоварни
модели, камиони и автобуси.
Превозните средства на електричество
са и сериозен двигател за увеличаване
на приходите на автоиндустрията, като
за покупката им през миналата година в
цял свят са дадени 120 млрд. долара, или
с 50% повече от 2019 г. Според анализа на
IEA предлаганите модели на ток в света
са били 370 към края на миналата година,
което е с 40% повече от 2019 г.

K | РЪСТ НА НОВИТЕ ПОКУПКИ ВЪПРЕКИ ПАНДЕМИЯТА
(брой автомобили)
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Костадин Кичев,

ръководител на отдел в компанията, за новите eBike
технологии и тяхното бъдеще

КАКВИ КОМПОНЕНТИ ЗА EBIKE СЕ РАЗРАБОТВАТ ОТ BOSCH В СОФИЯ И КАКВА Е РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕКИП?
eBike решенията на „Бош“ са изцяло обвързани с електрониката и електрическия
мотор на велосипедите. „Бош“ няма производство на велосипеди, но произвежда механизмите за задвижване на велосипедите.
„Инженеринг Център София“ стана през
последната година ключов офис в разработката на електрическите компоненти за
велосипеди. В нашия офис чрез огромната
експертиза на екипите и отделните хора
ние показахме как може да се повиши качеството в разработката и внедряването на
нови технологии във велосипедите. Имаме
обвързани дейности в разработките на всеки компонент от колелото, като почнем от
зарядното и батерията, през задвижването,
управлението и дисплея. Също така огромен е приносът ни към инфраструктурните
решения и услуги в облачното пространство, както и свързаност на велосипеда с
интернет.
Вече имаме уговорка с германския развоен център да поемем активност не само
в софтуерната част, но и по механиката и
хардуера на компоненти в София. По този
начин участието ни става ключово в разработките на новите генерации електрически
велосипеди.

ЗАЩО BOSCH СЕ НАСОЧИ ИМЕННО КЪМ РАЗРАБОТКАТА НА EBIKE ТЕХНОЛОГИИ?
„Бош“ винаги е бил лидер във внедряването на нови технологии. Затова не е изненада, че е лидер и в компонентите за
електрически велосипеди. eBike не е просто електрическо колело, то е път към намаляване на мръсния въздух в градовете,
път към по-зелен свят чрез използването
на най-новите технологии. Точно това ни
мотивира да станем и ние част от света на
електрическите велосипеди.
КАКЪВ Е ЕКОЛОГИЧНИЯТ АСПЕКТ НА
EBIKE? КАК ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ КОРЕСПОНДИРА С ДРУГИ ПОДОБНИ ТЕНДЕНЦИИ КАТО
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И АВТОНОМНИ КОЛИ?
Както електрическите автомобили, така и
електрическите велосипеди имат сериозно
въздействие за постигане на по-чисти градове и въздух. Задвижването на едно колело е
в пъти по-ефективно енергийно от това на
електрическата кола. По този начин едно
колело е много по-екологично и допринася
за намаляване на вредните емисии на CO2.
За сравнение - една кола произвежда около
7000 кг CO2 на пътник, един автобус произвежда около 2500 кг CO2 на пътник, докато
едно електрическо колело - около 300 кг.
Електрическото колело е и ключов играч
в транспортните схеми в градовете и селищата в Европа в момента. Придвижването
между близки села и градове, както и до
работа става много по-достъпно от преди.
Проучвания в Англия показват, че електрическите велосипеди са и стъпка за връщане
към нормалния живот отпреди коронавирусната пандемия. Те спомагат за намаляване на хората в градския транспорт, за
по-безопасното пътуване до работа (https://
www.bbc.com/news/business-52711992).
Технологично един нов електрически
велосипед е много сходен с електрическите

снимка Лилия Йотова

„Бош Инженеринг
Център София“
вече е ключов играч
в разработките за
електрически велосипеди

Костадин Кичев е ръководител на отдел в „Бош Инженеринг
Център София“. С електроника
се занимава от много ранни ученически години покрай баща си,
който също е инженер. Професионалната си кариера започва
още в 10 клас във фирми, които
произвеждат и проектират
електроника и софтуера към
нея. През 2007 започва кариерата си в автомобилната индустрия с множество проекти. От
2015 г. е ръководител на отдел,
в „Бош“ е от началото на 2019 г.

автомобили. Ползват се същите процесори, микроконтролери, батерии, софтуерни
стекове и много други, дори и комуникацията между компонентите на велосипеда
е изградена по същия начин, както в една
кола. Има алгоритми с изкуствен интелект,
подобни на тези в автономните автомобили.
Например може да се разпознае дали един
велосипед се краде и да се подаде сигнал
с помощта на база данни и изкуствен интелект. Самата навигация на велосипеда
е сравнима с тази на автомобилите и е изцяло свързана с облачните услуги, което
предизвиква нов вид емоции при карането
на колело.
КОЛКО ГОЛЯМ Е ПАЗАРЪТ ЗА EBIKE НА СВЕТОВНО НИВО И КАКВИ СА ПРОГНОЗИТЕ ЗА
НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ? КАКВИ СА ОСОБЕНОСТИТЕ, КОИТО СЕ ОТКРОЯВАТ ПРИ НЕГО?
Очаква се огромен ръст на дела на електрически колела в общия брой на велосипедите,
които се произвеждат, и според „Форбс“

съдържание от

той ще достигне до 17 милиона произведени електрически велосипеда до края на
2030 г. (https://www.forbes.com/sites/
carltonreid/2020/12/02/e-bike-sales-togrow-from-37-million-to-17-million-peryear-by-2030-forecast-industry-experts/).
Конкуренцията в момента става все по-голяма, тъй като пазарът е много голям. Найважно е да си пръв в иновациите на този тип
продукти, с което „Бош“ се гордее. Новите
генерации на електрически велосипеди са
снимка Лилия Йотова

изцяло свързани в облачното пространство
и предоставят много нови функции, като
например тренажор с план за физически
активности, и по този начин съчетават няколко продукта в един. Отиваш до работа и
в същото време правиш фитнес тренировка.
В бъдеще който извади по-добър и повисокотехнологичен електрически велосипед, ще има и преимущество на пазара.
Има много медийни страници, в които се
правят ревюта, тестове и препоръки за такива колела, и важното е ние да се съобразим
с пазарните нужди. (Както например пуснахме електрическо колело с най-високия
въртящ момент за нуждите на планинското
колоездене.)
Или, накратко, първият печели.
КАКЪВ Е ПАЗАРНИЯТ ДЯЛ НА BOSCH ПРИ
EBIKE КОМПОНЕНТИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ
И КАКВА Е РОЛЯТА НА КОМПАНИЯТА В ПОШИРОК АСПЕКТ?

„Бош“ продава своите решения на различни
производители на колела по целия свят и
в момента държи около 70% от пазара на
тези велосипеди. Ние продаваме на около 1000 различни производителя нашите
компоненти. Както вече споменах, „Бош“
е лидер в момента в този бизнес и всички
наши конкуренти до някаква степен гледат
какво излиза от „Бош“ и после го прилагат
и в техните продукти. На практика „Бош“
диктува пазара в момента и се надяваме
това да се задържи така. Това за нас е голямо предизвикателство и огромен ресурс,
който има само една цел: да бъдем първи
в развитието на тези технологии. И самото
бъдеще все повече означава свързаност.
Свързаност, за която са нужни сериозни
облачни услуги и алгоритми за работа с
големи бази данни и тяхното анализиране.
Ето и наградите, които получаваме с годините: https://www.bosch-ebike.com/en/
service/awards-test-wins.
КАКВИ СА ПЛАНОВЕТЕ НА BOSCH ПО ОТНОШЕНИЕ НА EBIKE КОМПОНЕНТИ В БЪДЕЩЕ?
За моделите, които ще излязат догодина,
информация ще има, когато сме напълно готови. Това, което мога да кажа, е, че от тази
година вече постигнахме обновяване на
софтуера чрез свързаност и облачни услуги,
много сходно с електрическите автомобили.
Сигурността на комуникацията и данните
става все по-голямо предизвикателство.
Например за нас е важно да не се използват
зарядни, които биха могли да предизвикат
пожар на батерията. Може да следите всички иновации и новини за нас на: https://
www.bosch-ebike.com/en/news.
„Бош Инженеринг Център София“ вече
е ключов играч в разработките за електрически велосипеди. В бъдеще е планирано да
се разрастват екипите и да се разработват
част от компонентите на колелото изцяло в
София, като говорим както за софтуерната,
така и за механичната и хардуерната част
на продуктите. По този начин затваряме
целия цикъл на развой на един продукт
в София.
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Храбрин Иванчев:

автомобилният
бранш в България
ГОДИНИ се развива без
регулации
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КАК СЕ ОТРАЗИ НА АВТОМОБИЛНИЯ БИЗНЕС
ЕПИДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС И СЪПЪТСТВАЩИТЕ Я ОГРАНИЧЕНИЯ?
- Спадът на продажбите на нови автомобили миналата година беше над 30%. В началото на 2020 г. се движехме добре, но от 13 март
нататък (когато беше обявено извънредното
положение - бел.авт.) започна спад. Първите
месеци продажбите се свиваха с над 50%. В
края на годината имаше съживяване, но то
не можа да компенсира спада. Но спадът
не беше еднакъв при всички марки, като
луксозните пострадаха най-малко.

Храбрин Иванчев
е председател на
управителния съвет
на Асоциацията на
автомобилните
производители и
техните оторизирани
представители в
България (ААП) от
7 юли 2020 г. Той е
изпълнителен директор
на „КИА моторс
България” повече от 18
години. От 15 години
е управител и на
дилърството на „Субару”
в София.
През 2007 г. Храбрин
Иванчев става
управител на франчайз
подразделението на
Europcar в България. От
2006 г. е член на съвета
на директорите на
„Б.Л. лизинг”, а от 2016
г., два последователни
мандата, е член на
управителния съвет на
ААП.

КАКВА БЕШЕ ПРИЧИНАТА ЗА РАЗДВИЖВАНЕТО В КРАЯ НА МИНАЛАТА ГОДИНА?
- Така или иначе пазарът си върви. След
дългия локдаун имаше очаквания за по-сериозно съживяване, но то не се получи, защото нямаше никакви мерки от страна на
правителството да подпомогне автомобилния бранш.
КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА ЗА ТАЗИ ГОДИНА?
- Тази година имаше спад в началото, защото сравнявахме с месеците преди ограниченията. Надеждите ни са да стигнем нивото
от миналата година, но очакванията не са розови. Така или иначе мерки за подпомагане
на бранша нямаше. Ние всъщност искахме
да се започне една цялостна политика за
обновяване на автопарка в България. Във
всяко министерство, агенция и т.н., където
представихме идеите си, срещнахме положително отношение, но не последваха никакви
действия.
КАКВО ПРОМЕНИ ПАНДЕМИЯТА В РАБОТАТА НА ФИРМИТЕ?
- Първото, което направихме, е да дадем
възможност клиентите да си обслужват колите, без да идват до сервиза. Повече фирми
организираха нещата така, че взимаха колите от адреса на клиента, сервизираха ги и ги
връщаха на адреса. Отделно станахме доста
гъвкави по отношение на възможностите
за плащане.
ПРОМЕНИ ЛИ СЕ С НЕЩО ПРОФИЛЪТ НА КЛИЕНТИТЕ ПОКРАЙ ПАНДЕМИЯТА?
- Клиентите станаха много по-сериозни. В
момента шансът да има лизингова сделка,
която да пропадне, е много по-малък. Хората по-добре си преценяват финансовите

Хоризонтът на
двигателите с
вътрешно горене е
десет години.
възможности. Преди имаше много хора,
които просто обикаляха и разглеждаха, а
сега от много по-малък брой потенциални
клиенти намираме нашите клиенти. Тоест
в шоурумовете идват сериозните клиенти.
КАКВИ СА НАЙ-ВАЖНИТЕ СТЪПКИ ОТ
ВАШАТА ПРОГРАМА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА
АВТОПАРКА?
- За последните 30 години автомобилният
бранш в България се развива без регулации.
След като станахме част от ЕС, сме част от
свободния пазар и де факто всяка кола, която се внесе, може да се регистрира и отказ
не може да има. Това доведе дотам, че ние
като българи изкупуваме най-старите коли
в Европа, защото така е най-лесно да се прави бизнес. Превъртат се километражите на
внесените автомобили и те се продават на
символични цени, така че и хората с най-ниски доходи да могат да имат кола. Само
по себе си това не е лошо, нека всеки има
кола, но на пазара влязоха изключително
стари, замърсяващи и опасни за живота
на хората автомобили. Немалка част от
внесените автомобили някъде в Западна
Европа е трябвало да отидат за скрап, но
вместо това се товарят на автовози и идват у
нас. Крайният резултат е, че България има
най-стария автопарк в Европа със средна
възраст над 19 години. Затова първото,
което предложихме, е контрол на вноса на
стари автомобили, като той минава сериозен технически преглед преди регистрация
и не се допуска до регистрация, ако не отговаря на еконормите, на които е отговарял,
като е произведен, или пък е технически
неизправен.
Следващата мярка, която предложихме,
е да се въведе автомобилен регистър на
моторните превозни средства по примера
на Германия, Румъния, Унгария. Идеята е
всяка, внесена кола в България, да влезе в
него със своя VIN номер, което е като нейния
ЕГН, и оттам нататък всеки, който има допир с този автомобил, отбелязва какво > 14
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е правил по него и какви промени има по
него. Тази идея се подкрепя от лизингодатели, застрахователи, всеки има интерес
за всеки автомобил да има достоверна база
данни. Това ще елиминира и превъртането
на километража.
Третата мярка е скрапинг програма за
обновяване на автопарка. Идеята е, ако
върнеш за рециклиране кола, която е над
15 години, да получаваш бонус от държавата при покупката на нов автомобил. Това
го говорихме много пъти и е залегнало в
програмата за действие на правителството в
един средносрочен период (две-три години).
АРГУМЕНТЪТ ОБИКНОВЕНО Е, ЧЕ ДЪРЖАВАТА Е БЕДНА И НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ
СКРАПИНГ ПРОГРАМА…
- Не е точно така и ние сме направили разчети. Скрапинг програма с примерен бюджет
от 50 млн. лева ще доведе до подмяната на
около 9000 автомобила в България. При вноса им държавата ще получи ДДС, данъци и
такси за регистрацията им в размер на 70
млн. лева. И това е доказано математически.
Тоест държавата ще получи приход от 20
милиона лева.
ТОГАВА КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ. НЕ ЗНАЯТ
КАК ДА Я НАПРАВЯТ?
- Не, ние сме направили всичко, а и такива
програми има в 22 държави в ЕС, включително в Гърция и Хърватия, които никога не са
произвеждали автомобили. Тоест приоритетът за запазване на живота на хората и екологичността е изведен на първо място, без
значение дали си производител на автомобили или не. В Гърция програмата действа
няколко години и е изключително успешна.
Гърция е съпоставим пазар с нашия, но у нас
при 300 хил. регистрации 30 хил. са нови, 270
хил. са стари. В Гърция е обратно. Крайно
време е да спрем да се носим по течението и
този процес трябва да се управлява.
ОТ ЮЛИ СЕ ВЪВЕЖДАТ ЕКОСТИКЕРИ, КОИТО
ДА РАЗДЕЛЯТ АВТОМОБИЛИТЕ НА КАТЕГОРИИ. КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО ВИ КЪМ
ТАЗИ ИДЕЯ?
- Това е стъпка в положителна посока и
след нея поне ще се изясни автомобилите
в България на каква еконорма отговарят
реално. Това ще даде възможност след това
да се въвеждат ограничения в ползването

България има
най-старият
автопарк в Европа.
на база екокатегорията. Но това не решава
проблема с липсата на активна и пасивна безопасност в колите, такава, каквато
има в новите автомобили. И това води до
най-голямата смъртност от катастрофи в
ЕС и няма никакъв шанс нещо да се промени. А целта на ЕС “Вижън Зеро” е 2050 г. да
има практически нула смъртност при инциденти и практически нула замърсяване
с въглероден двуокис. Ние сме безкрайно
далеч и по двете цели, а това е нещо, което
България като част от ЕС е приела. Но в
България сигурно ще се сетим през 2045-а,
че трябва и ние да постигнем тези цели.
За последните 30 години изобщо има ли
нещо реално направено, за да се стимулира покупката на по-нови и по-екологични
автомобили?
ИМАШЕ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА, СРАБОТИХА ЛИ?
- Данъците се промениха с екологичната
компонента, но де факто общините не смеят
да сложат най-високото утежняване за старите коли, защото се страхуват от ефекта.
Съответно общините загубиха от тази идея и
приходите им намаляха. Ефект нямаше, като
в края на миналата година автомобилите
на над 20 години се увеличиха със 100 хил.
бройки и те са 48% от автопарка.
ТАЗИ ГОДИНА Е ПЛАНИРАН АВТОСАЛОН В
СОФИЯ. ЩЕ ГО ИМА ЛИ? КОГА И КЪДЕ?
- Плановете са да си е на традиционното
място - експоцентъра на бул. “Цариградско
шосе”. Още не сме подписали договора. На
финала сме на преговорите. След този дълъг
период на затваряне интересът очакваме да
е значителен. Още повече че автомобилният
бранш минава през сериозна технологична
промяна. Има много нови неща, които биха
били интересни на клиентите. Идеята е да
се проведе от 14 до 23 октомври. При всички
положение ААП иска да има автосалон и
ако няма ограничения, ще го проведем. Ако
има ограничения, вероятно ще го отложим.
СПОМЕНАХТЕ, ЧЕ ТЕХНОЛОГИЧНО АВТОМОБИЛИТЕ СЕ ПРОМЕНЯТ, КАКВА ЩЕ Е НАЙ-ГО-

ЛЯМАТА ПРОМЯНА В БЛИЗКИТЕ ГОДИНИ?
- Двигателите с вътрешно горене ще изчезнат.
Хоризонтът им е десет години оттук нататък.
Всяка фирма вече потвърди, излезе с декларативно становище, че до 2030 г. ще се предлагат само електрически и електрифицирани
автомобили (хибриди - бел.авт.). През 2025 г.
влиза екостандартът Евро 7, който трябва да
намали наполовина емисиите в сравнение
със сегашния стандарт. В момента нормата
е 95 грама на километър въглероден двуокис,
трябва да стане наполовина, което само с двигател с вътрешно горене няма как да стане.
ЦЕНОВО ЩЕ УСПЕЯТ ЛИ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИТЕ АВТОМОБИЛИ ДА ПРИБЛИЖАТ ЦЕНИТЕ НА ТЕЗИ С ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО
ГОРЕНЕ?
- Темпът на спада на цената на батериите
е впечатляващ. За 10 години тя е намаляла
седем пъти. Но така или иначе все още тези
коли изпреварват финансовите възможности на потребителите не само в България.
Екологията и безопасността обаче имат своята цена. От тази година серийно колите имат
11 нови системи за безопасност.
КАТО ГОВОРИМ ДА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА,
КАК ОЦЕНЯВАТЕ РАЗВИТИЕТО НА МРЕЖАТА
ОТ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ В БЪЛГАРИЯ?
- В интерес на истината изпреварваме
доста съседните балкански държави като
бройка, но тя не върви синхронизирано с
развитието на батериите на колите. Например вече има инсталирани 150-киловатови
зарядни станции, но от всички предлагани
модели в България само един може да използва пълния й капацитет. В страната има
над 300 зарядни станции, но масово се работи
с 20-25-киловатови зарядни станции. Те са
подходящите да сегашните електромобили,
но не и за идващите нови модели. Надявам
се, че и правителството ще инвестира в тази
инфраструктура, като може да използва и
европрограми.
ПО СВЕТА ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ГОВОРИ, ЧЕ ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ЛИЧНИЯ АВТОМОБИЛ НАМАЛЯВА ЗА СМЕТКА НА ПОЛЗВАНЕТО НА
СПОДЕЛЕНИ. В БЪЛГАРИЯ ЗАБЕЛЯЗВА ЛИ
СЕ НЕЩО ТАКОВА?
- Никакъв такъв признак не виждам. Българинът иска да си има и апартамент, и кола.
Интервюто взе Георги Пауновски

съдържание от

FROTCOM БЪЛГАРИЯ

Предоставя
висококачествен
софтуер
за флийт
мениджмънт
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„Frotcom България“ предоставя
висококачествен софтуер и съпътстващи услуги за флийт мениджмънт в България от 2008 година.
Без значение дали притежавате
флота от автомобили, машини или активи,
можете да ги управлявате по-лесно и ефективно, което гарантира по-високо качество
на предлагания продукт и по-високи приходи
за фирмата. Независимо от сферата, в която
оперирате, както и типа експлоатиращи автомобили – леки, товарни, строителни и други,
разполагате с професионални инструменти,
за да управлявате интелигентно флотата си.
Системата е съставена от хардуер и от
софтуер. Хардуерът трябва да бъде инсталиран в превозното средство, като видът му,
функционалностите и съответно цената зависят от нуждите ви. Това означава, че можете
да избирате от стандартно проследяване до
много по-комплексни данни от компютъра
на автомобила.
Софтуерът е изцяло уеб базиран, благодарение на което можете да го използвате отвсякъде и в удобно за вас време и устройство
с достъп до интернет. Изцяло разработен на
модули, вие можете да избирате кои функционалности да ползвате спрямо нуждите си.
Можем да ви предложим разнообразие от
продукти и услуги, с които да управлявате
по-ефективно флота си, улеснявайки работата си, както и тази на вашите служители.
С Frotcom можете да организирате и планирате действията си, така че да намалите
оперативните разходи, както и тези за гориво,
да увеличите продуктивността, а оттам и
печалбата на фирмата.
Можете да избирате измежду:
> проследяване в реално време, което ви
дава информация къде се намират превозните ви средства във всеки един момент;
> контрол на горивото, гарантиращо пониски разходи. Избирайки между защити,
капачки или сонди, които да поставите на
резервоарите си, осигурявате сигурност и
спокойствие, както за шофьорите, така и

за вас, тъй като ще намалите разходите
за гориво;
> плащане на пътни такси в България и
Унгария чрез монтираното Frotcom GPS
устройство за проследяване. Без повече да
е необходимо да трупате различни бордови устройства в кабината на шофьора, да
се притеснявате дали работят правилно и
дали няма да бъдете глобени заради това.
С Frotcom GPS устройствата всичко става бързо и лесно, като същевременно не
трябва да заплащате нищо допълнително
за това. Дори като бонус ще получавате
безплатни известия при намаляване баланса по сметката ви, както и при важна
информация, свързана с данните, предавани от GPS устройството. Чрез последното
попълнение в портфолиото ни можете
автоматично да свързвате автомобила
с дадено ремарке или инвентар. Повече
няма да бъде необходимо някой да следи
превозното средство и да променя ръчно броят оси, с които то се движи, за да
заплащате пътните си такси в България
коректно. Ще знаете във всеки момент кой
автомобил с кое ремарке или инвентар е
асоцииран. Ще можете да генерирате и
отчети за всички направени свързвания
на превозното средство;
> планиране на маршрута, по който да се
движи превозното средство. Повече не
е необходимо да се чудите откъде е преминал автомобилът и защо разходите на
едни превозни средства са по-високи спрямо други, движейки се по една и съща
дестинация. Вече можете да определяте
и задавате точния маршрут, по който
да премине превозното средство. А ако
автомобилът напусне начертания път,
ще получавате моментално известие за
това, за да можете да вземете незабавни
мерки и коригирате ситуацията. Намалете
разходите си за гориво, планирайте подобре графика на шофьорите си и улеснете
служителите си, като предварително определите пътя, по който да преминават

автомобилите ви.
Благодарение на тези и още много услуги,
ще можете да управлявате флота си по-ефективно и продуктивно.
Това, което отличава Frotcom от останалите фирми в сектора, е, че сме фокусирани на
100% от времето си да правим това, в което
сме най-добри, а именно - разработване на
софтуер, чрез който интелигентно да управляватe флотите си. Ползите от използването
на системата са многобройни, изразяващи се
в прозрачност и яснота за начина на използване на автомобилите и активите, което води
до намаляване на оперативните разходи за
поддръжка и гориво, оптимизиране на работата и работното време, по-добро планиране
и предвиждане. Всичко това съответно води
до намаляване на разходите и по-високи печалби за фирмата ви.
Също така сме иновативни, гъвкави и
се стараем винаги да сме първи. Разбираме
нуждите ви, което ни позволява да предложим най-доброто решение за възникналите проблеми. Не спираме да си поставяме
нови цели и чертаем пътя, по който да ги
постигнем. Без значение от ситуациите, в
които попадаме, се стараем да предложим
най-доброто и качествено решение, с което
да улесним работата ви.
Ако искате да научите повече за тези и
другите възможностите на Frotcom, можете да го направите, като се свържете с наш
представител.

0700 45 145 | sales@bg.frotcom.com | www.frotcom.com
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Технологиите,
които ще променят
автоиндустрията в
близките години
Електрическите
автомобили,
свързаността и
автономността
са ключови
АВТОР ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

П

Пандемията си е пандемия, но иновациите в автомобилната
индустрия не спират, а няколко тенденции се набиват на очи
като ключови за следващите години. На първо място се забелязва навлизане на все повече електрически модели и увеличаване
на пазарния им дял. Поглед дори към премиерите в България за
последната година показва, че на пазара се появяват както коли, създадени от
самото начало с идеята да се придвижват само на ток (Volkswagen ID.3 и ID.4
Mercedes EQC, Skoda Enyaq, новото Renault Zoe), така и електрически версии на почти всички модели, предлагани с двигатели с вътрешно горене.
Еволюцията на електромобилите върви в посока увеличаване на пробега, като вече изминаването на дистанция 400 - 500 километра не е сензация,
и по-бързо време за заряд. В интервю за „Капитал Авто“ председателят на
управителния съвет на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България Храбрин Иванчев коментира, че
най-голямата промяна в автомобилната индустрия, която ще се случи в близките години, е изчезването на двигателите с вътрешно горене. “Хоризонтът им
е десет години оттук нататък. Всяка фирма вече потвърди, че до 2030 г. ще се
предлагат само електрически и електрифицирани автомобили (хибриди - бел.
авт.)”, е неговото мнение.
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СВЪРЗАНОСТТА
Свързаността е друга технологична новост, която навлиза
все по-широко в автомобилите.
Серийно вече всички предлагани
нови автомобили в Европа могат
да се свържат автоматично
със спасителните служби при
тежка катастрофа, като предадат мястото на превозното
средство.
Интернет на борда осигурява
получаване на най-разнообразна
информация в реално време,
като в същото време колата
постоянно обменя данни със
сървърите на производителя. Все повече модели предлагат лесно пренасяне на информация
между смартфона и колата. Масово се предлагат и приложения за управление от дистанция
на редица функции - отключване, заключване,
запалване, получаване на данни за наличното
гориво и т.н.

АСИСТИРАЩИТЕ СИСТЕМИ
Сериозен напредък се наблюдава и в асистиращите системи. Вече дори компактни модели
се предлагат с второ ниво на автономност,
което ще рече, че могат сами да поддържат
безопасна дистанция, следват
извивките на пътя, спират и
потеглят. За момента ограничения в законодателството
позволяват тази автономност за кратко време, но вече
се предвиждат промени, които ще позволят самоуправляващите се коли да тръгнат по
улиците.
Вече във всеки нов модел
има десетина асистиращи
системи, които се грижат за
избягването на една или друга
критична ситуация - сблъсък,
излизане от пътя, заспиване
зад волана, катастрофа при
маневриране и т.н.
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На база
екологични
параметри
автомобилите
ще бъдат
разделени на

5 категории
АВТОР ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

Е
Зони в центровете
на градовете
могат да бъдат
забранени
за найзамърсяващите
коли

Екостикерите ще разделят леките и лекотоварните автомобили
в България на пет категории на
база отделяните от тях вредни
емисии. Това ще започне да става факт след 12 юли, а категорията “ще
се присъжда” при годишния технически
преглед (ГТП). Мярката цели да даде възможност за ограничаване на придвижването в определени зони на градовете на
най-замърсяващите автомобили.
Дали и къде ще има такива рестрикции
трябва да решат местните власти, след като
с промени в Закона чистотата на атмосферния въздух депутатите им дадоха това право. В техните правомощия е да определят
обхвата на зоните, как ще се извършва контролът и какви ще са санкциите.

ята на превозното средство отделяните от
него вредни емисии се променят. Типичен
случай е демонтирането на катализатора
например, което се случва често, тъй като
подмяната му е много скъпа.
От Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА) успокояват,
че извънредно минаване на преглед не се
предвижда, а всеки автомобил ще се категоризира, когато му дойде редът да мине
редовния си ГТП. За момента сметките
сочат, че нововъведението не би трябвало
да оскъпи прегледа с повече от 5 - 10 лева,
а новият стикер ще е част от документите,
получавани при прегледа. Данните ще ги
има и във вграден чип, който ще може да
се чете от разстояние.

ЕВРОСТАНДАРТЪТ НЯМА ДА СЕ
ВЗИМА ПРЕДВИД

Екостикерите, които ще разделят превозните средства на екологични групи, ще
се слагат само на леките и лекотоварните
автомобили с обща маса до 3.5 тона. За камионите и автобусите няма да има ограничение на база замърсяване. Логиката е,
че те рядко влизат в централните градски
части, а нововъведението цели изчистване
на въздуха именно там.
От ИААА се надяват от началото на
следващата година изцяло да се елиминира субективният фактор при техническите прегледи. За целта всички данни от
проверката ще се изпращат в реално време
в системата на агенцията, като софтуер
автоматично ще преценява дали автомобилът да мине проверката.

Екокатегориите ще се определят на база
реалното замърсяване, като за бензиновите модели се взема предвид отделяното
количество въглероден окис, а за дизелите
- димността. В момента всички автомобили
попадат в определена екологична категория (отбелязвана като Евро 1, Евро 2 и така
до Евро 6), но тя няма да има съществено
отношение към стикерите, като ще се разчита само на данните от измерването в
пунктовете за преглед. Колкото по-висока
е групата, толкова “по-чист” ще е автомобилът, като в пета са плъгин хибридите и
електромобилите.
Обяснението е, че в хода на експлоатаци-

САМО ЗА ЛЕКИТЕ АВТОМОБИЛИ
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ТЕСТ ДРАЙВ VOLKSWAGEN ID.4

Практичен,
вълнуващ и
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
Световният автомобил на
годината предлага до 204 конски
сили мощност и до 522 км пробег

Е

Eлектрическият кросоувър
Volkswagen ID.4, който вече беше
избран за Световен автомобил на
годината, oт май месец е в България. Първият електрически
SUV модел на марката попада в класа на
компактните кросоувъри. ID.4 се предлага с
два варианта на батерията и три мощности
на електромотора. Акумулаторите с капацитет 52 киловатчаса се комбинират с мотори
с мощност 148 и 170 конски сили, а тези с 77
киловата - с 204 коня.
Във всички случаи предаването е задно,
като по-късно тази година ще бъде представена и спортната версия в гамата, която ще
е със система за двойно предаване.

ДО 522 КМ ПРОБЕГ
Пробегът с по-мощните батерии е до 522
км, а с по-малките - до 378 км, разбира се,
в зависимост от стила на шофиране. Не е
без значение фактът, че при среден разход
на ток от около 16 киловата на 100 км изминаването им струва между 2.11 и 3.66 лева в
зависимост от това дали се използва нощна
или дневна тарифа. Пригодността за ежедневието се гарантира от разнообразните
опции за зареждане.
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При използване на бързозарядна станция
(прав ток, DC) например възможността за
зареждане със 125 кВт на ID.4 позволява aкумулаторната батерия с капацитет 77 кВтч да
бъде презаредена и готова за изминаване на
следващите 320 километра за около 30 минути.
Дългият 4.58 метра I.D.4 използва модулната платформа за модели с електрическо
задвижване MEB (Modularer E-AntriebsBaukasten). Благодарение на нея просторът
в купето е сравним с този при конвенционалните SUV модели в по-горния автомобилен
клас. Щедрото остъкляване допълнително
засилва усещането за простор.
В зависимост от положението на облегалката на задната седалка багажното отделение може да предложи от 543 до 1575 литра.

КОМФОРТ ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС
Модерната концепция за управление на
функциите и контролните прибори вече не
разчита на физически бутони и е фокусирана върху два екрана с висока разделителна
способност на арматурното табло. По-малкият от тях замества класическия блок на
контролните прибори зад волана, докато
този с по-голям диагонал (до 12 инча) заема
централна позиция на таблото, предлага

сензорна повърхност и се ползва от инфотейнмънт системата. Освен това водачът
може да използва системата за гласово управление с естествена реч. При седалките
се предлагат комфортни с функция масаж.
Отзад мястото е щедро като при доста по-големи автомобили.
Интересно решение е автомобилът да се
предлага в цели осем нива на изпълнение,
които комбинират различни екстри.

ПЪРГАВ И СТАБИЛЕН
На пътя Volkswagen ID.4 впечатлява с отличната шумоизолация, пъргавина и стабилност,
придавана от монтираните в пода батерии.
Версията с мощност 204 конски сили се ускорява до 100 км/ч за 8.4 секунди, но това,
което впечатлява, е бързината при потегляне.
Силно препоръчително е адаптивното окачване, предлагано като опция или серийно в
зависимост от изпълнението. Макар и кросоувър ID.4 филтрира отлично дори сериозни неравности по пътното платно. Задното
предаване пък гарантира отлично сцепление
практически във всяка ситуация. Воланът е
с прогресивно сервоуправление, предлагащо
адекватни настройки в зависимост от скоростта и избрания стил на шофиране.

ТОВА Е VOLKSWAGEN ID.4 PRO
PERFORMANCE

Дължина 4584 мм  Ширина 1852 мм  Височина 1640
мм  Междуосие 2771 мм  Двигател  синхронен
електромотор  Максимална мощност 204 к.с.
 Максимален въртящ момент 310 Нм  Трансмисия
с фиксирано предавателно число, задно предаване
 Максимална скорост 160 км/ч  Ускорение 0-100
км/ч - 8.5 секунди  Батерия 77 кВтч  Среден разход
на електроенергия (WLTP) 17.2 кВтч на 100 км  Емисии СО2 0 г/км  Автономен пробег със заредена
батерия (WLTP) 510 км  Цена на базов модел 70 390
лв. с ДДС  Тестван модел 85 830 лв. с ДДС

www.volkswagen.bg
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Електрификация и
дигитализация за
новия MERCEDESBENZ С-CLASS
Завиващи задни колела
подобряват маневреността
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С

След над 10.5 млн. продажби от
1982 г. С-class на Mercedes-Benz
влезе в своето ново поколение,
което залага на електрификация, дигитализация и използва
технологични решения, дебютирали във
флагмана S-class.
Цялата гама е електрифицирана, като на
разположение са plug-in хибриди с пробег до
100 километра и меки хибриди с вградена
48-волтова технология със стартер-генератор. Моделът се предлага и със завиваща
задна ос, която подобрява маневреността и
стабилността.

ЗАЕМКИ ОТ S-CLASS
С-class серийно е оборудван със светодиодни
фарове, а системата DIGITAL LIGHT, позната
от новия S-class, е налична като опция. Тя
позволява множество нови функции, като
например прожектиране на предупредителни символи върху пътя отпред.
Интериорът носи акценти от флагмана
S-class, добавяйки спортен привкус. Зоната
на водача разполага с LCD екран с висока
резолюция, който заменя приборното табло
и предлага огромен набор информация.
Централният дисплей с диагонал 11.5
инча е портретно ориентиран, като през него
интуитивно се правят всички настройки по
колата. Сензорни зони на волана с четири
спици позволяват управление на най-често използваните функции, без водачът да
отделя поглед от пътя. Чрез асистента Hey
Mercedes настройки могат да се правят и с
глас, като дори не е нужно да се използват
заучени фрази.
Водачът и пасажерите разчитат на още
по-удобни седалки и дори програма за „подобряване на настроението“. С подходящ
избор на температура, музика, аромати и
програми за масаж тя може да енергизира,
освежава, отпуска и дори да предложи упражнения за раздвижване на мускулите. Изборът от тапицерии и материали е огромен,
като салонът може да е луксозен, спортен
или комбинация от двете.
Увеличеното междуосие с 2.5 см и повишената дължина и ширина дават повече
пространство за возещите се, особено отзад.

ТУРБОМОТОРИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ПОМОЩНИК
В допълнение към турбокомпресора дизе-

ловите и бензиновите двигатели вече имат
вграден стартер-генератор (ISG) за помощ
при ниски обороти на двигателя. Той осигурява допълнителна мощност от 20 к.с. и
максимален въртящ момент 200 Нм, полезни
при изпреварвания например.
Меките хибриди от второ поколение
използват 48-волтова бордова електрическа система, като крайният резултат е още
по-голямо удоволствие от шофирането при
значителни икономии на гориво.
Бензиновите мотори са с мощности 204
и 258 конски сили. Дизелите разполагат с
200 и 265 конски сили. Те се комбинират с
преработена версия на популярната и харесвана деветстепенна автоматична трансмисия 9G-TRONIC. Версиите със задвижване
на четирите колела 4MATIC разчитат на
по-прецизно прехвърляне на въртящ момент
между предните и задните колела, което
увеличава удоволствието от шофирането.

ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ PLUG-IN
ХИБРИД
С-class ще се предлага и като четвъртото
поколение plug-in хибрид в края на годината.
Мощността е 330 к.с., комбинация от електрическия двигател и традиционния мотор,
който може да е дизелов или бензинов. На
ток се изминават до 100 км, а промененото
място на батерията позволява багажният
обем на хибридите да е на нивата на стандартните версиите седан и комби.
Промененото серийно окачване предлага
още по-добър баланс между комфорт и пътно
поведение, а срещу доплащане се предлагат адаптивно регулируеми амортисьори,
както и окачване с акцент върху спортното
усещане.
Воланът е по-директен, а завиващите с
до 2.5 градуса задни колела позволяват радиусът на обратен завой да бъде намален с
43 см до 10.64 метра.
Не е изненада, че новият С-class предлага
и всичко най-съвременно като асистиращи
системи, които повишават безопасността и
намаляват натоварването върху водача при
всяка ситуация.
На нашия пазар автомобилът вече се
предлага за продажба от „Силвър стар“,
оторизиран дистрибутор на Mercedes-Benz
за България, като цените на базовата бензинова версия C 200 стартират от 88 200 лева
с ДДС.
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ПРЕДСТОЯЩА ПРЕМИЕРА ЗА БЪЛГАРИЯ

Екологични и
икономични
транспортни
решения

с MERCEDES-BENZ
ЕSPRINTER
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ДОСТАТЪЧЕН ПРОБЕГ
НА НИСКА ЦЕНА

С

С близо 4 милиона продадени
вана в 130 държави Sprinter е
най-успешният модел в лекотоварната гама на Mercedes-Benz.
С появата си преди 25 години
той задава рамките на сегмента превозни
средства между 3 и 5.5 тона, като това важи с
пълна сила и за актуалния модел, който вече
се предлага и с електрическо задвижване.
Mercedes-Benz eSprinter става вторият
лекотоварен модел на ток на марката след
еVito. Към днешна дата Mercedes-Benz Vans е
вече лидер на пазара на електрически ванове
със среден размер в Европа, като държи 30%
от продажбите. Със следващия си модел на
ток – eCitan, марката ще има свой представител и сред компактните ванове.

БОГАТ ИЗБОР ОТ ВАРИАНТИ

Марката вече е
лидер в Европа при
вановете на ток
среден размер

Mercedes-Benz еSprinter е изграден на нова
универсална платформа за електрически
превозни средства, в разработването на която са инвестирани 350 милиона евро. Базовата версия на електрическия ван предлага
товароносимост 891 или 1045 кг в зависимост
от това дали се поръчва с използваем капацитет 35 и 47 кВч, а товарният обем е 11
кубични метра - колкото на стандартната
версия с дизелов двигател.
Предаването е предно, като електродвигателят е с мощност 114 конски сили и има
максимален въртящ момент 295 Нм.
Научете повече на: www.mercedes-benz.bg

Автономността е 120 или 168 километра в
зависимост от батерията, което е напълно
достатъчно за транспортни задачи в рамките на големите градове и техните околности. Пробегът зависи от избрания режим
на шофиране - стандартен, икономичен или
суперикономичен.
Разходът на ток е между 32.5 и 37.1 киловатчаса за 100 километра, което, обърнато в
пари, ще рече между 5.26 и 9.48 лева с ДДС,
в зависимост дали се зарежда през деня или
през нощта. еSprinter опционално може да
бъде снабден с оборудване за бърз заряд, като
с негова помощ капацитетът на батерията
се запълва от 10 до 80% за около 25 минути.

АСИСТИРАЩИ СИСТЕМИ ОТ
ЛЕКИТЕ АВТОМОБИЛИ
От пускането му на пазара през 1995 г. до
днес Sprinter винаги се е отличавал с революционните за времето си технически
решения. Електрическото поколение на бестселъра не прави изключение, като предлага
системи за сигурност, присъстващи обичайно в леките автомобили.
Сред асистиращите системи са сигнализацията за превозно средство в мъртвата
зона на огледалата, активният спирачен
асистент и асистентът за поддържане на
лентата например.
В салона прави впечатление практичността и стремежът да се предложи място за съхранение на всичко, което един шофьор на
товарен автомобил носи. За реда в кабината
се грижи модулно изградената концепция
за съхранение с добре достъпни рафтове.
Редица хитри и полезни решения предлага
и зоната за товара. Допълнителен плюс към
качествата на модела са предлаганите от
генералния дистрибутор на марката „Силвър
стар“ отлично сервизно обслужване с оригинални резервни части, удължена гаранция
и възможност за заместващ автомобил при
необходимост от текущ ремонт или евентуален инцидент на пътя.

26 | ???

П

Подобрени офроуд възможности, допълнителни системи
за сигурност, включително и
нови за марката, по-високо
ниво на комфорт и още варианти за персонализация. Това предлага
шестото поколение на Subaru Outback.
След промените може да се каже, че това е
най-способният, безопасен и висококачествен Outback досега.
Към днешна дата Outback е флагманът
на марката, позициониран между Forester,
насочен към по-сериозния офроуд, и
по-градския модел XV.
Новият външен вид придава на автомобила още по-солидно и премиум излъчване.
Още първият поглед към салона създава
усещане за лукс и качествена изработка.
Веднага погледът е привлечен от новия централен дисплей. Той е с размер 11.6 инча,
реагира на допир и е разположен вертикално като таблет. Боравеното с него е лесно
и интуитивно.
Предните седалки изглеждат като стилни кресла и са не по-малко удобни, а голямата изненада е добрата странична опора,
която дават.
Пътуващите отзад се чувстват не по-малко комфортно, като имат и повече разстояние пред коленете. Подобренията продължават и в багажника, който е с по-широк
отвор на вратата и повишена дължина.

SUBARU
OUTBACK:
най-способният
Outback
досега

ПРЕРАБОТЕН БОКСЕР ДВИГАТЕЛ И
SYMMETRICAL ALL WHEEL DRIVE
Стане ли дума за Subaru, всеки, запознат с
марката, се сеща за боксер двигател и задвижването Symmetrical All Wheel Drive.
Outback 2021 не изневерява на традицията
и се предлага с 2.5-литров боксер бензинов
двигател, в който има 90% нови компоненти. Той е с мощност 169 конски сили и 252
Нм максимален въртящ момент.
Скоростната кутия е Lineartronic вариаторна, която имитира 8 вместо 7 предавки.
Задвижването, разбира се, е Symmetrical
All Wheel Drive.
Двигателят работи тихо и рафинирано, а
в нормален режим скоростната кутия сменя
предавките неусетно и без сътресения. В
спортен режим, който се активира с удобен
бутон на волана, преминаването към по-горна предавка става при по-високи обороти.
Автомобилът има ускорение до 100 км/ч
за 10.2 секунди, а средният разход на гориво
е 8.1 л/100 км. Впечатлява комфортът, който
е на изключително високо ниво. Всеки, карал старата версия, ще усети подобренията
по отношение на обезшумяването.
През неравности Outback преминава
невъзмутимо и на пътниците е спестено

Флагманът на марката
прибави лукс, комфорт,
проходимост и сигурност
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неприятно друсане. При тази мека возия
очакванията са колата да не е много стабилна в завой, но флагманът на Subaru
изненадва приятно и с отличното пътно
поведение и на такъв терен.

С 11 АСИСТИРАЩИ СИСТЕМИ
От години в Subaru инвестират в подобряване на набора асистиращи системи, обединени под името ЕyeSight, като в новия
Outback се предлагат 11 важни помощника
на водача. Преработената система за аварийно спиране вече предлага и завиване за

избягване на удар с препятствие, ако автомобилът няма да може да спре.
В допълнение системата за поддържане
на лентата и адаптивният темпомат дават
на Outback повече удобство, като колата
може сама да адаптира скоростта си според
трафика и да следва извивките на пътя.
На дълъг път и особено при пътуване в
задръстване това намалява сериозно натоварването върху шофьора.

дачът, като подава алармен сигнал, ако
има симптоми на умора, сънливост или
разсейване. Като опция камерата може да
разпознава и до петима водачи, като още
със сядането на всеки от тях се нагласят
седалката, воланът, огледалата, настройки
на климатика. Запазването на всеки водач
става лесно, както и подмяната на някой
от ползвателите, ако той бъде заменен от
друг.

ПОЗНАВА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ СИ

ОЩЕ ПО-ДОБЪР ИЗВЪН ПЪТЯ

Камера следи доколко концентриран е во-

Outback винаги е имал отлични офроуд
възможности, а в новото поколение и те са
подобрени. Повишеният до 21.3 см клиренс
(при 20 см досега) и промените в предния и
задния надвес позволяват ъгълът на атака
да е 19.7 градуса, а на оттегляне да е 22.6
градуса. Спокойствието извън пътя се гарантира от преработената система X-MODE
с готови режими за преминаване на кални,
заснежени и каменисти терени, като водачът така и не усеща през какви сериозни
предизвикателства извън пътя преминава.
Заявете пробно шофиране на
www.subarubg.bg

ТОВА Е SUBARU OUTBACK

Дължина 4870 мм  Ширина 1875 мм  Височина 
1675 мм /1670 за 4DVENTURE/  Междуосие 2745 мм
 Бензинов двигател 2498 куб. см, 169 к.с., 252 Нм
 Скоростна кутия  Lineartronic CVT  Задвижване Постоянно задвижване на всички колела,
Symmetrical AWD  Ускорение 0-100 км/ч.: 10.2 сек.
 Разход на гориво 8.6 л/100 км (WLTP, комбиниран
цикъл на движение)  Емисии СО2 193 г/км (WLTP,
комбиниран цикъл на движение)  Subaru Outback
се предлага в три нива на оборудване STYLE,
4DVENTURE и PREMIUM.
Ориентировъчна цена на базов модел Outback
STYLE 78 500 лв. с ДДС + 990 лв. с ДДС за боя перла/
металик  Ориентировъчна цена тестови автомобил Outback PREMIUM 91 500 лв. с ДДС + 990
лв. с ДДС за боя перла/металик
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Skoda Octavia е новият лек автомобил на България, Land
Rover Defender печели при кросоувърите, VW Caddy при многофункционалните модели, VW
ID.3 при градските и екоколите, а Mercedes
S-класа при най-луксозните возила. Това
решиха журналистите от „Пресавтоклуб
България“ (ПАК) в рамките на традиционния конкурс “Автомобил на годината за
България”. Сред тях за „Кола на година“
те избраха Skoda Octavia.
ПАК обединява 37 пишещи за автомобили журналисти. За четвърти път автомобилът на годината беше избран между
победителите във всички категории.
За 24-та поредна година пишещите за
коли журналисти от ПАК излъчиха победителите. Обичайно това става през февруари,
но заради ситуацията с коронавируса тази
година изборът се забави.

60 ПРЕТЕНДЕНТА ЗА ТИТЛАТА
Общо над 60 автомобила, излезли на пазара в последната година, се бориха, за да
стигнат до финала в отделните категории.
От тях бяха избрани по пет финалиста във
всяка категория, като само при градските
модели те бяха шест заради равни точки
между две коли.
При леките коли битката беше между десет модела, като до финала стигнаха Skoda
Octavia, Volkswagen Golf, Dacia Sandero/
Logan, Citroen C4 и Opel Corsa (в текста моделите са изброени в реда, който се класираха след гласуването).
При кросоувърите имаше 15 претендента, а изборът на победител беше между
Land Rover Defender, Renault Captur, Audi
Q3 Sportback, Hyundai Tucson и Ford Kuga.
При екоавтомобилите пресяването
беше най-трудно, като общо номинираните модели бяха 28, а петте финалиста бяха
Volkswagen ID.3, BMW iX3, Peugeot e-2008,
Citroen E-C4 и MINI SE.
В категорията премиум се съревноваваха десет автомобила, а за титлата спориха
Mercedes S-Class, BMW M8, Audi e-tron GT,
Volkswagen Arteon Shooting Brake и BMW
4 Series.
За титлата градски автомобили се бореха осем модела, като финала достигат шест
заради равните точки между Ford Puma и
Opel Corsa, поделили си трето и четвърто
място. Другите финалисти бяха Volkswagen
ID.3, Renault Clio e-tech, Honda Jazz и MINI
Cooper SE.
Най-слаба беше беше конкуренцията при
многофункционалните автомобили, където
имаше само 3 модела - Volkswagen Caddy 5,

Isuzu D-Max, и Suzuki Jimny LCV.
Членовете на ПАК оценяваха колите по
шест основни критерия - дизайн, задвижване, функционалност, пътно поведение,
безопасност и цена/предлагане. Конкурсът „Автомобил на годината за България“
се провежда за първи път през 1997 г. До
момента най-много пъти - вече седем, той
е печелен от Skoda.

EВРОПА ИЗБРА
КОМПАКТЕН МОДЕЛ
През март беше избран автомобилът на
годината за Европа, като отличието взе
четвъртото поколение на Toyota Yaris.
Моделът събра 266 точки, като изпревари Fiat 500 (240), Cupra Formentor (239),
Volkswagen ID.3 (224), Škoda Octavia (199),
Land Rover Defender (164) и Citroën C4 (143).
Тази година общо 29 модела се бориха за
отличието. Сред тях бяха избрани седем
финалиста.
Победителите в конкурса, който се провежда от 1964 г., се определят от 59-членно

жури от автомобилни журналисти от 22
страни.

СВЕТОВНИЯТ АВТОМОБИЛ НА
ГОДИНАТА Е НА ТОК
Жури от 93 автомобилни журналисти от
целия свят избра Световния автомобил
на годината - eлектрическият кросоувър
Volkswagen ID.4. Конкурсът включва една
основна и 4 допълнителни категории.
Сред градските модели победител е
Honda-e. За световен луксозен автомобил
беше избран новият Mercedes S-Class.
Журито реши, че най-добрият спортен
модел, излязъл в последната година, е
Porsche 911 Turbo. В категорията „Дизайн на годината“ приза взе Land Rover
Defender
За световна автомобилна личност
на годината беше избран главният изпълнителен директор на Toyota Motor
Corporation Акио Тойода.
Конкурсът „Световен автомобил на
годината“ се проведе за 17-и път

Ето ги
отличниците
на България,
Европа
и света
През пролетта бяха обявени
победителите
в най-престижните
автомобилни конкурси
АВТОР ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ
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Гумите вече
са с нови
етикети,
какво
показват те
Новите означения са
задължителни за всички
продукти, произведени
след април 2021
АВТОР ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

От май на територията на Европейския съюз се
въвежда нов етикет върху автомобилните гуми.
На него има различни от досегашните означения,
както и нова информация. Така например на тях
вече присъства индекс, показват сцепление на лед.
В допълнение на това гумите ще имат символ за сцепление на
сняг и QR код, който ще води до обширна европейска база данни.
В нея има информация за всички модели гуми, предлагани на европейския пазар. Продуктовата информация е стандартизирана,
позволявайки лесно сравнение между различните гуми, казва
по този повод мениджърът „Стандарти, правила и одобрения“
в Nokian Tyres Ярмо Суннари.
Целта на новия етикет е да помогне на потребителите да сравнят различните гуми и да ги насочат към по-безопасен и екологичен избор. Новите етикети ще бъдат задължителни за гуми,
произведени след април 2021 г., така че ще започнат постепенно
да се появяват върху гумите, предлагани за продажба.
Всесезонните гуми, летните гуми и зимните гуми без шипове,
които се предлагат в ЕС, получиха първия етикет на съюза за
гуми през 2012 г. Досега изискването се прилагаше за гуми на
леки автомобили, SUV и ванове, а задължителната информация
включваше данни за съпротивление при търкаляне, сцепление
на мокра настилка и външен шум при търкаляне.
Новата система за етикетиране ще помага при избора на гуми
не само за леките автомобили, но и при тези за камиони и автобуси. За тях етикетите досега бяха използвани само в маркетингови
материали. Гумите за този тип превозни средства обаче няма да
имат символ за сцепление на лед.
В бъдеще етикетите за гуми ще бъдат разширени допълнително, за да отчитат фактори като износване, пробег и експлоатационен живот на пътя. Решението вече е взето, но потвърждението
на методите за изпитване ще отнеме години.
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Автосъбитията
в България
за 2021
Плановете са
автосалонът в София да се
състои тази есен, а за юни
е планирано Truck Expo
АВТОР ГЕОРГИ ПАУНОВСКИ

А

Асоциацията на автомобилните производители и техните
оторизирани представители в
България (ААП) има намерение да организира автосалон в
София през есента на тази година, съобщи за
“Капитал Авто” изпълнителният директор
на организацията Храбрин Иванчев. Пандемията от коронавирус до момента не обърка
плановете, тъй като изложението в столицата така или иначе се провежда през година,
а предишното издание беше през 2019-а.
Изложението ще е на традиционното
място - експо центъра на бул. “Цариградско шосе”, който е лесно достъпен с метро,
автобус или кола.
Планирано е то да се проведе от 14 до 23
октомври при спазване на всички противоепидемични мерки, който ще са в сила в
момента на неговото откриване. Разбира се,
при нови забрани за събиране на много хора
на едно място има и вариант изложението да
не се състои, но за момента това изглежда
малко вероятно.
“След този дълъг период на затваряне
интересът очакваме да е значителен. Още
повече че автомобилният бранш минава през
сериозна технологична промяна. Има много
нови неща, които биха били интересни на
клиентите”, каза Иванчев.
>
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С АКЦЕНТ ВЪРХУ
ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ
В сравнение с последното издание на автосалона в София през 2019 година със сигурност
много повече ще са изложените електромобили и хибриди. За две години на пазара излязоха
десетки нови модели. Като цяло от миналото
изложение насам в България започнаха да се
предлагат стотина нови или минали фейслифт
модели както с традиционни двигатели, така
и на алтернативно задвижване. Другите сериозни новости, които биха били интересни на
всички фенове на автомобилите, са свързани
с асистиращите системи и свързаността. На
автосалона подробности за тях ще могат да
бъдат научени от първа ръка. Ще е налице и
традиционната възможност за тест драйв. Вероятно ще има и специални условия за покупка,
като клиентите ще научат и какви нови услуги
предлагат вносителите, продиктувани от
новата реалност заради COVID-19 пандемията.

ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ
ГОСТУВА НА ПЛОВДИВ
Тази година е планирано и издание на традиционното
изложение за лекотоварни, товарни автомобили и автобуси Truck Expo. В допълнение най-новите си продукти ще
покажат и водещи производители на ремаркета и полуремаркета, хидравлични системи, консумативи, оборудване,
резервни части и сервиз, вериги бензиностанции, застрахователни продукти, финансови инструменти и др.
Truck Expo ще се проведе между 10 и 12 юни, като за първи път домакин ще е Пловдив. На откритите площи на
панаира в града ще могат да се видят превозни средства за
бизнеса на Citroen, DAF, Dodge, Ford Trucks, Honda, Isuzu, Iveco,
MAN, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Otokar, Peugeot, RAM,
Renault, Renault Trucks, Scania, Volvo Tricks и др.
Организаторите обещават тест драйв, демонстрации,
томболи и игри на щандовете на изложителите, зони за
хранене и всичко необходимо за едно първокласно автомобилно изживяване. Входът е свободен след регистрация на
адрес https://www.truckexpo.eu/visitors/registration.html.
Изложението се провежда на фона да сериозно покачване
на продажбите на нови товарни автомобили и автобуси в
Европейския съюз. “Оживлението на пазара е знак за постепенното възстановяване на икономиките”, коментират
от ААП.

Кой, ако не
КАПИТАЛ
Умно и полезно за
P бизнеса
P средата
P парите ми

Абонирайте се.
Четете неограничено и помагате
да пишем по важните теми.

capital.bg/abonament

