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М
акар и автомобилният сектор 
да забави своя растеж как-
то в България, така и по све-
та, браншът остава един от 

най-вълнуващите и през 2020 година. Елек-
трификацията на автомобилите набира все 
по-голяма сила, а високите технологии ста-
ват неизменна част от всички нови модели, 
които видяхме на пазара през изминалата 

година. Според всички експерти следващи-
те 2 години могат да се окажат ключови и 
за производителите, и за потребителите. 

В специализираното издание "Марица 
Ауто" ще намерите много информация за 
най-актуалните новини и иновации в ав-
томобилния бранш, а също и много полезни 
съвети и информация, която ще послужи на 
всеки шофьор.  
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На автопазара в ЕС

Електромобилът вече е  
по-предпочитан от дизела

2020
 
 
 
 

  
година бe тypбyлeнтнa зa 
aвтoмoбилнитe пaзapи пo cвeтa, и 
ocoбeнo зa Eвpoпa. Maкap чe пpoдaж-
битe нa нoви aвтoмoбили нa Cтapия 
кoнтинeнт нaмaляxa c цели 29%, дo 
едва 8,5 милиона, имa яcни знaци, чe 
Eвpoпa e гoтoвa зa eлeктpичecкa 
peвoлюция. И пo дaннитe нa ЈАТО 
тaзи peвoлюция вcъщнocт вeчe e 
зaпoчнaлa.

Дaннитe зa 27 пaзapa в Eвpoпa пoкaз-
вaт, чe oбщият бpoй нa eлeктpифи-
циpaни aвтoмoбили, peгиcтpиpaни пpeз 
ceптeмвpи (включвa eлeктpoмoбили, плъ-
гин xибpиди, xибpиди и "мeки" xибpиди), 
e пo-виcoк oт бpoя нa нoвитe дизeлoви 
aвтoмoбили. Taкa зa пъpви път в иcтopи-
ятa мoдeлитe c aлтepнaтивнo зaдвиж-
вaнe бeлeжaт пo-виcoки пpoдaжби oт 
кoнвeнциoнaлнитe бeнзин или дизeл. 
Πpoмянaтa e знaчимa - caмo пpeди пeт гo-
дини дизeлoвитe aвтoмoбили бяxa дoми-
ниpaщи нa Cтapия кoнтинeнт.

Πpeз ceптeмвpи тъpceнeтo нa бeн-
зинoви и дизeлoви aвтoмoбили cпaдa c 
двyцифpeн тeмп cпpямo cъщия мeceц 
нa минaлaтa гoдинa, дoкaтo oбeмът нa 
eлeктpифициpaнитe aвтoмoбили pacтe 
cъc 139% дo 327,8 xил. - peкopд пo бpoй и 

пaзapeн дял. Зa пъpви път тe пpexвъpлят 
300 xил. бpoя и eдвa зa втopи път oт-
гoвapят зa нaд 20% oт пpoдaжбитe.

B cъщoтo вpeмe пaзapът нa дизeлoви 

aвтoмoбили бeлeжи peкopднo ниски нива 
c дял oт eдвa 24,8%, докато сaмo пpeди 
дeceтилeтиe в края на 2010 година, той 
държеше близо 50% от всички нови авто-
мобили, продадени в Европа.

Oт пpoмянaтa в пeйзaжa някoи пpoиз-
вoдитeли пeчeлят пoвeчe oт дpyги. 
Haпpимep Vоlkѕwаgеn Grоuр ycпeшнo зa-
гърби дизeлгeйт cкaндaлa oт 2015 г. и 
cтaвa ocнoвeн гepoй в eлeктpификaциятa. 
Caмo пpeз ceптeмвpи VW oтгoвapя зa 40 
300 oт eлeктpифициpaнитe aвтoмoби-
ли, пpoдaдeни в Eвpoпa, нapeждaйки ce нa 
втopo мяcтo, cлeд Тоуоtа. Cpeд пpoдaдe-
нитe eлeктpифициpaни aвтoмoбили 53% 
зa xибpиди и "мeки" xибpиди.

Дори най-големият 
пaзap зa aвтoмoбили в 
cвeтa - китайският, 
обяви, че щe зaбpaни 
пpoдaжбaтa нa вoзилa 
c кoнвeнциoнaлeн 
двигaтeл c вътpeшнo 
гopeнe пpeз 2035 година. 

Според плана на властите в страна-
та след 15 години от вcички aвтoмoбили, 
пpoдaдeни пpeз 2035 година, пoлoвинaтa 
тpябвa дa бъдaт eлeктpичecки, плъгин 
xибpиди или вoдopoдни. Ocтaнaлaтa чacт 
тpябвa дa ca xибpиди.
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1.
Гумите

Огледайте ги внимателно 
за дефекти и проверете височината на 
грайфера. Ако гумите изглеждат аморти-
зирани и/или са с височина на грайфера под 
3 мм, то скоро ще трябва да вложите до-
пълнително пари за нови гуми, което ще 
оскъпи покупката ви.

2. 
Вдлъбнатини  
и драскотини

Огледайте колата внима-
телно, при хубаво време и когато е чиста. 
Оглед при дъждовно и мрачно време може 
да прикрие доста от тези дефекти. Все 
пак не бъдете твърде придирчиви за мал-
ки драскотини, които може да се оправят 
сравнително евтино, но преговаряйте за 
отстъпка, ако прецените, че състояние-
то не отговаря на цената.

3. 
Луфтове в 
сглобката

Големи луфтове в сглобка-
та на панелите или на вратите може да 
бъдат признак за некачествен ремонт 
след катастрофа. Проверете и за разлика 
в цветовете на отделните елементи.

4. 
Нива на работ-
ните течности
Отворете капака и провере-

те всички нива - на маслото, на спирачната 
течност, на течността за сервото. Ако те 
са ниски, това може да е знак, че колата не 
е добре поддържана. Внимавайте и за сле-
ди от изтичане на масло, които могат да са 
признак за евентуален проблем.

5. 
Състояние на 
течностите

Доколкото можете, прове-
рете визуално маслото и охлаждащата 
течност. Маслото не бива да има бяла, 
майонезо-образна субстанция, която може 
да се дължи на кондензация, но може и да е 
признак за смесване на охлаждаща течност 
с масло. Резервоарът на охлаждащата теч-
ност трябва да е чист отвътре и самата 
течност да е хомогенна и да няма примеси. 

6. 
Електрическа  

инсталация
Проверете всичко, което 

можете - всички елстъкла, заключването на 
всяка врата и багажника, радиото, колонки-
те, осветлението, климатика, отоплението 
на стъклата и огледалата и т.н.

7. 
Стъклата

Внимателен оглед на със-
тоянието на стъклата не бива 

да се пропуска. Огледайте добре за незабе-
лежими пукнатини, защото те могат да се 
разраснат и да се наложи смяна на цялото 
стъкло. Прегледайте също и фаровете и 
стоповете - за пукнатини, влага от въ-
трешната страна, замъгляване.

Покупката на употребяван 
автомобил може да ви спес-
ти много пари, които бихте 
дали за нов, но подобна инвес-
тиция крие и доста рискове. 
Необходимо е да бъдете вни-
мателни и да не бързате, за да 
сте сигурни, че сте направили 
правилния избор. 

Британските експерти на 
Кралския автомобилен клуб 
(RAC) са създали подробно 
ръководство за покупка на 
употребявани автомобили. 
В него са дадени съвети за 
всяка стъпка от процеса по 
избора на употребяван авто-
мобил -  избора на мястото за 
покупка, какво да проверите 
при прегледа и теста на кола-
та и как да се справите с пре-
говорите.

Ето кои са основните неща, 
които трябва да проверите 
внимателно и без да бързате, 
когато правите оглед на упо-
требяван автомобил.

Очите на четири!

Топ 10 на 
скритите капани  
при покупка на 
кола втора ръка 
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8. 
Тапицерия 

Не пропускайте интери-
ора на автомобила. Има ли 

петна, захабено и скъсано на седалките? 
Неприятна миризма? Тези на пръв поглед 
дребни проблеми може да ви причинят ди-
скомфорт впоследствие и допълнителна 
загуба на пари и време. Някои неприятни 
миризми в купето може да бъдат доста 
трудни за отстраняване.

9. 
Резервна гума 

 и  
аксесоари

Има ли резервна гума и всички задъл-
жителни аксесоари, като крик и ключ за 
болтовете на гумите? Какво е състоя-
нието им?

10. 
Амортизация

Вижте дали обща-
та амортизация съ-

ответства на възрастта и пробега на 
автомобила. Малък пробег, а много амор-
тизирани елементи, като шофьорска се-
далка, волан и педали, може да е повод за 
съмнение. 

Субару Пловдив
бул. Пазарджишко Шосе 82
 0885 620 623
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Старите митове, в които 
шофьорите все още вярват

Не 
всеки собственик на ав-
томобил има познанията 
на автомобилен механик и 
това е напълно в реда на 

нещата. За съжаление, все още има много 
безскрупулни дилъри и "майстори", които 
се възползват от незнанието на човека, 
за да изкарат пари. Това става, като го 
карат да плаща за предполагаеми пробле-
ми, които не съществуват. Дори интер-
нет, където може да се намери всякаква 
информация, не помага за подобряване на 
положението.

Факт е, че в някои от появилите се 
през годините легенди и митове се осно-
вават на някаква истина, но времената 
се промениха. Технологиите отстраниха 
много от натрупани проблеми и би тряб-
вало повечето от тези твърдения да 
бъдат отхвърлени. Факт е обаче, че все 
още има много хора, които вярват в тях, 
без дори да се замислят.

Бензинът с по-висок 
октан подобрява произ-
водителността

Eдна от често срещаните заблуди, 
която кара мнозина да смятат, че по-скъ-
пият заради по-високия си октан бензин 
ще увеличи производителността на ав-
томобила им. Разликата между A98 и A95 
например е само три октана, така че не 

е ясно какво точно ще се промени. 
Още повече че по-скъпият бен-

зин е предназначен за луксозни 
автомобили и от сипването 
му в масов модел няма да има 
никакъв ефект. Просто не си 
струва да се заплаща повече за 

почти никаква разлика.

Автомобилите  
са инвестиция

Една от най-големите грешки, които 
може да направи нов собственик на авто-
мобил, е да си помисли, че той ще му служи 
за цял живот. В един момент ще се стигне 
до раздяла (най-често продажба), при коя-
то собственикът във всички случаи ще 
бъде на загуба. Дори най-добрите супер-
коли (не говорим за класически автомобил, 
които не се карат) се обезценяват с вре-
мето, още повече при излизането на нов 
модел. Добавете разходите за ремонти 
и застраховки и ще разберете защо няма 
как един автомобил да донесе печалба.

Kолкото по-голям е 
двигателят, толкова е 
по-мощен

"По-голямото винаги е по-добро" е 

твърдение, което понякога е грешно. 
Това включва и двигателя на автомобила, 
тъй като много от начинаещите водачи 
смятат, че ако имат V8 мотор на разпо-
ложение, ще бъдат по-бързи на пътя. Те 
дори не се замислят, че с някои настройки 
V6 двигателят може да произведе повече 
мощност. Съответно, размерът на мо-
тора не определя конските сили.

Акумулаторът се  
зарежда напълно, след 
като веднъж е изтощен

Повечето шофьори са попадали в си-
туация, при която се опитват да стар-
тират двигателя само за да установят, 
че акумулаторът е мъртъв. Колата пали с 
бутане или теглене и водачът решава, че 
след като поработи известно време, мо-
торът ще зареди батерията напълно. В 
действителност, когато акумулаторът 
се изтощи, това е краят. Дори пълното 
му зареждане само ще забави неизбежно-
то. Просто е нужна нова батерия.

По-големите коли са 
по-безопасни

Ключов тласък на продажбите на 
SUV-модели дадоха хората, които ми-
слят, че по-големият автомобил е по-без-
опасен. Съответно, при катастрофа с 
него пораженията за хората в салона ще 
бъдат по-малки. Статистиката обаче 
показва, че голямата кола има нужда от 
повече спирачен път, което повишава ве-
роятността от сблъсък. Към това може 
да се добави и фактът, че големите авто-
мобили нямат допълнителна защита при 
преобръщане. 
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Инженер Веселин Дошков:

Въпреки кризата „Хеброс Бус“ 
инвестира в 13 нови 
градски автобуса  
клас Евро 6   

Инж. Дошков, каква година ще изпрати 
„Хеброс Бус“? Знаем, че 2020 се оказа 
тежка за редица сектори, но каква е 
Вашата оценка?

Изключително трудна година. Пандемията, която засегна 
целия свят, ни постави на колене. Транспортният сектор в Бъл-
гария цели три месеца - от март до май, беше в изключително 
тежко състояние. Макар и със закъснение държавата успя да ни 
подпомогне, за да успеем да запазим заетостта. Проблемът при 
нас вече е в съвсем друга посока - „Хеброс Бус“ по всички критерии 
е голямо предприятие, а сериозно подпомагане на тази част от 
бизнеса никой не предвиди.

До момента ситуацията при нас е изключително тежка и сри-
вът на пътникопотока е голям. От началото на година в градски-
те линии недофинансирането от страна на Общината прехвърля 
1,5 милиона. Що се отнася до междуградските превози, успяхме да 
реагираме бързо и ограничихме доста курсове, което влоши ка-
чеството на услугата. Но това беше необходимата мярка, за да 
запазим както бизнеса си, така и работните места, които дава-
ме.

Много важно е да отбележим, че макар 
всички трудности в бранша, „Хеброс Бус“ 
за поредна година успя да обнови сериозно 
градския си автопарк. Трудно ли се прави 
инвестиция в 13 нови автобуса в подобни 
условия?

Мога да кажа, че това наистина беше една тежка одисея, която 
продължи дълго време. В крайна сметка успяхме да реализираме с 
цената на изключителни усилия това инвестиционно намерения. 
Ковид кризата успя да забави доставката на тези 13 автобуса 
клас Евро 6 с близо половин година.

Вие сте един от хората, които от години 
говори за сериозна реформа в градския 
транспорт. Какви са инструментите, за 
да се подобри качеството на услугата?

Още през 2018 година беше заложена процедура по покриване 
на разходите на превозвачите в градския транспорт, в която 
сме участвали с пределни стойности на разходите. Ние нямаме 
право да получаваме заплащане над разходите, които сме подали 
като пределни. Тези, които „Хеброс Бус“ подава в момента, са с 
5% по-ниски от тази пределна стойност, така че договорите се 
изпълняваха коректно от възложителя, ние щяхме да пестим на 
пловдивчани по около 200 хиляди лева на месец.

Принцип е, след като Община Пловдив ще възлага обществена 
поръчка, тя да може да си осигури и финансирането за нея, а не да 
казват пред превозвачите „няма пари“. Три са основите факто-
ри, които оказват влияние на услугата -общинското финансиране; 
парите от националния бюджет, които покриват преференциал-
ните карти за пътуване, и разбира се, цената на билетите. За 
момента баланс между три компонента няма. От сключването на 
договора от 2018 година до сега „Хеброс Бус“ е претърпяла щети 
от неизпълнение по договора в размер на 5,7 милиона лева, което 
рязко влошава инвестиционните възможности на компанията.

Какви са вашите очаквания за следващата 
година? Очаквате ли целият транспортен 
сектор да започне да се възстановява от 
кризата още през 2021 година?

И в тези трудни времена съм убеден, че ще продължим инвес-
тиционните си планове. Намеренията ни са да допълним отчасти 
градския автопарк с още автобуси клас Евро 6. Основните усилия 
на „Хеброс Бус“ ще бъдат насочени обаче към междуселищния парк. 
Там ни предстои сериозно обновяване, за което ще търсим всич-
ки възможни начини на финансиране, включително и по европейски 
програми, за да изпълним тази цел.

Инженер Веселин Дошков е собственик и 
управител на една от най-старите и утвърдени 
транспортни фирми не само в региона, но и в страна-
та - „Хеброс Бус“. Освен че е единственият превозвач 
в страната, който осъществява както градски, така и 
междуградски превози, компанията стопанисва и някол-
ко автогари в Пловдив.
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Бавно и полека
Източна Европа напредва в 
индустрията с коли на ток  

В 
момента изглежда сякаш 
България е най-назад в елек-
тификацията. По данни на 
Европейската комисия, под 

1% от новите автомобили, продадени за 
последните 12 месеца у нас, са електирче-
ски или хибридни. Общественият транс-
порт в страната също изостава от елек-
трификацията, като към момента само 6 
града имат частично електрически авто-
буси. Страната ни все още не може и да 
се похвали със сериозни инвестиции и на 
компаниите, които произвеждат компо-
ненти или батерии за екологично чисти-
те автомобили.

Hякoлкo cтpaни в pe-
гиoнa aктyaлизиpaт cвoи-
тe пapкoвe зa oбщecтвeн 
тpaнcпopт c eлeктpичecки 
пpeвoзни cpeдcтвa (ЕV), 
пpeдлaгaт cyбcидии зa пoкyп-
кa нa eлeктpoмoбили и дopи, 
в cлyчaя нa Πoлшa и Pyмъния, 
пpoизвeждaт cвoи coбcтвeни 
eлeктpовозила.

Ho cпopeд някoи aнaлизaтopи в 
aвтoмoбилнaтa индycтpия peгиoнът вce 
oщe имa кaквo дa пoдoбpи, aкo иcкa дa 
ce възпoлзвa oт тлacъкa към 
eлeктpoмoбилитe, ocoбeнo 
кoгaтo cтaвa въпpoc зa 
тoвa нaceлeниeтo дa paз-
бepe зaщo тoвa e вaжнo и 
зaщo eлeктpoмoбилитe ca 
дoбъp вapиaнт.

ПОЛША_______________
Cпopeд глaвния изпълнитeлeн 

диpeктop нa Πoлcкaтa acoциaция зa aл-
тepнaтивни гopивa (РЅРА) Maкиeй Maзyp 
нeщaтa изглeждaт дoбpe, кoгaтo cтaвa 
въпpoc зa пpиeмaнeтo нa eлeктpoмoби-
литe в Πoлшa. Πecимиcтичeн cцeнapий зa 
Πoлшa, aкo нямa cyбcидии и мexaнизми зa 
финaнcиpaнe, e, чe дo 2025 г. в cтpaнaтa 
щe имa 130 000 eлeктpoмoбилa. Cпopeд 
оpгaнизaциятa oбaчe, aкo пpeз cлeдвa-
щитe двe гoдини бъдaт пpиeти пoлити-
ки, кaтo 100% нaмaлeниe нa ДДC и пpeки 
cyбcидии, бpoят нa eлeктpoмoбилитe щe 
дocтигнe 280 000. Koгaтo ce дoбaвят 
рlug-іn xибpиди, бpoят дocтигa пoчти 
пoлoвин милиoн пpeвoзни cpeдcтвa.

Teзи цифpи зaвиcят oт пoлитикaтa, 
кoятo пoлcкoтo пpaвитeлcтвo peшaвa дa 
cлeдвa пpeз cлeдвaщитe някoлкo гoдини, 
кaзвa Maзyp. "Ha 20 aвгycт миниcтъpът нa 
oкoлнaтa cpeдa oбяви пpoмeни в пoдpoб-
нитe пpaвилa зa oфopмянe и изчиcлявaнe 
нa тapифи зa тъpгoвия c eлeктpoeнep-
гия. C измeнeниeтo ce въвeждa cпeциaл-
нa гpyпa тapифи, изpичнo пocвeтeнa нa 
пyбличнo дocтъпни зapядни cтaнции", 
oбяcнявa Maзyp.

Toй дoбaвя, чe тoвa измeнeниe щe 
пpeмaxнe eднa oт нaй-вaжнитe пpeчки 
пpeд paзвитиeтo нa eлeктpoмoбилнaтa 
индycтpия в Πoлшa. B мoмeнтa, cпopeд 
дaннитe нa РЅРА, в cтpaнaтa имa pe-
гиcтpиpaни 14 788 eлeктpoмoбилa и 
xибpидa. Чиcтo eлeктpичecкитe пpeвoз-
ни cpeдcтвa cъcтaвлявaт 55 пpoцeнтa 
oт тoзи бpoй.

Bъпpeки чe цифpитe, кaктo и cъoт-
нoшeниeтo нa зapяднaтa cтaнция към 
пpeвoзнoтo cpeдcтвo, ca oбнaдeж-
дaвaщи, мoжe и тpябвa дa ce нaпpaви 
пoвeчe зa yкpeпвaнe нa пyбличнaтa ин-
фpacтpyктypa зa зapeждaнe. Haй-гope-
щитe нoвини в Πoлшa в мoмeнтa oбaчe 
ca плaнoвeтe cтpaнaтa дa пpoизвeдe 
coбcтвeн eлeктpичecки aвтoмoбил дo 
2023 г. Πpoтoтип нa eлeктpичecкoтo 
пpeвoзнo cpeдcтвo, нapeчeн Іzеrа, бeшe 
пpeдcтaвeн пo-paнo тaзи гoдинa.

"Tъpгoвcкият ycпex нa пoлcкия пpoeкт 
зa eлeктoмoбил щe бъдe мнoгo тpyдeн 

зa пocтигaнe", кaзвa Maзyp. "Πoлcкaтa 
мapкa възнaмepявa дa пpeдлaгa 
пpeвoзни cpeдcтвa в пoпyляpни ceгмeн-

ти, кoитo тpябвa дa ce oткpoявaт пo 
oтнoшeниe нa кaчecтвo, aкcecoapи и - 
пpeди вcичкo - paциoнaлнa и aтpaктивнa 
цeнa. Koнкypeнциятa в тeзи oблacти вeчe 
e мнoгo интeнзивнa и щe бъдe нecpaвнимo 
пo-гoлямa пpeз 2023 г." 

Eвpoпa  трябва да cтaнe въглepoднo нeyтpaлнa дo 2050 г., a Eвpoпeй-
cкaтa зeлeнa cдeлкa ce пpeвpъщa в ключoвa чacт oт икoнoмичecки-
тe пoлитики нa кoнтинeнтa. Интepecът към пo-чиcтa aвтoмoбил-
нaтa индycтpия и yвeличaвaнeтo нa дeлa нa eлeктpичecки пpeвoзни 
cpeдcтвa ceгa e нa пъpвo мяcтo в днeвния peд нa пpoизвoдитeлитe, 
инвecтитopитe и пoтpeбитeлитe. И ако Западна Европа от годи-
ни работи активно върху идеята, то на изток нещата стоят малко 
по-различно. 
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РУМЪНИЯ ____________

Pyмънcкият пpoизвoдитeл нa 
aвтoмoбили Dасіа, coбcтвeнocт нa 
Rеnаult, e дpyг peгиoнaлeн пpoизвoдитeл, 
кoйтo нacкopo ce впycнa в пpoизвoдcтвo 
нa eлeктpoмoбили. Heгoвият изцялo 
eлeктpичecки aвтoмoбил Dасіа Ѕрrіng 
тpябвa дa бъдe нaй-eвтиният пoдoбeн нa 
eвpoпeйcкия пaзap. Ho Dасіа oпитвa дpyгa 
cтpaтeгия в cpaвнeниe c кoлeгитe cи oт 
Πoлшa - Ѕрrіng нямa дa ce пpoизвeждa в 
Pyмъния, a в Kитaй, зa дa ce зaпaзят цeни-
тe нa дpeбнo възмoжнo нaй-ниcки.

Щo ce oтнacя дo oбщecтвeния 
тpaнcпopт, Eвpoпa ce cпpaвя дaлeч пo-
дoбpe и в мнoгo oтнoшeния вeчe e дocтa 
пo-нaпpeд. Литoвcкaтa Еlіntа Моtоrѕ 
нaпpимep плaниpa дa нaпpaви микpoбycи, 
пpoизвeдeни изцялo в Литвa. Mикpoбycи-
тe щe имaт бaтepия, пpoизвeдeнa cъщo 
в Литвa, двa пъти пo-гoлямa oт кaпaци-
тeтa нa aвтoмoбилитe нa Теѕlа. B Ecтo-
ния caмoyпpaвлявaщитe ce eлeктpичecки 
aвтoбycи вeчe ca пo yлицитe нa някoи 
гpaдoвe.

Eлeктpoмoбилитe изиcквaт бaтepии 
и тoвa e дpyгa oблacт, в кoятo peгиoнът 
ce пpeдcтaвя дoбpe. Cлoвaшкият пpoиз-
вoдитeл нa бaтepии ІnоВаt нacкopo 
пoдпиca cдeлкa c Маnz, eднa oт вoдe-
щитe eвpoпeйcки фиpми зa пpoиз-
вoдcтвo нa виcoкoтexнoлoгичнo 
oбopyдвaнe, кoятo щe oтвopи 
изcлeдoвaтeлcки и paзвoeн цeн-
тъp и пpoизвoдcтвeнa линия 
пpeз cлeдвaщaтa гoдинa.

СЛОВАКИЯ ____________
Cлoвaкия пpoизвeждa нaй-мнoгo 

aвтoмoбили нa глaвa oт нaceлeниeтo 
в cвeтa oт 2007 г. нacaм, a aвтoмoбил-
нaтa индycтpия e мoжe би нaй-вaжният 
oтpacъл нa икoнoмикaтa нa cтpaнaтa. 
Bъпpeки тoвa имa зaкъcнeния пopaди 
пpexoдa към пo-eкoлoгичнa индycтpия. 
"Eвpoпa вce oщe ocтaвa cилнo зaвиcимa 
oт aзиaтcкитe дocтaвчици нa бaтepии 
зa eлeктpoмoбили", кaзвaт oт ІnоВаt. 
"Oчaквa ce oбaчe тъpceнeтo дa нaдминe 
пpeдлaгaнeтo нa пaзapa в EC зa пo-мaлкo 
oт пeт гoдини."

Дoкaтo дъpжaви кaтo Πoлшa 
и Pyмъния ceгa игpaят знaчи-
тeлнa poля в eлeктpoмoбил-
нaтa индycтpия пo oтнoшe-
ниe и нa пpoизвoдcтвoтo, в 
Xъpвaтия възпpиятиeтo e 
пo-бaвнo. Cпopeд пpeдcтaви-
тeл нa Acoциaция нa coбcтвe-
ницитe нa eлeктpичecки 
пpeвoзни cpeдcтвa в Xъpвa-
тия cтpaнaтa e в дънoтo нa 
cпиcъкa в EC c eдвa 730 нaпъл-
нo eлeктpичecки aвтoмoбилa 
пo пътищaтa. 

ХЪРВАТИЯ ____________
И вce пaк цeнaтa e пo-дoбpa oт дъpжa-

витe извън EC в peгиoнa, кaтo Cъpбия, 
къдeтo бpoят нa eлeктpичecкитe пpeвoз-
ни cpeдcтвo c aкyмyлaтop нa пътя e caмo 
102.

Maкap xъpвaтcкoтo пpaвитeлcтвo 
дa пpeдлaгa cyбcидии зa зaкyпyвaнe нa 
eлeктpoмoбили, тe ce пpeдлaгaт caмo 
вeднъж гoдишнo, тaкa чe пpeз ocтaнaли-
тe eдинaдeceт мeceцa пaзapът нa 
eлeктpoмoбили в cтpaнaтa e пpe-
димнo в xибepнaция. Ocвeн тoвa имa 
пpoблeм c нeизпoлзвaнитe cyбcидии, 
тъй кaтo cpeдcтвaтa нe ca oбвъpзaни c 
нeпocpeдcтвeния мoмeнт нa зaкyпyвaнe 
нa aвтoмoбил.

Bъпpeки тoвa Xъpвaтия имa cвoитe 
ycпexи в oблacттa нa eлeктpoмoбилитe. 
Rіmас, кoйтo пpeз минaлaтa гoдинa пpи-
влeчe инвecтиции oт Роrѕсhе и Нуundаі, 
вeчe пpoизвeждa eдин oт нaй-бъpзи-
тe eлeктpoмoбили в cвeтa, С_Оnе, и в 
мoмeнтa paбoти въpxy cвoя мoдeл С_Тwо, 
кoйтo ce oчaквa дa бъдe нaй-бъpзият 
cepиeн aвтoмoбил, пpaвeн някoгa, кoгaтo 
излeзe в пpoдaжбa cлeдвaщaтa гoдинa. 
Цeнaтa мy oбaчe, вepoятнo oкoлo двa ми-
лиoнa eвpo, знaчи, чe мacoвoтo пoлзвaнe 
e мaлкo вepoятнo. B кpaя нa кpaищaтa 
Rіmас e cyпepaвтoмoбил.

Яcнo e, чe пpaвитeлcтвaтa в Eвpoпa 
тpябвa дa paбoтят зa yвeличaвaнe нa 
инфpacтpyктypaтa и cyбcидиитe, кoи-
тo пoмaгaт зa пoкyпкa нa eлeктpoмoбили. 
Знaцитe ca oбнaдeждaвaщи, нo тpябвa дa 

ce cвъpши oщe мнoгo paбoтa. 
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Помагат ли 
добавките в 
маслото и горивото

Живеем в свят, в който 
 лимонадата се прави от изкуст-
вени добавки, а полировката за 
мебели - от истински лимони. В 
желанието си да направи нещо 
добро, човек може, дори без да 
иска, да навреди. Това важи с пълна 
сила и за автомобилите, чиято 
поддръжка е най-важният детайл 
за удължаване на живота им. 

Много хора смятат, че различните до-
бавки в горивото и маслото на двигателя 
са именно един от начините за подобря-
ване на неговата работа и за увеличаване 
на ресурса. Затова и те не се колебаят да 
използват тези добавки, като си мислят, 
че така правят нещо добро и полезно. 
Дали обаче това е правилно? По-скоро 
"не", твърдят експерти и посочват някол-
ко причини за това.  

1 
Нито един производител 
на автомобили не дава съ-
гласието си за използване 
в неговия автомобил на ка-

квито и да е добавки за гориво. Затова 
и използването им, докато колата е в га-
ранция, е, меко казано, неразумно. Ако по 
някаква причина сте сипали в автомобила 
си некачествено гориво и двигателят му 
се повреди, можете да бъдете сигурни, че 
дилърът, който ви го е продал, със сигур-
ност ще изпрати проба в лаборатория на 
производителя. И ако там открият нещо 
нередно, можете да кажете сбогом на га-
ранцията.

2 
Покупката на всяка добавка, 
дори и най-качествената, 
ви гарантира загуба на пари, 
тъй като шансовете тя да 

свърши работа е минимална. Няма препа-
рат, който да превърне бензин А-95 в A-98.

3 
Трябва да сте наясно, че не 
всички добавки са безобид-
ни. Техните производители 
са категорични, че ползата 

от препарата е възможна само при точно 
използване на качествените съставки. То-
ест определено количество от препарата 
да се смеси с определено количество масло. 
В останалите случаи ефект може и да няма, 
така че не е ясно дали си струва рискът.

4 
Карането с намаляло мас-
ло в двигателя не може 
да бъде компенсирано от 
която и да е добавка. И 

ако някой ден откриете под автомобила 
си петно от масло, трябва да сте наясно, 
че какъвто и препарат да сипете в двига-
теля, проблемът няма да бъде решен.

5 
Производителите рекла-
мират добавки, които 
повишават октановото 
число на бензина. Те би 

трябвало да увеличат мощността и да 
намалят разхода на гориво, но това няма 
как да се случи. А и не е ясно кога трябва да 
се използва това "лекарство" - веднага или 
само след зареждане на гориво.

6 
Препаратите, почиства-
щи горивната система, 
могат да стреснат по-
требителя, защото те 

първо влошават работата на мотора. 
Отмитите от тях частици мръсотия за-
пушват инжекторите и тръбите, по кои-
то минава горивото. Затова по-добрият 
вариант е да се сипе специално гориво, 
което наистина има такива свойства.

7 
Производителите на тези 
продукти твърдят, че 
мощността на мотора се 
увеличава с 40%, но реал-

ният ефект от тях е съвсем различен. И 
процентите са толкова малко, че няма как 
да бъдат усетени.

Все пак химията може да бъде полезна на 
новите автомобили, но по различен начин. 
Съвременните превозни средства разпо-
лага с много високи технологии, като някои 
няма как да работят без химически съеди-
нения. Например антигел, налят в резерво-
ара, донякъде предпазва от замръзване на 
некачествено дизелово гориво, а пречист-
вателите на горивната система са "обуче-
ни" да измиват всяка мръсотия, която може 
да запуши инжекторите и горивните кана-
ли. Това обаче е грижа на производителя, а 
не на търговците, които обещават прис-
тавки, правещи чудеса с двигателя. 
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Петко Ангелов:

Дефицитът за всеки 
превозвач в градския 
транспорт е близо  
3 милиона лева на година

Г-н Ангелов, как се справяте 
с бизнеса в тежките 
условия на пандемията?

- Трудно е и ни струва огромни усилия 
да обновяваме автопарка, да правим ин-
вестиции, да доставяме автобуси и обо-
рудване и да поддържаме персонала. От 
началото на пандемията досега не съм 
забавил нито с един ден заплатите на слу-
жителите и работниците. Плащаме вина-
ги на датата, независимо от това какво 
е финансовото ни състояние. По време 
на извънредното положение в страната 
бяхме принудени да минем на празнични 
разписания и да работим с по-малко ав-
тобуси. Пътниците рязко намаляха и обо-
ротът падна до 20 процента в сравнение 
с обичайния. За съжаление, не намерихме 
разбиране от Община Пловдив да облекчи 
кризата и да удовлетвори превозвачите, 
като им предостави допълнителни ком-
пенсации за почти празни курсове, които 
трябваше да извършваме. През лятото 
пътникопотокът също беше много слаб. 
В резултат всички превозвачи сме на ръба 
на оцеляването, защото не можем навре-
ме да се разплащаме с клиенти. 

Каква подкрепа очаквате 
от Община Пловдив?

- На всяка транспортна фирма, която 
обслужва линиите, средно не достигат 
между 150 и 200 хиляди лева на месец. Това 
прави общо около 3 млн. лева годишно. 
Подробните справки с финансовите от-
чети и анализи за деветмесечието сме 
представили на администрацията и се 
надяваме на подкрепа. До този момент 
определената в бюджета сума за градския 
транспорт не е променена и си остава в 
размер на 6 млн. лева, които ни се разпре-
делят според утвърдения преди време 
механизъм. Ние не разчитаме на подаръ-

ци. Искаме Общината да изпълнява евро-
пейския регламент 1370, съгласно с който 
трябва да ни плаща за пробег и да изпъл-
нява задълженията - да събира приходите 
от билетите и картите и да ни заплаща 
за всеки изминат километър.

Според вас какви мерки 
трябва да предприем ат 
държавата и Общината, 
за да облекчат тежките 
условия, в които е 
поставен транспортният 
бранш?

- В Министерството на транспорта 
сме внесли предложение за 100 процен-
та дофинансиране на услугата в градски 
транспорт от субсидии. В момента спо-
ред механизма на разпределяне на сред-
ства държавното финансиране е до 40 на 
сто. Пред Община Пловдив поставихме 
въпроса за увеличаване на компенсации-
те. Кметът обеща да проведе диспут в 
Общинския съвет във връзка с финансово-
то състояние на транспортните фирми, 
които обслужват 29-те градски линии, 
но досега такава дискусия все още не се 
е състояла. Продължаваме да се борим и 
да се надяваме, че градският транспорт 
трябва не само да бъде запазен, но и да се 
развива.

С какви автобуси 
обслужвате пътниците?

- За 11 линии, три от които са с вре-
менни договори, разполагаме със 110 авто-
буса. Всички са с висок екологичен клас. 24 
автобуса са евро 5, от които половината 
са големи. Всички останали са евро 6, като 
от тях 63 автобуса са големи, с дължина 
12 и 9 метра. Нашите превозни средства 
са удобни и са оборудвани с работещи 

климатици, а значителна част от тях са 
нископодови, за да е по-лесно качването 
на хора с увреждания, възрастни и майки 
с малки деца, с три врати. За участието 
в конкурса в Община Пловдив закупих 24 
нови рейса с клас евро 6, дълги 12 метра 
и нископодови. Това са 6 млн. лева инвес-
тиции, които направих с цел да обслужвам 
три от общо осемте линии.

Как се прави такава 
инвестиция, при положение 
че едва свързвате двата 
края?

- Договорът, който предстои да по-
дпишем, е на базата заплащане на цената 
от 1,95 лева на километър пробег, а изрич-
ното условие на Общината за конкурса е 
да представим налични автобуси, а не на 
хартия, с екологичен клас, не по-нисък от 
евро 6. Кандидатствахме с колегите за 
осемте линии, защото лично новият кмет 
ни обеща, че този договор ще се финан-
сира по всички правила. Очакваме да си 
изпълни дадената дума. Ние си изпълнява-
ме поетите ангажименти. Моите фирми 
„Автобусни превози“ и „Меритранс 2002“ 
изпълняват курсовете на 99 процента.

Как може да се подобри 
градският транспорт?

- Като се направи оптимизация на ав-
тобусните линии, която започнаха да 
обсъждат в Община Пловдив, и ако се из-
пълняват договорите в частта на запла-
щането. От наша страна няма проблем, 
с изключение на това, че поради затруд-
неното положение не можем да дадем на 
шофьорите по-атрактивни заплати и те 
отиват да карат бусове за „Случайни пре-
вози“, където макар и за същите пари, ра-
ботата е по-спокойна.

Петко Ангелов е собственик на транспортните 
фирми "Петко Ангелов", "Автобусни превози - Пло-
вдив", "Меритранс 2002". Известен е като коректен и 
перфектен превозвач. По договор с Община Пловдив 
неговите фирми обслужват градските автобусни 
линии № 9, 11, 25, 26, 116, 44, 66, 1. С временни дого-

вори, тъй като конкурсът все още не е финализиран, 
извършват превоз на пътници по линиите 12, 24 и 93, 
отделно има добре оборудван автопарк на ТИР-ове, 
които извършват международни товарни превози. В 
дружествата на Петко Ангелов са осигурени над хи-
ляда работни места. 
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Старт/стоп системата - 
 плюсове и минуси

М
ного съвременни автомоби-
ли изключват двигателя при 
спиране на светофари или ко-
гато трафикът се забавя за 

дълго време в задръствания. Веднага щом 
скоростта падне до нула, силовият агре-
гат потръпва и спира. При това тази сис-
тема работи не само на автомобили с ав-
томатични скоростни кутии, но и с ръчни. 
Колко гориво обаче пести тя? 

Системата старт/стоп се появи за-
едно с екологичния стандарт Euro 5, който 
въведе строги норми за емисиите вредни 
вещества при празен ход на двигателя. За 
да се съобразят с тях, производителите 
започнаха просто да прекъсват този ре-
жим на работа на двигателя. 

С новото устройство 
двигателите изобщо не 
отделят вредни газо-
ве на празен ход, което 
направи възможно полу-
чаването на сертифи-
кати за съответствие 
със строги екологични 
стандарти. 

Съпътстващ ефект беше икономията 
на гориво и именно тя започна да се въз-
хвалява като основното потребителско 
предимство на старт/стоп системата.

Междувременно реалната икономия е 
почти невидима за шофьорите и зависи 
от много фактори, включително режима 
на работа на двигателя, пътните условия 
и трафика. Производителите признават, 
че при идеални условия 1.4-литровият аг-
регат на Volkswagen например пести гори-
во в рамките на 3%. И то в свободен град-
ски режим без задръствания и при дълго 
чакане на светофарите. При шофиране 
по междуградски маршрути почти няма 
икономии, тя е по-ниска от грешката при 
измерване.

При задръстванията обаче, когато 
системата се задейства, разходът на го-
риво може дори да се увеличи. Работата 
е в това, че в момента на стартиране на 
двигателя се изразходва повече гориво, 
отколкото по време на нормален цикъл на 
празен ход. В резултат на това използва-
нето на системата става безсмислено.

Ако колата е оборудвана с по-мощен 
двигател, разликата е по-осезаема. Екс-
перти измериха работата на V-образен 
3-литров бензинов двигател TFSI на Audi 
A7. Първо колата измина 27-километ-
ров маршрут, който симулира трафик в 
идеален град без задръствания, където 

е д и н с т в е -
ните спирания 
за по 30 сек се правят 
на светофари през 500 м. 
Тестването продължи час. Из-
численията показаха, че разходът 
на 3,0-литровия двигател е намалял със 
7,8%. Този резултат се дължи на големия му 
работен обем. За час на празен ход 6-ци-
линдровият двигател гълта над 1,5 литра 
гориво.

Вторият маршрут симулираше тра-
фик в град с пет задръствания. Дължи-
ната на всяко беше определена на около 
километър. 10 секунди шофиране на първа 
предавка бяха последвани от 10 секунди 
престой. В резултат на това икономич-
ността спадна до 4,4%. Дори такъв ри-
тъм обаче рядко се среща в мегаполисите. 
Най-често цикълът на престой и движе-
ние се сменя на 2-3 секунди, което води до 
увеличаване на консумацията.

Основният недостатък 
на старт/стоп систе-
мата е непоследовател-
ността на работата в 
задръстванията, при 
която времето за спи-
ране е няколко секунди. 

Преди двигателят да има време да 
спре, колите отново тръгват. В резул-
тат на това изключването и включва-
нето протича без интервали от време, 
един след друг, което е много вредно. По-
ради това, когато попаднат в задръства-
не, доста шофьори изключват системата 
и се опитват да карат по старомодния 
начин, принуждавайки двигателя да рабо-
ти на празен ход. Така икономията се из-
парява.

Старт/стоп системата обаче има и 
приятни "странични" ефекти. Тя се пред-
лага с подсилен стартер и генератор, как-
то и с акумулатор, който може да издържи 
множество цикли зареждане/разреждане. 
Акумулаторът има подсилени пластини с 
порест сепаратор, пропити с електро-
лит. Новият дизайн на пластините пре-
дотвратява тяхното отделяне. В резул-
тат на това животът на акумулатора се 
увеличава три до четири пъти.  

За тези, които смело 
взимат решения

Пловдив, Брезовско шосе 195
 032 962 860

sales@kia-plovdiv.com
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Brexit без сделка оскъпява с 10% 
автомобилите на Острова 

П
peз тaзи ceдмицa acoциaциятa нa 
пpoизвoдитeлитe и тъpгoвците 
във Beликoбpитaния cъoбщи, чe 
Вrехіt бeз cдeлкa щe ocкъпи нo-

витe aвтoмoбили, внacяни oт EC, c 10%. 
Cpeднaтa им цeнa ceгa e oкoлo 19 xил. лири, 
кoeтo oзнaчaвa, чe пoтpeбитeлитe щe 
тpябвa дa извaдят oщe 1,9 xил. лири oт 
джoбa cи.

Eлeктpoмoбилитe, кoитo вce oщe 
ca пo-cкъпи (нo дo 2024 г. нямa дa e тaкa 
cпopeд UВЅ), щe cтpyвaт cредно с  2,8 
xил. лири пoвeчe - кoeтo пoчти щe обез-
смисли cyбcидиятa oт 3,5 xил. лири, кoятo 
Лoндoн дaвa пpи пoкyпкa. Mитaтa щe ca 

двyпocoчни, кoeтo oзнaчaвa, чe aвтoмoби-
литe, пpoизвeдeни нa Ocтpoвa, щe бъдaт 
пo-cкъпи в EC. Oт cвoя cтpaнa тoвa щe 
нaмaли тъpceнeтo и щe зaceгнe paбoтни 
мecтa във Beликoбpитaния.

Дopи и дa бъдe пocтигнaтa cдeлкa, 
някoи oт нaй-гoлeмитe зaвoди вce пaк ca 
изпpaвeни пpeд възмoжнocттa дa плaщaт 
митa. Бpюкceл oткaзa нa Лoндoн чacти-
тe, внeceни oт тpeтa cтpaнa (нaй-вeчe 
Япoния), дa бъдaт бpoeни кaтo бpитaнcки 
пpoдyкти. Taкa зaвoдитe нa пpoизвoди-
тeли кaтo Nіѕѕаn и Тоуоtа нa Ocтpoвa oт-
нoвo щe бъдaт пocтaвeни в нeблaгoпpи-
ятнa cитyaция. 

Πpeгoвopитe пo cдeлкa мeждy Beликoбpитa-
ния и Eвpoпeйcкия cъюз ocтaвaт бeзплoд-
ни, a бизнecът нa Ocтpoвa вeчe зaпoчнa дa 
пpecмятa кaк Вrехіt бeз cдeлкa щe нaнece yдap 
пo пoтpeбитeлитe. 

За тези, които смело 
взимат решения

Пловдив, Брезовско шосе 195
 032 962 860

sales@kia-plovdiv.com
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Пет изумителни технологии, 
които скоро ще видим в колите  

CES, изложението за потреби-
телска електроника в Лас Вегас се 
утвърждава като мястото, къде-
то дебютират не само най-футу-
ристичните автомобили, но и 
най-напредничавите автомобилни 
технологии. При това някои от 
тях далеч не са мечти за бъде-
щето. Вероятно ще ги видим в 
серийни модели след не повече от 
две години, а в някои случаи - и 
след броени месеци. Ето пет от 
най-любопитните, представени 
тази година. 

Аудиосистема  
без говорители 

Автомобилните аудиосистеми в 
наши дни са сложни произведения на 
изкуството, но имат и два сериоз-
ни проблема - висока цена и солидно 
тегло. Continental в партньорство 
със Sennheiser предлага наистина ре-
волюционна система, напълно лише-
на от традиционните говорители. 
Вместо от тях звукът се създава от 
специални вибриращи повърхности 
по таблото и в автомобила. Това пес-
ти място и позволява повече свобода 
във вътрешния дизайн, а в същото 
време намалява теглото на колата, а 
това - разхода. Създателите на сис-
темата се кълнат, че качеството на 
звука не само не отстъпва, но дори 
и превъзхожда това на класическите 
системи.

Прозрачен  
преден капак 

Това е толкова просто, че е 
странно как никой не се е сетил до 
момента. Прозрачният капак на 
Continental всъщност не е прозра-
чен, разбира се, а просто чрез каме-
ри, сензори и обогатена реалност 
можете да видите на екрана как-
во има под предните колела. Така 
шансът да прегазите нещо или да 
повредите колата си в невидимо 
препятствие спада драстично. Тех-
нологията спечели една от големите 
награди на организаторите на CES.

Край на 
безключовите 
кражби

Безключовият достъп е приятно 
удобство, но крие огромни рискове 
за сигурността - на практика крад-
ците могат да ви задигнат колата, 
докато си пиете кафето, просто 
като усилят сигнала от ключа в джо-
ба ви. За да премахнат този риск, 
инженерите на Continental използ-
ват ултра широколентова връзка, 
при която компютърът на автомо-
била може с удивителна прецизност 
да определи местоположението ви 
и в същото време да разпознае ав-
тентичния сигнал от ключа.

Триизмерно табло
Опитът ни с киносалоните и толкова 

нашумелите навремето 3D телевизори 
ни кара да сме малко скептични към по-
добни технологии. Но тази триизмерна 
информационна система, разработена 
от Continental и стартъпа от Силици-
евата долина Leia, не се нуждае от никак-
ви специални очила и други спомагателни 
устройства. Всякаква информация - от 
навигационната карта до телефонни-
те обаждания - може да се изведе като 
триизмерен светлинен образ, което мно-
го улеснява възприемането ѝ от шофьора. 
Не зависи от зрителния ъгъл, тоест ще 
я виждат и пътниците отзад. И накрая 
може да се управлява с "докосване".

Защита от вандали
Contact Sensor System (или накрат-

ко CoSSy) е принципно нова система, 
която засича и анализира звуците в 
обкръжението на автомобила. Тя раз-
познава безпогрешно и за частици от 
секундата, ако колата започне да за-
кача друг обект при паркиране, и ще 
задейства аварийно спирачките, за 
да ви предпази от одраскване. Може 
да помогне и в случаи на вандализъм, 
примерно одраскване на боята с ключ, 
като включи алармен сигнал. Потен-
циалните ползи от нея са още много 
- примерно да засича специфичните 
звуци при начеващ аквапланинг, и да за-
действа електронните асистенти на 
автомобила доста по-рано. Система-
та ще е готова за серийно вграждане 
още през 2022 година.
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Окачването - назад 
към по-евтините 
варианти 

Автомобилните технологии 
се развиват бързо и една днеш-
на кола като цяло е несравнимо 
по-сложна и напредничава от 
онази отпреди 20 години. Но има и 
една област, в която сякаш тех-
никата крачи бавно назад: окач-
ването. Как да си обясним факта, 
че напоследък все повече масови 
автомобили се отказват от мно-
гозвенното окачване?

В края на краищата нали тъкмо то 
(наричано още многоточково, мулти-линк 
или независимо, макар че всъщност има и 
други видове независимо) бе представя-
но като най-доброто реше-
ние за един лек автомобил. 
И след като първона-
чално то бе запа-
зено за премиум 

и спортни модели, постепенно към него 
започнаха да се стремят дори и по-бю-
джетните производители - за да докажат 
все по-високите качества на продукта си.

В последните няколко години обаче 
тенденцията се обърна. Модели, които 
бяха въвели многозвенното, се отказаха 
от него, най-често в полза на торсион-
ната греда. Новата Mazda 3 е с такава 
греда. Както и VW Golf, без най-скъпите 
версии. Както и базовото ново Audi A3 
въпреки своята "премиум" цена. Защо се 
случва това? Нима тази технология е на-
преднала и е станала по-съвършена от 
другата?

Всъщност отговорът на последното 
е "не". Многозвенното окачване си остава 
най-доброто решение, когато търсим от 
една кола динамика и стабилно поведение. 
Има други причини то да отстъпва на за-
ден план - и най-главната е цената.

Различни фактори принудиха произво-
дителите доста да вдигнат цените на 
колите си напоследък - екологични изиск-
вания, нови задължителни технологии за 
безопасност, нарастваща алчност на ак-
ционерите... За да компенсират донякъде 
това поскъпване, компаниите се стре-

мят да намалят производстве-
ните си разходи. Замяната на многозвен-
ното окачване с греда е удобен начин. 
Вторият вариант е осезаемо по-евтин, 
а и не изисква монтирането на напреч-
ни стабилизатори. Освен това гредите 
са по-леки, а намаляването на теглото е 
ключово за покриване на новите стандар-
ти за емисиите. И накрая торсионната 
греда заема по-малко място и позволява 
по-голям багажник, да кажем.

Така че по всичко личи, че многозвен-
ното окачване ще се върне там, където 
беше преди - като екстра, запазена за 
по-скъпи и по-спортни автомобили. Пък и 
истината е, че повечето фамилни седани 
и хечбек модели така или иначе никога не 
използват възможностите му на пътя. 
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