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Мінівен став другою моделлю 
Mercedes в лінійці електричних ма-
шин EQ на ринку, приєднавшись до 

кросовера EQC.
Технічно EQV є третім великим автомобілем 

Mercedes, що живиться від електрики, після eVito 
та eSprinter, однак німці кажуть, що це «перший 
електричний автомобіль, який однаково добре 
підходить для приватних і комерційних цілей».

Під час прем’єри EQV восени 2019 року, бу-
ло оголошено, що він оснащений акумулятором, 
що забезпечує до 405 кілометрів пробігу на од-
ному заряді. Товарна версія виявилась навіть 
кращою – в характеристиках EQV 300 вказано 
418 км. Електромотор продукує ті ж 204 к.с. та 
362 Нм крутного моменту, що були заявлені для 
передсерійного зразка.

Акумулятор можна зарядити від 10 до 80 від-
сотків за 45 хвилин, за допомогою станції швид-
кої зарядки – стандартно EQV оснащений макси-
мальною зарядкою 110 кВт. Електричний привід 
фургона може забезпечити максимальну швид-
кість до 160 км/год, залежно від конфігурації.

Пасажирський мінівен у стандартному ви-
конанні оснащений шістьма кріслами, а за до-
плату можна замовити семи– або й восьми-
місний салон.

СТАРТУВАЛИ ПРОДАЖІ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО МІНІВЕНА 
MERCEDES-BENZ EQV

К
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Як і кабріолет, кузов “тарга” 
дозволяє прибрати дах авто-
матично, натисканням кнопки. 

Технічно Porsche 911 Targa 4 і Targa 4S 
майже ідентичні іншим версіям 911-го, 
але мають і дещо нове.

Механізм складання-розкладання м’якої 
“стелі” Targa виконує обидва процеси за 19 
секунд. При цьому, електроніка пильно сте-
жить за наявністю перешкод ззаду і, виявив-
ши їх на відстані ближче ніж 50 сантиметрів, 
блокує операцію, аби уникнути пошкодження 
рухомої частини корми.

Мотори і характеристики 911 Targa 4 
та 911 Targa 4S

Нове покоління спорткара представлене 
в двох версіях, традиційно повнопривідних. 
Porsche 911 Targa 4 та Targa 4S оснащуються 
одним 3-літровим опозитним турбомотором, 
а його продуктивність залежить від версії. У 
першому випадку мотор розвиває 385 к.с. і 
450 Нм крутного моменту, що на 15 сил біль-
ше, ніж у попередника. Двигун Targa 4S додав 
у потужності й крутному моменті: 450 к.с.(+20) 
та 530 Нм (+30).

Для обох версій Targa пропонується фір-
мова роботизована трансмісія на вісім пе-
редач з приводом на обидві осі. 911 Targa 4 
витрачає на прискорення з місця до першої 
сотні 4,2 секунди – на 0,1 секунди менше, ніж 
раніше. 911 Targa 4S виконує цю вправу за 3,6 
секунди, що на добрих 0,4 секунди краще, ніж 
попередник. Максимальна швидкість також 
залежить від версії: молодша може набира-
ти 289, а старша – 304 км/год.

Передбачена і механічна трансмісія на сім 
передач, однак лише для 911 Targa 4S. Паспорт-
ні данні повідомляють, що з “механікою” ди-
наміка спорткара погіршиться і прискорення 
займає 4,4 секунди, замість 3,6.

Шасі та гальма 911 Targa
Крім повного приводу, обидві версії спорт-

кара оснащуються фірмовою адаптивною під-
віскою PASM з двома режимами роботи. Targa 
4S відрізняється ще й системою векторизації 
тяги, а також можливістю установки підрулю-
ючих задніх коліс і активних стабілізаторів по-
перечної стійкості.

Targa 4S, крім того, має й продуктивнішу 
гальмівну систему. На передній осі спорткара 
встановлюються 350-міліметрові диски з шес-
типоршневими супортами, тоді як у “Четвірки” 
330 мм і 4 поршні. За доплату пропонуються 
карбон-керамічні гальма.

Візуально версії різняться розміром коліс-
них дисків та патрубками вихлопної системи: 
у 911 Targa 4 колісні диски спереду 19-дюймо-
ві, а ззаду – на 20 дюймів, дві труби. У стар-
шої версії, відповідно, 20 та 21 дюйм, чотири 
патрубка.

В списку опцій для нового 911 Targa з’я-
вилась функція SmartLift, що відповідає за 
кліренс на передній осі спорткара і дозволяє 
регулювати його в межах 40 мм. При цьому 
електроніка спорткара “навчена” запам’ятову-
вати місця, де водію знадобилось змінювати 
кліренс і наступного разу зробить це сама.

Інтер’єр Targa в передній частині не від-
різняється від решти 911-х, прилади та муль-
тимедіа виводяться на пару безрамкових 
дисплеїв, в центрі розміщений 10,9-дюймо-
вий сенсорний екран Porsche Communication 
Management з широкими можливостями під-
ключення і останньою версією Apple Car Play.

Ціни Porsche 911 Targa 2021
Український офіс Porsche поки не повідо-

мив, коли новинка прибуде до місцевих ди-
лерів. У Європі та США прийом замовлень на 
новинку вже відкритий, а машини очікуються 
у дилерів наприкінці цього року. В Німеччи-
ні Porsche 911 Targa 4 коштує від 128 500 єв-
ро (104 100 євро без ПДВ 19%), а 911 Targa 4S 
обійдеться мінімум у 144 000 євро (116 600 єв-
ро без ПДВ); у США цінники, відповідно, $119 
300 та $135 200.

ТРЕТЯ КУЗОВНА ВЕРСІЯ 911 СТАРТУЄ ОДРАЗУ  
У ДВОХ ВИКОНАННЯХ: TARGA 4 ТА 4S.

2021 PORSCHE 911 TARGA 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОФІЦІЙНО: 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФОТО, ЦІНА
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У КИТАЇ РІЗКО ЗРОСЛИ ПРОДАЖІ 
НОВИХ АВТО ПІСЛЯ КАРАНТИНУ
ПІСЛЯ ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 КИТАЙСЬКА ЕКОНОМІКА 
СТРІМКО ВІДРОДЖУЄТЬСЯ. В БЕРЕЗНІ РІЗКО ЗРОСЛО НЕ ТІЛЬКИ 
ВИРОБНИЦТВО, АЛЕ Й ПРОДАЖІ НОВИХ АВТОМОБІЛІВ.

ЕЛЕКТРОСАМОКАТ SEGWAY-
NINEBOT AIR T15 ВЖЕ МОЖНА 
ЗАМОВИТИ РОЗРОБКА СКУТЕРА ТРИВАЛА ШІСТЬ 

РОКІВ – НЕЙМОВІРНО ДОВГИЙ СТРОК 
ДЛЯ ПОДІБНОГО ДЕВАЙСА.

З конвеєрів заводів у Піднебесній зійшли 1 мільйон 420 тисяч 
автомобілів, що на 399 тисяч машин більше, ніж в лютому 2020 
року. Про це йдеться в програмі "Авто 24" на 24 каналі.

Скільки Ferrari заробила на кожному проданому автомобілі за 
2019 рік: вражаючі цифри

Приблизно такі ж цифри і в статистиці продажів нових машин: 
1 мільйон 430 тисяч авто, тобто на 361 тисячу більше, ніж місяцем 
раніше. Це – справді колосальна цифра. Для порівняння, ринок но-
вих автомобілів в Україні склав 90 тисяч машин за увесь 2019 рік.

Але варто зауважити, що китайський уряд вжив екстренних 
заходів, аби врятувати автопром. Він ввів розширені субсидії та 
податкові пільги для операторів ринку і разом зі скасуванням обме-
жень на соціальне життя це дало справжній поштовх для активізації 
продажів.

На початку цього року Segway-
Ninebot представила кілька 
інноваційних продуктів для 

електричної мобільності, зокрема, 
самохідне крісло S-Pod. Також де-
монструвався стильний електрич-
ний самокат, який днями з’явився на 
Kickstarter.

Він має корпус із алюміній-
магнієвого сплаву, котрий забезпечує 
легкість, міцність, а також додатково 
захищає електричні компоненти від 
дощу та пилу – клас захищеності IPX4. 

Скутер Air T15 має складаний корпус, що 
трансформується натисканням кнопки, а 
також функцією “круїз-контроль”.

Скутер оснащений світлодіодною оп-
тикою та підсвічуванням, має систему 
рекуперативного гальмування, широкі 
можливості для взаємодії зі смартфо-
ном користувача і чотири режими ру-
ху. Однією з цікавих функцій новинки є 
“круїз-контроль” – можливість рухатись 
із заданною швидкістю в автоматично-
му режимі.

Краудфандінгова кампанія на 
Kickstarter миттєво досягла поставленої 
цілі у 50 тисяч доларів і на момент на-
писання статті, фірма зібрала вже 259 
тисяч доларів, а до завершення кампанії 
ще більше місяця.

Ранні спонсори зможуть отримати 
електричні скутери за 569 доларів, вне-
сок у 1119 доларів і більше гарантує отри-
мання 2 самокатів та набору аксесуарів, 
а за 2759 доларів і більше виробник 
надішле великий пакунок з п’ятьма ску-

терами і купою аксесуарів. Регулярна 
вартість електросамоката становитиме 
близько 800 доларів. Поставки Air T15 
планують розпочати у липні цього року.
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Що робити, якщо ви вже дуже давно мрієте придбати особистий 
автотранспорт? Хтось скаже, що потрібно довго і регулярно 
відкладати гроші, щоб потім купити скромну стару машину. 
Інший порадить взяти кредит, і вже завтра роз'їжджати на 
новенькому авто останньої моделі. 
А з боргами розбиратися потім. 
Але існує спосіб стати володарем практично нового 
транспортного засобу за доступною вартістю! Саме таким 
реальним варіантом є покупка американського б/у автомобіля, 
який підбирається, виходячи з індивідуальних вимог кожного 
клієнта. Пропозиції з продажу авто з США заполонили 
український автомобільний ринок і користуються величезним 
попитом завдяки оптимальному балансу ціни та якості.

USA Cars: що потрібно знати
У чому ж причина такого інтересу 

вітчизняних автомобілістів до машин, при-
везених із-за океану? Найголовніше – це 
різниця в грошових витратах. Вартість 
двох однакових авто відрізняється при-
близно на 25-35% і, звісно, перевага в 
ціні у американських представників. Се-
крет такої вигідної угоди простий: в США 
для продажу машин після ДТП або інших 
страхових випадків активно використову-
ються різні аукціони і торги.

Американці звикли часто міняти 

автомобілі. І неважливо: через знос, по-
ломки або аварії. Як тільки у транспорт-
ного засобу закінчується гарантійний 

термін, власник може відразу віддати 
його страховій компанії для подальшого 
продажу, а натомість купити нове авто. 
Також варто зазначити, що ремонтні ро-
боти в Америці коштують дорого, тому 
позбутися від машини навіть з незначни-
ми ушкодженнями набагато простіше, ніж 
покрити страховку.

Переваги покупки авто з США
Можна сміливо заявити, що автомобільний 

ринок Сполучених Штатів переповнений 
пропозиціями про продаж машин. Саме це 
і формує вигідні цінники на закордонні авто-

кари. Крім фінансової 
сторони, ще однією 
важливою складо-
вою є технічний стан 
«американців». На 
торгах виставлена 
величезна кількість 
найсвіжіших моде-
лей з маленьким 
пробігом, максималь-
ною комплектацією 
і надійною збіркою. 
Додайте до цього ре-
гулярне техобслуго-
вування, якісний бен-

зин, оригінальні розхідники-і ви отримаєте 
відмінний автомобіль, максимально 
підготовлений до експлуатації.

ЖУРНАЛ «АВТОБАН ЛЮКС» РЕКОМЕНДУЄ
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Сам процес угоди також не викликає побоювань, адже він 
перевірений роками співпраці українських фірм-посередників 
і американських аукціонів. Наприклад, представники компанії 
VS Auto – однієї з найбільш відомих в місті Харкові – детально 
пояснюють, як відбувається процес підбору і покупки машини.

За бажанням клієнт може відстежити всю історію обраного 
автомобіля. Ряд великих організацій, таких як Carfax, ведуть 
суворий облік на предмет можливого ДТП, ремонту або ви-
крадення машини. Тому, найчастіше, американські екземпля-
ри можуть похвалитися більш прозорим бекграундом, ніж їх 
аналоги на вторинному ринку України.

Покроковий процес покупки автомобіля з Америки
Незважаючи на те, що затребуваність імпортних автокарів 

зростає, багато хто досі вважає подібну схему покупки 
складною і незрозумілою. Насправді, придбати машину зі 
Сполучених Штатів сьогодні простіше і безпечніше, ніж ма-
ти справу з місцевими дилерами. Спробуємо розібратися, 
з яких етапів складається процес покупки:

Перш за все, виберіть компанію, яка займається по-
ставками американських автомобілів в Україну. Зв’яжіться 
з представником або менеджером компанії будь-яким 
зручним способом і призначте зустріч. При підборі фірми-
постачальника рекомендуємо звернути увагу на кількість ре-
ально досконалих продажів, а також вивчити відгуки клієнтів 
в Інтернеті.

Після попередньої домовленості фахівці роблять добірку 
машин, які відповідають вашим бажанням і вимогам. Відповідні 
варіанти безкоштовно перевірять в системах CARFAX або 
AutoCheck.

Отримавши схвалення замовника, представники компанії 
починають участь у торгах. Обраний лот буде викуплений за 
наявності заздалегідь обумовленого застави, який визначається 
в залежності від максимальної вартості автомобіля.

Аукціон пройшов успішно. Тепер потрібно підписати договір і 
повністю оплатити вартість авто. Клієнту видається рахунок для 
погашення суми, що залишилася, з урахуванням аукціонного 
збору і доставки вантажу в порт.

Цей етап включає в себе перевезення покупки по території 
США, навантаження машини і доставку в Одеський порт. Термін 
транспортування в Україну зазвичай займає близько 40 днів.

Після прибуття залишається оформити документи і розмит-
нити вантаж. Оформлення відбувається відразу на ім’я покупця, 
тому історія вашого автомобіля починається з чистого аркуша.

Заключний етап угоди-це доставка машини в будь-яке місто 
України, де проживає замовник. Клієнту надається вибір: за-
брати авто відразу або відправити на станцію техобслугову-
вання для необхідних ремонтних робіт. Відмінний бонус, як-
що компанія-постачальник пропонує послугу "автомобіль з 
США під ключ" і готова взяти на себе всі клопоти з ремонту 
та технічного обслуговування. Це значно спростить життя май-
бутньому автовласникові.

У підсумку, всього сім простих кроків відділяють будь-якого 
українського автомобіліста від придбання машини його мрії. 
Процес покупки «американця», в більшості випадків, дешев-
ше і простіше, ніж вибір транспортного засобу з українською 
реєстрацією. Це підтверджується відгуками тисячі задово-
лених власників автомобілів зі Сполучених Штатів Америки.

вул. Василя Стуса, 1А (Механізаторська)  
вул. Ковпака 30А

С повагою
компанія «VS auto»

АВТОРИНОК



Пропонуючи унікальний дизайн, 
передові технології, просторий і 
легко трансформований салон, кро-

совер CITROЁN C3 Aircross вже став 
одним з ключових гравців ринку і за-
воював серця близько 290 тис. клієнтів 
у Європі. Тепер модель також буде за-
пропонована в оригінальному виконанні 
CITROЁN C3 Aircross Rip Curl: помітні 
зовнішні відмінності, оригінальна об-
робка салону, максимум сучасного ос-
нащення. Продажі новинки CITROЁN C3 
Aircross Rip Curl в Європі стартують 
вже цього літа, а в Україні – з осені 
2020 року.

CITROЁN C3 Aircross: унікальний 
кросовер для кожного

Всього за два роки присутності на 
ринку, кросовер CITROЁN C3 Aircross 
помітно змінив свій сегмент. Автомобіль 
CITROЁN C3 Aircross вже підкорив 
серця близько 290 тис. покупців 
по всій Європі: широкі можливості 
персоналізації, еталонний простір са-
лону, вражаючі варіанти трансформації 
інтер’єру, численні системи допомоги 
водієві і технології для зв’язку – все це 
помітно полегшує щоденне життя водія 

і пасажирів. За допомогою напрацювань 
програми «Citroën Advanced Comfort®», 
кросовер CITROЁN C3 Aircross ідеально 
вливається в стиль життя сучасних го-
родян, пропонуючи їм затишний салон 
і нові відчуття від водіння.

Завдяки своєму універсальному ха-
рактеру, кросовер CITROЁN C3 Aircross 
залучає самих різних покупців, які 
вважають його ідеальним партне-
ром для свого багатогранного жит-
тя, наповненого яскравими фарба-
ми. І це відповідає реальності! Так, в 
Європі близько 60% клієнтів вибрали 
автомобіль в максимальній комплектації 
Shine – бажаючи отримати максимум 
передового оснащення. Близько 25% 
покупців замовили двобарвне забарв-
лення кузова, близько 20% клієнтів об-
рали різноманітні пакети обробки «Color 
Pack» – бажаючи отримати максимум 
оригінальної зовнішності. Нарешті, 
близько 30% покупців надали пере-
вагу спеціальній внутрішній обробці 
– бажаючи зробити автомобіль більш 
«персоналізованим» і затишним для 
себе. Бренд CITROЁN слідує стратегії 
«Inspired By You» і намагається макси-
мально повно відповідати на запити 

своїх клієнтів. А тому готовий запропо-
нувати нову, ексклюзивну, оригінальну 
версію популярного кросовера – 
CITROЁN C3 Aircross Rip Curl!

CITROЁN C3 Aircross Rip Curl: 
стильна пригода

Партнерство між CITROЁN і Rip Curl 
є природним для двох Брендів – ад-
же обидва створюють дизайнерські й 
високотехнологічні продукти, призначені 
для відпочинку і комфорту. Керую-
чись загальними цінностями креатив-
них інновацій і пристрасті до пригод, 
два Бренда сьогодні вирішили ство-
рити оригінальну і неповторну версію 
CITROЁN C3 Aircross.

Цей кросовер спочатку пропонує ряд 
важливих переваг. По-перше, просто-
рий салон з відмінними можливостями 
трансформації і висока посадка водія 
для кращого огляду дороги. По-друге, 
модель CITROЁN C3 Aircross має великі 
колеса, збільшений дорожній просвіт, 
захисні накладки по периметру кузо-
ва – кросовер реально готовий до лег-
кого бездоріжжя, він ідеально втілює 
стиль шукачів пригод і досвідчених 
мандрівників. У свою чергу, співпраця з 

Бренд CITROЁN продовжує 4-річну історію 
успішної співпраці з компанією Rip Curl, 
представляючи новий автомобіль 
ексклюзивної серії: зустрічайте кросовер 
CITROЁN C3 Aircross Rip Curl! Новинка 
демонструє взаємозв’язок між двома 
брендами, яких об’єднує пристрасть 
до високотехнологічних продуктів і 
креативних рішень. 
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Брендом Rip Curl – чиє ім’я асоціюється 
з серфінгом, починаючи з 1969 ро-
ку – допоможе додатково підкреслити 
виразний дизайн і самобутній образ 
кросовера. У результаті вдалося ство-
рити автомобіль, який максимально 
відображає розслаблений стиль жит-
тя свого власника і його пристрасть 
до пригод.

Всі ключові відмінності: зовні, 
всередині, в оснащенні

Спеціальна версія CITROЁN C3 
Aircross Rip Curl, розроблена на основі 
комплектації Shine, максимально при-
ваблива для потенційних клієнтів: 
оригінальні відмінності в зовнішності, 
ексклюзивне оздоблення інтер’єру, ши-
рокий перелік додаткового оснащення 
для зручності і комфорту людей.

Екстер’єр
Спеціальна версія взяла все най-

краще від моделі CITROЁN C3 Aircross 
в комплектації Shine: стійки кузова з 
обробкою «чорний глянець», захисні 
сріблясті пластини в бамперах спе-
реду і ззаду. Але також з’явилися свої 
відмінні риси – наприклад, спеціальні 
легкосплавні 16-дюймові колісні диски 
MATRIX і двоколірне забарвлення кузова 
з чорним дахом «Perla Nera black». Та-
ким чином, версія CITROЁN C3 Aircross 
Rip Curl «грає» на контрасті кольору 
кузова: чорна верхня частина – дах і 
її стійки, тоноване скло, чорні акценти 
в нижній частині – великі темні колісні 

диски; але також, раптом – яскра-
вий і насичений колір основної части-
ни кузова. А особливої оригінальності 
автомобілю додає пакет ексклюзивної 
обробки «Rip Curl Anodised Ocher Color 
Pack»: прикметні кольорові вставки в 
окантовках фар, на корпусах дзер-
кал заднього виду, особливі ковпачки 
колісних дисків.

Насичений і енергійний відтінок 
«золотої охри» нагадує про піщані пляжі 
і яскраве сонце – незмінних супутників 
морського відпочинку і світу серфінгу. 
Це сприйняття посилюють декоративні 
наклейки у вигляді хвиль з логотипом 
Rip Curl на передніх крилах. В результаті 

автомобіль буквально оживляє спогади 
про свіжість і силу бурхливого океану. 
Щоб дати можливість клієнту повністю 
проявити свою індивідуальність, 
автомобілі спеціальної серії, крім сірого 
забарвлення Platinum Grey, також будуть 
запропоновані в трьох опціональних ко-
льорах на вибір покупця: Cumulus Grey, 
Perla Nera Black, Natural White.

Інтер’єр
Салон кросовера CITROЁN C3 

Aircross також наповнений особливою 
атмосферою Rip Curl, яка досягається за 
допомогою використання високоміцної 
сірої тканини Terpa і оригінального де-
кору. Наприклад, сидіння прикрашені 
кольоровими рядками і смужками – 
вони «оживляють» дизайн і надають 
відчуття затишку всередині автомобіля: 
контрастний білий рядок, вставка ко-
льору «золота охра» у верхній частині 
спинки, яка повторює кольорову тему 
зовнішнього декору. Оригінальні килим-
ки з логотипами Rip Curl також мають 
яскраві піщано-жовті кольорові акцен-
ти. Крім того, автомобіль спеціальної 
версії Rip Curl додатково оснаще-
ний центральним підлокітником, що 
забезпечує більш комфортну посад-
ку. В результаті внутрішня атмосфе-
ра кросовера CITROЁN C3 Aircross Rip 
Curl ідеально поєднує відчуття свіжості і 
енергії, часте використання вставок ко-
льору — «золота охра» дарує відчуття за-
тишку, а численне додаткове оснащення 
гарантує комфорт для водія і пасажирів.

Продажі новинки CITROЁN C3 
Aircross Rip Curl в Європі стартують 
вже цього літа. В Україні автомобіль бу-
де доступний з осені 2020 року.
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Який він, найкращий сімейний 
автомобіль? Не візьмемо на се-
бе сміливість називати конкрет-

ну модель або навіть кілька моделей – 
вибір на ринку настільки широкий, що 
в кожному сегменті це стало справою 
особистих уподобань. Але допоможе-
мо вам визначитися з більш важливим 
– типом машини, змалювавши плюси і 
мінуси кожного.

Сімейний седан
Починаємо з класичного для 

вітчизняного менталітету кузова – се-
дана. Якщо він сімейний – значить, 
класом не нижче верхнього В, С, а то і 
D. У нього буде салон, який без засте-
режень вміщає 5 чоловік, в якому буде 
зручно їхати навіть на великі відстані, 
і багажник об'ємом від 300 л. Дви-
гун потужністю близько 80 – 120 к.с.  

Оскільки статус “сімейний” має на увазі 
під собою цінову доступність, мають-
ся на увазі моделі без дорогого осна-
щення і високотехнологічних силових 
агрегатів.

У великих седанів рідко є такая опція, 
як складне заднє сидіння. 

В Україні на роль сімейного седа-
на зухвало претендує народний Lanos, 
однак зараз він знятий з виробництва 
(залишився ще Sens). Втім, він трохи 
замалий як для сімейного. Об'єктивно 
це можуть бути: з більш доступних – 
скажімо, Citroen C-Elysee, Peugeot 301, 
Renault Logan, Skoda Rapid та Octavia 
(хоча у них й кузов ліфтбек), Ravon R4 та 
Gentra (Chevrolet Lacetti), Chevrolet Cruze, 
з тих, що подорожче – Ford Mondeo, 
VW Passat, Kia Optima, Hyundai Sonata, 
Toyota Camry.

Плюси
Відокремлений від салону багажник

Значний обсяг багажника
Представницький зовнішній вигляд

Мінуси
Низький салон

Вузький багажник
Обмеження з трансформації  

багажника для габаритних вантажів

Кращий сімейний автомобіль – немає поняття більш об'ємного 
і водночас розпливчастого. Адже варіантів сімей безліч, від 
неповної до шведської, але й типів авто існує чимало. Вибираємо 
разом?

К

12

ЧЕРВЕНЬ
ProVse.kh.ua

АНАЛІТИКА



Мінівен
Найбільш логічний варіант для сім'ї – автомобіль вагон-

ного компонування, або мінівен. Навіть якщо він, як і седан, 
п'ятимісний, салон його буде як правило, більш просторим. 
Висока стеля і вертикальна посадка на сидіннях полегшу-
ють контроль за дітьми, спрощують процес переміщення їх 
і потрібних речей в інтер'єрі.

До цієї когорти ми відносимо і компактні “вагончики”, які 
практично представляють собою універсал з високим дахом, 
і майже “автобуси” з трьома рядами сидінь, з кріслами, що 
рухаються і повертаються. Вибір моделей не дуже широкий, 
останнім часом цей клас “з’їдається” кросоверами. Втім, в 
цьому сегменті ще представлені як “народні” версії, так і 
VIP-комплектації: починаючи від Renault Lodgy і закінчуючи 
VW Transporter. 

Плюси
Місткий кузов

Широкі можливості трансформації інтер'єру
Зручність для дітей в далекій дорозі

Мінуси
Збільшені видатки на утримання (парковка, мийка, сервіс, 

паливо)
Великі габарити

Непрестижний імідж

Авто вагонної компоновки та універсали мають такий ве-
ликий плюс як можливість перетворити задню частину ку-
зова на вантажний відсік

Універсал
У багатьох випадках автомобіль з кузовом універсал є 

недорогою альтернативою і седану, і мінівену. Хоча по суті 
це легкова машина, універсал дає більш широкі можливості 
з точки зору перевезень багажу, наближаючись за цим па-
раметром до венів.

Третій ряд сидінь в універсалах та у більшості 
позашляховиків комфортний хіба що для дітей. Принаймні, 
потрапити туди їм простіше 

Плюси
Габарити і імідж легкової машини

Місткий багажник з можливістю його збільшення
Стандартні витрати на утримання

Мінуси
Вантаж розміщується практично в салоні

Низька стеля салону
Салон довше прогрівається взимку і охолоджується влітку

Читайте також:
Вибираємо перший автомобіль для новачка

SUV/ позашляховик
В умовах нашої країни великий кросовер – він же по-

зашляховик – часто купується саме як сімейна маши-
на. Головний аргумент таких власників навіть не в високії 
прохідності по бруду і снігу, а в запасі міцності підвіски, яка 
дозволяє впевнено рухатися розбитими дорогами. Цей фак-
тор найчастіше потрібен громадянам, які живуть не в сто-
личному регіоні, і при тому багато подорожують на далекі 
відстані.

У більшості автовиробників в модельній лінійці є такі 
машини, а в деяких – навіть більшість у модельному ряду 
(Mitsubishi, Nissan, Land Rover).

Плюси
Просторий салон з високою стелею

Всі “плюси” кузова універсал
Ходова частина, придатна до їзди по поганих дорогах

Висока посадка водія
Престижний на думку багатьох тип кузов

Мінуси
Високі витрати на утримання

Не завжди досить великий багажник
Висока ціна

Що обрати?
Зважте з одного боку, характеристики і можливості пев-

них моделей, а з іншого – свої потреби. В тому сенсі, що 
ваш автомобіль хоч і може вважатися сімейним, але як-
що 90% часу він працює все-таки як роз'їзна машина гла-
ви сімейства, то навряд чи розумно купувати для цих цілей 
мінівен. А ось якщо ви збираєтеся щодня підвозити дружи-
ну до роботи плюс двох-трьох діточок до школи, то мабуть, 
варто подумати про “вагончик”. Ну і так далі. Загалом, пра-
вильного вибору вам!
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1:0. Саме з таким рахунком починає свій шлях 
на українському ринку новенький компактний 

кросовер від японського бренду.

І здебільшого в цій грі можна було б озвучити вже 
фінальний свисток, але аж надто цікавим видався 
час проведений від старту наших дорожніх випробу-
вань до повернення машини до преспарку. А значить 
рахунок можна збільшити. Зараз розповімо чому.

За красиві очі
То ж що це за новий гравець на нашому ринку, і 

чому він отримує авансові бали? Сьогодні розповімо 
про автомобіль, який шукає місце під сонцем у 
класі, що набирає популярності, - компактний кро-
совер Mazda CX-30. За своїм розміром у модельній 
лінійці автомобіль розмістився акурат між молодшою 
СХ-3 і надпопулярною СХ-5. Під капотом новинки 
- безальтернативна для нашого ринку 2,0-літрова 
бензинова четвірка на 150 л. с., 6-ступінчастий "ав-
томат", а завдяки системі Mild Hybrid заявлена ви-
трата палива не має перевищити 6,0 літрів на сот-
ню в змішаному режимі їзди. Звучить непогано, але 
потрібно перевіряти.
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Цим і займемося. Але поки все ж приділимо увагу привабливому складнику цілісного образу "нашо-
го" автомобіля. Новинка побудована на одній платформі з актуальним поколінням "трійки" і перейняла 
від неї не тільки повний пакет систем активної безпеки, упакований в комплекс i-Activesense, досить 
схожий дизайн інтер'єру і деталі підвіски, але й елементи дизайну кузова. Наприклад, задні ліхтарі 
навіть на вищому автомобілі мають підкреслено акуратний вигляд, а масивніша решітка радіатора 
навпаки додає солідності.

Глибоко посаджені примружені очі 
передньої світлотехніки змушують наба-
гато серйозніше ставитися до загалом не-
великого автомобіля. А пластиковий обвіс, 
особливо широкі накладки над колісними 
арками, закликає оточення ставитися до 
автомобіля зовсім по-дорослому. Хоча, за 
задумом виробника, Mazda CX-30 спря-
мована на холосту аудиторію або молоду 
сім'ю. І з одного боку, можливо, в ній і я по-
чувався молодше, але і всі сімейні цінності, 
як-от перевезення дітей і різноманітного 
скарбу на дачу кросоверу до снаги.
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Переконувати себе у високій симпатії 
не доводиться, навіть з урахуванням 
упередженого журналістського підходу 
до дизайну. Адже, поклавши руку на 
серце, навіть за побіжного погляду на 
автомобіль вік аудиторії не має жодного 
стосунку. Це розумієш, коли на парков-
ках супермаркетів сповільнюєш крок, 
щоб довше на неї подивитися. Дуже 
гарний вийшов автомобіль. І як на мене, 
саме СХ-30 має найбільш гармонійний 
вигляд у плані зовнішності і пропорцій у 
всій модельній лінійці "Мазда". Страшна 
сила, нічого й додати!

Салонні фокуси
Потрапляючи в салон, відчуття вау-

ефекту тривають, але змінюються ува-
гою до деталей. Наприклад, невеликої 
кількості фізичних кнопок, всі інші 
функції бере на себе джойстик-систе-
ма мультимедіа. Список можливостей 
розширюється ще й завдяки наявності 
застосунків Apple CarPlay і Android Auto, 
коли доступ до практично всього сво-
го смартфонного життя можна возити 
з собою, не відволікаючись від проце-
су водіння. Сподобався і проєкційний 

дисплей, на який, крім швидкісних 
підказок, виводяться навіть попере-
дження про наявність автомобілів у 
сліпих зонах.

Таким чином, це не тільки здорово 
допомагає водієві і розслабляє його, 
але знижує необхідність в сторонніх 
рухах до мінімуму. Але ще до початку 
поїздки вражає увага до дрібниць. Та-
ких як гарний колір зрізу шкіри перфо-
рованих сидінь. Або м'яка оббивка всіх 
деталей, до чого не торкайся. Таких 
дрібниць і досить помітних моментів до-
сить багато, з них і складається збірний 
образ дорогого солідного автомобіля.

За посадженням СХ-30 - щось 
середнє між кросовером і легковими 
моделями, оглядовість - на висоті, а 
місця для водія і переднього пасажи-
ра - з запасом за всіма напрямками і 
з можливістю різноманітних регулю-
вань сидінь. Так що ті, хто їде з будь-
яким зростом, вмістяться зручно. Чого 
не скажеш про задній ряд - за шири-
ною і запасом простору над головою - 
все гаразд, а от місця для ніг вже без 
надлишку. Зате широкий підлокітник 
з двома підсклянниками тут явно не 

зайвий, інші блага цивілізації, однак, 
галерці не доступні. Об'єм багажного 
відділення - середній і відповідає нор-
мам в класі. У підпіллі розташувався 
сабвуфер дорогої "музики" виробництва 
Bose і місткий пенал для дрібних речей.

Ближче до справи
Таким чином, і за враження від 

інтер'єру хочеться збільшити уявний ра-
хунок, подумки перераховуючи ново-
введення, що вразили. Але на справж-
нього драйвера вирішальний аргумент 
чекає все ж у русі. І на кожному типі 
покриття автомобіль відкривається 
по-новому. Наприклад, за зага-
лом стерпної якості столичного асфаль-
ту верткий СХ-30 приємно керується 
завдяки гострому і точному кермо-
вому керуванню, на яке передається 
необхідний мінімум інформації від 
рельєфу дороги.

Найчастіше керувати автомобілем 
можна навіть без перехоплення кер-
ма. Підвіска тут дещо затиснутіша, 
ніж на інших у платформі "трійки", 
але, як на мене, так вийшло навіть 
цікавіше і той, хто скучив за фірмовим 
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"маздівським" драйвом, згадає бува-
лий захват і відважне прописування 
віражів на межі зчіпних властивостей 
шин. Так, центр ваги автомобіля роз-
ташований не те щоб дуже високо, 
але все ж це - кросовер, і здивування 
не залишає вас постійно під час руху. 
Адже такого ефекту зазвичай вдається 
домогтися на набагато більш низьких 
автомобілях.

Дорожня дрібниця, стики асфальту 
і більшість звичних нерівностей ходова 
просто не помічає. На відверто розбитих 
ділянках дороги трясіння відчувається 
досить серйозно, але дискомфорту 
не викликає. Зате путівцем і лісовими 
ґрунтовими дорогами можна пром-
чати з вітерцем, знову ж таки завдя-
ки затиснутій ходовій частині, яка не 
допускає розгойдування. А в парі зі 
швидким кермом така їзда стає наба-
гато цікавіше.

Наші поїздки не обмежилися містом і 
з'їздом з твердого асфальту на гравійну 
дорогу. Для правильного враження по-
каталися ми і на заміських трасах. І 
примітно те, що там хід автомобіля стає 
незворушним і навіть важливим. Непо-
хитна курсова стійкість доповнюється 
солідного рівня плавністю ходу, про 
спортивні реакції можна забути і роз-
слаблено насолоджуватися далекою 
дорогою.

Вже давно минули ті часи, коли 
на заміських швидкостях можна було 
нарікати на погане безшуміння, і нині 
таких проблем не виникає. Вже дале-
ко за межею міських швидкостей мож-
на почути шум вітру і основне джерело 
зовнішніх звуків - легкий шелест літніх 
шин TOYO Proxes R56.

Написаному вірити
Це ми про показники витрати пали-

ва, зазначені в розділі з технічними ха-
рактеристиками. На коло у нас вийшло 
6,5 л/100 км. Що з урахуванням мане-
ри їзди, швидкісних прохватів, виїздів 
на ґрунтові дороги і перевірки роботи 
системи повного приводу - чудовий ре-
зультат. Враження про двигун ми на-
вмисне приберегли на десерт. Секрет 
низького споживання палива не тільки 
в двигунах, що постійно удосконалю-
ються, але й у самому типі силової 
установки.

М'які гібриди (Mild Hybrid) - явище 
повсюдне і широкій аудиторії поки що 
мало відоме. Однак варто звернути 
увагу на їхню роботу. Інтелектуальна 
система M Hybrid використовується 

на новому 2,0-літровому двигуні 
Skyactive-G. Концепція її роботи та-
ка: в парі з бензиновим працює елек-
тродвигун, який використовує енергію 
від гальмування і додає потужності на 
старті. Завдяки цьому не тільки еко-
номиться паливо, але й пристойно 
знижується рівень викидання вугле-
кислого газу.

Збережена та повторно використо-
вувана енергія від гальмування в теорії 
може звучати не цілком переконли-
во, але на практиці виявляється ду-
же доречною. Електромотор дозволяє 
зменшити затримки під час розгону і 
зі старту автомобіль легко і без зай-
вого надривання набирає швидкість, 
найчастіше навіть не підвищуючи 
обертів. Більшість ситуацій і взагалі 
відбувається в діапазоні 2000-3000 об/
хв, і лише для динамічнішого приско-
рення можна продавити педаль аксе-
лератора в підлогу або скористатися 
ручним режимом трансмісії.

Або навіть перевести "коробку" в 
спортивний режим. Від цього реакції 
стають ще різкішими, але в природно-
му середовищі - у місті - така гострота 
відгуку надмірно втомлива і найчастіше 
недоречна, а для більшої впевненості 
під час обгону ручний режим ліпший. 
Зате до зв'язки мотора з КПП питань 
не виникає взагалі, "автомат" слухняно 
перебирає передачі, включаючи вчасно 
необхідний ступінь так, що цього про-
сто не помічаєш і, що найголовніше, 
завжди відчуваєш, що рухаєшся на 
потрібному ступені.

Повноекранний режим
Хоча кого я обдурюю, про робо-

ту коробки передач я згадав лише 
одного разу, та й то, заради однієї 
тільки перевірки її роботи, професія 
зобов'язує. Але ні до самого розгону, 
ні до відчуттів від нього претензій, що 
називається, немає. Так само і до гальм, 
для уповільнення на педалі топтатися 
не доводиться, а уповільнення - ре-
зультат не стільки ходу педалі, скільки 
зусилля на ній.

Дорого коштує
Mazda CX-30w чудово підійде не 

тільки для гарячих сердець молоді, яка 
потребує новомодних стильних штучок. 
Активні драйвери знайдуть для себе 
точну керованість на звивистих до-
рогах і навіть в умовах їзди містом. А 
сімейні пари можуть сміливо розгляда-
ти автомобіль, як засіб пересування на 
далекі відстані, навіть з урахуванням 
наявності дітей на задньому дивані.

Вартість, однак, вражає не менше, 
"наш" укомплектований під зав'язку 
автомобіль потягнув аж на 900 тис. 
грн з чимось. Але рекомендувати 
відмовитися від повного списку си-
стем безпеки ми не можемо. А ті, хто 
шукають істинний повний привід, кро-
совери з колісною формулою 4х4 ку-
пують рідко. А по суті, більшість з нас 
використовують його в основному, щоб 
дістатися зони відпочинку, що не так 
вже й далеко від асфальту. Для цьо-
го можливостей Mazda CX-30 виста-
чить позаочі. 
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Відкладати планування далекого 
маршруту на той момент, коли ви 
вже сіли за кермо, не годиться. Тим 

більше у нашій країні, де найближча 
дорога – не та, що коротше, а та, що 
рівніша. В наших умовах при плануванні 
поїздки перш за все треба звертати 
увагу на стан дороги. Але все ж це 
не єдиний критерій вибору маршруту. 
Щоб тривала подорож була цікавою і 
не важкою для екіпажу, треба порівняти 
кілька варіантів, і за основу можна взя-
ти маршрути, які зазвичай пропонує на 
вибір той чи інший навігатор.

Врахуйте такі орієнтири:
Стан. Українські дороги подібні живо-

му організму, який постійно змінюється: 
одні ділянки ремонтуються, інші активно 
руйнуються, треті знов ремонтуються. 
В інтернеті є форуми, де водії діляться 
свіжими враженнями від поїздок кон-
кретними трасами. Також працює 
інтерактивна карта онлайн.

Точки. На маршруті неодмінно ма-
ють бути певні, заздалегідь відомі 
корисні для вас точки: АЗС, кафе, 
готелі, СТО тощо. Нехай навіть ви ни-
ми не скористуєтеся, вони мають бути 
“напоготові”.

Відпочинок. Непогано було б знай-
ти на карті цікаві місця, які ви змо-
жете відвідати, щоб урізноманітнити 
довгу мандрівку: видові майданчики 
для селфі, музеї, храми та монастирі, 
пам’ятки архітектури, харизматичні 
містечка тощо.

Набагато приємніше їхати та зупи-
нятись на перепочинок у місцевості з 
мальовничими краєвидами.

Час. Закладіть у розклад поїздки 
час на непередбачувані пригоди, проб-
ки, короткий перепочинок, відвідування 
пам’яток історії тощо.

Трафік.  Якщо маршру т 
передбачається справді довгий, вивчіть 
завантаженість шляхів, які вам пропо-
нують карти і навігатори. Адже іноді ко-
лони фур чи сільгосптехніки можуть за-
важати не менше, ніж ями і продавлені 
ваговозами колії.

Погода. Територія України достат-
ньо велика, аби на іншому краю марш-
руту вас чекала погода зовсім не та, що 
вдома. Тому вивчіть прогноз погоди за 
маршрутом і приготуйте до можливих 
перепадів ваш автомобіль: перевірте 
склоомивач, двірники, а в міжсезоння, 
можливо, доведеться дещо заздалегідь 
і шини перевзути.

Речі. Нехай навіть у вашому багажі 
опиниться щось зайве – це краще, 
ніж коли страждатимете від того, що 
щось забули. Там більше, автомобіль 
дозволяє брати з собою все необхідне 
для поїздки і відпочинку з комфортом.

Смачного!
Навіть якщо ваша поїздка суто ділова, 

спробуйте поєднати її з елементами ту-
ризму. Нехай часу для відвідування 
цікавих місць не передбачається, можна 
поєднати цікаве з корисним, наприклад, 
спробуйте влаштувати дещо на кшталт 
гастрономічного туру. Плануючи зупин-
ки для обідньої перерви, можна звер-
нути увагу на меню тих закладів хар-
чування, що лежать на вашому шляху.

Бувалий автомобіліст вміє 
перетворити будь-яку рутинну 
поїздку на цікавий вояж. Як 
зробити далеку подорож 
безпечною і цікавою?
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