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• Діагностика автомобільним ендоскопом:
   ДВЗ, КПП, АКПП, вихлопної системи тощо
• Комп’ютерний розвал-сходження коліс 3D

• Заправка кондиціонерів
• Проточка тормозних дисків
• Ремонт ДВЗ
• Вулканізація
• Ремонт ходової
• Ремонт КЗП і АКЗП
• Комп’ютерна діагностика
• Мийка, полірування, хімчищення
• Промивання форсунок інжектора
• Автозапчастини у наявності та на замовлення
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ОНОВЛЕНИЙ VOLKSWAGEN ARTEON 
2021 ОТРИМАВ СВІЖИЙ ВИГЛЯД, 
ІНТЕР’ЄР ТА СТАВ ГІБРИДОМ
НОВИНКА ДЕБЮТУВАЛА ОДРАЗУ У ДВОХ ТИПАХ КУЗОВУ: ЛІФТБЕК 
ТА УНІВЕРСАЛ ARTEON SHOOTING BRAKE. ТАКОЖ МОЖНА 
ПОБАЧИТИ, ЯК ВИГЛЯДАЄ ТОПОВИЙ VOLKSWAGEN ARTEON R-LINE.

Спадкоємець чотиридверного купе Volkswagen Passat 
CC (пізніше просто СС), випускається з 2017 року і до 
повноцінної зміни поколінь йому ще чекати два-три 

роки. Аби освіжити Volkswagen Arteon, виробник підготував 
легке оновлення.

Головною новиною для Arteon 2021 стала гібридна сило-
ва установка, яку вперше пропонують для цієї моделі. Зовні 
оновлений Arteon мало відрізняється від дорестайлінгового, 
хоча окремі деталі дозволяють розпізнати у ньому новачка. 
Найменше змін у базової версії, котрій відредагували бам-
пери, задні ліхтарі і шрифт назви моделі на кормі.

У автомобілів з пакетом R-Line зміни більш помітні: 
декоративні накладки патрубків випускної системи виражені 
яскравіше і розділені надвоє. А на решітці радіатора з'явилися 
дві додаткові секції денних ходових вогнів, котрі мають ство-
рювати ефект єдиної світлодіодної смуги, розтягнутої на 
всю ширину кузова. За додаткову плату така оптика буде 
доступна і базовим моделям.

Volkswagen Arteon Shooting Brake пропонує не набагато 
більше практичності, адже його багажник лише на 2 літри 
більший за кормовий відсік ліфтбека: 565 проти 563. Хоча 
зі складеними кріслами заднього ряду вантажний простір 
універсала помітно більший – 1632 літрів, це додаткові  
75 літрів простору.

В інтер'єрі зміни помітніші. Якщо попередники нового 
Arteon всередині були, фактично, клонами Passat, то для 
останньої моделі дизайнери створили власну архітектуру, 
при цьому для внутрішніх панелей та оздоблення використо-
вуються кращі матеріали. Головною особливістю салону став 

повністю сенсорний блок управління клімат-контролем, який 
раніше зустрічався тільки на китайських моделях Volkswagen.

Крім того, окупанти Arteon зможуть насолоджуватись ат-
мосферною підсвіткою в одному з 30 доступних кольорів, зву-
чанням опційної аудіосистеми Harman / Kardon потужністю 
700 ват, керувати якою можна з медіацентру з тачскріном 
на 8 або 9,2 дюйма. Останній тепер підтримує бездрото-
ву роботу інтерфейсів Apple CarPlay і Android Auto. Також 
відкорегована   графіка віртуальної панелі приладів на екрані 
діагоналлю 10,25 дюйма.

Моторна лінійка для Європи включає бензинові 
турбочетвірки 2.0 TSI у кількох варіантах потужності (від 
190 до 280 к.с.) та пари дизелів 2.0 TDI потужністю у 150 
та 200 сил. Також новинка пропонуватиметься у виконанні 
Volkswagen Arteon eHybrid із силовою установкою від Passat 
GTE: турбомотором 1.4 TSI (156 к.с.), що працює в тандемі 
з електромотором (115 л.с.) і шестиступінчастим DSG, су-
купна віддача установки – 218 к.с. На чистій електроенергії 
такий Arteon здатен проїхати 53 км (WLTP). Повний привід 
для більшості виконань моделі буде опцією.

Не обійшлось оновлення і без покращення електрон-
них асистентів водія. Новий Travel Assist здатен працювати 
на швидкості до 210 км/год, укомплектований адаптивним 
круїз-контролем, навчений розпізнавати знаки, утримувати 
машину в смузі, самостійно гальмувати і розганятися після 
повної зупинки, а також орієнтуватися у зонах ремонту доріг, 
де подібні системи часто пасують. Також камера задньо-
го виду тепер використовує об’єктив з кутом захоплення у  
170 градусів, замість колишніх 90.

К
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«ЕНЕРГІЧНИЙ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ» – ТАК ОПИСУЄ НОВИЙ 
КРОСОВЕР ВИРОБНИК

OPEL MOKKA НОВОГО ПОКОЛІННЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОФІЦІЙНО: 
ТЕПЕР ЦЕ ЕЛЕКТРОКАР

Німецька марка представила друге покоління 
кросовера Mokka, що повністю змінився сам 
і змінить вигляд усіх автомобілів Opel.

Mokka 2021 першим отримав фірмову зовнішню 
рису, названу Opel Vizor. Виробник говорить, що 
усі наступні моделі матимуть подібний вигляд.  
А найважливіше, що виділяє Opel у новому кросовері 
Mokka-e, наступне:

• Чиста енергія: сміливий вигляд, висока посад-
ка, електропривід без викидів;

• Енергетична потужність: 100 кВт/136 к.с. та  
260 Нм крутного моменту для задоволення;

• Сильне самовираження: Mokka демонструє нове 
прогресивне обличчя марки з Opel Vizor

• Повністю цифровий: чистий лаконічний інтер’єр з 
електронною панеллю приладів та медіацентром;

• Яскраво унікальний: перше в сегменті матричне 
світло IntelliLux LED без відблисків;

• Справді вдосконалений: адаптивний круїз-
контроль із системами зупинки та руху та си-
стемою допомоги.
Незважаючи на трохи більшу колісну базу  

(+2 мм), новий Mokka на 12,5 см коротший за по-
передника. При цьому простір в багажнику зали-
шився таким самим – 350 літрів з кріслами у зви-
чайному положенні. Загальна довжина кросовера 
становить 4,15 метра, що робить його маневреним 
та забезпечує легше паркування.

Електродвигун забезпечує потужність у 100 кВт 
(136 к.с.) та 260 Нм крутного моменту, доступних  
з першої миті, після старту. Швидкі реакції, 
спритність і динаміка є одними з визначних ха-
рактеристик.

Кросовер оснащується акумулятором на  
50 кВт/год, котрий забезпечує запас ходу  
у 322 кілометри за методом вимірювання WLTP  
у звичайному режимі, а в режимі “Еко” повинен до-
лати ще більші відстані (цифра не названа). Систе-
ма швидкої зарядки постійного струму потужністю  
100 кВт дозволяє зарядити акумулятор до 80% 
всього за 30 хвилин і є стандартним обладнанням.

Новий Opel Mokka-e підтримує різні варіанти 
зарядки, від однофазної до трифазної на 11 кВт.  
На акумулятор виробник надає восьмирічну 
гарантію. Opel Mokka-e повинен надійти у продаж 
наприкінці цього літа, хоча до більшості дилерів по 
всьому світу дістанеться лише на початку 2021-го. 
 Разом з стовідсотково електричним Mokka-e бу-
дуть також доступні Mokka з традиційними бензи-
новими та дизельними ДВЗ. Ціни будуть оголошені 
додатково.
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Навіть за китайськими мірками компанія Lifan є вели-
ким автовиробником, що також випускає автобуси та 
мототехніку. Однак, справи у компанії останнім ча-

сом йдуть не надто добре і незабаром вона може перейти 
у власність справжнього гіганта – Geely.

Агентство Reuters повідомляє, що Geely збирається 
придбати контрольний пакет акцій Lifan і інвестувати у 
відновлення бренду. Таким чином, Lifan поповнить список 
марок, підконтрольних Geely, серед яких вже є Volvo, Lotus, 
Polestar, Lynk&Co та Smart, яким китайська компанія концерн 
володіє спільно з Daimler.

Наразі в судах Китаю розглядаються близько 400 позовів 
від кредиторів з вимогою стягнення з Lifan трьох мільярдів 
юанів, що становить близько 425 мільйонів доларів. Однією 

з причин збанкрутіння стало різке падіння продажів нових 
автомобілів у Китаї під час та після коронавірусу, продажі 
скоротились вдесятеро.

ХОЛДИНГ GEELY ХОЧЕ ПРИДБАТИ 
LIFAN
ДРІБНІШИЙ КИТАЙСЬКИЙ АВТОВИРОБНИК ЗАВИНИВ КРЕДИТОРАМ 
БЛИЗЬКО 30 МІЛЬЯРДІВ ЮАНІВ – 425 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ

МАЛЮНКИ ДИЗАЙНЕРІВ FCA 
ПРОДАЮТЬ ЗАРАДИ БЛАГОДІЙНОСТІ
ВИРУЧЕНІ З ПРОДАЖУ 136 УНІКАЛЬНИХ ЕСКІЗІВ КОШТИ 
ПІДУТЬ НА БОРОТЬБУ З НАСЛІДКАМИ ПАНДЕМІЇ В ІТАЛІЇ

Відголоски COVID-19 ще довго відчуватимуться 
у нашому житті та Fiat Chrysler Automobiles, 
спільно з міжнародною організацією Save the 

Children, збирається зробити внесок у підтримку 
дітей, які постраждали від пандемії.

Автомобільна галузь надзвичайно сильно по-
страждала від пандемії, критичні падіння продажів, 
оголошення про закриття бізнесів, банкрутства і 
звільнення працівників у цьому секторі сьогодні 
є звичним явищем. І хоча дизайнерські скетчі 
не відносяться до цінних паперів FCA, концерн 
вирішив пожертвувати на благодійність хоча б їх.

Аби виручити кошти для благих цілей, дизайн-
центр FCA виставив на продаж 136 ескізів знако-
вих моделей брендів, що входять до складу кон-
церну: Fiat 500, Alfa Romeo Giulia GTA, Lancia Delta 
Integrale, Abarth 595, Jeep Willys та інших. Прид-
бати скетч можна усього за 20 євро.
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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



Suzuki SV650 попереднього покоління знайомий багатьом 
українцям. Впізнаваним його зробило використання в 
поліції. І його взяли на службу не дарма – патрульний 

поліцейський на такому мотоциклі легко просочується через 
пробки і може запросто наздогнати практично будь-якого по-
рушника. Але є в концепції Suzuki SV650 й інші не менш важливі 
аспекти.

Доступна краса
Головна відмінність нового покоління – в сталевій трубчастій 

рамі, адже в попередніх поколіннях рама була алюмінієва. Такий 
хід, крім того, що дозволив зробити байк доступнішим, ще й 
дуже здорово відбився на дизайні. Образ нового Suzuki SV650 
тепер перегукується з Ducati Monster, який коштує істотно до-
рожче і не має японської надійністі.

Класичний дизайн Suzuki SV650 гарантує довге життя – 
цей мотоцикл не буде виглядати застарілим ні через п'ять, ні 
через десять років. Та й з приводу технологічності тут є весь 
мінімально необхідний набір. ABS, легкий пуск (кнопку запуску 
не потрібно тримати поки мотоцикл заведеться – достатньо про-
сто один раз натиснути), система допомоги при старті (оборо-

Практично у всіх 
мотовиробників в модельній 
гамі є "стріти" подібної 
кубатури. Але вони, як 
правило, успадковують 
технології "спорту" і 
виходять надто вже злими. 
Suzuki SV650 – навпаки, 
самобутній і дуже добрий до 
свого райдеру. Так чого від 
нього чекати?
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ти двигуна піднімаються при відпусканні 
зчеплення), індикатор обраної передачі 
та інші приємні дрібниці.

Але вишукувань в Suzuki SV650 ви не 
знайдете. Передня вилка – звичайний 
"телескоп" без можливості регулюван-
ня. Задня підвіска теж гранично про-
ста – "маятник", в якому регулюється 
тільки преднатяг. Це якраз той випадок, 
коли простота є синонімом надійності і 
довговічності.

Рівний характер
Класична посадка, невелика (785 мм.)  

Висота по сідлу і "вузька" компоновка 
з поперечним V-подібним мотором ро-
блять Suzuki SV650 дуже зручним мо-
тоциклом для міста.

Потужності 76 к. с. і крутного момен-
ту 64 Нм. вистачає за очі. Але на відміну 
від переважної більшості "стрітів", мо-
тор у Suzuki SV650 дивно рівний. Він 
прекрасно тягне буквально з холо-
стих обертів і дуже плавно нарощує 
потужність і крутний момент. Ніяких 
ривків, підхватів і несподіванок.

Під стать мотору і трансмісія – лег-
ке, відмінно прогнозоване зчеплення і 
злегка зближені, дуже вдало підібрані 
передавальні числа. Особливої 
необхідності в частій зміні передач 
немає – завдяки приголомшливій 
еластичності мотора Suzuki SV650 здат-
ний швидко прискоритися, навіть якщо 
на тахометрі всього 2000 оборотів.

Підвіска має оптимальні міські 
налаштування. Їзда по бруківці не 
викликає дискомфорту – всі дрібні 
нерівності практично безслідно 

розчиняються в надрах пружин і 
амортизаторів. З великими прора-
хунками комунальників Suzuki SV650 
теж цілком терпимо справляється 
самостійно, але якщо йому допома-
гати переміщенням ваги, їзда виходить 
більш комфортною.

У міському режимі водіння гальма 
поводяться ідеально. ABS спрацьовує 
дуже м'яко і ненав'язливо, хоча і злег-
ка передчасно, не дозволяючи навіть 
злегка пискнути гумою. Але на треку, 
при дуже жорсткому режимі водіння, 
коли гальма добре прогріваються, їх 
ефективність злегка зменшується.

У поворотах Suzuki SV650 разю-
че слухняний і зібраний, незважаючи 
на відносно комфортні налаштування 
підвіски. Будь-яка техніка рулюван-
ня відточується на ньому дуже легко, 
при цьому Suzuki SV650 прощає багато 
помилок (в розумних межах, звичайно). 

Радує і відмінна Стокова гума Dunlop – 
за дорогу тримається чудово.

Швидкісний режим – типовий для 
мотоциклів такого класу. За відчуттями, 
прискорення до першої сотні займає 
близько 3,5 – 4 секунд. Максимальна 
швидкість, яку вдалося розвинути під 
час тесту – 200 км/год, Крейсерська, 
як і у всіх мотоциклів без обтічників – 
120-140 км/ч.

Недоліки
До недоліків можна зарахувати тру-

би вихлопної системи, які низько висять. 
При з'їзді з високих бордюрів слід бути 
акуратним. Також не всім сподобається 
звук вихлопу – стоковий глушник дуже 
тихий. Втім, при бажанні це питання 
легко вирішується тюнінгом. Додатко-
вий захист радіатора теж не завадить

Кому адресований
Suzuki SV650 – дуже зручний і лег-

кий в управлінні мотоцикл. Незважаючи 
на пристойну потужність, його можна 
сміливо включати в список рекомендо-
ваних в якості першого мотоцикла тим, 
хто пройшов курс водіння в хорошій 
мотошколі. Поступливий характер і 
оптимальні налаштування прощають 
багато помилок початківців райдеров, 
а хороша потужність і динаміка дозво-
лять користуватися ним багато сезонів 
поспіль. Це набагато прагматичніше, 
ніж купувати "малокубатурник", який 
набридне за пару місяців.

Досвідченим райдерам Suzuki 
SV650 теж буде цікавий, через свою 
збалансованість. Він дуже зручний в 
місті і при цьому досить універсальний 
і економічний. Навіть в нещадному 
режимі тест-драйву витрата палива мен-
ше п'яти літрів на сотню.

К

11

ЛИПЕНЬ
ProVse.kh.ua

ПРЕЗЕНТАЦІЯ



З питання запуску двигуна методом «прикурювання» спостерігається повна плутанина. Одні кажуть, 
що мотор на машині донора, від якої «прикурюють», повинен працювати. Інші доводять, що, навпаки, 
повинен бути заглушений, інакше що-небудь в ньому згорить. Що ж, будемо вчитися «прикурювати» 
правильно.

Основна функція акумулятора 
та генератора

Зрозуміло, що акумулятор служить 
джерелом живлення, коли двигун не 
заведений і не працює, але головне 
призначення акумулятора полягає не 
в тому, щоб забезпечувати енергією 
всі включені в цей момент в автомобілі 
прилади: підсвічування, годинник, 
магнітолу, освітлення салону і так далі. 
Головне – забезпечити роботу старте-
ра, поки той буде запускати двигун. При 
цьому стартер є найпотужнішим спожи-
вачем електроенергії, що вимагає від 
акумуляторної батареї віддачі струму 
значної сили і неабиякого запасу енергії. 
Це, звичайно, враховується в параме-
трах акумуляторів, що встановлюються 
на той чи інший автомобіль. Простіше 
кажучи, батарея розрахована насампе-
ред на роботу в режимі запуску, який, 
враховуючи, що сила пускового струму 
досягає декількох сотень ампер, окремі 
фахівці порівнюють з режимом коротко-
го замикання.

Як тільки двигун запущений, роль 
джерела струму переходить до генера-
тора, який від двигуна ж і приводиться 
в дію ремінною передачею. Після то-
го, як генератор вступив в роботу, ба-
тарея перетворюється в споживача та 
заряджається – поповнює енергію, ви-

трачену при запуску. Як бачимо, для 
генератора не передбачено, що з йо-
го допомогою буде запускатися мотор 
(чому ми про це згадали – дізнаєтесь 
наприкінці матеріалу).

Що означає «прикурити» 
автомобіль

Так от, «прикурювання» являє собою 
тимчасову заміну розрядженого штат-
ного акумулятора іншим – здатним роз-
винути необхідну величину пускового 
струму і завдяки ємності забезпечувати 
стартер достатньою енергією протягом 
усього часу, поки триває запуск. При 
цьому штатна батарея з автомобіля не 
знімається, на її місце змінний акумуля-
тор не встановлюється. Він знаходить-
ся в іншій машині, яку далі є сенс нази-
вати донором. До автомобіля, в якому 
необхідно завести двигун, підмінну 
батарею підключають за допомогою 
спеціальних проводів з швидкознімними 
затискачами-«крокодилами».

У яких випадках можна 
«прикурювати» автомобіль 

коли ні
«Прикурювати» можна лише справ-

ний автомобіль. Це значить, лише в тому 
випадку, якщо просто розрядився акуму-
лятор – в результаті забутого освітлення 
салону, тривалого простою, невиключе-
них габаритів, тощо.

Якщо акумулятор розрядився у 
результаті довгих і безуспішних спроб 
пуску автомобіля, якщо з під капоту чути 
запах палива, якщо електропроводка по-
шкоджена – «прикурювати» не можна ні 
в якому разі! Просто на просто, це при-
зведе до розрядження і акумуляторної 
батареї на автомобілі донорі.

«Прикурювати» можна тільки ав-
то зі схожими за об’ємами двигунами. 
Це тому, що на кожен двигун потрібен 
акумулятор з іншими пусковими ха-
рактеристиками. Якщо будуть більш-
менш схожі двигуни, то і акумулятор 
донора зможе без зусилля «прикурити» 
реципієнта. Іншими словами, акумуля-
тор малолітражки навряд чи допоможе 
«ожити» багатолітрового монстра, швид-
ше сам розрядиться.

При температурах нижче -20° – «при-
курювання» може виявитися безрезуль-
татним.

Існує певна послідовність дій, яких 
слід дотримуватись:

Перше: вимкнути запалювання обох 
автомобілів. В іншому випадку, мож-
на що-небудь ненароком спалити. І це 
«щось» майже завжди виявиться чим-
небудь електронним і тому досить не-
дешевим.

Друге: накинути затискач червоного 
проводу на плюсову клему акумулятора-
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реципієнта і після підключити інший йо-
го кінець до акумулятора-донора. Тео-
ретично можна зробити і навпаки, однак 
експерти чомусь наполягають на такій 
послідовності.

Третє: повторити процедуру з 
мінусовим (чорним) проводом. Різниця 
полягає в тому, що в машині-реципієнті 
потрібно підключити затискач не до 
клеми АКБ, а до голого металу, до ма-
си (наприклад, до гайки або непокра-
шеного різьбового з’єднання), причо-
му, на максимально можливій відстані 
від місця кріплення плюсового затиску. 
Якщо приєднатися до мінусової клеми, 
вся енергія донора буде спрямована на 
зарядку батареї, але не на забезпечен-
ня запуску двигуна. Звичайно, якщо є 
час, можна півгодинки постояти і спро-
бувати «підтягнути» підсівший акумуля-
тор, але в разі глибокого розряду це не 
допоможе.

Четверте: завести двигун 
реципієнта. При чому, двигун на донорі 
повинен бути незаведеним! Це важли-
во! В ідеалі, мотор має запуститися. 
Якщо цього не сталося і енергії доно-
ра не достатньо, доведеться заводи-
ти справний автомобіль і хвилин через 
п’ять пробувати заново (попередньо 
його заглушивши). Знову мимо? Тоді 
від’єднуємо мінусовий затискач АКБ на 
автомобілі-реципієнті, відводимо трохи 
вбік і з’єднуємо його з мінусовим про-
водом, що йде від донора. В такому 
випадку вся енергія буде спрямована 
на стартер. Головне-уникати контакту з 
клемами акумулятора. Бо при контакті з 
мінусом енергія піде в розряджену бата-
рею, при контакті з плюсом відбудеться 
банальне коротке замикання.

П’яте: правильно від’єднатися. Для 
цього спочатку потрібно включити в 
машині донорі обігрів заднього скла 
та вентилятор системи вентиляції (щоб 
зменшити пікове навантаження на мере-
жу в момент від’єднання), а потім зня-
ти проводи у зворотній послідовності. 
Зрозуміло, можна «зірвати» і просто так, 
але в такому випадку важливо стежи-
ти за тим, щоб затискачі не торкались 
один одного – коротке замикання зво-
дить з розуму електроніку в момент. І 
вам дуже пощастить, якщо автомобіль 
відбудеться перегорілим запобіжником.

Крайній спосіб «підкурити» 
автомобіль

В принципі, є ще й інший сценарій 
запуску, при якому двигун донора 
виступає в ролі генератора. Простіше 
кажучи, він запущений. Однак, тут варто 

враховувати, що цей варіант – крайній 
випадок. І користуватися ним варто, ко-
ли всі інші можливості вже використано.

Якщо все таки виникає потреба вико-
ристати нижче наведений варіант «при-
курювання», то вам слід зрозуміти на-
ступну річ: на донорі при прикурюванні 
працює мотор, це означає, що джере-
лом енергії для стартера в автомобілі, 
який є пацієнтом, буде не акумулятор 
донора, адже в цей момент він сам вже 
став споживачем і заряджається, а його 
генератор. Однак, на роботу в режимі 
запуску, і відповідно цьому режиму на-
вантаження, генератор не розрахова-
ний. Навіть якщо генератор не вийде з 
ладу і витримає здоров’я таке «прику-
рювання» йому точно не додасть. Якщо 
не зараз, то пізніше йому все одно це 
відгукнеться.

Отже, перші три пункти тут вигляда-
ють так само як і попередні. Але четвер-
тий дещо відрізняється. Двигун донора 
працює, пробуємо завестися… Якщо не 
вдалося, водій донора піднімає оборо-
ти приблизно до 3 тисяч, при яких гене-
ратор машини працює з ефективністю, 
близькою до максимальної.

Спроба номер два. Якщо знову 
мимо, то вихід один – евакуатор. Але 
найчастіше, якщо справа тільки в батареї, 
завести «хворий» автомобіль все-таки 
вдається. Однак у такому разі, дуже не 
зайвим виявиться третя пара рук. Як-
що її немає, обидва водії повинні мати 
можливість моментально вибратися з ав-
то. Щоб «скинути» проводи.

Тут суть полягає в різній потужності 
генераторів. Поки всі їздили на «Жигулях», 
особливих проблем не виникало, тепер 
же розбіжність потужностей може при-
звести до досить неприємних наслідків. 
У кращому випадку, у вас поплавляться 
дроти. У гіршому – проводка у автомобілі. 
Буває, що в авто «вигорає» половина 
запобіжників разом з половиною монтаж-
ного блоку… Тому на те, щоб скинути кле-
ми у вас залишиться лише кілька секунд.

Але, до такого стану АКБ краще 
зовсім не доводити, бо обставини бува-
ють різними і відмовить акумулятор, як 
правило, в самий невідповідний момент. 
Але, щоб всіх цих проблем уникнути, або, 
в крайньому випадку, мінімізувати ризик 
їх виникнення, досить просто стежити 
за машиною і вчасно її обслуговувати.
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Саме так хочеться назвати новий 508, 
дивлячись на його зовнішність. Але вся 
справа в тому, що така зовнішність 
повністю відповідає змісту і цей 
автомобіль не тільки дуже стильно 
виглядає, але і скажено емоційно їде.

М
илуватися зовнішністю Peugeot 508 можна довго: на-
вряд чи знайдеться людина, яку цей автомобіль за-
лишить байдужим. В особливому захваті від нього 

прекрасна половина людства, але й чоловіки знаходять 
в дизайні багато цікавого.

У тісноті і в затишку
Перше враження від водійського місця неоднозначне. 

Трохи затісно, зате затишно і є стійке відчуття захищеності. 
Висока віконна лінія, великий центральний тунель, малень-
ке, майже іграшкове кермо і легка, мов пір'їнка, цифрова 
панель приладів над ним, – все це ні крапельки не схоже 
ні на одного з конкурентів.

Про практичність, звичайно, тут не забули, але во-
на не на першому місці. Наприклад, ніша для телефону  
(з бездротовою зарядкою) захована в центральному тунелі 
і забути його там, виходячи з автомобіля, можна запросто. 
Кнопки включення підігріву сидінь – сенсорні і щоб вибра-
ти потрібний режим на ходу, доводиться відволікатися від 
дороги. В іншому ж ергономіка на дуже високому рівні.

А ось задні пасажири, особливо ті, які зростом вийшли 
за 190 см, на недолік місця можуть поскаржитися. І у ви-
соту їм місця мало, і коліна доводиться тримати порізно, 
словом, в далеку дорогу краще брати попутників більш 
компактних. А ще на задній ряд садити не більше двох, 
бо третьому заважатиме центральний тунель.

Зате багажу в Peugeot 508 можна набрати достатньо. 
Інженери пожертвували повноцінною запаскою і покла-
ли в підпілля скромну докатку, але це дозволило отри-

мати майже 500 літрів корисного об'єму! А кузов ліфтбек 
відкриває найширші можливості по частині завантаження 
і вивантаження багажу.

Забуваючи про все
На дорозі Peugeot 508 поводиться зухвало і впевне-

но. 2,0-літровий дизель на 180 к.с. в парі з класичним 
8-діапазонним автоматом дуже бадьоро прискорюють лег-
кий 508-ий. І нехай паспортні 9,4 с. до першої сотні зда-
ються не бозна-яким показником "на папері", але на ділі 
динаміки вистачає з головою. Причому не тільки динаміки 
розгону – гальма у Peugeot 508 теж прекрасні. Особли-
во тішать настройки електроніки, які не втручаються в 
управління відразу, а дозволяють злегка пропищати гу-
мою і в повороті і на гальмуванні.

Машина тримається на віражах чудово. Незважаю-
чи на те, що в передній підвісці використовується зви-
чайний Макферсон, Peugeot 508 занирює в повороти 
з непідробним азартом. Ймовірно, дякувати за це слід 
"хитрій" задній багатоважільній підвісці з алюмінієвих 
важелів, яка тримається на алюмінієвому ж підрамнику. 
Ну і, природно, шини Michelin Pilot Sport 4, в які Peugeot 
508 взувають на заводі.

При відмінної керованості і "чіпкості" на дорогах з хо-
рошим покриттям Peugeot 508 вельми гідно справляється 
і з розбитими дорогами. Коротке і дуже чутливе кермо 
дозволяє граючи об'їжджати ями, ну, а якщо це не вдається 
– нічого страшного не відбудеться. Підвіска, звичайно, не 
всеядна, але щоб вона спрацювала "в відбій", потрібно 
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сильно постаратися – знайти хорошу яму і влетіти в неї 
завантаженим колесом.

Спокійно і розмірено їздити на Peugeot 508 теж мож-
на, але цей автомобіль все ж провокатор. Він вміє і лю-
бить їздити швидко, азартно і емоційно. Таким вже його 
задумали творці.

Технології комфорту
Щодо оснащення Peugeot 508 легко дасть фору багатьом 

гравцям свого класу, що гордо носять приставку "преміум". 
Крім вже звичного активного круїз-контролю, автоматичного 
паркування, системи читання знаків, утримання автомобіля 
в смузі, 508 обладнаний ще й системою нічного бачення, 
яка автоматично розпізнає пішоходів.

Причому бачить вона їх не тільки на дорозі, але і здатна 
"вгадати маневр" пішохода, який збирається перейти до-
рогу. У цьому випадку він виділяється не жовтим прямокут-
ничком, як "слухняний" пішохід, а підсвічується червоним 
трикутником. До того ж попереджає звуковим сигналом. З 

такою "сигналізацією" не помітити людину неможливо. Тим 
більше, що в темряві система дійсно зауважує пішоходів 
набагато раніше, ніж водій.

Ну і окремим пунктом слід згадати штатну аудіосистему 
Focal. Звучить вона дуже гідно, причому незалежно від сти-
лю і напряму музики. На ній приємно слухати і реп, і рок, 
і класику. Жодна з попередніх моделей Peugeot не могла 
похвалитися такою якістю і глибиною звучання.

Унікальний серед рівних
Мабуть, найприємніший момент – це ціна. За базовий 

Peugeot 508 з мотором потужністю 150 к.с. просять всьо-
го 657 400 грн., а за топову, дуже добре укомплектовану 
версію GT-Line – 888 200 грн. Безумовно, така цінова вилка 
цілком типова для седанів D класу, але ж Peugeot 508 – це 
все-таки купе, до того ж дуже емоційне.

То чи не краще, при інших рівних, вибрати автомобіль з 
молодою душею і насолоджуватися не тільки дизайном, ком-
фортом і технологіями, а й відмінною керованістю і азартом?
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Автомобільна промисловість не стоїть на місці та розвивається шаленими темпами. А багато 
авто-гігантів взагалі запевняють, що скоро майже відмовляться від бензинових і дизельних 
автомобілів і перейдуть або на гібриди, або на електромобілі. І ось тому, завжди триває пошук 
ідеальної трансмісії для автомобіля. Зараз серед трансмісій, основних є всього 4 штуки – це механіка, 
автомат, варіатор, ну і звичайно ж, робот. Так яку трансмісію вибрати зараз, яка краща, які у них є 
відмінності? Пропонуємо у даному матеріалі порівняти ці коробки перемикання передач та оцінити їх 
за 5 критеріями: – ціна, комфорт пересування, надійність, економія палива і потенціал для розвитку. 
Давайте розбиратися разом.

Механіка (механічна коробка 
перемикання передач, МКПП)
Найстаріша трансмісія, з’явилася 

однією з перших в автомобільній 
промисловості. Це не автоматич-
на, а механічна трансмісія (багато хто 
називає «Ручна»).

Ціна
Найнижча з усіх конкурентів, цю 

трансмісію використовують давно, 
технології обкатані, вузлів не так бага-
то (низька складність), а тому коштує 
дешево. Ремонтувати її також не доро-
го, в основному виходять з ладу диск 
зчеплення, кошик, вижимний підшипник.

Комфорт
Ось тут все погано. Якщо взяти но-

вачка, то він вибере будь-яку з авто-
матичних коробок, але ніяк не МКП. 
Пояснюється це просто, у механіки 
три педалі і вам потрібно контролюва-
ти, як автомобіль рушає з місця, а ось 
у новачків з цим проблеми, особливо 
великі, при русі в гору, в корках, тощо. 
У автоматичних трансмісій з цим в ра-
зи простіше.

Надійність
Тут крутний момент, передається 

жорстко – від мотора до коліс. Розми-
кання цієї жорсткої зчіпки та вибір пере-
дач, відбувається шляхом вичавлюван-
ня педалі зчеплення (диск зчеплення 
відходить від маховика та кошика). По 
надійності завжди була в лідерах, її 
складно перегріти та банально вбити 
(навіть якщо масло з неї витече, авто 
все одно буде їхати). Саме тому її лю-
блять використовувати для автоспор-
ту, наприклад для ралі, на багатьох 
«спорт-машинах» (навіть цивільних) та-
кож стоїть механіка, оскільки може ви-
тримати великі крутні моменти.

Однак є і негативні сторони (напри-
клад, диск зчеплення та двомасовий ма-
ховик) – як не крути, але диск зчеплення 
зноситься ближче до 100 – 120 000 км 
пробігу, змінюють його разом з коши-
ком, вижимним підшипником, а якщо у 
вас є ще й двомасовий маховик, з ним 
теж.  У підсумку отримуємо. Сама ко-
робка передач надійна, а ось навісне в 

будь – якому випадку до 120-150 000 км  
поміняєте.
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Економія палива
Одна з найбільш економних 

трансмісій, оскільки з’єднання з мо-
тором жорстке, немає паразитарних 
з’єднань типу гідротрасформатора, мо-
мент відразу йде на колеса. Також ви 
можете котитися накатом, включити 
нейтральну і їхати з гірки (це також еко-
номить паливо).

Потенціал для розвитку
Низький. На наше переконання, ра-

но чи пізно піде з цивільного сектора, 
залишиться тільки на спеціалізованому 
рівні (військові, спец. машини для спор-
ту та інше). Наприклад зараз, у бага-
тьох виробників, високі комплектації 
машин йдуть тільки з автоматични-
ми трансмісіями, а ось механіка ста-
виться тільки в базі або в середніх 
комплектаціях.

Автомат (Автоматична коробка 
перемикання передач, АКПП)
Це перша з автоматичних трансмісій, 

з’явилася на зорі автомобілебудування, 
відразу після механіки. Одна з 
найнадійніших, комфортних і зрозумілих 
коробок передач.

Ціна
Це мінус. Вартість автомобіля 

з АКПП (саме з класичним 
гідротрансформатором), додає до ав-
то приблизно від 500 у.о. (чим вище 
клас автомобіля, тим більше ціна). Також 
вартість ремонту висока, сюди можна 
додати ще й вартість обслуговування. 
Якщо щось виходить з ладу в автоматі, 
наприклад через неправильне обслу-
говування, вартість за ремонт може 
обчислюватися десятками тисяч! Тому 
важливо міняти масло всередині, хоча б 
раз в 60 000 км, це реально продовжує 
термін служби

Комфорт
Особливо писати нічого, дві педалі 

(газ і гальмо) – просто рай для новач-
ка. На пагорбах машина не котиться 
назад (якщо стоїть в режимі D-DRIVE), 
є P-PARKING (яка є як би невеликою 
заміною ручнику, але не до кінця), в 
пробках – немає проблем. Та й якщо 
чесно, то в місті ця коробка передач ду-
же зручна. При перемиканнях є невеликі 
ривки, особливо якщо це 4-ступене-
ва АКПП, на 6 або 8 ступеневих ривки 
практично не помітні.

Щодо мінусів, то ви не контролюєте 
АКПП самі, за вас як би вирішує ав-
томатика що включити, що буде кра-
ще в даний момент (навіть якщо їхати 
в ручному режимі). Розгін не такий 

динамічний, йдуть втрати на розкру-
чування гідротрансформатора. Також 
не радимо цю коробку перегрівати, 
наприклад, тягаючи ззаду автомобіля 
вантажі або буксуючи в болоті, це швид-
ко скорочує її ресурс (ця порада для 
звичайних автомобілів).

Надійність
На високому рівні. Ці трансмісії мо-

жуть ходити і по 300 – 400 000 км без 
ремонту, звичайно якщо дотримувати-
ся правил експлуатації. Виходить що 
на МКПП, в 120 – 150 000 км пробігу, 
ви в будь-якому випадку будете міняти 
навісне, а в АКПП, вам потрібно буде 
міняти масло та фільтр. Виходять прак-
тично ті ж самі гроші.

Якщо підвести підсумок, то короб-
ки автомати ходять довго, але за умов 
правильної експлуатації та заміни масла

Економія палива
Тут мінус. У роботі АКПП, присутній 

гідротрансформатор, тобто немає 
жорсткої зчіпки між двигуном і коробкою 
передач (на високих обертах є механічні 
зчіпки, а ось на низьких – немає), мо-
мент тут передається за допомогою 
тиску масла. Тому є механічні втра-
ти, відповідно більша витрата палива. 
Немає накату як у МКПП (точніше ней-
тральна є, але включати її небажано).

Потенціал для розвитку
Не сказати що він великий, але він є. 

Наприклад, зараз в масовому сегменті 
використовуються коробки на 4 або 6 

передач, проте в недалекому майбут-
ньому будуть використовуватися на 6 
або 8 передач, а на люксових авто і 
по 10 – 12. Це дає змогу перемикати 
практично без ривків, більш швидко на-
бирати розгін і невелику економію па-
лива. Однак нескінченно збільшувати 
передачі не можна, коробка вийде ду-
же складною, і її ремонт буде коштува-
ти набагато дорожче.

Багато хто вважає, що АКПП це 
найнадійніша та сама безпроблемна 
трансмісія серед автоматичних.

Варіатор (CVT)
Друга за поширеністю автоматична 

коробка передач. Продається велики-
ми партіями, в основному ставиться на 
машини компанії Рено, Ніссан і Міцубіші 
(саме вони першими зробили ставку 
на ці коробки). Зараз поширилися і на 
інших виробників, починаючи від Хонди, 
Субару, Тойота, та ін.

Ціна
Порівнянна з АКПП. Хоча деякі ствер-

джують, що варіатори трохи дешевші у 
виробництві (можливо, але не суттєво). 
Однак по ремонту, може коштувати на-
багато дорожче. Знову ж таки є вартість 
обслуговування, обов’язково міняти 
масло в 60 000 км, ходити буде до-
вше. А ось по ремонту, не все так плав-
но, не дивлячись на свою простоту. 
Варіатор ремонтувати дорого, та ще й 
не в кожному сервісі (навіть офіційному 
візьмуться за роботу). У підсумку, суми 
за ремонт високі.

Комфорт
Знову ж таки, можна порівняти 

з «автоматом», дві педалі, назад не 
відкочується, в місті та в пробках од-
не задоволення. Тут немає поштовхів 
та ривків при перемиканні від слова 
взагалі (хоча багато виробників їх навіть 
імітують). Також варто відзначити що 
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варіатор, дозволяє машині розганятися 
трохи швидше, адже перемикань пере-
дач немає.

З мінусів знову ж втрата потужності 
через гідротрансформатора. І ще більш 
високі вимоги до правильної експлуата-
ції може також перегріватися при про-
буксовках, тяганні ззаду вантажів, то-
що. Ця трансмісія зовсім не для бруду 
і бездоріжжя

Надійність
Тут мінус. Дуже не стабільна коробка 

краще з нею не балуватися, може про-
ходити як 70 – 80 000 і далі ремонт, а 
може і по 200 – 250 000 км. Звичайно, 
все залежить від експлуатації, багато 
чого на ній не можна робити.

Основне навантаження тут йде на 
ремінь, який ходить між двох валів, по 
суті, це єдина сполучна ланка між ко-
лесами та двигуном. Факт залишається 
фактом, її опонент, звичайна АКПП, по 
надійності набагато краще.

Економія палива
Трохи краще, ніж у «автомата», че-

рез те що немає перемикань передач. 
Але чудес чекати не варто, звичайна 
механіка ефективніше. Знову ж таки 
немає накату.

Потенціал для розвитку
Трансмісія варіатор – досягла сво-

го максимуму. Змінюються конструкції 
(наприклад замість ременя може бу-
ти ланцюг), змінюються конуси (їх 
передавальні числа), але нічого ново-
го не вводиться. Та й складно тут при-
думати щось нове.

Робот (Роботизована коробка 
перемикання передач, 

РКПП)
Тема велика, про нього слід чи-

тати окрему докладну статтю. Вар-
то відзначити, що ця коробка передач 
буває двох видів, і вони не схожі один 
на одного. Є робот з одним диском зче-
плення, а є з двома. Ми постараємося 
відразу розповісти про обидві.

Ціна
Робот, один диск – цінник практично 

на рівні механіки (дорожче приблизно на 
5%). Чому так – просто це і є механіка 
з встановленими на неї актуаторами, 
для вибору передачі та її перемикання. 
Ремонт також дешевій та простий, по 
суті змінюється навісне як у звичайній 
МКПП, також можуть змінюватися ак-
туатори, це дорожче, але в будь-якому 
випадку, ремонт дешевше ніж у авто-
мата або варіатора.

Робот, два диска – цінник на рівні 
АКПП і CVT. Тут кардинальна відмінність 

в будові, тому цінник на ремонт може 
коштувати космічних грошей.

Комфорт
Один диск – хоч передачі і переми-

каються автоматично, але відбувається 
це огидно. Сильні поштовхи, ривки, які 
не додадуть комфорту пересування. Та-
кож часто в старих однодискових робо-
тах на пагорбі машина котиться назад, 
що знову вкрай незручно (особливо в 
корках). Знову ж розгін, млявий та на-
певно самий повільний з усіх автома-
тичних трансмісій.

Два диска – ідеальне перемикання 
передач, швидке (буквально за долі 
секунд), чітке, практично непомітне. 
Автомобіль не котиться назад, є так 
званий «повзучий» режим.

Що ще хочеться відзначити, що дво-
дисковий робот дозволяє машині дуже 
швидко розганятися, навіть швидше, 
ніж механіка.

Надійність
Один диск – така ж як і у звичайній 

МКПП, можна тягати вантажі, буксувати, 
і т.д. Практично немає відмінностей. Але 
варто пам’ятати, що на 120 – 150 000 км,  
потрібно міняти диск зчеплення, ко-
шик, вижимний, тощо. Також на перших 
генераціях коробок часто проявляється 
багато проблем.

Два диска – надійність помірна. 
Варто відзначити, що дводискові ро-
боти можуть бути мокрі та сухі. Але 
і той і інший варіант, через свою 
складність ходять в кращому випадку до  
100 000 км, а перші роботи від того ж 
VOLKSWAGEN, могли і 60 000 км не ви-
ходити. Однак коробки поступово «до-
пилюють», з’являється купа різновидів 
(практично під будь-який крутний мо-

мент), і вони з часом стають все кра-
щими.

Економія палива
Один диск-витрата практично така 

ж як і на механіці. Є жорстке з’єднання 
коліс і мотора, є накат.

Два диска – витрата найменша з усіх. 
Знову ж таки є жорстке з’єднання з мо-
тором, а також перемикання найшвидші 
та ідеальні. Через це споживання пали-
ва менше ніж у конкурентів.

Потенціал для розвитку
Один диск – можливий. Потрібно 

працювати над системами вибору та 
перемикання передач. Можливо, цей 
робот не буде таким тупим і довго ду-
маючим, тоді буде цілком адекватна 
трансмісія.

Два диска – потрібно працювати над 
надійністю, в іншому вона практично 
ідеальна. Підозрюємо, що саме за ци-
ми коробками майбутнє.

Сподіваємось, вам сподобався ви-
кладений матеріал, тепер ви зможете з 
легкістю зробити вибір між механічною, 
автоматичною коробкою перемикання 
передач, роботом чи варіатором.
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