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• Діагностика автомобільним ендоскопом:
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TESLA ГОТУЄ ОНОВЛЕННЯ 
І РЕСТАЙЛІНГ MODEL S ТА X
ДВІ НАЙСТАРШІ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОКАРІВ АМЕРИКАНСЬКОЇ МАРКИ 
БУДУТЬ МОДЕРНІЗОВАНІ У РАМКАХ ЗАГАДКОВОГО ПРОЕКТУ 
PALLADIUM

Подробиці проекту не відомі, однак зазначається, 
що його головними фігурантами будуть седан 
та кросовер, котрі вже зачекались на оновлення. Tesla  

Model S випускається з 2012 року, а останнє візуальне 
оновлення електрокара відбулось у 2016 році. Кросовер 
випускається без зовнішніх змін з 2015 року, що за мірками 
більшости автовиробників вже є критичним віком для моделі. 
Тим паче, що кросовер використовує платформу Model S 
і близько третини її компонентів.

Відкриті джерела пояснюють, що інформація у струк-
турних підрозділах Tesla практично не виходить за їх межі, 
тож ніхто не знає нічого про проект за межами юрисдикції 
свого відділу. Однак все вказує на те, що проект Palladium 
буде чимось масштабним.

Можливо, не таким масштабним, як того хотілось би ша-
нувальникам марки, але обов’язково більш помітним, ніж 
чергове оновлення програмного забезпечення.

У вересні компанія Tesla проведе щорічний захід, відомий 
як “день батарейки”, під час якого може розкритись більше 
інформації про цей загадковий проект. Тож залишається ли-
ше терпляче чекати.

Що ж до назви, то вона породжує більше запитань, ніж 
відповідей. Паладій – дорогоцінний метал з платинової гру-
пи, котрий в автомобільній промисловості використовується 
у каталізаторах вихлопних систем для очищення 

від шкідливих речовин. Така назва може бути своєрідним 
закидом до автомобілів з ДВЗ. У той же час, саму компанію 
“Тесла” можна назвати паладієм автомобільного світу. Крім 
того, неймовірно стрімке зростання вартості акцій Tesla ду-
же схоже на підвищення вартості паладію на світовому рин-
ку за останні роки.

К
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ПЕРЕТВОРЮВАТИ СПОРТИВНІ КУПЕ НА ТРОФІ-КАРИ 
ТА ПОЗАШЛЯХОВИКИ ЕНТУЗІАСТИ ТА САМІ АВТОВИРОБНИКИ 
ПОЧАЛИ ВЖЕ ДАВНО, ТОЖ ДОСВІДУ В ПОДІБНИХ КОНВЕРСІЯХ 
НЕ БРАКУЄ. ФІРМА CLASSIC YOUNGTIMERS CONSULTANCY З 
НІДЕРЛАНДІВ ЗАСТОСУВАЛА ВЛАСНИЙ ТА ЧУЖИЙ ДОСВІД ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ УЛЬТИМАТИВНОГО ОФФРОУД-СПОРТКАРА.

NISSAN GT-R ВІДПРАВИЛИ НА 
БЕЗДОРІЖЖЯ У ВСЕОЗБРОЄННІ

Компанія Classic Youngtimers Consultancy з Нідерландів 
спеціалізується на продажу класичних та вінтажних 
аувтомобілів, однак і сучасними моделями не гребує 

– їх використовують для ефектних тюнінг-проектів.Останнє 
творіння автомайстрів CYC – позашляховий Nissan GT-R 
Offroad Godzilla 2.0.

Всюдихідний спорткар оцінений у помірні 95 000 євро, 
вартість досить невисока. На відміну від кліренсу купе – йо-
го кузов ліфтований на 120 мм, додатково до оригінального 
кліренсу у 110 мм, що вкупі дає вражаючі 23 см. Варто за-
значити, що основою послужив автомобіль з пробігом – 
на одометрі позашляхового GT-R 46 500 км.

Перекроєна підвіска та нові шини потягнули за собою 
розширення колісних арок. Автомобіль також оснащений 
додатковою LED-оптикою, рейлінгами на даху та запаскою, 
а кузов захищений плівкою з камуфляжним прінтом.

Classic Youngtimers Consultancy вже має певний досвід 
у подібних проектах. У 2018 році фірма зробила те ж саме 
з 560-сильним Bentley Continental GT, а минулого року їм 
до рук потрапив 500-сильний Lamborghini Gallardo, котрий 
теж отримав позначення Offroad та позашляхові атрибути.

Силову установку GT-R, що складається з 3,8-літрового 
бітурбо налаштували на віддачу у 600+ к.с., замість стоко-
вих 485, а трансмісія у купе і раніше була повнопривідна, з 
багатодисковою муфтою, що підключає передню вісь. 
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НАЗВАНІ НАЙПОПУЛЯРНІШІ 
ЕЛЕКТРОМОБІЛІ В УКРАЇНІ
УКРАЇНСЬКИЙ ПАРК ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ПЕРЕВАЛИВ ЗА ПОЗНАЧКУ 
20 ТИС. ОДИНИЦЬ

MITSUBISHI ОПРИЛЮДНИЛА 
ПЛАН ЗАПУСКУ НОВИХ МОДЕЛЕЙ
НАЙБІЛЬША ПРЕМ’ЄРА – ЧЕРЕЗ РІК, КОЛИ ЯПОНЦІ 
ЗАМІНЯТЬ OUTLANDER.

Керівники Mitsubishi Motors розповіли 
про плани заміни модельного ряду на аме-
риканському ринку. Виходячи з нього, можна 

сподіватись і на аналогічний план виходу моделей 
в Україні, щоправда, з деяким запізненням.

Вже восени 2020 року в Америці представлять 
оновлений Outlander Sport (в Україні – ASX), зміни 
в зовнішності будуть незначними, адже нещодавно 
модель отримала кардинальні зміни.

У грудні цього ж року японці привезуть в США 
модернізований Outlander PHEV, який продається 
на інших ринках з 2018-го. Нагадаємо, у нього 
новий бензиновий двигун (2.4 замість 2.0), більш 

потужні генератор (на 10%, 90 к.с.) і задній електромотор (90 к.с. 
замість 82), а також більша батарея.

Перший квартал наступного року порадує дебютом рестайлінгових 
моделей Mirage і Eclipse Cross. Останньому пророкують змінені 
зовнішність, інтер'єр і мультимедійну систему.

В другому кварталі 2021 року в США дебютує новий Outlander. 
Він буде більшим за попередника, а також дуже багато оснащеним. 
По суті, модель стане флагманською і лінійці, адже Pajero знімуть з 
виробництва.Mitsubishi Eclipse Cross

У першому півріччі 2020 року в Україні було постав-
лено на облік 3516 од. автотранспортної техніки, 
що працює виключно на електротязі, повідомляє 

Укравтопром. Такий результат на 10% перевершив показ-
ник річної давності.

Читайте також:
З цієї кількості легкових електромобілів було 3346 шт. 

(+13% до аналогічного періоду минулого року), комерційних 
авто на електротязі – 169 шт. (-23% до апмр) і один елек-
троавтобус.

Частка нової техніки в реєстраціях цього року склала:
легкових авто – 7,8%;
комерційних – 2,4%;
автобусів – 100%.
У п’ятірку найпопулярніших моделей на акумуляторних 

джерелах живлення увійшли:
Nissan Leaf – 1159 шт., з них нових тільки 6 шт.;

Tesla Model s – 389 шт. (нових – 2 шт.);
Tesla Model 3 – 358 шт. (нових – 8 шт.);
Tesla Model X – 162 шт. (нових – 11 шт.);
Volkswagen e-Golf – 161 шт. (нових – 0 шт.).
Серед нових електромобілів найпопулярнішим був кро-

совер Audi E-Tron. З січня по червень на цій моделі зупини-
ли свій вибір 59 українців.
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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 скла-
довою є технічний 
стан «американців». 
На торгах виставле-
на 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, ад-
же він перевірений роками співпраці українських фірм-
посередників і американських аукціонів. Наприклад, пред-
ставники 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 викупле-
ний 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 раху-
нок 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



Компанія Ford провела 
довгоочікувану презентацію 
відродженої ікони свого 
модельного ряду і показала 
цілу лінійку моделей під назвою 
Bronco. Про новинку відомо геть 
усе: технічні характеристики, 
комплектації, ціни. Дилери вже 
приймають замовлення.
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Ford вирішив одразу розкрити макси-
мум інформації про новий Bronco і пока-
зав сім виконань позашляховика-транс-
формера. І одну модифікацію, в якої є 
ще п’ять своїх виконань. Усі гарні.

Ford Bronco шостої генерації, як і всі 
його древні попередники, залишився 
рамним позашляховиком. Новинка де-
бютувала одразу в двох версіях: Ford 
Bronco та Ford Bronco Sport, які помітно 
різняться між собою зовні та всередині. 
Обидві пропонуватимуть у двох типах 
кузову – тридверному та п’ятидверному. 
У кожної версії буде власний набір па-
кетних комплектацій.

“Фордівцям, здається, вдалось 
поєднати стилістику класичних Bronco, 
останній з яких зійшов з конвеєра 
чверть століття тому, із новітніми 
інженерними розробками та сміливими 
конструкторськими рішеннями. Но-
винка має дуалістичний характер 
і позиціонується, як авто для любителів 
активного відпочинку і найсуворішого 
бездоріжжя. Новий “Бронко” поєднує 
міцність пікапів F-серії, спортивний дух 
маслкара Mustang і функціональний ди-
зайн, натхненний оригінальним Bronco 
зразка 1965 року”, – каже гендиректор 
Ford Джим Фарлі.

Позашляховик оснащений 
повнопривідною трансмісією з 
розподільчою коробкою з трьома ре-
жимами і передавальним відношенням 
зниженої передачі 2,72:1. Опційно 
пропонується електромеханічний блок 
з функцією On-Demand 4H і переда-
вальним відношенням 3,06:1. Неза-
лежна передня підвіска, мости Dana з 
блокуванням диференціалів, просунута 
система стабілізації, сім режимів робо-

ти їздовий електроніки, круїз-контроль 
для бездоріжжя – Bronco справді го-
товий підкорити найважчі маршрути.

Виробник заявляє, що у Ford Bronco 
найбільші у класі кліренс (29,5 см), гли-
бина броду (до 85 см), ходи підвіски 
(на 17% більше, ніж у найближчих 
конкурентів) і ще цілий ряд параметрів. 
Можливостей на бездоріжжі моделі до-
дають стандартні буксирувальні про-
вушини спереду і ззаду, опційні силові 
бампери з кріпленням лебідки, стале-
вий захист двигуна, трансмісії і палив-
ного бака, 35-дюймові шини, кріплення 
на передніх крилах, що витримує на-
вантаження у 68 кіло, для перевезен-
ня довгомірів.

Усі п'ятидверні моделі Bronco ма-
ють чотирисекційний зйомний дах, 
а дах тридверних машин поділений 
на три секції. Безрамкові двері також 
знімаються, причому з меншими зу-
силлями, ніж у конкурентів. При цьо-
му дзеркала залишаються, оскільки 
розміщені на кузові, біля передніх 
стійок.

Самобутній інтер’єр, в той же час, 
має помітну схожість на салон по-
передника. Покупцям буде доступна 
новітня мультимедійна система SYNC4 
з 12-дюймовим екраном, бездротовою 
інтеграцією смартфонів, навігацією з 
вбудованими позашляховими марш-
рутами, позашляховою версією систе-
ми кругового огляду та іншими речами 
для тих, кому потрібен позашляховик, 
а не кросовер.

Лінійка моторів для Bronco включає 
пару бензинових агрегатів EcoBoost – 
2.3-турбо на 274 к.с. і 420 Нм та 2.7 V6 
на 315 к.с. і 542 Нм. Вони поєднуються 

з семиступінчастою механікою 
або 10-діапазонним автоматом.

Новинка представлена у семи па-
кетних версіях з топовою Badlands, 
яку протиставляють Jeep Wrangler 
Rubicon. Каталог аксесуарів для Bronco 
– довжелезний (більше 200), варіантів 
персоналізації – безліч, кольорів кузо-
ва – 11 (включаючи конспірологічний 
відтінок “Зона 51”).

Ford Bronco Sport адресований 
тим, кому паркетник потрібен більш, 
ніж позашляховик. При цьому він та-
кож має повний привід вже в базово-
му оснащенні (з блокуванням заднього 
диференціала у версіях Badlands і First 
Edition), сім їздових режимів та поза-
шляховий круїз-контроль. Більше то-
го, Bronco Sport також обіцяна рекор-
дна для класу прохідність і унікальні 
опції для любителів мандрівок і пригод. 
Для Sport пропонується чотири паке-
ти тематичних опцій: Bike, Snow, Water 
і Camping (Вело, Сніг, Вода, Кемпінг), 
а також більше 100 корисних аксесуарів.

Всередині Bronco Sport помітно 
відрізняється від Bronco, у нього 
мультимедійна система попереднього 
покоління – SYNC3 з восьмидюймовим 
екраном хоча й із фірмовим комплексом 
електронних асистентів Ford Co-Pilot360. 
Прес-реліз повідомляє, що Bronco Sport 
розроблений, щоб возити два гірських 
велосипеда ззаду і двох велосипедистів 
спереду, тож його вантажний відсік зро-
блений максимально містким і зручним.

Лінійка моторів Bronco Sport включає 
1.5 EcoBoost на 184 к.с. і 258 Нм, та 2.0 
EcoBoost на 249 к.с. і 373 Нм. Обидва 
поєднуються тільки з восьмідіапазонним 
автоматом.
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Якось непомітно плівки-самоклей-
ки з дешевих яскравих “вінілів” 
перетворилися на цілком профе-

сійний засіб для серйозних робіт із ку-
зовом. Плівки зрівнялися з лакофарбо-
вим покриттям за стійкістю та майже 
наздогнали його за декоративним 
ефектом. З іншого боку, їм немає аль-
тернативи як захисту заводського ла-
кофарбового покриття від дрібних по-
шкоджень.

Ще одна велика перевагу плівок – 
як захисних, так і декоративних: їх можна 
відносно легко позбутися, якщо, скажі-
мо, декор набрид або захист пошкодже-

но при грубому контакті з перешкодами. 
Щоправда, дешевих плівок ця перевага 
стосується у меншій мірі.

Захисні плівки
Прозорі плівки використовують 

для захисту лаку і фарби від подряпин, 
сколів, затертостей. При чому деякі ви-
ди плівок “відбивають” доволі серйозні 
пошкодження, наприклад, “поцілунки” 
при ДТП на міських вулицях. Важливо 
те, що навіть якщо сталева деталь ку-
зова мнеться, під плівкою зберігається 
неушкодженим лакофарбове покриття. 
За сучасними технологіями метал ви-
правлять, а такої дорогої процедури, 
як фарбування, можна уникнути.

Найчастіше захищають плівкою 
більш вразливі частини кузова

З мінусів прозорої плівки: вона мо-
же жовтіти, відставати при неграмотній 
мийці, часом змінює колір при потра-
плянні окремих забруднень – пташи-
ного посліду, бітуму тощо.

Існують комплекти захисної плів-
ки для конкретних моделей авто – з 
викроєних лоскутів, які наклеюють 
на найбільш вразливі місця кузова. Та-
кож захисна плівка постачається в ру-

лонах або пластинах – для самостій-
ного вирізання по формі деталі.

Якісну захисну плівку можна полі-
рувати, хоча і з особливою обережні-
стю, оскільки її не можна перегрівати. 
Для продовження життя плівки (гаран-
тія на найкращі типи 5-7 років) на неї 
можна наносити віск. З “правильної” 
плівки можна прибрати подряпини 
за допомогою фена.

Якісна плівка дозволить уникну-
ти перефарбування деталі після не-
значного ДТП

Високоякісною вважається поліуре-
танова плівка (завтовшки 0,19-0,36 мм), 
а вінілова гірше вкладається на кри-
волінійних поверхнях, гірше захищає 
від подряпин, швидше втрачає про-
зорість і швидше старіє в цілому (3-4 
роки). Дешева плівка гірше знімається 
з машини, коли виникне така потреба.

Зазначимо, що ціна якісної захисної 
плівки для авто з поліуретану чималень-
ка, наприклад, шмат виробництва компа-
нії 3М розміром 1,0 х 0,61 м и завтовшки 
0,215 мм коштує близько 1500 грн, і це 
не враховуючи робіт з наклеювання. Хоча 
плівка від менш знаних виробників більш 
доступна, а тонка вінілова – і поготів.

Плівки на клейовій основі 
припинили бути лише 
інструментом тюнінгу. Тепер 
вони можуть захищати 
кузов і навіть замінити його 
фарбування. Вибір плівок 
і варіантів використання 
такий, що сходу 
не розібратися.

К
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Декоративні плівки
Кольорові плівки використовують за-

мість фарби: нанесення на кузов ма-
люнків, написів, маскування, а часом – 
замість фарбування окремих деталей, 
як в інтер’єрі, так і на зовнішній поверхні 
кузову. На відміну від захисних, кольо-
рові декоративні плівки тонкі (від 0,08 
мм), і виготовляються не з поліуретану, 
а з вінілу. У провідних виробників в ка-
талогах – широка кольорова гама із ві-
зуальним сприйняттям плівки як штатної 
автомобільної фарби

Фарбування деякими особливими 
фарбами (матові, дзеркальні тощо) 
обходиться дуже дорого, плівка з по-
дібним ефектом – набагато дешевше

При цьому ціна плівок декоративно-
го призначення настільки демократич-
на, що в багатьох випадках ними стало 
реально заміняти найдорожчий в авто-
сервісі вид ремонтних робіт – фарбу-
вання. Так, поки що повна заклеюван-
ня машини плівкою замість фарбування 
в нас не практикується, але є показова 
цифра: при ціні на фарбування машини 

близько 25 тис. грн заклеїти її плівкою 
з аналогічним декоративним ефектом 
коштує приблизно 7 – 15 тис. грн.

Рекламні плівки
Деякі поклейники використовують 

для автомобілів плівки рекламного при-

значення. Вони геть тонкі (0,075 мм), 
швидко вицвітають на сонці, при вида-
ленні з кузову створюють масу проблем. 
Але вони легко наклеюються на кузов 
і дешеві за ціною. На автомобілях плів-
ки рекламного призначення варто вико-
ристовувати тільки як тимчасові, на пе-
ріод до кількох місяців.

Надрукувати бажаний малюнок 
на плівці, а потім наклеїти її на кузов 
набагато дешевше, чим виконувати ае-
рографію фарбою по кузову

Рекомендація
Процес поклейки плівки на кузов 

багатьом ініціативним людям видаєть-
ся зовсім простим, тому серед тих, хто 
пропонує цю послугу, насправді чима-
ло халтурників. Тому обирайте фірму 
із великим досвідом, і перед тим оз-
найомтеся із зразками її робіт, і ба-
жано не по фото на сайті, а “в реалі”. 
Звертайте увагу як на властивості са-
мої плівки (прозорість, колір, товщина, 
еластичність), так і на якість поклейки, 
особливо з країв (прилягання, відповід-
ність контуру плівки контуру деталей). 
При цьому великий плюс плівок для ав-
то у тому, що невдало виконану роботу 
відносно нескладно переробити.
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П
ікапи перестали сприйматися в суспільстві суто робочими конячками. Тому 
на ринку багато вантажопасажирських авто з відкритим кузовом у доволі 
багатих комплектаціях, які за ціною можуть конкурувати з великими поза-

шляховиками. Для чого створювалися такі машини і чи можуть вони замінити 
SUV’и, ми спробували дізнатися, приміряючи на себе оновлену Navara в топо-
вому виконанні.

Дорого-багато
Зовні Navara виглядає як сучасний позашляховик. У неї крутий коричневий 

колір, стильні легкосплавні диски, масивні підніжки, чимало хрому в екстер’єрі, 
а кузов прикрито практичною шторкою. Ввечері в центрі міста вона взагалі 
привертає чимало уваги через наявність шипованих коліс. Уявіть собі: пікап, 
який мчить Хрещатиком і влаштовує справжнє світлове шоу, висікаючи іскри 
з-під коліс. Пропустити таке важко, бо шини ще й шумлять так, що всі оберта-
ються. Особливо під час різких стартів, які даються “Наварі” легко, бо під ка-
потом дизель аж з двома турбінами.

На українському ринку “Навара” пропонується у двох комплектаціях: Tekna 
та Platinum New. Перша йде зі слабшим мотором 2,3 л на 163 сили і тільки з 
МКПП. У нас же на тесті - дорожчий варіант з 2,3-літровим бі-турбо двигуном 
потужністю 190 сил і з автоматом на 7 передач.

В салоні Nissan Navara у топовій комплектації – інформаційно-розважальна 
система із 8-дюймовим сенсорним екраном, яка синхронізується з Apple Car 
Play та Android Auto. На нього ж виводиться картинка з чотирьох камер систе-
ми кругового огляду.

В “Наварі” не дуже зручні передні крісла, коротенькі подушки, в районі 
попереку чітко впираєшся в якийсь горбочок. Але з цим можна миритися. 
Натомість ззаду комфортно: пасажирам на другому ряду вистачає місця, вони 
навіть не дістають колінами до спинок передніх крісел. До того ж, під задніми 
кріслами є місце, де можна заховати речі – це величезний “плюс” для пікапа, 
в якого практично нема закритого багажника.

Коли доріг не видно
Втім, шоу-ефекти - це, звичайно, не те, заради чого купують пікапи. Та й 

в центрі їх зустріти важче, ніж на заміських дорогах. Коли живеш за містом 
і пробуєшь приміряти на “Навару” роль другого авто в родині, яке інколи мо-
же знадобитися не тільки для вилазок на природу, але щоб привезти дров 
для каміну або будматеріалів. Адже, проживаючи у власному будинку, ти завж-
ди щось ремонтуєш.

Оновлений пікап Nissan Navara на фоні легковиків може вразити трохи грубуватими манерами. 
Натомість, в перевезенні вантажів і за межами асфальту він здатен на таке, що пасажирським авто 
і не снилося. 
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Тож маючи в своєму розпорядженні дві машини, 
помічаєш, що на Navara починаєш виїжджати частіше, за-
лишаючи вдома власне авто. І це не жадібність чи економія 
– сімейне авто спалює значно менше пального. Велика ма-
шина поступово причаровує. Особливо, коли їздиш пога-
ними дорогами.

Саме на них “Навара” розкривається по-справжньому. 
Підвіска не просто спокійно ковтає ямки. Вона проїжджає їх 
так легко, як легковики долають шви на асфальті. І при цьо-
му навіть порожня корма не стрибає і не “козлить”. Мабуть, 
в цьому головна заслуга просунутої задньої підвіски.

Виїхавши на реальне бездоріжжя, розумієш, що цей 
автомобіль створено за канонами справжніх позашляховиків. 
Рамна конструкція, понижений ряд передач. Здається, 
що проїде усюди, куди тобі треба. Звичайно, з розумними 
обмеженнями. Кузов посаджений високо і кліренс у пікапа 
223 мм. Це немало. Тому між колесами не лише гіляки й 
каміння можна пропускати, але навіть і невеличкі пеньки.

А от впершись у розмоклий після дощу підйом, вкри-
тий мокрою глиною, зрозумієшь, що режиму 4WD High вже 
не вистачає. Електронний диференціал підвищеного тертя 
підгальмовує колеса, що буксують, перекидаючи момент 
на колесо з кращим зчепленням. Однак цього вже замало. 
На такому схилі відчуваєш, що машина важить більше двох 
тон. Тому вмикаю 4WD Low. Понижений ряд передач ще більш 
рішуче береться за роботу, електроніка вже не так заважає, 
тож “Навара” видряпується на верхівку схилу. Але спускаю-
чись донизу і активувавши систему допомоги під час спуску 
(Hill Descent Control), сподіваєшся на більш ефективну ро-
боту електроніки. Щоправда, не треба забувати, що під ко-
лесами була підступна і дуже слизька мокра глина.

Непогано у пікапа і з геометрією, бо кут в’їзду 31 гра-
дус, з’їзду – 27 градусів. Хоча з довгим “хвостом” треба бу-
ти обережним при з’їзді з горбочків. Якщо вірити технічним 
характеристикам, то “Навара” здатна долати броди глиби-
ною в 60 см, але перевіримо це на практиці іншим разом.
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Свій серед легкових
Звичайно, в екстремальних режимах навіть повнопривідний пікап 

експлуатують рідко. Частіше під колесами все ж асфальт. І якби 
не шиповані шини, то Navara почувається на трасі дуже впевнено. 
Ще б пак, під капотом дизель із двома турбінами. Він видуває з ньо-
го 190 сил і 450 Нм обертального моменту вже з самісіньких “низів” 
в 1500 обертів на хвилину.

Nissan без проблем набирає максималку у 180 км/год і розганяється 
до “сотні” несподівано жваво як для пікапа – за 10,8 секунди. Серед-
ня витрата сягнула 9 літрів, хоча в характеристиках вказано цифру 
на 2 літри менше, але потужний мотор провокує на постійні розгони.

“Навара” непогано почувається на високій швидкості, адже має 
незалежну 5-важільну задню підвіску, на відміну від конкурентів, котрі 
мають міст ззаду. Це дало більше слухняності на асфальті. Тому мож-
на розглядати цей Nissan як повноцінний транспорт для далеких по-
дорожей. Завантажив в кузов велосипеди, рюкзаки і розкладний стіл 
із стільцями для пікніків - та рвонув. Поїздив день – і назад.

К
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Для таких поїздок незамінним аксесуаром буде кунг 
для кузова, яка суттєво збільшує практичність концепції. Тоді 
таланти перевізника збільшуються в кілька разів.

Ця “робоча конячка” може стати незамінною для власників 
яхт чи фермерів, які тягають важкі причіпи. “Навара” здатна 
тягнути на буксирі до 3,5 тон і взяти в кузов вантаж в 968 кіло.

Звичайно, керування таким мастодонтом довжиною 
більше 5 метрів вимагає певних компромісів, і не тільки 
в мегаполісі зі щільним трафіком. Будь-яке паркування 
дається непросто. На щастя, камера заднього огляду не-
погана і є система огляду 360 градусів.

К
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Вважається, що повний привід останніми роками набуває все більшої популярності. Які ж реальні 
переваги дає трансмісія 4х4?

Коли говорять про повний привід 
на легковому автомобілі, мається 
на увазі, що всі чотири його колеса 

отримують крутний момент від двигуна 
і, відштовхуючись від землі, дружно ру-
хають машину вперед.

Наявність повного приводу в будь-
якому випадку означає кілька додатко-
вих агрегатів в трансмісії машини. А це 
– зайва маса і більша ціна

В принципі, у всіх повнопривідних 
машин так воно і буває, але – дале-
ко не завжди і часом не тоді, коли це 
буває потрібно. Поговоримо про те, 
які у повного привода плюси і мінуси, 
та як він працює.

Переваги повного привода
Краща прохідність рихли-

ми поверхнями. Це має значення 
як для позашляховиків, які долають колії 
у багнюці та снігу, так і для легковиків, 
які вибираються з нерозчищеної пар-
ковки. Щоправда, конструкція повного 
приводу при цьому буде різною.

Краща прохідність місцевостю з ду-
же нерівним рельєфом, коли не всі 4 
колеса авто торкаються ґрунту. Йдеть-
ся перш за все про умови офф-роуду 
та екстремального туризму, причому 
конструкція повного приводу тут має 
бути “найвищого гатунку”.

Краща керованість при швидкісному 
проходженні поворотів. Це стосується 
дорожніх автомобілів зі спортивним ха-
рактером.

На легковому авто повний привід 
аж ніяк не зайвий: з ним легше їздити 

по слизькій, брудній або засніженій 
дорозі. А ще – легше проходити складні 
повороти на швидкості

Мінуси приводу 4х4
Будь-якие авто 4х4 помітно дорож-

че 4х2.
Більша витрата пального. В меншій 

мірі це стосується міських кросоверів 
4х4, в більшій – машин із серйозними 
позашляховими можливостями.

Більші витрати на утримання: сервіс, 
ремонт (у т.ч. не системи повного при-
воду), запчастини, шини. Навіть мийка 
“джипа” на більшості мийок коштує до-
рожче, ніж легкого кросовера.

Існує кілька систем повного приво-
ду, в першу чергу – в залежності від за-
планованих позашляхових можливостей 
машини. Спільне в усіх них головне за-
вдання, яке вирішують конструктори: 
обертовий момент двигуна треба пере-
дати не на одну, а на дві осі.

Найпоширеніший тип приводу 4х4 
має таку схему. Вона не дуже ефек-
тивна на поганій дорозі, але недоро-
га і не заважає роботі систем активної 
безпеки.

Розподіл крутного момен-
ту відбувається у коробці передач 
або в окремій роздавальній коробці. 
І саме тут проявляється принципова 
відмінність між різними типами повно-
го приводу:

Постійний повний привід. Всі чотири 
колеса отримують потужність від дви-
гуна безперервно. Це типовий варіант 
для повнопривідних легкових машин 

і для деяких позашляховиків (напри-
клад, Subaru, Mercedes-Benz 4matic, 
Audi Quattro, Lada Niva, Toyota Land 
Cruiser Prado).

Повний привід, що підключається при-
мусово. Один з мостів отримує потужність 
постійно, другий підключається 
до трансмісії водієм. Так влаштовано 
трансмісію на тих небагатьох серйоз-
них позашляховиках, які призначено 
для постійної експлуатації на бездоріжжі 
(ЛуАЗ, УАЗ, Land Rover, Jeep Wrangler).

Повний привід, що підключається 
автоматично. Замість механічного вуз-
ла підключення-відключення друго-
го мосту тут застосовується керована 
електронікою муфта (кероване зче-
плення), яка автоматично змикається 
при пробуксовці одного з постійно 
задіяних коліс, і підключає їм на допо-
могу другу вісь. При тому можливість 
підключити режим 4х4 водієм майже 
завжди залишається. Такий повний 
привід застосовується на більшості су-
часних повнопривідних автомобілів, і слід 
визнати, що це не найкращий варіант: 
більшість цих муфт підключення не мо-
жуть працювати довго, і часто вони спра-
цьовують із запізненням.

Таким чином водій керує по-
вним приводом на більшості сучас-
них кросоверів. Режим Lock означає 
примусове підключення другої осі, але 
часто електроніка залишає за собою 
право відключити його, наприклад, 
при перегріві

Крім типу підключення другої па-
ри коліс, трансмісія повнопривідних 
автомобілів має цілу низку додаткових 
функцій, які підвищують ефективність 
приводу.
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