
Работяги Тест

Mitsubishi L200 е здрав, 
високопроходим и 
товароносителен. Ло-
вците го харесват 

Теоретично пикапите са 
“работни кончета” - ма-
шини за товарене, които 
може да обслужват дребни 
търговци и средни земе-
делци. На практика обаче 
те намират най-различно 
приложение - включително 
и като представителни и 
луксозни коли. В съседна 
Гърция - европейска страна 
с развит дребен бизнес и 
субсидирано селско стопан-
ство, са доста разпростране-
ни именно като работяги. 
Има ги много по пътищата 
- както нови, така и доста 
очукани от тежкия труд, 
който вършат. Повечето от 
камиончетата са с обикнове-
на кабина и очевидно често 
превозват товари. В САЩ 
пък ги ползват масово и по 
друг начин - като семейни и 
лични коли. Там те са особен 
феномен. Срещат се по ма-
гистралите и в тежкарските 
квартали, паркират и пред 
офис центровете - лъскави, 
мощни, бързи, с обширни 
и комфортни кабини. То-
варната част е редуцирана и 
обикновено покрита с хард-
топ. За янките увлечението 
по тях донякъде почива на 
култа към мобилността, за-
ложен в културата им още 
от времето на пионерите с 
покритите каруци. 

У нас
В България те все още не 
са си намерили мястото. 
Коли на по-стабилния дре-
бен бизнес са баничарки и 
фургончета, а на т.нар. фер-
мери - очуканите москви-
чи и жигулки, които често 
самодейно са превърнати 
в камионетки. Това е опас-
но и неудобно решение, но 
явно такива са икономиче-
ските реалности. Теоретич-
но занапред в селското ни 
стопанство ще влизат пари, 
субсидии, кредити. Тогава 
може пък нови лекотоварни 
коли да изместят издуханите 
самоделни таратайки. На 
практика ще видим какво 
ще стане. Във всеки случай 
данните за тази година не по-
казват особен скок в продаж-
бите на пикапи. А те може 
да бъдат наистина удобни и 
универсални машини  както 
за бизнес, така и за пътуване 
и разходки из природата. 
Тестът на един от играчите 
на нашия пазар го показа 
категорично. 

Машината
Тестовата машина бе 
Mitsubishi L200 - типичен 
всъдеходен пикап от ново 
поколение. Сравнително 
силно представен на пазара 
ни, продава се добре и по 
света. Тестваната версия бе 
по-скоро луксозна, отколко-
то работна - с двойна ком-
фортна кабина, оборудвана с 
климатроник и аудиоуредба. 
Задното прозорче се сваля 
електрически. L200 ползва 
платформата на Padjero, зад-
вижването 4х4 е правено 
за истински офроуд. Шо-
фьорът може да блокира 

Заводски  
празник  
в Кьолн
 Заводът на Ford в Кьолн 
отпразнува слизането 
от конвейера на двуми-
лионния автомобил от 
семейството на Fiesta. 
Юбилейната машина е 
червена, с десен волан 
и е предназначена за 
британец. Освен Fiesta 
в Кьолн се прави и 
псевдовсъдеходът 

Fusion, който ползва съща-
та платформа. Заводът в 
Кьолн е едно от най-модер-
ните и ефективните 
европейски предприятия 

за производ-

ство на автомобили. 4200 
работници в рекордната 
2006-а са произвели 412 688 
коли. Производството на 
Fiesta&Fusion започва през 
2002 г. след реконструкция 
за 410 млн. EUR. Над 90% от 
продукцията е за износ. 
Най-далечният пазар за 

фиестите от Кьолн 
е Таити. Най-голям 
пазар пък е Великобри-
тания. С десен волан 

са направени 750 000 
бройки. 
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Конкурентите В същия клас 

Toyota Hilux e най-популярният пикап у нас. При него 
се предлага версия и само със задно предаване, която е 
по-евтина, но за първото полугодие е намерила само 
9 клиенти. Версията с 4х4, двойна кабина, 2.5-литров 
дизел (120 к.с.) и средно ниво на оборудване се продава за 
49 592 лв. Предлага се и вариант с по-мощен двигател от 
171 к.с. 

Nissan Navara може да се приеме за пряк конкурент на L200. 
Има подобна проходимост и 2.5-литров турбодизел със 174 
к.с. Той се съчетава с 6-степенна скоростна кутия и зад-
вижване 4х4 със заключване на  централния диференциал. 
Цената на версията с двойна кабина и средно ниво на обо-
рудване е към 65 000 лв. Navara е по-голям.  Дълъг е 5.22 м и 
тежи 1920 кг.  

Ford Ranger има 33 продажби за полугодието.  
Ford има силна традиция при пикапите. В САЩ него-
вият F-series е национална легенда и лидер на пазара. 
Ranger обаче се прави в Далечния изток. Задвижва се от 
2.5-литров дизел със 143 к.с. Версията с двойна кабина, 
задвижване 4х4  и средно ниво на оборудване струва  
58 000 лв. 

Mitsubishi L200 e повече офроудър, отколкото работно конче за полето 

Пикапите търсят път към фермера 

22 автопаРи
Задава се  
най-бързото 
Bentley

 

Аристократичното 
подразделение на VW раз-
пространи информация за 

купето Continental GT 

Speed. Двигателят му е 
форсиран до мощност от 
610 к.с. По фирмени данни 
максималната скорост ще 
е 326 км/ч, а ускорението 
0-100 км/ч е само за 4.5 сек. 

Външността е променена 
и излъчва повече мощ и 

динамика. Ретро акцен-
ти напомнят и за леген-
дарните Bentley Speed 
от 1923 г. Механиката, 

особено окачването, е 
пренастроена. Цената ще 

е над 200 000 EUR.  

диференциали, да включва 
понижаваща предавка. Да 
гази реки и да катери вър-
хове. Двигателят е 2.5-литров 
турбодизел с мощност 136 
к.с. Машината струва 55 990 
лв. Само за 2000 лв. повече 
може да се поръча фирме-
ния чип-тунинг Ralli Tronic, 
който форсира мотора до 
167 к.с. Мощността е добра, 
но и машината е голяма. 
Дълга е 5 м, широка 1.75 м и 
висока 1.77 м. 

тестът 
Тази версия на L200 все пак 
не е обикновено работно 
конче. Дизайнът му е дос-

та впечатляващ - предната 
част е агресивна и донякъде 
ексцентрична. За сегмента 
си е своеобразен красавец. 
Двойната кабина е яйце-
видно заоблена и подчер-
тано отделена от товарната 
част. Това решение е връх 
на пикаповата елегантност. 
Интериорът е просторен и 
комфортен - включително 
и за пътниците на задната 
седалка. При управление ма-
шината е приятна. Шофьор-
ската позиция има отличен 
обзор и дава чувство за до-
минация над пътя. Дизелът 
издава мощта си с басово 
ръмжене, което не пречи на 

комфорта. Като динамика 
пикапът се вписва нормал-
но в градския трафик, ма-
кар, разбира се, габаритите 
да изискват свикване. При 
паркиране те притесняват, 
но диаметърът на завой е 
малък и с повечко въртене 
на волана пикапът може 
да се намести в подходящи 
пролуки. По магистрала ди-
намиката е задоволителна, 
машината държи стабилно 
курса и на висока скорост. 
Истинското удоволствие 
обаче е извън пътя. Задвиж-
ването 4х4 и високият про-
свет дават увереност пред 
всякакви изпитания. 
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 броя Toyota Hilux са про-
дадени у нас тази година. 
Втори е Mitsubishi L200 с 93, 
а трети е Nissan Navara с 
68 бройки. Огромната част 
от тях са версии с двойна 
кабина, наситени с повече 
екстри и комфорт

 продажби

178

 Пикапите се отчитат Пикапите се отчитат 
в сегмент SV - заедно с 
баничарки и фургончета. 
Теоретично всички те са 
правени за дребен и среден 
бизнес. В първото полуго-
дие на т.г. общо покриват 
13.3% от пазара на нови 
коли. Най-евтиният пикап 
е почти два пъти по-скъп 
от най-достъпната бани-
чарка. Лидерът в сегмента 
Peugeot Partner има 632 про-
дажби, което е повече от 
всички пикапи, продадени в 
страната. 

 Клиентите за пикапи са Клиентите за пикапи са  
основно фирми. Пикапите 
се купуват най-вече във 
версии със задвижване 4х4 
и се ползват като всъде-
ходи. Ловците ги харесват 
особено. Добрият ловец 
винаги трябва да е готов 
за голям теоретичен улов. 
А ако не може да метне 
отзад няколко глигана, - ще 
се задоволи и със зайци. 

 Сегментът  


