
По-чист въздух-еко 
автомобили, еко 
шофиране



Блиц задача
• Кога е създаден първият парен двг?
• Кога е създаден двг с вътрешно горене?
• Колко години е разликата между двете 

събития.
• Колко години е разликата между 

създаването на двг с вътрешно горене и 
настоящето?



Състояние на автомобилния парк

• Според статистиката на КАТ към 1 януари 2018 г. броят на регистрираните 
леки коли у нас е 4 031 841 броя. 

• 85% са на възраст над 10 години, 
• две трети са над 15 години
• 43% са над 20-годишни
• 14% от автомобилите са на възраст под 10 години
• 4,4% са на възраст до 5 години 



Пазарът на зелените автомобили 
Афинитет към зелените технологии почти не се забелязва. Това може да 
се обясни със следните доводи. 

• Първият, е безхаберието на огромната част от нас към неща, които не 
се отнасят пряко към днешния ден. 

• Вторите са свързани с цената на екологично чистите машини. 
• Третите са, че държавата не се замисля да подпомогне екологично 

чистите автомобили.



6 причини „за“ електрически 
автомобил

• Пазарът в Китай.  
• Цените на батериите продължават да падат
• Капацитетът на батериите продължава да расте.
• Електрическите батерии имат дълъг живот. 
• Електромобилите са по-надеждни. 
• Средният разход за електроенергия е от порядъка на 2-4 лева на 100 километра при 10-

15 лв. за двигател с вътрешно горене.



Къде сме ние от МотоПфое?
• Технологията Ecoboost
• Микрохибридни и регенеративни Старт-

Стоп системи
• Хибридни „леки“ и хибридни „Plug-in” ” 

технологии
• Електрически автомобили



Технологията Ecoboost



Технологията Ecoboost
• 1.0- литровия EcoBoost на Ford бе избран за Световен двигател на 2017 година в 

категорията „Най-добър двигател до 1.0 литър“ за шести пореден път. Малкият и мощен 
3-цилиндров бензинов агрегат остава ненадминат в категорията си от представянето му 
през 2012 г.

• 1.0-литровият EcoBoost вече притежава общо 10 награди за Световен двигател на 
годината, включително три пъти за цялостен победител и веднъж за най-добър нов 
двигател.

• 1.0-литровият EcoBoost двигател промени правилата на играта, поставяйки нов стандарт 
за компактните двигатели, с високотехнологичния си турбокомпресор, директното 
впръскване на горивото и независимите фази на газоразпределение.

• Наличен със 100, 125 и 140 к.с., 1.0-литровият EcoBoost на Ford задвижва един от пет 
нови автомобила Ford, продадени в Европа, включително две от пет коли Fiesta.  



Технологията Ecoboost

• 1.0-литровият EcoBoost двигател с иновативна технология за деактивиране на един от 
цилиндрите, от началото на 2018 г. осигурява намалени експлоатационни разходи за 
клиентите с автоматичното изключване на единия от цилиндрите на двигателя, когато 
пълната мощност не е необходима, като движение по инерция или с постоянна скорост.

• Като пример, технологията може да изключва и включва единия цилиндър за 14 
милисекунди – 20 пъти по-бързо от мигването на око – без компромис с мощността.



Микрохибридна Старт-Стоп Система

Работи рафинирано и неусетно.
Регенерира енергията при спиране. 
Намалява разхода в града с до 10%



Ford залага на електромобилите
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Инвестиции в „зелено“
• Ford Motor Co. ще увеличи повече от два пъти разходите си за електрифицирани 

превозни средства, в сегмент, който ще нарасне значително спрямо това, което сега е 
само малка част от пазара.

• Ford планира да инвестира до 11 млрд. долара в електрически коли. До 2022 г. 
концернът трябва да разполага с общо 40 модела, които ще са или напълно 
електрически, или ще са задвижвани с хибридни двигатели.

• „Тези 11 милиарда долара, които виждате, това означава, че залагаме всичко", заяви 
изпълнителният председател на Ford Бил Форд. „Единственият въпрос е дали клиентите 
ще са с нас, а смятаме, че ще го сторят".



Инвестиции в „зелено“
• Разходите за батерии намаляват, изискванията на регулаторите за двигателите с 

вътрешно горене се засилват. Залозите са по отношение на изцяло електрическите 
модели. И въпреки, че сегментът обхваща по-малко от 1% от годишните продажби, 
очаква се глобалното търсене да нарасне, тъй като правителствата постепенно налагат 
забрани пред бензиновите и дизеловите двигатели, а батериите достигат ценови 
паритет с традиционните мотори.

• Ford очаква стандартите за икономия на гориво и замърсяване да станат по-строги „и с 
право“

• Вярваме, че създаденият от човека въглероден диоксид допринася за изменението на 
климата и имаме какво да направим по въпроса



Инвестиции в „зелено“

• От планираните 40 електрифицирани модела, 16 
ще бъдат само изцяло електрически.



Инвестиции в зелено



Електрически Focus



Електрически Focus
Без да да правят сензации, Ford направиха електрическа версия на може би най-
успешния си модел в Европа - Focus.
- пробег с едно зареждане - до 225 км
- Батерия 33.5 кВч
- мощност - 145 к.с. 
- ускорение от 0 до 100 км/ч за 11.4 секунди 
- максимална скорост от 137 км/ч. 
Всеки, който закупи автомобила, ще се сдобие и с устройство за бързо зареждане 
до 80% от капацитета на батерията за 30 минути. Системата Break Coach пък 
обучава водача как да извлича максималното от системата за регенериране на 
енергия при спиране. От компанията залагат на принципа "Less is more" и  
работят с по-малки и не толкова сложни и лакоми електрически пакети.



Fiesta еWheelDrive



Fiesta еWheelDrive



Mon” deo Hybrid



Mon” deo Hybrid
• Задвижване с три двигателя
• ДВГ със 140к.с.
• Електродвигател с мощност 120к.с.
• Електродвигател за регенеративно зареждане 

на батерията
• Батерия 1,4 КВтч
• Обща мощност 187к.с. и Въртящ момент от 173 

Нм
• Този задвижващ организъм осигурява отлична 

динамика на лимузината на Ford. 
• Двигател с вътрешно горене който работи по 

цикъла на Аткинсън, а не както огромната част 
от познатите мотори – по цикъла на Ото. 



Jaguar iPACE
• „Британската котка“ с първия изцяло 

електрически автомобил в историята на 
Jaguar – I-PACE, 5-местен спортен SUV на 
марката. 

• Батерия 90 KW
• Пробег 470 км с едно зареждане
• Новият I-PACE се задвижва от 2 електрически 

мотора, с мощ от 400 к.с. и 696 Нм въртящ 
момент. 

• ускорява от 0-100 км/ч за 4,8 секунди. 
• AWD задвижване за идеално сцепление на 

пътя, което се подсилва от ниско 
разположената между двете оси батерия, с 
много нисък център на тежестта. 



Всяко Volvo от 2019 г. ще бъде с електрически или 
хибриден двигател



Всяко Volvo от 2019 г. ще бъде с 
електрически или хибриден двигател

• Първият автомобилен вносител в света, който заяви своя ангажимент!
• Между 2019 и 2021 ще бъдат представени 5 електромобила, 3 от които ще бъдат 

производство на Volvo, а другите 2 - на Polestar. Тези 5 електрически коли ще бъдат 
допълнени от богата гама автомобили с бензинови и дизелови хибридни и Plug-in”  
хибридни двигатели, която ще даде на клиентите една от най-големите възможности за 
избор, предоставени от автомобилен производител.

• В бъдеще всички Volvo автомобили, които имат само двигатели с вътрешно горене, ще 
бъдат заменени с електрифицирана версия.

• „Volvo Cars заяви плановете си да продаде 1 милион електрифицирани автомобила до 
2025 г. 



RANGE ROVER SPORT Е ПЪРВИЯТ PLUG-IN 
АВТОМОБИЛ НА LAND ROVER С НУЛЕВИ ЕМИСИИ

• Обща мощност/въртящ момент: 404 к.с. (297 kW)/640 Нм
• Разход на гориво при комбиниран NEDC (Нов европейски цикъл на шофиране) 

цикъл: 101 мили на галон
• CO2 емисии при комбиниран NEDC цикъл: 64 г/км
• Пробег само в електрически режим: 31 мили (51 км)
• Бързо зареждане: 2 ч. и 45 мин.
• Клиентите могат да избират между екологичните 4-цилиндрови бензинови и 

дизелови двигатели In” gen” ium V6 и V8 наред с новия plug-in”  хибриден 
електрически модел.

• Новият флагмански модел Ran” ge Rover Sport SVR с 575 к.с. ускорява от 0 до 60 
мили/ч само за 4,3 секунди



RANGE ROVER Sport



ВАШ РЕД Е!
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