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Зі ма сё ле та ча ка ец ца су ро вая, 
па мен шай ме ры, так ка жуць 
бры тан скія на ву коў цы. Аў та-
ама та ры ўжо па чы на юць рых-
та вац ца да сне гу і ма ра зоў. 
Най важ ней шы ас пект тут —
за ме на шын. Су мес на з ды рэк-
та рам кра мы «Апт шын ган даль»  

Аляк се ем КІ ТО ВЫМ «Звяз да» 

рас пра ца ва ла па мят ку для аў-

та ма бі ліс таў, якая да па мо жа 

кож на му дас ка на ла ра за брац-

ца ў гэ тай тэ ме.

Як вы браць 
ідэа льную зі мо вую ры зі ну?

Гэ та са праў ды ня прос тае пы-

тан не, па коль кі шы ны вы бі ра юц-

ца пад кан крэт ны аў та ма біль, пад 

тыя ўмо вы, у якіх яны хут чэй за 

ўсё бу дуць экс плу а та вац ца. Хтось-

 ці час цей ез дзіць у го ра дзе, хтось ці — 

па тра сах і вёс ках, у не ка то рых

лю дзей — так зва ны зме ша ны 

цыкл. Та му га лоў ная па ра да — пры 

куп лі зі мо вай ры зі ны кан так туй це 

з кан суль тан та мі. Ква лі фі ка ва ны

спе цы я ліст аба вяз ко ва пад бя рэ  

ідэа льны кам плект у за леж нас ці 

ад пе ра ваг клі ен та. Вя до ма, на па-

за да рож нік і се дан бу дуць роз ныя 

па ме ры, тут па мы ліц ца скла да на. 

А вось умо вы — гэ та ўжо ін ды ві ду-

аль ны мо мант.

Бы ва юць шы ны на ступ ных ты-

паў — еў ра пей скі і скан ды наў скі. 

Скан ды наў скі тып рас пра ца ва ны 

ад мыс ло ва пад су ро выя зі мы, каб 

ез дзіць па за сне жа ных тра сах, а 

так са ма вы ка рыс тоў ваць пры ніз-

кай тэм пе ра ту ры. Та кая ры зі на мае 

ўні каль ны, больш гру бы ма лю нак 

пра тэк та ра, які да зва ляе лёг ка пра-

ціс каць снег і не дае аў та ма бі лю 

за тры мац ца ў гур бе.

Еў ра пей скі фар мат аў та шын 

мае менш гру бы ма лю нак пра тэк-

та ра і больш па ды хо дзіць для мок-

ра га сне гу з даж джом, а так са ма 
для ха лод ных зім пры мі ні маль ных 
снеж ных апад ках. Та кая ры зі на — 

ме на ві та га рад скі ва ры янт. Важ на 
ра зу мець: ня ма шын, якія па ды хо-
дзяць для ўсіх умоў. Ні ко лі не вар та 
спа дзя вац ца толь кі на ры зі ну, га-
лоў нае — гэ та дыс тан цыя і ўваж лі-
васць кі роў цы.

Ці ёсць ней кі дак лад ны час, 
ка лі не аб ход на 
«пе ра абуц ца»?

Кож на му аў та ма бі ліс ту трэ ба 
ве даць: зі ма для шын па чы на ец-
ца, ка лі тэм пе ра ту ра па дае ні жэй 
за 7 гра ду саў цяп ла. Та ды лет нія 
шы ны ста но вяц ца не эфек тыў ныя. 
І гэ та, на жаль, ад люст роў ва ец ца на 
ава рый най ста тыс ты цы. На ват ка лі 
рап там тэм пе ра ту ра на адзін ты-
дзень пад ско чыць да +15 гра ду саў, 
не вар та за бы ваць, што зі ма ўсё 
роў на на сту піць. Зі мо вай ры зі не та-
кая сі ту а цыя ні як не шко дзіць. На-
ват ка лі тэм пе ра ту ра пад ня ла ся вы-
шэй за 10 гра ду саў цяп ла днём, то 
ра ні цай і ўве ча ры яна мо жа ўпа сці 
да +5. Праз мер нае ча кан не ства рае 
чэр гі на шы на ман та жах.

У якім вы пад ку трэ ба куп ляць 
зі мо вую ры зі ну з шы па мі?

У пэў ных умо вах та кая ры зі на 
са праў ды да па ма гае — на прык лад, 

ска ра чае тар маз ны шлях. Акра мя 
та го, у ня прос тых умо вах кі роў ца 
ад чу вае ся бе больш упэў не на на 
вы со кіх хут ка сцях, пры аб го нах. 
Гэ та доб ры ва ры янт для тра сы. Га-
лоў ны мі нус шы поў — шум ад ко-
лаў. Шы пы ка рыс ныя, на прык лад, 
у два рах, дзе шмат сне гу. Акра мя 

та го, яны да па ма га юць на свят-

ла фо рах, дзе ўтва рыў ся лёд. Але 

роз ні ца па між шы па ва най і не шы-

па ва най гу май у тар ма жэн ні вель мі 

не вя лі кая.

Ёсць і аль тэр на ты ва — фрык-

цый ная гу ма, якую яшчэ на зы ва-

юць шы на мі-лі пуч ка мі. Фрык цый-

ныя шы ны ма юць спе цы яль ны пра-

тэк тар, ад іх менш шу му і яны доб ра 

па вод зяць ся бе на га ла лё дзе.

Чым да ра жэй шая зі мо вая 
ры зі на, тым яна леп шая?

Не заў сё ды так. У кож на га вы-

твор цы, на ват у брэн да ва га, у ад-

ным па ме ры ёсць не каль кі ва ры-

ян таў шын — бюд жэт ны, ся рэд ні 
і прэ мі ум-клас. Вя до ма, усё яшчэ 
за ле жыць ад па ме ру. Ад роз нен не 
бюд жэт ных шын ад да ра гіх за клю-
ча ец ца ў тым, што прэ мі ум-брэнд 
мо жа да зво ліць са бе больш якас-
ны са стаў. Але кі роў цу, які ад дае 

пе ра ва гу спа кой на му сты лю яз ды, 
па ды дзе ва ры янт ся рэд няй цэ на вай 
ка тэ го рыі. Уво гу ле, стыль кі ра ван-
ня моц на ўплы вае на зно ша насць 
шын. Так што бюд жэт ныя, або «ся-

рэд нія», шы ны пры аку рат ным кі ра-

ван ні — цал кам пры маль ны ва ры-

янт на зі му.

Як уплы вае 
шы ры ня па крыш кі 
на па во дзі ны аў та ма бі ля 
ў роз ных умо вах на двор'я?

Тут усё прос та: ле там па трэб-

ныя па крыш кі шы рэй шыя, каб ад-

вес ці больш ва ды. Што гэ та зна-

чыць? У вы пад ку кан так ту з да-

ро гай пра цуе пэў ны ўчас так шын. 

Чым шы рэй шая па крыш ка, тым 

боль шая па верх ня су да кра нан ня. 

Ад па вед на, у той жа дождж гэ та 

да па ма гае ад вес ці больш ва ды, 

каб бы ла так зва ная су хая пля ма. 

Гэ та да па ма гае па леп шыць счап-

лен не аў та ма бі ля з да ро гай. На 

зі му, на ад ва рот, па трэб ны шы ны 

больш вуз кія, каб яны «ўра за лі ся» 

ў да ро гу. Гэ та да па ма гае ляг чэй 

пе ра адо лець снег. Але важ на не 

ад сту паць ад за вод скіх па ме раў 

па кры шак. На прык лад, у мно гіх 

па за да рож ні ках трэ ба аба вяз ко-

ва ўста лёў ваць толь кі шы ро кія 

па крыш кі.

На коль кі бяс печ на за мя няць 
толь кі два ко лы, 
якія зна сі лі ся больш?

Мож на па мя няць два ко лы, але 

га лоў нае, каб на ад ной во сі бы ла 

ад ноль ка вая па ра. Але ка лі ры зі на 

прак тыч на цал кам зно ша ная, трэ-

ба за мя няць усе шы ны. Інакш вя лі-
кія праб ле мы мо гуць па ўстаць пры 
кру га вым ру ху і на па ва ро тах. Но-
вая гу ма хут чэй рэ агуе на змя нен-
не да рож ных умоў, а ста рая — не 
па спя вае. Та му ўзні ка юць за но сы. 
Па мыл ку ро бяць і аў та ма бі ліс ты, 
якія ста вяць толь кі дзве шы па ва-
ныя шы ны.

Як экс плу а та цыя зі мо вых шын 
ле там уплы вае на даў жы ню 
тар маз но га шля ху 
і хут касць зно су?

У та кім вы пад ку знач на па вя ліч-
ва ец ца знос зі мо вай ры зі ны. Усё ж 
та кі яна раз лі ча на на мі ну са выя 
тэм пе ра ту ры. Вар та зга даць і пра 
бяс пе ку: пры эк стран ным тар ма-
жэн ні яна прос та не спы ніць аў та-
ма біль. У та кім вы пад ку яе на ват 
мо жа ка вал ка мі па аб ры ваць. У цёп-
лых умо вах зі мо выя шы ны вель-
мі хут ка ра за гра ва юц ца, хоць яны 
раз лі ча ны зу сім на ін шае.

Які тэр мін
экс плу а та цыі шын?

Гэ та за ле жыць толь кі ад ма не-
ры кі ра ван ня. У го ра дзе аў та ма-
біль час цей тар мо зіць, ад бы ва ец ца 
боль шае трэн не з ас фаль там пры 
час тых па ска рэн нях. У таго, хто пе-
раважна ез дзіць па тра се, кам плек т 
праслужыць даўжэй. У ся рэд нім зі-
мо вай ры зі ны ха пае на 3—4 се зо-
ны. Ёсць лю дзі, якія пра яз джа юць 

за зі му пяць ты сяч кі ла мет раў і ад-

ным кам плектам карыстацца сем 

га доў. І ёсць тыя, хто за ад ну зі му 

пра яз джае 30 ты сяч кі ла мет раў і 

вы кід вае ры зі ну праз два га ды.

Ка лі бюд жэт аб ме жа ва ны, 
што лепш — но выя тан ныя 
шы ны ці не но выя шы ны 
вя до ма га вы твор цы?

Не су мнен на, но вая ры зі на 

лепш. Ча му? Ка лі ча ла век куп ляе 

шы ны ў не зна ём ца, ён не ве дае, 
якія бы лі ўмо вы іх экс плу а та цыі. 
Мо жа, бы лы ўла даль нік увесь час 
рэз ка тар ма зіў? Та кая ры зі на бу-
дзе гор шая, чым са мая тан ная но-
вая. Да та го ж сён ня но выя бюд-
жэт ныя шы ны па ца не цал кам су-
ад нос ныя з прэ мі ум-кла сам, якім 
па ка рыс та лі ся.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
lukashevich@zvіazda.by

СЛІЗ КІЯ ВУ ЛІ ЦЫ, 
ІН ША МАР КІ ЦА ЛУ ЮЦ ЦА
Га лоў ныя пы тан ні аб зі мо вай ры зі не, ад ка зы на якія па ві нен ве даць кож ны аў та ма бі ліст

Ёсць тут ці ка він кі і для са мых ма лень кіх: на прык лад, мож на 
па раз маў ляць з Дзе ра вя кам ці па кі ра ваць ма лень кі мі ко пі я мі 
Ва лі. Але ж га лоў ныя ўра жан ні — для ста рэй шых. Ча го толь-
кі вар ты амаль пя ці мет ро вы лі дар аў та бо таў Оп ці мус Прайм. 
Ва жыць ён ка ля 1,5 то ны, за бяс пе ча ны элект ра пры во дам, 
які пры во дзіць у рух га ла ву, а так са ма пад свет кай ва чэй. 
На вед валь ні каў вы ста вы су стра каў Дрон Ва сі ліч — аў тар скі 
пер са наж, які пры ду ма ны Ві та лем Ру ба на вым. Ро бат не толь кі 
ру ха ец ца, але і раз маў ляе з гас ця мі.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.

На слыхуНа слыху  

«Та ту» 
не са праўд на га аў та ма га зі на 

за тры ма лі ў Ра сіі
Пра ку ра ту ра Мін скай воб лас ці на кі ра ва ла ў суд кры-
мі наль ную спра ву ў ад но сі нах да за сна валь ні ка та ва-
рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Аў та Хоў мКом па-
ні», больш вя до ма га як аў та са лон «Аў та та та». Ор га ны 
па пя рэд ня га рас сле да ван ня ква лі фі ка ва лі дзе ян ні фір-
мы як мах ляр ства, здзейс не нае гру пай асоб у асаб лі ва 
буй ным па ме ры.

Трое яго са ўдзель ні каў асу джа ны па гэ тай спра ве яшчэ ў 

кан цы 2016 го да. Двое з іх атры ма лі па во сем га доў па збаў-

лен ня во лі, а трэ цяя ўдзель ні ца — сем га доў з кан фіс ка цы яй 

ма ё мас ці. Адзін з аб ві на ва ча ных быў за тры ма ны на тэ ры-

то рыі Ра сій скай Фе дэ ра цыі і пе ра да дзе ны ў Бе ла русь. Пра 

гэ та па ве да мі ла на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла пра ку ра ту ры 

Мін скай воб лас ці Тац ця на Ку чын ская.

Прад стаў нік пра ку ра ту ры на га да ла, што двое за сна валь-

ні каў та ва рыст ва ра зам з дву ма ін ды ві ду аль ны мі прад пры-

маль ні ка мі са жніў ня 2012-га па сне жань 2013 го да рас пра ца-

ва лі зла чын ную схе му па ава лод ван ні ма ё мас цю гра ма дзян. 

Зла мыс ні кі бра лі ні бы та на про даж аў та ма бі лі: за клю ча лі з 

ула даль ні ка мі да га во ры і вус ныя да моў ле нас ці. Пры гэ тым 

яны і не ду ма лі вы кон ваць узя тыя на ся бе аба вя за цель ствы. 

Яны па ве дам ля лі лжы вую ін фар ма цыю аб аб ста ві нах про да-

жу аў та ма бі ляў, іх мес ца зна хо джан ні, а так са ма пры чы нах 

не маг чы мас ці вяр нуць гас па да рам вы ру ча ныя гро шы. Пра-

сцей — за ва лод ва лі транс парт ны мі срод ка мі і рас па ра джа-

лі ся імі па вод ле свай го мер ка ван ня.

Ах вя ра мі мах ля роў ста лі 40 ча ла век, агуль ныя стра ты, на-

не се ныя ім, пе ра вы сі лі 4,5 млрд не дэ на мі на ва ных руб лёў.

Дзе ю чым за ка на даў ствам за мах ляр ства ў асаб лі ва буй-

ным па ме ры пра ду гле джа на па збаў лен не во лі на тэр мін да 

10 га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by



ОП ЦІ МУС ПРАЙМ,
ДЗЕ РА ВЯ КА І ВА ЛІ

У Мінск прый шлі ро ба ты і транс фор ме ры
На вы ста ве, якая пра хо дзіць у ста ліч ным ганд лё-
вым цэнт ры «Га ле рэя», мож на су стрэць 26 ро ба таў, 
амаль усе яны — ін тэр ак тыў ныя. 

З Ва лі з за да валь нен нем гу ля юць і дзе ці, і да рос лыя.

Са мы вя лі кі ро бат Оп ці мус Прайм.

Бамб лбі — адзін з са мых «дроб ных» транс фор ме раў, 
але не да хоп фі зіч най мо цы кам пен суе ро зу мам і хіт рас цю.


