


Предговор
Добре дошли в света на бързите автомо-
били и още по-бързите самолети, на могъ-
щите кораби, на страхотните мотоцикле-
ти, тежкотоварните камиони и влакове. В 
тази книга ще откриете освен тях и още 
много машини, които превозват хора, сто-
ки и материали.

Увличам се от транспорта, откакто се 
помня. Баща ми летеше на безмоторни са-
молети и работеше в зората на Британ-
ските авиолинии, с които много хора за 
пръв път пътуваха по въздуха. Спомням се, 
че ме заведе на авиошоу, бях на единайсет 
и видях изумителни самолети – от масивни 
реактивни бомбардировачи до пъргави 

акробати биплани. За мен бяха невероятни, 
както и гигантските камиони и двете коли 
Ferrari на паркинга. Пристрастих се и до 
днес се възхищавам на транспортните 
средства.

Тази книга ще ви информира за автомо-
били, летателни апарати и плавателни съ-
дове, дали на хората възможността да пъ-
туват по-далеч, по-бързо и по-лесно — от 
фините градски велосипеди до най-мощни-
те дизелови влакове. Много от тях са по-
влияли на промяната на живота и човешка-
та дейност. Преди развитието на 
съвременните автомобили, влакове, кора-
би и самолети малцина са напускали населе-
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ното си място, а още по-малко са хората, 
пътували далеч или отвъд океана. Някога 
за това са били нужни седмици, а днес едва 
часове – с реактивен пътнически самолет 
може да обиколите планетата за по-малко 
от денонощие. Транспортът обхваща це-
лия свят, а това, че можете да си купите 
продукти от къде ли не, е най-малката пол-
за. Развитието на транспорта е довело до 
открития, до заселване на далечни земи и 
дори ни е позволило да напуснем Земята и 
да изследваме чудесата на Космоса.

Клайв�Гифорд
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 въздух Монголфие (Montgolfier Hot-air Balloon)

Джон Диър 650 К Екс Ел Ти
(John Deere 650K XLT)

Сий-Ду Спарк (Sea-Doo® Spark™)

В книгата ще откриете карета с мащаби, 
които показват размера в сравнение с 
дете или с училищен автобус в САЩ.

Дете = 1,45 м височина

Училищен автобус =  
11 м дължина

Едноколесен велосипед (U
nicycle)

Бю 133Ц Юнгмайстер 
(Bücker Bü133C Jungmeister)
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Първият автомобил е с парен двигател. Потегля през 
1769 г. с макс. скорост 4 км/ч. През годините множество 
смели изобретения довеждат до съвременните автомо-
били, а днес по пътищата се движат повече от един 
милиард.

1868. В Лондон, 
Великобритания, 

са поставени 
първите 

светофари. Не 
след дълго 
избухнали!

Създаден е Пени-Фартинг, 
първият велосипед с 

голямо предно колело за 
по-висока скорост.

Няколко изобре-
татели разработ-

ват т.нар. 
„безопасни 

велосипеди“, 
задвижвани с 

педали и верижен 
механизъм.

Форд Модел Т е пуснат 
в продажба в САЩ. 
Това е първият авто-
мобил в масово произ-
водство на конвейер.

В Германия Хилдебранд и 
Волфмюлер създават Мо-
торрад, първия мотоциклет  
в масово производство.

Немският инженер 
Николаус Ото създава 

първия двигател с 
вътрешно горене.

История на транспорта

Блу Бърд на Нейпиър- 
Кемпбъл поставя рекорд 
за скорост по суша от 
314 км/ч.

�
�

1769
Френският 

изобретател 
Никола-Жозеф 
Кюньо създава 

първия действащ 
автомобил.

Бенц Моторваген, първият 
автомобил с волан, задвиж-
ван от двигател с вътреш-
но горене, излиза на пътя.

1900

1916
Първият напълно 

действащ брониран 
танк, Марк 1, влиза в 
битка във Франция 

през Първата 
световна 

война.

1850

Блу Бърд
(Blue Bird)

Форд Модел Т
(Ford Model T)

1871

1880

1876 1885

1894

1908

1927
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1949 Сиера Сам е първият 
напълно оформен манекен 
за краш тестове, използ-
ван за проверка на безопас-
ността на автомобилите.

Италианецът Джузепе 
Фарина с Алфа Ромео 159 
печели първия световен 
шампионат във Формула 1.

Бугати Вейрон поставя рекорд за 
най-бърз автомобил в масово 
производство, като развива 

407 км/ч.

На пазара в САЩ е пуснат 
Стъмпджъмпър, първият 

планински велосипед в масово 
производство.

Пътищата във Франция 
са блокирани от най-дъл-
гото задръстване – 
цели 170 км.

Тръст Ес Ес Си поставя 
рекорд за скорост по суша 

от 1228 км/ч – по-голяма 
скорост от тази на звука.

 Фолксваген Тайп 1, или  
Бийтъл, слиза от произ- 
водствената линия в Германия. 
През годините са произведени още 
25,1 милиона такива автомобили.

Джип е представен 
като многоцелеви 
лек камион.

В Италия Веспа произвеж-
да първия си скутер и 
поставя началото на 
модна лудост от 50-те 
години на ХХ век досега.

1950 2000

1979 В САЩ Боб 
Чандлър създава 
Бигфут, първия чудови-
щен камион, за офроуд 
приключения.

2013 Британската 
компания ФлашПарк 
изобретява говорещ 
билет за паркиране.

Бугати Вейрон
(Bugatti Veyron)

Джип
(Jeep)

1938

1950

1940

1946 1981
2005

1980

1997
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В началото на XIX в. парните локомотиви, или „железните 
коне“, осъществяват революция в транспорта, като уско-
ряват придвижването на хора и стоки по целия свят. Днес 
са заменени от дизелови и електрически локомотиви.

По�релсите

1800 1850 �1900

Шотландският 
изобретател Джеймс 
Уат създава компа-
унд-парната машина, 
а нейни версии 
задвижват първите 
локомотиви.

Британският 
изобретател 

Ричард Тревитик 
създава 

локомотива 
Пен-и-Дарън за 

работа в мини.

В Лондон е пусната първата 
подземна градска железница 

Метрополитън Лайн.

Първият модерен 
парен локомотив 

Рокет, създаден от 
Робърт Стивънсън, 

поставя нов рекорд за 
скорост.

Завършена е първата 
трансконтинентална 
железница в САЩ. 
Общата дължина на 
релсите е 3069 км.

В Берлин, Герма-
ния, е пуснат 

първият електри-
чески трамвай.1770

1804 1863

През Първата све-
товна война жп 

линиите се утвържда-
ват като безценни за 

транспортиране на 
войски и доставки.

1829

1869

1881

1906 
Отворен е 

Симплонският 
тунел, свързващ 

Италия и Швейцария 
под Алпите. Това е 

най-дългият железопътен 
тунел в света.

1913 В Ню Йорк е 
открита гарата 

Гранд Сентръл. Тя е 
с най-много 

коловози – 67.

1830 Стартира 
първата междуградска 
парна линия – между 
Ливърпул и Манчестър.

Локомотив Пен-и-Дарън (Pen-y-D
arren locom

otive)

1914

Транссибирският експрес Золотой Орел

(Golden Eagle Trans-Siberian Express )
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�1950 �2000

Френските 
железници 

пускат първата 
линия с 200 км/ч 
– Льо Капитол.

Метрото на Токио 
превозва 3,29 милиарда 

пътници на година. Това 
е най-натоварената 

метросистема в света.

Във Великобритания 
Интер Сити Ейч Ес Ти 

става най-бързият 
дизелов влак в света.

Провеждат се първите 
изпитания на локомотива 

Делтик на Инглиш Илек-
трик – най-мощния дизелов 

локомотив в света.

Експериментален френски Ти Жи 
Ви поставя световен рекорд за 
най-бърз електрически влак със 

скорост 574 км/ч.

Във Великобритания е 
пусната първата транс-
портна система за прид-
вижване посредством 
действието на магнитни 
сили. Свързва летището 
на Бирмингам и съседните 
терминали.

Немският изобрета-
тел Херман Кемпер 
разработва магнит-
ната левитация 
(маглев) като сила 
за задвижване на 
влакове.

Първи тест с пътници на 
новата японска маглев влакова 
система. Влаковете достигат 

скорост 600 км/ч.

Завършена е най-дългата жп линия, 
Транссибирската железница през 
Русия. Дължината Ӝ е 9289 км.

1937

В Япония първият 
влак стрела, 
Шинкансен, 
свързва Токио с 
други градове.

1964

2015

1960 2012

19751955 2007

1916

1938

1994�
Пусната е 

скоростната 
линия Ченъл Тънъл 

Юростар от 
Лондон до 

Париж.

1988 Построен е тунелът 
Сейкан, най-дългият подво-

ден жп тунел с дължина 
53.9 км, свързващ два 

японски острова.

Малард поставя рекорд за 
най-бърз парен локомотив  
със скорост над 200 км/ч.

1984
Транссибирският експрес Золотой Орел

(Golden Eagle Trans-Siberian Express )
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В началото на 

XVII в. най-опасни 

били водите на 

Карибите – там пиратите 

плячкосвали испанските 

кораби, пренасящи богатства 

от Новия свят.

Хората пътуват по вода толкова отдавна, че е невъз-
можно да узнаем кога са построени първите лодки. 
Някои почти не са се променили през вековете, но днес 
се използват и високотехнологични 
скоростни съдове, могъщи танке-
ри и гигантски круизни лайнери.

По вода

Португалският мореплава-
тел Фернандо Магелан 

потегля начело на флот от 
пет кораба. През 1522 г. се 
завръща само един от тях, 

завършил първото около-
светско пътешествие.

1519

Мейфлауър напуска 
Портсмут, Англия. 
На борда му са 102 
заселници за Новия 

свят (Америка).

1620

Изследователят 
Христофор Колумб 
потегля на запад с 
кораба Санта Мария. 
Прекосява Атланти-
ческия океан и достига 
до Бахамските острови.

1492

Първото документирано 
ветроходно състезание – между 
английския крал Чарлз II и брат 
му Джеймс – е по Темза, в Лондон, 
Великобритания.

1661

Английският Мери Роуз 
е един от първите 
кораби с оръдейни 

отвори, през които се 
стреля с оръдията.

1510

1768�
Капитан 

Джеймс Кук 
тръгва от Англия, за 

да изследва Южния Тих 
океан. За три години 

той изминава 
48 000 км.

Санта М
ария

Мейфлауър
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1800 1900

Търтъл (Turtle)

2014 На служба постъпва контейнеровозът Си Ес Си Ел Глоуб. Със 
своите 400 м дължина той е най-дългият контейнеровоз в света. 

1922
Ето ги и водните ски. 

Ралф Самуелсон, 

18-годишен, бил теглен 

на две дървени ски по 

водите на езерото 

Пепин в САЩ.

1822
Френският учен 
Огюстен Френел 

създава леща, която 
прави лъча на фара 

пет пъти по-мощен.

Туранор ПланетСо-
лар – най-големият 
кораб на слънчеви 

батерии – завърш-
ва околосветско-
то си пътешест-

вие.

СС Савана е 
първият парен 

кораб, преминал 
през Атлантика.

1819

В САЩ е създадена 
първата в света бойна 
подводница Търтъл.

1775

РМС Титаник потъва 
при първото си плаване, 
след като се сблъсква с 

айсберг в Северния 
Атлантик.

1912

2012

Американската Nautilus е 
първата атомна подвод-

ница. През 1958 г. тя 
пресича Северния 

полюс под вода.

1954

Отворен е Панамски-
ят канал, свързващ 
Атлантическия с Ти- 
хия океан. На кораби-
те вече не се налага 
да поемат по дългия и 
опасен път покрай 
Южна Америка.

НС Арктика е 
атомен ледоразби-
вач и първият 
кораб, достигнал 
Северния полюс.

1977

Пуснат е МС Алюър 
ъф дъ Сийс – най-го-
лемият пътнически 

круизен кораб до 
момента.

2009

Дреднаут е пуснат на 
вода от английския крал 

Джордж V. По онова време 
това е най-силният боен 

кораб в света.

1906

Дреднаут

УСС Наутилус (USS Nautilus)

Туранор ПланетСолар (Tûranor PlanetSolar)

2000

1914
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Летателен апарат с двигател се издига във въздуха 
през 1903 г., когато братята американци Уилбър и 
Орвил Райт прикрепват двигател към глайдер. Поле-
тът им трае 12 секунди. Този къс полет бележи пътя 
към свръхзвуковите реактивни самолети, гигантски-
те въздушни лайнери и дори към космическите кораби.

1900 В Германия полита първият 
дирижабъл с твърда носеща 
конструкция, Цепелин ЛЗ1

По въздуха

Първи полет на 
апарат с въртя-
що се крило, 
предшественик 
на хеликоптера. 
Пилот е френски-
ят инженер Пол 
Корню.

Германецът Ото Лилиен-
тал, „Летящият човек“, 

извършва първия от над 
2000 полета с глайдери с 

неподвижни криле.

Американският 
изобретател 
Самюъл Пиърпонт 
Ленгли полита със 
своя Еърдром, 
самолет с парен 
двигател.

1785 Французинът Жан- 
Пиер Бланшар и американе-
цът Джон Джефрис прели-
тат над Ламанша с балон.

1913 Руснакът Пьотър 
Нестеров става първият 
пилот, направил лупинг.

Балонът с парен 
двигател на францу-
зина Жул Анри 
Жифар полита за 
пръв път и доказва, 
че управляемите 
полети са възможни.

1850 1900

1852

В Париж, Франция, 
братята Монголфие 
осъществяват първия 
в света полет с балон с 
човек на борда. Той 
продължава 25 минути.

1783

1891

1896

1907

В САЩ излита Райт 
Флайър, първият 
самолет с двигател 
на братята Райт.

1903

Нормал Апаратъс на Лилиентал (Lilienthal’s Normal Apparatus)
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Американецът Чарлз Линдберг 
прекосява Северния Атлантик за 
пръв път без междинно спиране 
със своя Райън Ен Уай Пи Спирит 
ъф Сейнт Луис. Разстоянието е 
над 5800 км.

Във Великобритания започва 
експлоатацията на Де Хавилън 

Комет, първия търговски 
реактивен въздушен лайнер.

Американският Боинг 307 Стратолай-
нър, първият въздушен лайнер със 
салон под налягане, превръща полета 
в приятно преживяване за пътниците.

Космическата совалка Колумбия 
се издига от Кейп Канаверал в 
САЩ за първата си космическа 
мисия. Програмата с космически-
те совалки продължава до 2011 г.

Свръхзвуковият 
въздушен лайнер 
Конкорд (Велико-
британия/Фран-
ция) е пуснат в 
експлоатация.

Руският космонавт 
Юрий Гагарин става 
първият човек, 
полетял в Космоса. Той 
обикаля в земната 
орбита 108 минути на 
борда на кораба 
Восток 1.

1950 2000

1927

1938

1952

1961

Във Великобритания 
Хоукър Сидли става пър-
вият военен реактивен 
самолет с вертикално 
излитане и кацане.

След десетгодишно 
пътуване космическият 
апарат Розета на Евро- 

пейската космическа 
агенция достига до 

комета и спуска сонда 
на повърхността Ӝ.

2014

1981

1949 Б-50 Сюпърфортрес извърш-

кацане. Четири пъти презарежда
във въздуха!

ва първия околосветски полет без 

1930 Елън Чърч, медицинска сестра 
по професия, е първата стюардеса.

(Space Shuttle C
olum

bia)

Косм
ическа совалка Колумбия

1976

Американският космиче-
ски кораб Аполо 11 

излита за Луната. Двама 
от астронавтите 

стават първите хора, 
стъпили на лунната 

повърхност.

1969

1969
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Стъклената карета
Англия, 1881

Ш
ейна с хъскита Арктика

Ливърпулски гиг Англия

Дървени колела 
със спици

Кожени 
хамути

Платнище, опънато върху железни обръчи, 
дава защита от природните стихии.

Водач, наричан 
мъшър, командва 
кучетата

Права 
седалка

Характерни 
стъклени фенери

Юздите са прикрепени 
към мундщука в устата

Стъклената 
карета е била 
използвана за 
сватби  

в британското  
кралско  

семейство.

Римските 
колесници, 
теглени от 

четири�коня, 
можели да се 

състезават при 
скорост  
50 км/ч.

Колесница

Рим, 200 г. пр. н.е.

Животинска тяга

Хората�използват�от�хиляди�години�силата�на�
големи�животни,�за�да�превозват�себе�си�и�стока-
та�си.�Волове,�кучета,�коне,�мулета�и�северни�еле-
ни�са�впрягани�в�шейни�или�фургони,�а�и�днес�в�
някои�части�на�света�все�още�продължават�да�го�
правят.

Животни са впрягани в първите бойни колесници 
в Близкия Изток и Азия още около 3000 г. пр. н. е. 
По-късно римляните превръщат състезанията с ко-
лесници в спорт, като олекотяват дизайна, а вода-
чът стои върху малка платформа върху оста. Фур-
гоните пък стават все по-големи, когато заселни- 

Ф
ур

го
н 

ку
хн

я 
СА

Щ
, 1

88
6

Фургон Конестога 
(Conestoga)

САЩ, XVIII и XIX в.
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инска т
яга

Ландо Скуеър 
(Square), Англия, ок. 1890 

Омнибус по релси
Англия, ок. 1900

Сводестият 
гюрук може да 
се вдига и сваля

Задно 
място за 

прислугата

Място на 
водача

Шкаф  
с чекмеджета  

за съхраняване 
на стоки

Дървени колела с 
железни обръчи

Затворена 
кабина за 
пътници

Знамето с червения кръст показва, 
че фургонът е медицински

Железни обръ- 
чи образуват 
рамката за 
платнището

Водещите кучета 
следвали пътеката 
и налагали темпото

Колела с гуми

Фургон линейка
Първа световна война, 1914-1918

ците потеглят из Северна Америка през XVIII и XIX в. 
Четириколесният покрит фургон Конестога е мо-
жел да бъде натоварен с пет тона храна, инструмен-
ти и вещи, като обикновено е теглен от волове. Не 
след дълго каубоите, които прекарват стада доби-
тък из страната, били следвани от напълно работе-

щи кухни на колела. В градовете малки и леки карети, 
като ливърпулския гиг или файтон Спайдър, можели 
да возят до двама души на къси разстояния, а по-го-
лемите карети, като ландо Скуеър, превозвали до 
четирима души, и то доста комфортно.

(Spider) А
нглия, ок. 1890

Ф
айт

он С
пайдър 



Пази се, задава се керван! Състои 
се от камили, носещи сол – бялото 

злато на Етиопия, добита от гигантските солни равнини в Данакил. Солта е високо ценена 
като подправка за храната и за запазването Ӝ. Вади се на късове, които после се нарязват 
на блокове и се товарят на камилите – съвършените стадни животни за пустинята.

керван камили



Керваните от камили, коне, мулета, якове, 
лами и дори слонове са се използвали от векове 
за превоз на храна, материали и стоки за тър-
говия. Камилите издържат на жегата и на лип-
сата на вода, което ги прави особено подходя-
щи за пренасяне на товари през напечените 
от слънцето пустини. Този маршрут през Ети-

опия, от Данакил до търговския център в Ме-
келе, включва и преход от 100 км през едно от 
най-горещите места на Земята с температу-
ри, надхвърлящи 50°С. Керваните със сол пре-
косяват Сахара повече от 2000 г. В миналото 
те са били съставени от хиляди животни, но 
днес обикновено са от 20 до 30.
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Задвижване с педали
Велосипед Англия, 1839 (Velocipede)

Дълга щанга 
свързва педалите 

със задното колело

Спирачката е като 
лъжица и притиска 

директно плътната 
гума, за да забави 

велосипеда.

Кожена 
седалка

Дървена 
рамка

Солидно желязно колче 
на кормилото

Мишо Велосипед Франция, 

1869 (Michaux Velocipede)

Пен
и Ф

ар
тин

г А
нг

ли
я, 

18
71

 (P
en

ny
 Fa

rth
ing

)

Седалка върху 
една-единствена 

метална пружина

Подплатен 
подлакътник

Кормило 
върху желязно 
колче

Дървено 
колело

Сходни по размер 
предно и задно 

колело

ПЕНИ�ФАРТИНГ

Като имаме предвид, че колелото е откри-
то преди около 5000 години, е удивително, че 
хората са стигнали до идеята да сложат две 
колела на рамка и да създадат лично транс-
портно средство с педали.

През 1817 г. немският барон Карл фон Драйс изо-
бретява Денди Хорс – със седалка и кормило, но за 
задвижване колоездачът се е оттласквал с крака от 
земята. Тази конструкция довела до други конструк-
ции, задвижвани от човешка сила, като Мишо Вело-
сипед, при който педалите били прикрепени директ-
но към предното колело. Изживяването от преми- 

Денди Хорс Дрезиен Германия, 1817
(Dandy Horse Draisienne)
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Велосипед Роувър тип safety Англия, 1885 (Rover safety)

Голямото 
предно 
колело 
достига до 
1,5 м в 
диаметър.

Велосипед Фасайл дуорф тип safety 
Англия, 1888 (Facile dwarf safety)

Триколка Сингер Англия, 1888 (Singer tricycle)

Верига свързва 
педалите със 
задната гума.

Права предна 
вилка

През

1885�г. 
велосипедът 
Роувър печели  

160�км състеза- 
ние във Великобри- 
тания за 7 часа и 

5 минути.

Велосипед Сингер тип safety 

Велосипед Дърсли Педерсен Англия, 1898-1899 (Dursley Pedersen)

През

1884�г. 
Томас Стивънс 

прекосява  
САЩ с Пени�
Фартинг.

От 1888 г. плътните 
гуми се заменят  

с пневматични  
(надути с въздух).

Предни колела от 
Пени Фартинг се 

използват като 
задни.

Обикновен 
калобран покрива 

малкото задно 
колело.

Извита 
предна 
вилка

Седалката е от 
40 м плетен конец 
и тежи 100 г.

Извити 
стоманени 

тръби за 
ромбовидна 

рамка

наването с металните джанти по калдъръмените 
улици му спечелило прозвището „разтърсващият 
кости“. Във Великобритания, Франция и САЩ се поя-
вил Пени Фартинг. Нямал верига или скорости, а 
по-голямо предно колело за по-висока скорост. Колое-
здачът седял високо над земята и паданията били 
чести. Започнали да търсят алтернативи, включи-

телно и комбинирането на две големи предни колела 
от Пени Фартинг. Това била триколката на Сингер. 
Появила се и верижната предавка със задно задвиж-
ващо колело, като например при „безопасния велоси-
пед“ Роувър. Този дизайн се пренася и в съвременния 
велосипед с колела със сходен размер.

Англия, 1888 (Singer safety)

Велосипед Суиф
т

 т
ип safety

Англия, 1887 (Swift safety)
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Скоростни 
велосипеди

Дамските 
велосипеди често са 

с по-тясна 
ръкохватка.

Дедачиай Страда Асолуто Италия, 2011

(Dedacciai Strada Assoluto)

Единична, 
фиксирана 
предавка

Колче на 
седалката

Формована 
карбонова рама

Състезателни 
ръкохватки

Гумите са надути с хелий, за да 
се спестят 10-15 г за гума.

Марин Равена А6УФГ САЩ, 2012
(Marin Ravenna A6WFG)

Айзък Форс Германия, 2005
(Isaac Force)

Уиндчийта Карбон Кентиливър Англия, 1986 (W
indcheetah Carbon Cantilever)

Този  
революционен 

пистов велосипед 
тежал едва  

9�кг.

Задно колело 
със спици и 
джанта от 

карбон

Ако скоростта ви влече, то за вас е състеза-
телен велосипед. Той е създаден за скоростно ка-
ране по гладки повърхности, лек е, седалката е 
висока, а кормилото е ниско.

Не всички състезателни велосипеди застават на 
старта, много от тях се ползват от хора, които 
искат да стигнат бързо до работа или да потрени-
рат. Рамките са направени за мъже и жени. Равена A6 
УФГ е женски състезателен велосипед за надпревари 
по издръжливост. Състезателните велосипеди се 
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С
кор
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ни велосипед
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Ло
т

ус
 Т

ай
п 

10
8 А

нглия, 1992 (Lotus Type 108)

Този  
велосипед чупи 

рекорда на

400�м  
на Олимпийските 

игри през

1992�г.

Кенъндейл СТ1000 САЩ, 1988
(Cannondale ST1000)

Росин Тайм Трайъл 
Италия, 1983

(Rossin Time Trial)

Трета бутилка, 
прикрепена под рамката

Тесните ръкохватки помагат 
на велосипеда и колоездача да 

цепят въздуха

Дълги ръкохватки 
за облягане на ръцете

Сервело П5 
(Cervello P5)

Карбонови джанти 
с три спици

Жилата на спирачките и 
скоростите са скрити в 
рамката, за да се подобри 
аеродинамиката.

Уиндчийта Карбон Кентиливър Англия, 1986 (W
indcheetah Carbon Cantilever)

Рамката стига 
чак до седалката

Ръкохватки 
„гларус“

правят със супер олекотени рамки от алуминиеви 
или титаниеви сплави, или от карбон. Карбоновата 
рамка на Асолуто тежи само 1,1 кг, малко повече от 
бейзболна бухалка. При пистовите велосипеди, в бя-
ганията по часовник и в триатлона се ползват джан-
ти с твърди капаци, като при Сервело Пи5, тъй 

като са по-аеродинамични (по-лесно прорязват въз-
духа), отколкото при джантите със спици. Състеза-
телни велосипеди за писта с едносъставна рамка се 
появили през 80-те години на ХХ век. Целият ком-
плекс бил тестван в аеродинамични тунели, за да е с 
най-добри показатели.

Дисаги за  
багаж


