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Цена 5,95 лв.

ДТ Логистичен Парк
Индустриална Зона Божурище
 Площ на Сграда А – 15 330 кв. м, от които 13 650 кв. м на кота „0“ и 1680 кв. м на ниво Мецанин.
 Площ на Сграда B – 13 740 кв. м, от които 12 420 кв. м на кота „0“ и 1329 кв. м на ниво Мецанин.
 Площ на Сграда C – 4060 кв. м.
 Обща площ на DT Logistics Parc – 51 657 кв. м.
 По една рампа на всеки 500 кв. м складова площ. Рампи за бусове на кота „0“.
 Възможност за разделяне на складовите площи на по 2000 кв. м за отдаване под наем.
 Височина на склада – 14 м, използваема височина – 12 м.
 Под – шлайфан бетон без фуги.
 Отопление на складовите помещения.
 Сплинклерна система за пожарогасене по покрива със собствен резервоар за вода.
 Естествено осветление.
 Предвидено е изграждане на покривни фотоволтаични инсталации с общ капацитет от 1,3 МВт.


www.dtlogisticspark.com

РЕДАКЦИОННА

Напрежението се покачва!
С

покачването на летните температури напрежението в света на автомобилите за
работа нараства. Този път имаме предвид
едно друго, високоволтово и да го наречем, градивно напрежение, което тласка напред цялата
индустрия, като движи електрическите автомобили.
Погледнете само корицата на новия брой на
списание КАМИОНИ, който държите в ръцете си
– един, два, три…. шест теста, четири от които
на електрически камиони, ванове и автобуси и
един на задвижвани от водород лекотоварни автомобили! Място с иновативните задвижвания
все още дели и добрият стар дизел, без който
все още не можем и за който можем да кажем, че
достигна върховете в развитието си и е по-екологичен от всякога. И понеже мястото на корицата ни не е безкрайно – за десерт в секция АВТОБУСИ сме ви подготвили още два теста, където
също има високо напрежение.
В разгара на лятото в автомобилната индустрия има не раздвижване, а направо лавина от
международни и български събития. Затова и в
този брой ви правим свидетели на редица премиери и представяния на иновации. Може да се
каже, че лавината е дългоочаквана и логична.
След две години на затваряне и отлагане на събития автомобилната индустрия и потребителите на автомобили за работа са жадни да представят или да докосната новостите. Доказват го

и заявките за участие в най-голямото международно изложение IAA Transportation 2022, което
ще се проведе през септември в Хановер. Изложението идва с ново име и нова концепция, провокирана точно от глобалните промени в света
на автомобилите за работа. И обещава да е повече от интересно, след като изданието му преди 2 години бе отменено.
На този фон не сме забравили и подминали и
другото – негативното напрежение, което обичайно властва в транспортния бранш у нас и което е свързано с обичайните проблеми – цени на
горивата, тол такси, Пакет Мобилност.
Но сега е време за четене. А време има – защото следващият брой на списание КАМИОНИ
ще излезе през септември. За това и този, който е в ръцете ви, е по-дебел от обичайното напоследък. А както обикновено, новият брой на списание КАМИОНИ е при вас не само на хартия, а
и в онлайн вариант, който е още по-голям и богат. Дигиталното списание можете да „разлистите“ по всяко време и навсякъде – на компютър, таблет или телефон. Можете да го свалите
и като pdf файл. Новият брой е достъпен само за
абонати, а достъпът до по-старите броеве е свободен. Онлайн вариантът може да разгледате на
адрес: https://www.transport-press.bg/, както и
с приложението Bulgarian Transport Press, което можете да свалите безплатно от App Store и
Google Play. K

Лъчезар АПОСТОЛОВ

На https://www.transport-press.bg/
може да намерите електронен
вариант на списание КАМИОНИ
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Над 35 000 качествени продукти на
склад за вашия товарен автомобил.
Над 100 премиум марки.

DAF XD New Generation с премиера
на IAA Transportation 2022
Бъдещето на дистрибуцията и професионалния транспорт започва
с представянето на New
Generation DAF XD. Тази
изцяло нова серия камиони поставя нов стандарт
за качество, безопасност, ефективност и комфорт на водача и е напълно подготвена за задвижващи линии с нулеви емисии.
DAF XD New Generation
е базиран на платформата на серията XF, XG
и XG+, спечелила приза
Международен камион
на годината 2022. В камиона са вложени множество премиум функции
– включително водеща в класа аеродинамика, задвижващи агрегати, позиция на
сядане и монтаж и завършване, които ще бъдат въведени в сегмента за дистрибуция и професионални дейности.

Водородният Mercedes-Benz
GenH2 Truck излезе на пътя
От Daimler Truck заявиха, че са достигнали
следващия етап по пътя към устойчив транспорт с тестването на своя прототип с горивни
клетки Mercedes-Benz GenH2 Truck. Камионът е подложен на вътрешни тестове на писта,
както и по обществените пътища. Целта на
Daimler Trucks е готовият за серийно производство камион GenH2 да има пробег с едно
зареждане от 1000 км или повече. Това, според Daimler Truck, би направило камиона
подходящ за гъвкави и взискателни приложения, особено във важния сегмент на тежкотоварния транспорт на дълги разстояния.
Компанията посочва, че началото на серийното производство на камиони на водородна основа е планирано за втората половина
на десетилетието.

UTA EasyFuel e дигиталната
горивна карта

UTA Edenred, водещ европейски доставчик
на услуги за мобилността, компания на Edenred,
представи UTA EasyFuel, дигитална горивна карта, базирана на смартфон, за бързо, сигурно и
удобно заплащане на горива. С UTA EasyFuel
приложението шофьорите могат да извършват
разплащания директно на колонката в реално
време, в съответствие със законодателството за
защита на данните.
Използването на дигиталната горивна карта
не само елиминира нуждата да се чака на опашка на касата, но също така предотвратява злоупотреби (в частност кражби и злоупотреби) и
дава възможност на флийт мениджърите да контролират в по-висока степен зареденото гориво в резервоарите на автомобилите. Новото решение на UTA Edenred инкорпорира технология
на CarPay-Diem, европейски лидер в мобилните
плащания.
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Allison Transmission с иновативна е-платформа за управление
Allison Transmission доставя трансмисии, оборудвани с найновото поколение на електронната си платформа за управление. Най-новото поколение на електронната платформа за управление на Allison се отличава с най-съвременни системи за комуникация, функционална безопасност, киберсигурност и възможност за дистанционно актуализиране и конфигуриране на
софтуера. В сътрудничество с няколко водещи производители
на товарни и пътнически автомобили Allison Transmission започна производството на най-новата си електронна платформа за
управление. С над четири десетилетия инженерингов и производствен опит зад гърба си, съчетани с авангардна микропроцесорна технология и софтуерна операционна система, най-новата електронната платформа за управление на Allison осигурява най-съвременни системи за комуникация, функционална безопасност, киберсигурност и възможност за дистанционно актуализиране и конфигуриране на софтуера.
Freightliner Custom Chassis Corporation вече партнира на
Allison за производството на първите си лекотоварни камиони,
оборудвани с новата електронна платформа за управление, като
серийното производство стартира още тази пролет.
Компании като Mack Trucks, Prevost и MAN са също сред лидерите, които се насочват към новото поколение на електронната платформа за управление, стремейки се да се възползват
от нейните върхови възможности. От Allison очакват всички техни партньори, производители на товарни и пътнически превоз-

ни средства, да преминат към
тази платформа до края на
януари 2023 г.
На инженерите на Allison
се налага да направят огромен брой подобрения по хардуера и софтуера, за да може
платформата за управление да предостави заложените върхови характеристики, в
т.ч. нов модул за управление,
ново превключване на предавките чрез натискане на бутон, нова операционна система, софтуер за уредите за управление и за калибриране,
както и инфраструктура за кибер сигурност.
Първоначално новото поколение на електронната
платформа за управление ще
се използва при автоматичните предавателни кутии от серии
1000 до 4000 и електрическите задвижвания eGen Power.
ИПО ООД е официален представител на продуктите на Allison
Transmission за България.

Студенти от Русе изминаха 108 км
с 1 куб. м водород
Отбор HydRU Racing Team от Русенския университет „Ангел Кънчев“ за четвърти път се включи в състезанието за енергийна ефективност на пътя Shell Eco-marathon. Традиционно студентите участваха в
категория градски автомобил, задвижван с водородна горивна клетка. Те преминаха успешно техническите прегледи и със своя автомобил HydRU V5 записаха постижение от 108 км с 1 куб. м водород. Резултатът ги класира на седмо място сред 37 отбора от 14 държави на
пистата TT Circuit Assen в Нидерландия. Победителят в същата категория – нидерландският отбор Eco-Runner Team, измина 486 км с 1 куб.
м водород.

Професионални диагностични решения
и станции за климатични системи
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Van Hool представи нова гама автобуси с нулеви емисии
На European Mobility Expo, международно търговско изложение за обществен транспорт (Париж, 7-9 юни 2022 г.), Van Hool
представи изцяло нова гама обществени автобуси със 100% нулеви емисии. А-серията на Van Hool е напълно нова гама автобуси
с 4 различни дължини (12 м, 13
м, 18 м и 24 м) и с налични от
2 до 5 врати за пътници. Новата А-серия ще включва единствено силови линии с нулеви
емисии: електрическа батерия, горивна клетка (водород)
и задвижване като тролейбус.

conference2022.logistika.bg
юли–август 2022
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Новата платформа за автобусите на Volvo
Volvo Buses представи нова платформа
за премиум гамата си от туристически автобуси и шасита, която предлага мощност
до 500 к.с. и спестява разходите за гориво
до 9%. Най-впечатляващата характеристика на новата платформа за туристически автобуси на Volvo Buses е новият двигател с подобрена горивна ефективност.
Новата платформа е в основата на гамата туристически автобуси Volvo 9000 и се
предлага също като шаси B13R на всички
основни пазари на Volvo Buses. На различните пазари са дву– или триосни конфигурации. Мощностите варират от 380 до 500
к.с., всички от които са сертифицирани за
работа с биодизел. За допълване на гамата има и конфигурация с нисък под, идеална за производство на първокласни двуетажни автобуси.
Ядрото на новата платформа за туристически автобуси е нова Euro 6 версия на
надеждния и доказал се 13-литров дви-

гател на Volvo. Охладителната система е
с нов дизайн, разделен на две автономни
секции, управлявани от високо енергийно ефективни електрически вентилатори.
Вътре в превозното средство водачът ще
открие изцяло нов динамичен работен панел с различни варианти за изглед, адаптиран към ситуациите при шофиране. За
по-голям комфорт на водача и пътниците

Volvo Trucks тества нов камион с горивни клетки

Камион, който отделя само водни пари, произвежда електричество и има пробег до 1000 км с едно зареждане – това е
възможно, ако се използват горивни клетки, захранвани от водород. Volvo Trucks започна да тества превозни средства, използващи тази нова технология.
С цел декарбонизация на транспорта Volvo Trucks вече предлага батерийни електрически камиони и камиони, които работят с възобновяеми горива, например биогаз. През втората половина на това десетилетие към продуктовото портфолио на
компанията ще бъде добавена трета опция за неутрален CO2
– електрически камиони с горивни клетки, задвижвани от водород.

тел. 02-974-50-32, 0887-235-975
www.kraft-bg.com

Лазерно почистване на
метал
камък
дърво

окачването е подобрено, както и опорите
на двигателя. Резултатът е двоен: намалени вибрации и по-ниски нива на шум вътре
в автобуса в комбинация с по-плавно возене. Новата платформа за туристически
автобуси ще се предлага като гама Volvo
9000 в Европа, Volvo 9800 за Мексико и
като Volvo B13R за пазарите в Азия, Южна
Америка, Близкия изток и Африка.

Новият Mercedes-Benz Т-Class е със
стартова цена от 46 535 лева

Новият Mercedes Benz T-Class вече може да бъде поръчан
във всички дилърства в страната на Силвър Стар, генерален
дистрибутор на немската марка за България. Първокласният
малък ван за семейства и любители на активния отдих първоначално се предлага във вариант с 5 места. Версията с удължено междуосие с до 7 места ще бъде представена в началото
на следващата година. Очаква се първите автомобили T-Class
да бъдат доставени в България през юли, като цените започват от 46 535 лв. с ДДС за T 160 със стандартно оборудване,
бензинов двигател със 75 kW / 102 к. с. (комбиниран разход
на гориво по WLTP от 6,7 до 7,2 л/100 км, комбинирани емисии
на CO2 от 153 до 162 г/км) и ръчна предавателна кутия. Дори
стандартното оборудване включва инфотейнмънт системата
MBUX със 7-инчов сензорен екран и интеграция на смартфон,
мултифункционален волан с бутони Touch Control, климатик и
KEYLESS Start. А широко отварящите се плъзгащи се врати от
двете страни на автомобила позволяват удобен достъп до задното отделение за пътници. Изборът на материали също отразява истинския премиум характер на новия T-Class, като клиентите могат да избират от две опционални линии на оборудване
Style и Progressive. T-class е оборудван с широка гама от системи за подпомагане на шофирането като стандарт.
Практичният ван се предлага с бензинов или дизелов 4-цилиндров двигател. Освен предлаганата като стандартно оборудване 6-степенна ръчна скоростна кутия се предлага и автоматична 7-степенна трансмисия.
Тези и други новини – на www.kamioni.bg

юли–август 2022
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Прозрачността винаги печели!
Имате камион и
търсите товар. И
по възможност да
е близо до вас,
защото няма смисъл
да пътува празен на
дълги разстояния.
Точно тук може да
ви помогне новият
информационен сайт
cargoradar.eu.
Достатъчно е да
влезете в него,
да зададете
местоположението
на камиона и скоро
може да ви потърси
някой спедитор
със спешен товар.
Остава да договорите
условията и вече
имате сделка. Трябва
само да побързате
с регистрацията
на сайта, тъй като
в момента тя е
безплатна – както за
превозвачи, така и за
спедитори.

Споделена локация ➣ Доверие ➣ Нови партньори

Н

е, това не е транспортна борса, свързана
с тежки процедури за регистрация и верификация на фирмите, с представяне на редица документи и удостоверения. Това е информационен сайт (на български и английски), който
максимално улеснява връзката между превозвачи и спедитори. Той е предназначен само за тези
две категории участници на логистичния пазар. В
него не се допускат търговски фирми, производители, вносители и др.

Лесна връзка
В основата на новия информационен сайт
стоят хора, които са професионалисти в логистиката. Те знаят какви са процесите и проблемите
в нея. Затова са създали лесен инструмент, който прави бързи връзки между страните в логистичния процес.
Платформата е направена на основа на мапинг – товарите и камионите излизат на карта.
Това спомага товародателите много бързо да се
ориентират кои са най-близките свободни превозни средства – камиони и бусове. Представете си, че имате свободен камион. Току-що е доставил пратка и е далеч от гаражите. Вместо да
се връща празен, започвате да му търсите товар. Традиционният начин с прозвъняване на
познати контрагенти ще отнеме време. Нещата
могат да се случат доста по-бързо, ако влезете
в cargoradar.eu. Задавате местоположението на
камиона, типа и капацитета му на картата и ско-
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ро можете да бъдете потърсен от някой спедитор
с бърза поръчка. Остава само да се договорите и
веднага да изпратите превозно средство да вземе товара. По този начин намирането на товар
може да отнеме до 3 пъти по-малко време, отколкото ако започнете на звъните по телефоните или пък използвате транспортна борса. Тази е
и основната полза от този сайт – скъсяването на
времето за намиране на транспортно средство.

Пълна видимост
В cargoradar.eu има различни видове филтри, които улесняват още повече търсенето. Например вие като превозвач можете да направите „сито“ за спедиторите, с които искате да работите.
Спедиторите пък могат да изберат точно какво превозно средство търсят – камион, бус или
друго. Така ситото на търсачката се стеснява още
повече. Отделно могат да се посочат в търсачката само имена на превозвачи, с които работят и
на които имат доверие.
Както казахме, за разлика от транспортните
борси регистрацията в cargoradar.eu е много опростена. Не е нужно да се депозират и прикачват
разни документи. За сметка на това превозвачите и спедиторите могат да посочат в кои транспортни борси са регистрирани. Така всеки може
да провери визитката на контрагента, с който ще
работи.
Всички превозни средства на превозвачите

НОВО В BG » ПРОЗРАЧНОСТТА ВИНАГИ ПЕЧЕЛИ!
се интегрират в платформата през техния GPS. По
този начин спедиторът, след като ангажира камиона, може да вижда на картата движението на своя
товар в реално време, т.е. да осъществява тракинг.
Той може да даде и линк на товародателя, през който да се вижда това движение, като не е нужно да се
влиза с номер на товарителница. Така значително се
скъсява комуникационният канал между различните
страни в една доставка.
Като предостааят тази видимост на своите партньори, превозвачите изграждат доверие и показват,
че през цялото време са отворени за товари. Това
значително увеличава прозрачността във веригата
на доставки.
На картата може да се установи всяко забавяне
по време на доставката и да се реагира. Така например при закъснение на камион спешно може да се
информира получателят и да се ангажира друг слот
за разтоварване.

Получавате
повече заявки,
като споделяте
локацията на
транспортните
си средства в
реално време

Последващо развитие
Голямо предимство за превозвачите е, че веднага
могат да обявят наличието на празен камион. Само с
едно натискане на бутон те могат да направят дадено
превозно средство видимо за клиентите. И обратно
– при постигната сделка могат веднага „да го скрият“. Така се избягва нещо, което е особено нежелано – празните курсове. Това ще допринесе и за намаляване на вредните емисии в атмосферата. Затова и
отдолу на сайта пише quick and green. Отделно превозвачите могат да направят справка кой е „цъкал“
върху даден камион през деня и сами да го потърсят.
В момента на cargoradar.eu може да се видят
само свободните превозни средства. Създателите му обаче имат идеи за внедряването на още нови
функции. Например превозно средство пътува по даден маршрут с товар, но част от обема му е свободен.
Тогава превозвачът ще може да обяви маршрута, по
който пътува, и колко още палети с определено тегло може да вземе. Дори се предвижда индикатор на
всяко регистрирано превозно средство в платформата, който ще показва каква част от капацитета на
камиона е запълнена и дали ще може да вземе допълнителен товар. За улеснение на товародателите
се предвижда камионите, които пътуват празни или Намирате нови
частично пълни, да могат предварително да обявя- товародатели и партньори
ват маршрутите си. Така спедиторите ще знаят предварително дали утре край тях ще има камион със свободен капацитет и да го ангажират, ако им трябва.
В момента специалистите от cargoradar.eu работят върху интеграцията на платформата със сайтове,
които дават информация за трафика на границата в
реално време. Това ще улесни превозвачите и спедиторите при планиране на доставките. Те ще могат
да видят в реално време какво се случва на граничните пунктове.
Една от следващите планирани стъпки на екипа
зад платформата е да я направи като приложение
за смартфони. Допълнително ще бъде разработено
специално приложение за шофьорите. На тях ще им
се даде възможност да съобщават веднага за различни възникнали препятствия по пътя – катастрофи, кантари, наводнения и др., а също и за обходните маршрути, които предприемат. Това ще улесни
значително както водачите, така и товародателите,
като се дава информация за удължаване на транзитното време до крайната точка. Планира се и вкарването на изкуствен интелект в този процес. K

Намалявате празните километри
с намиране на товари в близост
до транспортното средство

Васил ВАСИЛЕВ
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ДОСТАВКИ

Булавто АД финализира доставки
на Ford Trucks на Truck Expo

Официалният вносител на товарни автомобили FORD TRUCKS завърши две сделки по време на
специализираното изложение за товарни превозни средства, което се проведе от 16 до 18 юни в Пловдив

Г

осподин Иво Табаков получи лично ключовете на последния от седемнадесетте нови влекача Ford Trucks F-MAX
500 L, доставени на Румяна Хинкова – Иво Табаков ЕТ. „На
пазара са представени всички производители на товарни автомобили. Причината да изберем точно Ford Trucks е, че както вече казах и пред списание КАМИОНИ, съм готов да експериментирам. Имам впечатления от FORD-ове, които съм карал, и съм доволен.
Избрахме модела L, за да имаме резервоари с възможно
най-големия капацитет, тъй като основната дейност на фирмата ни е международен транспорт. Ford Trucks F-MAX 500 L
е с по-голямо междуосие, а то дава възможност резервоарите да бъдат с вместимост е 1350 литра, повече, отколкото при
базовия модел с междуосие 3600 мм.
Първите 10 влекача, които получихме по-рано, са в движение и впечатленията ни са много добри. Доволен съм, камионът е направен както трябва: много е безшумен, вози меко.
И шофьорите са доволни, нямаме оплаквания“, сподели той.
Когато и собственик, и шофьори са на едно мнение за качествата на машините и то е добро, добро е и попадението.

Най-младият шофьор
с най-новия камион
Иво Табаков (вдясно) получава истинския ключ и от
седемнадесетия влекач
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Димо Димов е съдружник в Анди Транс 7 ЕООД – семейна транспортна фирма за международен транспорт, основана преди пет години. Досега са разполагали с четири влекача
– употребявани еврошестици, купени на малък пробег, и бор-

ДОСТАВКИ » БУЛАВТО АД ФИНАЛИЗИРА ДОСТАВКИ НА FORD TRUCKS НА TRUCK EXPO
Грижливият собственик се
интересува от всеки детайл
при всяка машина

дови ремаркета. Към тях вече
се присъедини и новият влекач
F-MAX Black Line, който веднага
след изложението започна работа, управляван от Димо.
Ето какво ни разказа и двадесет и две годишният Димо за
себе си, за фирмата, в която работи, и за това, как са избрали
първия си напълно нов влекач
F-MAX Black Line. Досега е карал употребявани влекачи във
фирмата. Ford F-MAX 500 Black
Line e първият напълно нов влекач и в неговата биография, и
във фирмата. Шофьор е от година. Преди това е работил пак
в Анди Транс 7, но е имал други задачи: водене на отчетност
за шофьорите, следене на курсове и т.н.
В Анди Транс 7 ЕООД сами
си набират товари. Оперират
предимно в Южна, Централна
и Западна Европа. Шофьорите
са на единична езда. Всеки влекач има свой постоянен водач и
тегли едно и също полуремарке, което допринася за отговорното отношение към техниката.
Вносителят е спечелил вниманието на този клиент към
един от двеста и петдесетте
влекача от тази ограничена серия с много доброто съотношение между качество и цена. „Направиха ни ексклузивна оферта
за първия в България влекач от
тази линия“, казва Димо, който
е доволен, защото както обяснява „Няма екстра, която влекачът да не притежава“. И допълва: „За мен като шофьор кабината е доста удобна, просторна, с много място за багаж,
множество долапи и две легла.
Седалките са много удобни, не
изморяват. Отлични са и първите ми впечатления от автоматизираната предавателна кутия –
превключва хубаво. Влекачът
реагира много добре, пъргаво на подаването на газ, както
и на натискането на спирачния
педал. Има и ретардер, който е
много полезен при планинските спускания с товар.
Започнах да се запознавам
със системата ConnectTruck,
която също е част от стандартното оборудване на F-MAX
500“. K
инж. Радослав ГЕШОВ
Пловдив – София

Димо Димов (в средата)
получава символичния
ключ от топ влекача, с
който ще работи

Влекачът с номер 240
от лимитираната серия
Black Line
юли–август 2022

13

14

ТЕСТ

Обновен двигател OM471 и
други подобрения в Actros L

На събитие във Вьорт, Германия, съчетано с драйв тест, Mercedes-Benz Trucks даде възможност на
журналисти, сред които и представител на КАМИОНИ, да се запознаят отблизо и да тестват на пътя
последните нововъведения във флагмана на марката Actros L

Н

ововъведенията в силовия тракт са подобрен двигател OM471, усъвършенствана PowerShift и по-голям въртящ момент
– т.нар. Top Torque от 7 до 12-а предавка. Друга новост е второто поколение на системата
MirrorCam, която замества стандартните странични огледала с камери и дисплеи вътре в кабината. Третото поколение на двигателя OM471
ще е налично на пазара от октомври тази година, а новата система MirrorCam вече се предлага от април.
С всичко това Mercedes-Benz осигурява на
своя флагман Actros L още повече динамичност,
по-добро и по-бързо превключване на предавките, намаление на разхода на гориво с до 4% и подобрена видимост и безопасност.

Трето поколение OM 471
OM471 е 12,8-литров шестцилиндров двигател. Основните подобрения в третото му поколение са оптимизирано изгаряне на горивото
при повишено налягане в горивната камера и използване на два турбокомпресора, произведени
юли–август 2022

във фирмата. Турбокомпресорите могат да бъдат два вида съобразно нуждите на клиентите.
Единият избор е за оптимизирана консумация
на гориво и спирачно усилие до 350 кВт при 2500
Нм и той е най-подходящ при транспорт на дълги разстояния. Вторият вариант осигурява по-голяма мощност и повече спирачна сила – до 390
кВт при 2600 Нм, и е подходящ за приложения,
при които мощността е от по-голямо значение,
например в строителството.
Тези два нови турбокомпресора, заедно с ревизираната система за последваща обработка
на отработените газове, позволяват максимална
икономия на гориво до четири процента в сравнение с предишното поколение. За още повече динамика на превозното средство MercedesBenz Trucks се фокусира също и върху задвижващата линия – например новото автоматизирано управление на трансмисията PowerShift
Advanced позволява по-бързо и по-плавно движение и ускорение в много ситуации благодарение на прецизния си избор на предавка. Друг акцент на третото поколение на OM 471 е разширената програма Top Torque, която осигурява пове-
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В третото му поколение на OM 471 е повишено налягането
в горивната камера и се използват два турбокомпресора

Второто поколение Mirror Cam предлага доста
по-добри и реалистични изображения на дисплеите

Дължината на раменете на външните камери е намалена
с по 10 см от всяка страна
че производителност точно когато наистина е необходимо – например при шофиране по магистрала или при изпреварване.

Второ поколение
на системата Mirror Cam
Mercedes-Benz беше пионер със системата
Mirror Cam, която замени стандартните странични огледала. Тя я въведе като стандартно оборудване в Actros още през 2018 г., като тогава
като всяко ново нещо беше посрещната с доста скептицизъм. Фактът, че сега конкурентите
на Mercedes-Benz вече също въведоха подобни
системи, показва, че производителят на камиони с трилъчата звезда за пореден път е бил визионер и е въвел нещо революционно. За навлизането на системите от камери и дисплеи вътре
в кабината допринася и фактът, че те намаляват
въздушното съпротивление и това води до 1,3%
по-нисък разход на гориво.
При първата система имаше известни по-слаби страни и ето сега те вече са подобрени значително.
Дължината на раменете на външните камери
е намалена с по 10 см от всяка страна и така об-

щата широчина на камиона става по-малка. Всеки водач на камион ще ви каже колко по-удобно е това. Освен това е подобрена перспективата при маневриране назад, цветовете при отразяване на околната среда са по-реалистични и
вече няма проблеми при ниско слънце, светещо
в камерите. За разлика от някои свои конкуренти
обаче в Actros L е запазено традиционното огледало за бордюра. K

В Actros L е запазено
традиционното
огледало за бордюра

Флотилията от
обновените Actros L е
готова за драйв тест
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Renault D E-TECH

Електрическият камион за дистрибуция Renault D E-TECH бе показан за пръв път в България през
юни. Разбира се, списание КАМИОНИ се възползва от възможността да направи първия у нас
пътен тест на модела, представен от Renault Trucks Bulgaria

R

enault D E-TECH е напълно електрически
камион за градска дистрибуция, комунални услуги и товарни превози на къси разстояния.

Тестовият камион
ABSTRACT IN ENGLISH

Test: Renault D E-TECH
Renault D E-TECH electric truck for distribution was
shown for the first time in Bulgaria in June. Of course, KAMIONI magazine takes the opportunity to make the first road
test in our country of the model,
presented by Renault Trucks
Bulgaria.

Тестваната от КАМИОНИ версия беше D ETECH MED P4x2 16T. Както показва означението,
това е среден камион с допустима максимална
маса от 16 т, като полезният товар е 8743 кг без
надстройката, а собственото тегло на камиона
е 7257 кг. От собственото тегло 4676 кг се падат
на предния мост, а 2581 кг – на задния. В същото
време допустимото максимално натоварване на
предния мост е 5800 кг, а това на задния мост –
10 900 кг, така че технически допустимата максимална маса на средния камион достига 16 700 кг.
Вижда се, че според допустимите натоварвания Renault D E-TECH е един пълноценен камион, който не отстъпва на товарните автомобили
с конвенционално задвижване. В същото време
габаритните размери показват, че той се чувства
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прекрасно в градска среда. Шаси-кабината е с
габаритна дължина 8365 мм, като върху нея може
да се монтират надстройки с дължина 6500 мм.
Колесната база на автомобила е 4400 мм, при
преден надвес от 1325 мм и заден надвес от 2499
мм, който с надстройка достига 2640 мм. Габаритната височина до покрива на кабината при ненатоварен камион е 2702 мм, а със спойлера –
3310 мм. В натоварено положение просветът на
автомобила отпред е 228 мм, а отзад – 177 мм.
Габаритната ширина на кабината на Renault D ETECH е 2276 мм при ширина на рамата 886 мм.
Ширината при задния мост е 2433 мм при задна
следа на сдвоените колела 1850 мм и следа на
предния мост от 1942 мм.
Renault Truck e сред производителите с найдългогодишен опит в разработката на електрически автомобили и по-специално – на електрически камиони. Затова още преди теста не се
съмнявахме, че всичко в киловата линия е изпипано и напасвано перфектно. Електрическата силова линия на Renault D E-TECH се състои от централно разположен електродвигател, монтиран

ТЕСТ » RENAULT D E-TECH

Renault D E-TECH, шаси-кабина с надстройка закрит фургон

На приборния панел пред себе си водачът има постоянна
информация за моментния разход на енергия
в шасито пред задния мост, който е двигателен.
Електродвигателят е с пикова мощност 185 кВт
(251 к.с.) и максимален въртящ момент от 425
Нм, който, както обикновено при електрическите автомобили, е на разположение още при найниски обороти. Продължителната мощност на
електродвигателя е 130 кВт (177 к.с.). Синхронният променливотоков силов агрегат е с възбуждане от постоянни магнити и се отличава с висока плътност на мощността. Той е с течно охлаждане, гарантиращо работа без замръзване и до
минус 40 градуса по Целзий. Електродвигателят
е куплиран с двустепенна автоматична предавателна кутия – с две предни и една задна скорост,
а от нея движението се предава към задния мост.
Тяговите батерии в Renault D E-TECH са с общ
капацитет 265 кВтч и имат работно напрежение 600 В. Състоят се от 4 модула – всеки по 66
кВтч, монтирани по два от двете страни на шасито след кабината. Клетките на батериите са NMC
(никел-манган-кобалт) и са с водно охлаждане.
Според производителя използваемият капацитет на батериите е около 212 кВтч, което – в зависимост от товара, условията на експлоатация и

Тяговите батерии са монтирани по два от двете страни
на шасито след кабината

В кабината водачът разполага с всичко,
характерно за един съвременен автомобил

стила на шофиране, гарантира пробег с едно зареждане от над 230 км. Производителят гарантира също, че след 7 години на експлоатация капацитетът на батериите ще спадне най-много с 20%.
Куплунгът за зареждане на Renault D E-TECH
е от лявата страна зад кабината. Той е универсален – тип CCS Combo 2, и позволява зареждане и с променлив, и с постоянен ток, като е съвместим с всички налични у нас зарядни колонки.
Мощността на зареждане може да бъде от 22 кВт
до 150 кВт. Електрическата система на камиона
е съвместима и с по-мощни зарядни устройства,
но мощността на зареждане е автоматично ограничена на 150 кВт.
Времето за зареждане, в зависимост дали се
използва бърза, или бавна зарядна, е до 2 часа
или до 10 часа. В оборудването на камиона е
включен интелигентен кабел за зареждане с дължина 7,5 м, осигуряващ ток на зареждане с мощност 20 кВт.
Силовата линия е оборудвана с петстепенен
ретардер, чрез използването на който водачът
може да влияе върху степента на рекуперация на
енергия в батерията при отпускане на педала на

ВИДЕО
от теста
може да
гледате
тук
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На дисплея над централната конзола има изображение от
камерата за заден ход и птичи поглед върху автомобила

Прозорец в долната част на вратата помага на водача
за повече видимост в градска среда
газта. Кормилното управление е с електрически
усилвател. Предният и задният мост са с пневматично окачване. Предавателното число на главното предаване на задния мост е 4,5, а колелата са с размер 285/70 R19.5. Максималната скорост на движение е ограничена на 90 км/ч.
Колесните спирачки са дискови, като спирачната уредба е двукръгова и се захранва с въздух от електрически компресор с интелигентно
управление за пестене на енергия. Естествено,
автомобилът е оборудван с всички необходими
системи за сигурност и в помощ на водача – EBS,
ABS, ASR, Hill Start Assist, ESC, EBA, пневматична
паркинг спирачка на задните колела…
Тестовият Renault D E-TECH е оборудван с
дневна кабина с 2+1 седящи места. Окачена е
механично на гумени тампони и е с хидравлично
накланяне за обслужване на елементите под нея.
В кабината водачът разполага с всичко, характерно за един съвременен автомобил – електрически странични стъкла и огледала за обратно
виждане, удобна регулируема във всички посоки седалка, регулируем мултифункционален волан, ниши за съхранение с обем 50 л, поставка за
смартфон, USB-порт…
На централната конзола имаме таблет с два
USB-порта тип C и куплунзи за 12 и 24 В захранване.
На разположение на водача са функция за предупреждение при неволно напускане не лентата
за движение (LDWS), адаптивен круиз контрол
юли–август 2022

Нишите за съхранение са с обем 50 л

Куплунгът за зареждане на Renault D E-TECH
е от лявата страна зад кабината
(ACC) – свързан с аварийна спирачка (AEBS), интерфейс за управление на флота (FMS), както и
услуги от системата на Renault – Optifleet.

На пътя
За теста разполагаме Renault D E-TECH, шаси-кабина с надстройка закрит фургон, тип – кутия. Въпреки че взимаме камиона напълно зареден, първото, което правим, е да се отбием на
най-близката зарядна станция, за да видим как
стават нещата у нас.
Така добиваме първото впечатление от
Renault D E-TECH. Макар камионът да има впечатляваща товароносимост, компактните му
размери го правят изключително маневрен. С
лекота влизаме на паркинга на един от столичните хипермаркети. Пак с лекота паркираме камиона на зарядната станция, която, естествено,
е предвидена основно за леки автомобили и е
разположена в дъното на паркинга. Тук виждаме изключителната полза от дисплея над централната конзола в кабината. На него има изображение от постоянно включена задна камера
и птичи поглед върху автомобила. Колкото и да
е компактен Renault D E-TECH, при надстройка
фургон задната видимост не е особено добра и
птичият поглед върши перфектна работа в тесни пространства.
Зареждането е лесно, като не се налага да
ползваме кабела от оборудването, защото, раз-
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С лекота паркираме камиона на зарядната станция, която,
естествено, е предвидена основно за леки автомобили

Като всеки електрически камион Renault D E-TECH
е тих и безшумен
бира се, станцията има куплунг CCS2. Свързването към станцията и стартирането на зареждането са интуитивни. При включването в камиона
куплунгът се заключва, а след края на зареждането отключването става с бутон, намиращ се до
куплунга на камиона.
От там поемаме по пътя от София към Сливница. Времето е топло – температурата е около 24
градуса по Целзий, пътят е сравнително хубав и
равен, трафикът е умерен.
Като всеки електрически камион Renault D
E-TECH е тих и безшумен, а при настъпване на
педала на газта ускорява бързо. Достигането и
поддържането на максималната скорост става
бързо и безпроблемно. Кабината дава достатъчно простор и видимост на водача, уредите за управление са разположени удобно и интуитивно.
На приборния панел пред себе си водачът има
постоянна информация за моментния разход на
енергия, който, разбира се, се увеличава с подаването на повече газ. Точно тук е ролята на шофьора така да дозира натоварването, че да държи стрелката в „зелената зона“ и да си гарантира повече пробег с едно зареждане. Естествено,
на таблото има информация за оставащия заряд
в батерията в проценти и оставащият до зареждане пробег в километри.
Друго, в което се убеждаваме на пътя, че може
да направи водачът, за да увеличи пробега с едно
зареждане, е умелото боравене с ретардера. Ретардерът има пет степени. Избирането на всяка
следваща степен дава по-силна рекуперация на
енергия в батерията при отпускане на педала на

Не се налага да ползваме кабела от оборудването,
защото, разбира се, станцията има куплунг CCS2

Изминаваме планирания маршрут от около 45 км и виждаме,
че зарядът на батерията е паднал само с няколко процента

газта, но и съответно – по-бързо забавя автомобила и сваля повече скоростта му. Ако се мисли
и действа логично с лоста на ретардера, може да
се „спечелят“ доста километри. Например при
изкачване на наклон или превоз на по-тежък товар на практика не се нуждаем от много рекуперация. Защото, ако тя е висока, скоростта на автомобила ще спадне много, ще спечелим повече енергия, но след това ще изразходваме повече от спечеленото, за да ускорим автомобила
до предишната скорост. И обратно – при спускане по наклон е по-добре да усилим рекуперацията. Така, от една страна, печелим повече енергия, а от друга – правим спускането по-безопасно. В същото време, за да се ускори автомобилът отново, не е нужно да се подава газ, а само да
се върне лостът на ретардера. По-високата степен на рекуперация е полезна и в натоварен трафик с чести спирания и потегляния на потока от
автомобили. Там скоростите и без това са ниски,
но високата рекуперация зарежда батерията при
всяко отпускане на газта, а така намаляваме износването и на колесните спирачки.
Така изминаваме планирания маршрут от около 45 км и виждаме, че зарядът на батерията е
паднал само с няколко процента. Какво по-ясно
доказателство за това, че ако се стремиш да управляваш камиона разумно, оставащият пробег
не намалява толкова бързо, а декларираната от
производителите автономност на електрическите автомобили е напълно постижима. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ
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Новият DKV BOX Scandic
е вече на разположение
DKV Mobility представя
бордово устройство
за Норвегия, Дания и
Швеция

Европейският
доставчик на услуги
за мобилност DKV
Mobility разширява
портфолиото си с ново
бордово устройство
– DKV BOX Scandic,
за лесно и удобно
таксуване на пътни
такси в Норвегия,
Дания и Швеция.
(Снимка: DKV Mobility)

ABSTRACT IN ENGLISH

The New DKV BOX
Scandic Is Now Available
DKV Mobility customers in
Norway, Denmark and Sweden can already pay their
tolls easily and conveniently via the DKV BOX Scandic.
The DKV BOX Scandic, which
can be used for both truck and
car fleets, is acceptable on all
roads, bridges, ferries and tunnels in the Norwegian toll network, as well as for the Öresund (Denmark/Sweden) and
Störebaelt (Denmark) bridges.

К

лиентите на DKV Mobility вече могат да
заплащат лесно и удобно пътни такси в
Норвегия, Дания и Швеция с помощта
на DKV BOX Scandic. По този начин европейският доставчик на услуги за мобилност разширява портфолиото си с още едно бордово устройство. DKV BOX Scandic, който може
да се използва за автомобилни паркове както с камиони, така и с леки коли, е валиден
за всички пътища, мостове, фериботи и тунели в норвежката тол мрежа, както и за мостовете Öresund (Дания/Швеция) и Störebaelt
(Дания).
„Много сме доволни, че нашите клиенти вече
могат да използват новия DKV BOX Scandic за
плащане на пътни такси в скандинавските страни. С това решение им осигуряваме още по-го-

ляма гъвкавост и още по-приятно изживяване при шофиране“, казва Жером Льожьон, управляващ директор Toll / Refund Services в DKV
Mobility. „Друго предимство за клиентите на DKV
BOX Scandic е регистрацията в различни системи за отстъпки, които се прилагат за пътища,
фериботи и мостове.“
Клиентът получава своето устройство по пощата, след като подаде необходимите формуляри за поръчка в DKV Mobility и те бъдат обработени. Както всички бордови устройства на DKV
Mobility, DKV BOX Scandic може лесно да бъде
свързано чрез Plug&Play към регистрираното
превозно средство.
В допълнение към DKV BOX Scandic DKV
Mobility разполага с широко портфолио от решения за пътни такси за Европа и извън нея.

Допълнителна информация на: www.dkv-mobility.com K

DKV Mobility
Повече от 85 години DKV е един от водещите доставчици на услуги за логистиката и транспортната индустрия с над 1400 служители. От безкасовите разплащания на приемащи пунктове на различни марки, до отчитане на пътни такси и възстановяване на ДДС, DKV предлага широка гама от
услуги за оптимизиране и управление на автомобилни паркове в цяла Европа.
През 2020 г. групата постигна обем на транзакциите от 9,3 милиарда евро. В момента повече
от 5,1 милиона DKV карти и бордовите устройства се използват от над 213 000 активни клиента.
През 2021 г. DKV CARD беше отличена за най-добра марка в категорията горивна и сервизна карта за 17-ти пореден път.
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Владислав Илиев от Транспрес е
победител в състезанието на DAF

На 9 и 10 юни в центъра на Труботракс България, официален дилър на камионите DAF, се проведе
състезание за професионални водачи DAF Driver Challenge. Победителят от него ще представи
страната ни на международното състезание DAF Driver Challenge 2022, което ще се проведе в
Люксембург на 1 и 2 октомври 2022 г.

В

секи в транспортния бизнес знае колко
трудно се намират в днешно време професионални водачи, още повече висококвалифицирани. Точно такива бяха 14-те участници в състезанието DAF Driver Challenge. Те са отсети от повече от 200 водачи след попълване на
тест с въпроси.
В първия ден на състезанието водачите трябваше да покажат уменията си на три различни
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станции – ежедневна проверка на камиона преди тръгване, закачване на полуремарке и майсторско управление – маневриране по затворен
маршрут с новия DAF XF FAN.
Всички задачи се изпълняваха с най-новите
модели на DAF XF, XG и XG+ – моделите, които
спечелиха наградата Международен Камион на
годината 2022.
Критериите за оценяване на водачите бяха
прецизни – както за време, така и за точност в детайлите при изпълнението на всяка задача. Въпреки че повечето от участниците карат DAF в ежедневната си работа, голяма част от тях се качваха
за първи път в новите модели с DAF Vision System
– където традиционните огледала са заменени с
външни камери и екрани вътре в кабината.
Като всяко състезание и това беше емоционално, изпълнено с много старание от страна на
участниците, както и с много шеги, хумор и забавни разкази от шофьорското ежедневие.
Денят измина неусетно и съдиите се оттеглиха, за да пресметнат резултатите. Петимата, постигнали най-добри общи резултати след тези
три упражнения, се класираха за участие във финалния кръг на следващия ден. В крайна сметка
на финала отидоха 6 водачи, тъй като петият и
шестият бяха с абсолютно равен брой точки.

СЪСТЕЗАНИЕ » ВЛАДИСЛАВ ИЛИЕВ ОТ ТРАНСПРЕС Е ПОБЕДИТЕЛ В СЪСТЕЗАНИЕТО НА DAF

Асен Стефанов

Красимир Тодоров

Адриан Бригов

Васил Петров

Димитър Димитров

За финала се класираха следните водачи:
)) Асен Стефанов, фирма Буллетс,
)) Красимир Тодоров, фирма Аз и

ти насам
натам,
)) Владислав Илиев, фирма Транспрес
)) Адриан Бригов, Дискордиа АД
)) Васил Петров, Дискордиа АД
)) Димитър Димитров, H&S Транспорт България
Крайният победител беше определен
след състезание по икономично шофиране по републиканската пътна мрежа на борда на нов DAF XG+ 530 FT с натоварено полуремарке.
Критериите за оценката на победителя при икономичното шофиране бяха както разходът на гориво, така и времето за изминаване на маршрута. Освен това оценката на водача от системата Driver Performance
Assistant трябваше да е над 80%. В крайната оценка влизаше и дали водачът използва в подходящите моменти моторната спирачка, дали използва правилно системата за
круиз контрол, както и асистентът за лентата за движение.
В крайна сметка в оспорваната надпревара победител в българското състезание DAF
Driver Challenge е Владислав Илиев, фирма
Транспрес. Владислав е професионален шофьор от 22 години и почти всичките тези години е в Транспрес. Карал е всякакъв тип камиони и всякакви марки. В последно време
вече предава знанията си на по-младите водачи, като ги обучава.
Наградите от състезанието бяха връчени
на тържествена вечеря. K
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eActros – зареден и готов

Електрическият тежкотоварен eActros беше в центъра на събитие, организирано от MercedesBenz Trucks във Вьорт, Германия, на което присъства и представител на КАМИОНИ. Какво ново в
eActros и впечатления от наш драйв тест

Н

Показанията на дисплея
на eActros след краткия ни
драйв тест

яколко са акцентите, които веднага се виждат в обновения eActros:
)) eActros впечатлява на пътя със своето бързо ускорение, рекуперация, която води до увеличаване на обхвата, и плавно управление
)) eActros е част от интегрирано цялостно предложение, което също включва цялостно електронно консултиране и интелигентни цифрови решения
)) eActros, както и Actros L са оборудвани с второ
поколение MirrorCam от април 2022 г.
По време на събитието Карин Радстрьом, главен изпълнителен директор на Mercedes-Benz
Trucks подчерта: „Огромният интерес към нашето събитие за шофиране на eActros във Wörth е
допълнително доказателство за популярността,
която електронната мобилност вече набира сред
клиентите. По този начин клиентите изпращат
силен сигнал до всички заинтересовани страни
да обединят усилията и бързо да пуснат все повече електрически камиони на пътя, да разширят инфраструктурата за зареждане и да създадат паритет на разходите.

Да караш eActros
е приятно и лесно
Влизам, слагам предпазния колан, натискам бутона Start и потеглям – толкова е лесно с
юли–август 2022

Mercedes-Benz eActros – електрически камион,
задвижван изцяло с батерии. Първото впечатление е, разбира се, тишината в кабината. Всичко,
което чувам, е тихото бръмчене на компресора,
шумът при търкаляне на гумите и шумът от вятъра, докато ускорявам. Това определено е приятно, особено като се вземе предвид, че eActros е
камион, предназначен за тежкотоварна дистрибуция. Второто също така приятно впечатление
на пътя е мощното ускорение, тъй като електрическите двигатели осигуряват абсолютно еднакъв висок въртящ момент в целия диапазон на
оборотите. Има две предавки, но превключването между тях на практика не се усеща.
По всяко време на шофирането мога да следя
как се изразходва енергията, кога и как се рекуперира (възстановява). Разполагам с непрекъсната информация за състоянието на зареждане,
оставащия обхват и текущата и средната консумация на енергия в кВтч на 100 километра. При
всяко спиране електрическият двигател преобразува кинетичната енергия в електрическа. Генерираната по този начин енергия се подава обратно в батериите на eActros, като така допринася за увеличаване на обхвата на превозното средство. Регенеративното спирачно действие се усеща веднага, когато пусна педала „на
газта“. В зависимост от ситуацията мога да избирам между пет различни нива на възстановяване.

E-MOBILITY » EACTROS – ЗАРЕДЕН И ГОТОВ
В този подобрен модел на eActros е въведена т.нар.
функция „шофиране с един педал“. Мога да я активирам по желание от сензорния екран вдясно от волана. Тя представлява забавяне на скоростта на движение чрез рекуперация без задействане на механичната спирачка, т.е. мога да управлявам камиона само
с натискане и пускане педала на газта. Краткият ми
опит показа, че това е много удобна функция, но първо водачът трябва да свикне с нея.

Обхватът е до 400 километра
Естествено, един от най-важните въпроси при всеки електрически камион е обхватът, който той може
да измине с едно зареждане на батериите. eActros се
предлага с три или четири батерии. С колко батерии е
съответният модел, се вижда веднага по наименованието му – eActros 300 или eActros 400. Всяка батерия
предлага инсталиран капацитет от 112 кВтч, от които използваеми са около 97 кВтч. Според MercedesBenz eActros с четири батерии има обхват до 400 километра. Но тези данни са без настройка, при средно натоварен трафик и оптимална температура около 20°C.
Технологичното ядро е задвижващият агрегат –
електрическа ос с два интегрирани електромотора
и двустепенна трансмисия. В обновения модел, който караме, електрическата ос е нова и е разработена специално за камиони. И двата двигателя с течно
охлаждане генерират непрекъсната мощност от 330
кВт, както и максимална мощност 400 кВт.
eActros може да се зарежда с мощност до 160 кВтч:
по информация от производителя при три батерии е
необходим малко повече от час, за да се заредят батериите от 20 до 80 процента при стандартна станция
за бързо зареждане с 400 A постоянен заряден ток.

➊
➋

➍

➌

➎

Експертни съвети
Независимо от технологията на задвижване, всяка инвестиция в търговско превозно средство трябва
да се изплати в ежедневните дейности на транспортните компании. Засега при сегашните първоначални цени за закупуване на електрически камион това е
трудна за решаване задачка. Освен това, особено по
отношение на изцяло електрическите камиони, цяла
поредица от въпроси трябва да бъдат изяснени още
преди закупуването на такъв камион:
)) По кои маршрути мога да използвам електрически
камиони?
)) Колко развита и каква е инфраструктурата за зареждане?
)) Какви структурни мерки и инвестиции са необходими, за да мога да зареждам камионите в собствените си центрове?
Ето защо Mercedes-Benz Trucks интегрира eActros
в бизнес екосистема, която включва също и консултантски услуги за ефективно използване на електрическите превозни средства и оптимизиране на общите разходи за собственост.

Интелигентни решения
увеличават ефективността
За да се извлече максимумът от eActros и да се
спестят време и усилия на операторите, MercedesBenz Trucks предоставя на своите клиенти цяла гама
от цифрови решения на портала Fleetboard. Това
включва например индивидуално персонализирано
управление на зареждането.

1 – Разполагам с непрекъсната информация за състоянието
на зареждане, оставащия обхват и текущата и средната
консумация на енергия в кВтч на 100 километра
2 – На дисплея мога да проследя до каква степен са заредени
батериите и колко време е нужно, за да се заредят до 80%
3 – eActros има т.нар. функция „шофиране с един педал“ –
с нея мога да управлявам камиона само с натискане и
пускане педала на газта
4 и 5 – От април 2022 eActros и Actros L са оборудвани с второ
поколение MirrorCam, което определено е по-добро
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E-MOBILITY » EACTROS – ЗАРЕДЕН И ГОТОВ
Инструментът за картографиране е друго цифрово решение, което позволява на служителите от бек
офиса в транспортните компании да реагират бързо
на текущото състояние на превозното средство, когато е необходимо. Инструментът може да показва в
реално време къде се намира превозното средство в
момента, дали се движи, дали е неподвижно или се
зарежда, колко е нивото на зареденост на батерията и какъв обхват все още е наличен. Друг инструмент
е например дневник с подробна информация за времето на шофиране, на престои и на зареждане, общо
тегло, изминати километри, маршрути, топография,
температура, както и увеличения и спадове в състоянието на зареждане на батерията. Това позволява на
мениджърите на автопаркове впоследствие да проследяват всеки отделен eActros в бизнеса, така че използването да може да бъде оптимизирано при обсъждане на ситуацията с шофьори и диспечери.

➊

Звукова система за
предупреждение,
асистент при завиване, нова
MirrorCam и Active Brake Assist 5

➋

➌

1–А
 систентът за завиване
осигурява безопасността на
колоездачи и пешеходци
2–e
 Actros може да се зарежда с
мощност до 160 кВтч – по време
на драйв теста зареждаме на
стандартна станция за бързо
зареждане с 400 A постоянен
заряден ток
3–Н
 а шасито ясно се виждат
високоволтовите кабели, които
са оранжеви
4–e
 Actros може да е
окомплектован с три или четири
батерии
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За да се гарантира, че уязвимите участници в движението като пешеходци или велосипедисти могат да
бъдат предупредени за електрическия камион в заобикалящата ги среда, eActros е оборудван и с външна
акустична система за предупреждение на превозни
средства (AVAS) като стандарт – в съответствие със
законовите изисквания. Системата за звуково предупреждение в eActros се състои от два високоговорителя – един отпред и един отзад – които са свързани
както един с друг, така и с автомобила. В зависимост
от условията на шофиране се възпроизвеждат различни звуци за движение напред и назад. Звукът за
движение напред „симулира“ тих звук на вентилатора, докато при заден ход се извежда прекъсващ звук,
състоящ се от два тона.
Второто поколение на системата Mirror Cam, която
заменя традиционните странични огледала с камери
отвън и дисплеи вътре в кабината, се използва от април 2022 г. При първото поколение на системата имаше известни по-слаби страни и ето, сега те вече са
подобрени значително.
Дължината на раменете на външните камери е намалена с по 10 см от всяка страна и така общата широчина на камиона става по-малка. Всеки водач на камион ще ви каже колко по-удобно е това. Освен това
е подобрена перспективата при маневриране назад,
цветовете при отразяване на околната среда са пореалистични и вече няма проблеми при ниско слънце, светещо в камерите.
Друг акцент в безопасността е петото поколение
Active Brake Assist (ABA 5) с разпознаване на пешеходци. ABA 5 използва комбинация от радар и система от камери. Ако ABA 5 открие риск от злополука – било то с превозно средство отпред, неподвижно препятствие или пешеходец, който пресича пътя,
идва към камиона, върви в лентата напред или внезапно спира уплашено – подава визуално и звуково
предупреждение. Ако водачът не реагира адекватно,
като втора стъпка системата може да инициира частично спиране – три метра в секунда. Това съответства на около 50 процента от максималната спирачна мощност. Ако сблъсъкът все още е неизбежен, ABA
5 може да извърши автоматизирано спиране, прилагайки максимално спирачно усилие. K
Снежина БАДЖЕВА
Вьорт – София
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ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ – НОВОТО БЪДЕЩЕ
НА CARRIER TRANSICOLD В ХЛАДИЛЕН
ТРАНСПОРТ С КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА
Казват, че трябва да направите сто добри неща,
за да спечелите нечие доверие, и само едно лошо
MANI SERVICE
нещо, за да го загубите.
Mani Service с право заслужава вашето доверие, скъпи читатели. Със своето качество и икономичност устройствата Carrier заслужено заемат световния трон в
хладилния транспорт. Иновативната технология и високата производителност са основните характеристики на устройствата Carrier.
Следвайки пътя на успеха, заложен от световната марка, Mani Service
не изостава в услугите за своите ценни клиенти. С 9 сервизни точки
в цялата страна Mani Service предлага на своите клиенти безупречни
услуги за доставка, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз. Посредством своите партньори и изградения склад за резервни
части и агрегати в София клиентите получават качествено обслужване и бърза доставка. Хората казват, който не е опитал, не знае. За да
изпитате предимствата на услугите, предлагани от Mani Service, ви
каним да станете част от нашето семейство. Вашата удовлетвореност е наш приоритет. Ние работим за вас.
Новият Vector 19HE – пробивът в хладилната иновация е ясно доказателство за това. Нещо безпрецедентно в хладилния транспорт и
ние сме уверени, че ще бъде запомнено дълго време. С най-новата
технология Carrier Scroll Compressor осигурява невероятна производителност и непоклатима надеждност. Устойчивостта наистина съответства на този тип компресор. Способността да работи под високо налягане в продължение на часове го прави ключов компонент
в хладилната верига. Целият набор от системи в това устройство ви
позволява да се съсредоточите изцяло върху работата си и да извършвате спокойно транспорта си. Със своята висока ефективност,
Vector 19HE предлага на своите клиенти най-високо оползотворяване на енергията за най-ниска консумация. Мощни, икономични, лесни за поддръжка, трите стълба, върху които почиват най-новите технологии на устройствата с марка Carrier. Повече от ясно е, че и за устройствата на Carrier небето не е границата. Бъдете един от нас, който се радва на предимствата на агрегати Carrier. С Carrier никога не
губите, а просто печелите!

Ефективна
ориентация на
изходящия въздух
и Ефектът Коанда
– похватът, с който
потока от въздух
е „закачен“ към
извита повърхност

НОВ ДИЗАЙН И СТРУКТУРА
Уголемено
кондензиращо
покритие
Подобрен
въздушен
поток през
кондензатора

Ефективен
изпарителен
вентилатор

Лесен достъп
за поддражка

Нова APX
контролна
система

МОЩЕН, НАДЕЖДЕН И УСТОЙЧИВ

Новият Vector®HE събира в себе си комбинацията от
надеждни, устойчиви и мощни характеристики.
НАМАЛЯВА
ОБЩАТА
ЦЕНА ЗА
ПОДДРЪЖКА С:

Намалено негативно
влияние върху
околната среда

30% по-малко
разходи на
гориво

Годишен процент
на течове 3%

50% по-малко
сервизни
разходи
10% намалено
тегло

Ниски звукови
емисии
-3 dB(A)
Гъвкави настройки
на напрежение
Ниво V стандарт за
дизелови двигатели

99,7% ъптайм

“EU Non Road Mobile
Machinery (NRMM)
Regulation EU/2016/1628“

Сервизна мрежа в България
ОТОРИЗИРАНИ СЕРВИЗНИ ПАРТНЬОРИ

Арктик сервиз ООД (София), ул. Абагар 22, Sofia City Logistic Park, тел.: +359 889 20 90 11
Ваяс ООД (Видин), ул. Редута 2, тел.: +359 878 97 67 36
Кар клима ООД (Пловдив), ул. Рогошко шосе 10, тел.: +359 887 52 12 65
Термокрафт ЕООД (Русе), ул. Гредоред 6, тел.: +359 879 86 96 00
Иваго България ООД (Ямбол), ул. Клокотница 99, тел.: +359 887 93 53 20
Сийл ООД (Бургас), жк Меден рудник 81, тел.: +359 896 66 17 77
МТ Фриго ООД (Варна), Западна промишлена зона, Варна Комерс склад 2,
тел.: +359 878 42 74 44
Булфриго ЕООД (Велико Търново), ул. Оборище 4, тел.: +359 888 97 71 07
Мани Сервице (Петрич), тел.: +359 877 05 74 96
24/7 сервизна поддръжка, тел.: +359 877 05 73 74, лице за контакт: Тони Секулов

Контакти Мани Сервице – Официален дилър на Carrier в България
Управител: Марян Янков
Моб: +359 87 705 7496
Имейл адрес: mjankov@maniservice.com

Мениджър продажби: Манол Манолов
Моб: +359 87 705 7828
Имейл адрес: mmanolov@maniservice.com

Мениджър продажби: Трайче Бабамов
Моб: +359 87 707 8772
Имейл адрес: tbabamov@maniservice.com

Мениджър резервни части: Ивелин Петков
Моб: +359 87 705 7797
Имейл адрес: ipetkov@maniservice.com

Facebook:
Carrier Transicold Bulgaria

One call – сервизна поддръжка 24/7: Тони Секулов
Моб: +359 87 705 7374
Имейл адрес: tsekulov@maniservice.com
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Инж. Николай Александров,
мениджър международен транспорт в СТАД Близнаков:
Според Николай
Александров човек
трябва да се учи,
докато е жив. Той вярва
много на технологиите
и смята, че трябва да
се променяме заедно
с промените в света
и да сме подготвени,
за да разбираме
света, в който живеем.
Въз основа на тези
си разбирания
той предлага нова
стратегия за отдела,
който управлява. И
прилагането на тази
нова стратегия от
началото на миналата
година вече дава
своите плодове

Въвеждаме изцяло нова стратегия
„За да бъде
днес успешна
една компания,
тя трябва да
преразгледа сериозно
приоритетите си.“

– Г-н Александров, очаквате паркът ви да
се увеличи с нови камиони. С колко композиции работите в момента?
– Към момента СТАД Близнаков има 65 композиции за товарни превози. Но миналата година разработихме нова стратегия, която вече
следваме успешно. Засега даже преизпълняваме плана си и сме поръчали 20 камиона повече
от планираното. Идеята ни беше да се развиваме
с малко по-бавни темпове, но на практика в момента пазарът е добър и от началото на годината взехме 25 нови влекача и до края на годината
трябва да получим още 14. Получихме камионите DAF и сега чакаме VOLVO и MAN.
– Закупуването на нови влекачи част ли е
от новата стратегия на фирмата?
– Да, определено. Над 17 години фирмата
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е работила само с една марка камиони, с една
марка ремаркета и с една спедиция, като купувахме само влекачи втора употреба – 3–4-годишни, излезли от гаранционен срок. В момента се опитваме да променим всичко и да въведем изцяло нова стратегия. Първият елемент от
нея е, че вече купуваме само нови влекачи с максималния гаранционен срок, който производителят дава. В момента това са 5 години пълна гаранция при пълен сервизен договор. По този начин елиминираме честите технически проблеми,
които се появяват на пътя с по-старите влекачи,
които водят до големи загуби както за нас, така и
за клиентите, до закъснение на доставките и неустойки и куп други проблеми. При сегашните
сервизни договори всички ремонти са за сметка на производителите и те са ангажирани да извършат ремонтите най-много за 1 денонощие.
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Така няма забавяне на доставките и ние, и клиентите сме сигурни в сроковете.
Стремим се, когато взимаме нови камиони,
да изваждаме от употреба най-старите и вече
повече от половината ни парк е с нови влекачи.
Така че в момента хем се разширяваме, хем подновяваме парка, като постепенно започваме да
работим с различни марки камиони.
– С кои марки камиони работите сега?
– В момента имаме поръчани и работим с 4
от световните марки товарни автомобили: DAF,
MAN, Mercedes-Benz и VOLVO. Това ни дава няколко предимства. Когато се насочиш към няколко марки, можеш да разчиташ на редовни доставки и на разнообразие. Отделно всеки шофьор
има някакво предпочитание към някоя марка и
разнообразието в парка ни помага при набирането на водачи. При нас шофьорите не се сменят
– всеки е титуляр и приема камиона като свой и
се грижи за него.
В момента поръчахме най-много влекачи от
новия DAF, защото DAF е първият производител,
който отговори на новите регулации за размерите на товарните автомобили и кабините са нови
с по-заоблени форми. Макар и кратък, опитът ни
досега с тях показва наистина много добър разход. Много ми хареса композицията, която видях на изложението в Пловдив с нов DAF и с ново
полуремарке Schmitz, което е скосено в задния
край и така композицията става като „капка“ и
икономията на гориво може да достигне до 500
евро на 10 000 км месечен пробег. И това, като се
умножи по 12 месеца и по броя автомобили става сериозна сума.
– Какво ви подтикна да разработите нова
стратегия за работата в международния
транспорт?
– Едното е това, което вече споменах – проблемите, които имахме с камионите втора употреба. Направихме калкулации какво може да се
промени, ако купим нови камиони, защото при
тях 4–5 години се прави само обслужване и мно-

го по-рядко се налагат сериозни ремонти. Крачките по посока на новата стратегия са няколко:
първото е смяната на камионите, второто – смяната на марките, третото – да станем разпознаваем бранд, защото не искаме само да сме поредната компания, която извършва международен транспорт с камиони и да не се разпознава
от никого. Затова избрахме подходяща цветова гама, която подхожда на всички дейности на
фирмата: производство, складове, камиони и я
прехвърлихме, надявам се успешно, на влекачите и полуремаркетата – оранжеви брезенти със
сини надписи STAD, а влекачите са с оранжеви
ленти.
– Какво друго ви дава новата стратегия?
– Според мен, за да бъде днес успешна една
компания, тя трябва да преразгледа сериозно
приоритетите си. За нас основен приоритет стана опазването на околната среда и намаляване
на разхода на гориво на собствените ни камиони, защото първото поколение комиони Евро-6
не са толкова ефективни, колкото сегашните. Отделно икономиите, които новите превозни средства дават, донякъде покриват лизинга и нещата горе-долу се уравновесяват. Затова купуваме
най-новите влекачи и дори можем да направим
съревнование между марките, за да видим коя
ще се представи най-добре.
Освен това покрай опазването на околната
среда и намаляване на разхода на гориво сменихме и доставчика на гуми и в момента на камионите слагаме гуми Continental EcoPlus – магистрални гуми с по-добра ефективност при разхода и по-голям пробег – около 200–250 хил. км.
Сменихме и концепцията за полуремаркетата. Вече не купуваме старите полуремаркета на
Европа. Започнахме добро сътрудничество със
Schmitz Cargoboll България и купуваме по-леки
полуремаркета без палетоносачи, а това е разлика с около половин тон, т.е. повече полезен товар.
Лафетите на нашите камиони вече не са с автоматично смазване с грес, а с т. нар. „тефлонова

Паркът на СТАД Близнаков
е от 65 композиции за
товарни превози, от които
над половината вече са с
нови влекачи

Визитна картичка

Николай Александров е
инженер логистик и от около 10 години се занимава с
международен автомобилен транспорт. Завършил
е магистратура по Инженерна логистика в Техническия университет в София.
Има и втора магистратура
– Транспортен мениджмънт
и логистика от Транспортния университет, а в момента подготвя докторат на
тема „Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните и складови работи“. Работи от пет и половина години като мениджър
международен транспорт в
СТАД Близнаков.
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Брандирането на
композициите ги прави
ясно разпознаваеми и
това също е част от новата
стратегия на фирмата

„Наш основен
приоритет е
опазването на
околната среда
и намаляване на
разхода на гориво
на собствените ни
камиони.“

плоча“. Това е още един елемент от стратегията
ни за намаляване на разхода на гориво.
По принцип купуваме влекачи с двигатели 480
к.с., защото нашите основни пазари в Европа са
на по-тежки терени, а по-малко мощният двигател е икономичен с много добър шофьор. А новите круиз системи на DAF и VOLVO позволяват
да се елиминира максимално човешкият фактор
при движението. Шофьори се намират трудно, а
от друга страна, не всички са опитни...
Имаме и бонусна система за водачите и тя е
за постигнати резултати – основно по-нисък разход на гориво, спазване на маршрута и времето
за доставка.
– Как се справяте с всичките текущи проблеми в момента – високите цени на горивата, новите разпоредби, влезли в сила от Пакет Мобилност, тол таксите?
– Да, проблемите наистина са много... За горивата – поръчваме си камионите с възможно
най-големите резервоари (например при DAF
това са 1465 литра) и с едно зареждане могат да
се изминат около 5000 км. Така можем да зареждаме в държави с най-ниска цена на горивото и
възможно най-високо връщане на данъци и акцизи. Нямаме такса гориво за клиентите, защото имаме лоялни партньори от 18 години, с които работим много добре...
Вече не работим само с една международна
спедиция, а с няколко и това също помага да се
справяме с моментната ситуация.
Служителите в транспортния отдел също се
развиват – вече сме в нов по-удобен офис, и
работата върви спокойно. Имаме интерактивна система, която показва къде се намира всяка наша композиция, включително и с използване на Street View. Така на мониторите на стената
всеки служител има поглед къде са камионите и
какво се случва с тях.
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Проблемът при Пакет Мобилност е, че това са
последващи закони, а основният закон е CMRконвенцията и между двете има разминавания.
Например според Пакет Мобилност шофьорът
не трябва да спи в кабината, а на хотел. Обаче
според CMR конвенцията, ако шофьорът не е в
кабината, застраховката не важи...
– Каква система за управление на парка
използвате с този разнообразен парк?
– Най-подходящите за нас системи в момента
са разработените от съответния производител и
по тях аз следя основно ефективното използване на влекачите, разхода на горивото и показателите за работа, но основната fleet management
система, която ползваме, е на Frotcom. Поръчваме влекачите с адаптивен круиз контрол и със
системи за следене на топографията, защото се
опитваме доколкото може да избегнем човешкия
фактор... Както казват инструкторите по икономично шофиране, един шофьор, ако се старае,
може да постигне по-добър разход от движението с круиз контрол, но шофьорът обикновено се
старае 10–20 минути и после започва да си мисли за всичко друго, но не и за карането, докато
круиз контролът постоянно следи всичко.
– Предвиждате ли и други инвестиции?
– С покупката на много камиони се наложи да
се развиваме и като база. Нашите бази и складове са собствени, паркингът, който ползваме, също е собствен. Имаме и собствен сервиз
за камиони и ремаркета в Дупница, който също
се развива и модернизира. В момента имаме 2
клетки и ща изградим още 2. Купихме място до
сервиза, за да направим паркинг, но ще го разширим още, защото искаме до 2 години нашите
камиони да станат 100 и повече. K
Снежина БАДЖЕВА

Партьорът, на когото
да се доверите.

Трансмисионни
масла

Филтри

ZF Ecosplit
Компоненти за
трансмисии и оси
ZF AS Tronic

ZF TraXon

Валове
Планетарни
редуктори

ZF Service Partner България

София 1336, ул. Андрей Германов №11
(Транстерминал Милицер и Мюнх)
Тел.: +359 2 439 08 80
e-mail: customer.service@ats-world.com
юли–август 2022
Виж www.ats-world.com
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БГ премиери на Truck Expo 2022
Продукти на двадесет и
един производители на
транспортни средства
в Европа и региона,
комунални машини,
хидравлика и системи за
товарни автомобили и
само един от големите
доставчици на гуми. Това
включваха експонатите на
тазгодишното изложение
Truck Expo 2022

М

акар и по-скромно като мащаби в сравнение с изданията отпреди десетина години, тазгодишното изложение бе пъстро
като палитра. То предложи български премиери
на товарни превозни средства, автобуси и лекотоварни автомобили. Сред експонатите имаше и
електрически превозни средства, които вече могат да бъдат поръчани. На почти всички щандове
с камиони имаше модели, които публиката видя
за пръв път у нас. В броя ще намерите мнението
на сп. КАМИОНИ за представянето на пътя на някои от дебютиралите продукти, а ето и общия поглед върху новостите при товарните.
В пълния си блясък на щанда на Турботракс
България бе представено новото поколение
тежкотоварни автомобили за дълги разстояния
XF, XG и XG+, с което DAF обра лаврите в международната надпревара за камион на годината
(International Truck оf the Year). Влекач XG+, 4х2 с
двигател с мощност 530 к.с., триосен соло камион с двигател с 410 к.с. и композиция от влекач
XG/530 к.с. с полуремарке – всички в неописуемия цвят, така избран от производителя, че да не
могат да останат незабелязани (сн.1).

➊
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В сложната обстановка пък Булавто АД продължава да разширява присъствието на Ford
Trucks в България (вж. стр. 14).
В новия Fuso Canter, представен от Силвър
Стар (сн.2), част от промените са козметични,
но достатъчно деликатни, за да запазят характерните черти и чара на досегашните модели.
Не може да го сбъркате с друга марка, независимо от сега вградените модерни фарове. Същинските промени са в изпускателната система
и са наложени от факта, че емисиите от трилитровия двигател вече съответстват на изискванията Евро-6 Е. Запазени са трите варианта на
мощност. Съхранени са и доказаните ценни качества на този усърден и надежден работник,
особено харесван в Южна Европа. Новите модели се предлагат с обща маса от 3,5 до 8,55 тона,
с 6 различни междуосия – от 2,50 до 4,75 м, със
стандартна, широка и двойна кабина.
Ако Т в T-Way на Iveco (сн.3) ви звучи като от
Trakker – на прав път сте. T-Way е наследникът на
една здрава платформа и силна задвижваща линия. Дилърите твърдят, че е най-здравият и икономичен камион на пазара, създаден да работи
на всякакви повърхности, вкл. в тежки офроуд условия, и при всякакво време. Запазена е известната с якостта си рама от профили с дебелина 10
милиметра. Доказалият се двигател Cursor 13,
който осигурява мощност 410, 450 или 510 конски сили, е куплиран с автоматизираната предавателна кутия ZF TraXon. Задните мостове са с
изцяло нова архитектура. Покривът на ниско разположената кабина не надхвърля височината на
16-кубиков кош при 3-осен самосвал или 20-кубиков при 4-осен – границата, до която може да
се товари с комбиниран багер. Дву-, три- и четириосни варианти със задвижване на всички или
на част от мостовете.
Втората премиера на щанда на Силвър Стар
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бе Mercedes-Benz Actros L 1845 (сн.4) с обновената силова линия. Освен отличителния външен белег – системата Mirror Cam,
която замени стандартните странични огледала, а сега е и във
второто си поколение, Actros L е с подобрен двигател OM471 LA
и ново управление на усъвършенстваната автоматизирана предавателна кутия/PowerShift Advanced. 12,8-литровият ДВГ може
да бъде „профилиран“, основно чрез използване на различни
турбокомпресори, за работа при оптимизиран разход на гориво/превози на дълги разстояния, или при изисквания за по-висока максимална мощност. Top Torque – по-голям въртящ момент вече на горните шест предавки (7-а до 12-а) допълнително подобрява и разхода на гориво, и динамиката. Равносметката: по-точно и бързо сменяне на предавки, подобрена видимост
и безопасност, снижаване разхода на гориво с до 4 на сто.
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Уникална ефективност
S.KO COOL SMART EXECUTIVE е най-доброто ни транспортно решение за товари под
температурен контрол. Икономично охлаждане с изключителна изолационна система.
Включените сервизни услуги и телематиката TrailerConnect® гарантират намаляване на
юли–август 2022
оперативните разходи и запазване на стойността във времето. www.cargobull.com/bg
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Шестнайсеттоният електрически Renault Trucks D E-Tech Р 4х2 (сн. 1) с батерии вече може да бъде поръчан и в България. Захранването на електродвигателя,
чиято пикова мощност е 185 кВт (251 к.с.), а
в режим на продължително ползване – 130
кВт (177 к.с.), е от пакет от 4 батерии с капацитет по 66 кВтч – общо 264 киловатчаса. Производителят сочи максимален пробег от 250 км в началото на експлоатационния срок и до 200 км в края на срока, когато
капацитетът е останал около 80 на сто. Седемгодишната гаранция (при сключен специален сервизен договор) покрива пробег
до 280 000 километра, а годишен пробег от
40 хиляди километра е достатъчен за камион, предназначен за дистрибуция. Тест на
модела – на стр. 18.
I-Shift, автоматизираната предавателна кутия на Volvo Trucks, беше представена
в модернизиран вариант от производителя. Подобреното задействане на съединителя скъсява с до 30 на сто времето за смяна на предавки. Това и по-краткото прекъсване в предаването на мощност подобрява и ускорението, и цялостното усещане на
шофьора за по-добра управляемост, независимо дали камионът е с дизелов двигател, или с електрическо задвижване.
С новата гама Super Scania (сн. 2), представена на изложението от Скания България, заслужи за шести пореден път приза Зелен камион, за чието спечелване решаващи са ефективността и оптимизираната консумация на гориво. Scania Super
e с най-новото поколение високоефективни тринайсетлитрови двигатели DC13 с два
разпределителни вала. Възможните мощности са 420, 460, 500 и 560 к.с. Всички са
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съвместими с нискоемисионни хидрогенизирани горива с растителен произход/HVO
(възможно намаляване на CO2 до 90%), а
моделите с 460 и 500 к.с. могат да работят и с биодизел/FAME, което намалява с
до 2/3 емисиите. Новата интегрирана компресионна двигателна спирачка/ CRB с тегло едва 7 кг и мощност 350 кВт осигурява
плавно и продължително ограничаване на
скоростта. Производителят съобщава за
намаляване разхода на гориво с до 8 на сто.
На щанда на Scania България личеше и
активността, започнала през т.г. в предлагането на ДВГ за задвижване на генератори, неголеми плавателни съдове и индустриални приложения. Гамата се гради на
агрегати с работен обем 9, 13 и 16 литра
и изходяща мощност от 220 до над 925 к.с.
На щанда на Булавто България за пръв
път у нас можеше да се види новият Piaggio
Porter NP6 във версия градски ван за куриерски доставки (сн. 3). Шесткубиковият
фургон на познатия в България вече миникамион е разработен заедно и по поръчка на
Amazon. Концепцията е изключително оригинална и практична и позволява използване на абсолютно цялото товарно пространство при лесен достъп отвън до всяка зона
на фургона. От двете страни на фургона има
по две плъзгащи се врати, които могат да се
застъпват напълно. Така се осигурява достъп до товара по цялата дължина на фургона. Отзад фургонът е с обичайната двукрила врата. Покривът на фургона е от полупрозрачен материал, което осигурява осветеност вътре през деня. Както и останалите модели на NP6, и този ван се предлага
с 1,5-литров икономичен двугоривен двигател – бензин/LPG или бензин/CNG.

Всъщност присъствието на вановете
на изложението бе най-скромно. В добавка към Piaggio Porter NP6 в панаирния град
можеха да се видят няколко варианта от изключително богатата гама на бестселъра
IVECO Daily. На щанда на Силвър Стар пък в
ефектен червен цвят грееше товарна версия на Ван на годината 2022 – MercedesBenz Citan, както и пътническо изпълнение
на модела. Ауто Италия пък показа два варианта на големия ван GAZelle NN.
На Truck Expo 2022 не липсваха и премиерите при ремаркетата. ФригоС представи шампиона в дългите разстояния
Lamberet SR2 Green Liner (сн. 4). Предназначението на модела е да предложи максимален капацитет по отношение на дължина, височина и товар, като същевременно оптимизира общата консумация. Всичко това, без да се нарушава неговата издръжливост. Празната му маса без охлаждане започва от 6800 кг, което го прави найлекия хладилник в своя клас. Задните му
врати с вдлъбнати ключалки позволяват с
40 мм повече полезна дължина от пазарния
стандарт: това позволява 33 палета с многотемпературен товар, като същевременно позволява достатъчно място за вътрешен въздушен поток. Екстра плоският му
(8 мм) модул на шасито позволява до 2,70
м вътрешна височина, като същевременно
поддържа изискваните от правилата не повече от 4 м външна височина в стандартна
конфигурация (гуми от серия 65 и височина на теглича 1100 мм).
ОТТО Трейлър България представи две
самосвални полуремаркета – MegaLight
3 и MegaFort (сн. 5). Самосвалното полуремарке с алуминиев кош MegaLight 3 е с
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обем на коша 55 м3. То се наложи на българския
пазар с ниското си тегло, здравина и оптимална комплектовка. Представеният експонат беше
оборудван с оси SAF Holland, пневматична система Knorr Bremse Ilvl, гуми Michelin, хидравличен
цилиндър Hyva, както и система HyFix.
Един от интересните модели, които Йозтрейлер показа на изложението в Пловдив, бе полуремаркето AKR 105 60 m3 (сн. 6). То е предназначено за пренос на скрап или превоз на зърнени продукти. Обемът му може да бъде от 45 m3
до 70 m3. Дизайнът на страниците тип акордеон
олекотява значително това полуремарке в сравнение със стария тип полуремаркета за скрап.
Надстройката и шасито са произведени от стомана, а специално проектираната основа осигурява улеснено разтоварване, което ще бъде оценено от професионалистите в бранша. Ходовата част на продукта се състои от оси с барабанни спирачки, въздушно окачване и 2S2M EBS модулатор, и 6+1 броя гуми с размер 385/65 R22,5.
Шмиц Каргобул България представи пре-
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миерно за страната аеродинамичното полуремарке S.CS EcoFLEX (сн. 7), част от продуктовата гама EcoGeneration на Schmitz Cargobull. Иновативната аеродинамична форма на модела намалява въздушното съпротивление, благодарение на което разходът на гориво се редуцира с
до 10%. Ако е необходим пълен товарен капацитет, задната височина на EcoFLEX може да бъде
променена бързо и лесно чрез добре познатата VARIOS технология. Моделът е особено подходящ за конвенционални товари и напитки. Полуремаркето е стандартно оборудвано с телематиката TrailerConnect®, чрез която получавате незабавен достъп до Telematik-портала, приложенията beSmart и beUpToDate на Schmitz
Cargobull. S.CS EcoFLEX спечели престижна немска награда за устойчив дизайн за 2022 г.
ЕС ЕМ Трейлърс показаха четири модела от
гамата на Schwarzmüller – бордово полуремарке
Power Line с тристранно разкриване, полуремарке цистерна за транспорт на светли горива, самосвално полуремарке с алуминиева надстрой-
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еви лати и механично/хидравлична повдигаща се покривна конструкция.
На изложението в Пловдив бяха показани и няколко атрактивни автобуса. Исубус представи два модела на ISUZU (сн. 2).
Градският електрически ISUZU NOVOCITI
Volt е с общо тегло 11 600 кг. Този модел се
предлага в две дължини – 7957 и 8010 мм.
Оборудван е с електрически тягов двигател TM4 Sumo MD с директно задвижване.
Пиковата му мощност е 255 кВт, а пиковият
въртящ момент – 2355 Нм. Негов пътен тест
също можете да видите на стр. 74. Междуградският ISUZU KENDO е с общо тегло 19 500 кг. Максималната му дължина е
12 305 мм. Оборудван е с 6-цилинфров
дизелов двигател Cummins, отговарящ на
Euro VI. Скоростната му кутия е автоматична ZF, с 6 предни и 1 задна предавка.
Туристическият автобус Iveco 70C18
(сн. 3) с надстройка от сръбския бодибилдер Fenixbus е с дължина от 8,6 м и има
29+1 седалки, като може да превозва до
32 седящи и правостоящи пътници. Шасито на модела е Iveco Daily 70C. Двигателят
му е 4-цилиндров дизелов Iveco, Euro VIC,
с мощност 180 к.с. Конструкцията на автобуса е от неръждаема стомана, а стъклата са залепени към страничните алуминиеви панели. Предното стъкло е ламинирано, а страничните са затъмнени стъклопакет. Подът е равен, с балатум, предпазващ
от подхлъзване.
Последното поколение на Intouro на
Mercedes-Benz е олицетворение на ефективността и за пореден път демонстрира
своята новаторска позиция като рентабилна, гъвкава и надеждна връзка между града
и различните райони в страната. Благодарение на най-новите системи за безопасност като Active Brake Assist 5 и Sideguard
Assist автобусът е напълно осигурен за потенциално опасните ситуации на пътя. В
допълнение към класическото му амплоа

за междуградски превози Intouro може да
бъде използван за превоз на персонал,
както и за училищен автобус, дори е подходящ за екскурзии и кратки туристически
пътувания. В този брой на КАМИОНИ можете да прочетете как се представя автобусът
на пътя на стр. 72.
Scania Irizar i8 е топмодел и флагман в
гамата на испанския производител Irizar.
През 2017 г. интегралната смоносеща версия на i8 спечели престижната международна награда Coach of The Year 2018. Показаният на изложението на щанда на Скания България автобус бе специално изпълнение, поръчан за представителния отбор
на футболния шампион Лудогорец. Внушителният автобус е с дължина 15 м и височина 3,98 м и лежи на два моста. Базиран
е на шаси от Scania. Двигателят Scania е
13-литров с максимална мощност 450 к.с.
Предавателната кутия е автоматизираната 12-степенна Scania Opticruise. Въпреки
голямата дължина на автобуса седящите
места са само 45+1+1. Луксозните седалки, тапицирани с кожа и плат, както и цялостното вътрешно оборудване предлагат много лукс. Всеки от пътниците разполага с индивидуален монитор и USB-порт
за зареждане на мобилно устройство. Автобусът е оборудван със спално помещение за водача и тоалетна. В предната част
на салона 30 седалки са в конфигурация
2+2. Последните 5 реда са във формат 2+1
с по-широки седалки и оформят отделена
със завеси VIP-зона.
Автобусното присъствие приключваше
с пътническо изпълнение на MercedesBenz Sprinter (сн. 5), представено от Силвър Стар. Туристическият минибус впечатли с изключително високо качество на изработката и материалите в салона за пътниците, като трансформацията към пътнически вариант е направена в България.
Frotcom България и тази година под-

Луксозен Scania Irizar i8 за Лудогорец
ка и самосвално полуремарке със стоманена надстройка (сн. 8). Сред най-важните сектори, които използват търговските автомобили на Schwarzmüller, са транспортът на дълги разстояния, строителната,
нефтената, както и дърводобивната промишленост.
Унитрейлър бяха изложили три подобрени модела в Пловдив: триосно нископлатформено полуремарке Humbaur за
превоз на строителна техника, триосно самосвално полуремарке MEILLER (сн. 1) с
полукръгъл стоманен кош и триосно бордово полуремарке Kögel с тристранна щора.
Полуремаркето Humbaur за превоз на
строителна техника е оборудвано със заварено поцинковано шаси и механично странично настройване по широчина до 3 м.
Този модел разполага със завиваща последна ос SAF с електро-пневматично заключване на заден ход, както и с поцинковани механични рампи с директно действащи
амортисьори за по-лесно вдигане. Също
така полуремаркето има автоматично повдигаща се първа ос и WABCO smartboard.
Моделът на MEILLER е оборудван със
самосвална надстройка с полукръгъл стоманен кош, изработен от HARDOX 450. То е
със собствено тегло прибл. 4400 кг и обем
от 20 куб. м. Има мембранен заден капак, разположен вътрешно на коша, както
и система за покриване на товара с електрическо задвижване и дистанционно управление.
Триосното бордово полуремарке Kögel
с тристранна щора и високообемна надстройка Flexi Use има стълбовидна стоманена конструкция от заварени напречни трегери и конзоли. То е с ниско собствено тегло
– под 6200 кг. Осите му са SAF INTRADISC,
като първата е повдигаща се. Моделът разполага с антикорозионна защита чрез KTL
(катафореза), усилен под 30 мм, система
Vario Fix за укрепване на товара и алуминиюли–август 2022

крепи Truck Expo 2022 и взе участие в изложението (сн. 6).
Frotcom имаше възможността на живо да демонстрира някои
от най-новите си услуги, като Проследяване в реално време и
Обучение на водачи. По време изложението всички посетители на щанда получиха възможността да видят какво представлява „1-секундното проследяване“ на Frotcom, като за целта
екипът на компанията бе инсталирал Frotcom GPS устройство
върху дрон, който обикаляше площите на панаира. Посетилите го наблюдаваха на голям телевизор в реално време къде
точно се намира. Проследяването в реално време е изключително полезно средство за всички мениджъри, които искат да
навигират шофьорите си правилно, тъй като знаят във всяка
една секунда къде се намира превозното средство и кога шофьорът трябва да предприеме дадена маневра, като например завой наляво или надясно.
Другата новост, която компанията представи, бе модулът
„Обучение на шофьори“. По време на изложението всички заинтересовани имаха възможността да се „пренесат“ в кабината на шофьора. Благодарение на модула мениджърите вече
ще знаят в реално време как се управляват превозните им
средства, получавайки информация за позицията на педала
на газта и спирачката, дали шофьорът използва ретартер, круиз контрол, както и други важни параметри, получени от бордовият компютър на автомобила в реално време. Модулът е
идеалното решение за всички, които искат да имат възможността да обучат шофьорите си да управляват превозните им
средства по-добре, като по този начин ще се намалят разходите за гориво и поддръжка.
Това са само част от новите възможности, които компанията показа. А за да съчетае полезното с приятното, Фротком
бе предвидил и уединен кът за всичките си клиенти, които искаха на място да им бъде показана системата. Специално за
тях Лилия Вълчева, мениджър бизнес процеси, им демонстрира и даде практични съвети според нуждите на съответната
компания.
Медина-Мед, сякаш за да напомни за силните години на
Техническия панаир, бе с внушителна експозиция пред Палата 3. Акцент на участието бе REMEDINA: гама от висококачествени собствени продукти – по топтехнология за топъл регенерат и по „студена“ технология/REMEDINA Cold (цялостен
студен регенерат с обновяване на странѝцата), с протектори
за различни пътни настилки, подкрепена от безкомпромисен
входящ и изходящ контрол на каркасите и на регенерираните гуми.
ХидроТек ЕООД вече 15 години обслужва потребностите от хидравлика на транспортния бранш: самосвали, автовози и контейнеровози, комунални машини, автокранове, бетон-помпи и бетон-миксери, пожарни автомобили, тежковози, силози, цистерни. Фирмата предлага редуктори за отвеждане на мощност/PTO, различни видове хидравлични помпи,
разпределители и управления, цилиндри, мотори, филтри,
филтриращи системи и консумативи. Плюс сервиз за гаранционно и извънгаранционно обслужване на хидравлични системи, както и консултации за тяхното правилно проектиране
и изграждане.

Високо качество
за халета и промишлено
строителство

●

●

НОВО: Секционни врати със скорост на отваряне

Енергийно ефективни бързо движещи се врати
за оптимизирани работни процеси

И без петел съмва
Министърът на транспорта и съобщенията несъмнено държи да бъде запомнен като министър на железницата. Заради
неотложни „задължения“ – т.е. явната неприязън, която проявява от месеци към превозвачи на товари и хора, не уважи откриването на изложението – най-голямото българско събитие
за официалните вносители на превозни средства за работа и
за бранша. Вместо него това стори министърът в оставка на
МРРБ Гроздан Караджов. K
инж. Радослав ГЕШОВ
Мартин СЛАВЧЕВ
Пловдив – София

●

Товаро-разтоварна техника за ефективна логистика

* със задвижване WA 500 FU и управление 560

Сервиз, поддръжка
и ремонт

ВРАΤИ 3А юли–август
ДОМА И ИНДУСТРИЯТА
2022
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Automechanika Istanbul 2022
премина повече от успешно
48 354
професионалисти
от 141 страни
посетиха търговското
изложение

A

utomechanika Istanbul 2022, водещото
международно търговско изложение за
автомобилната индустрия в региона, обхващащ от Северна Африка до Източна Европа в допълнение към Турция и съседните страни, се проведе от 2 до 5 юни 2022 г. в Истанбулския панаирен и конгресен център TUYAP. Събитието бе организирано в сътрудничество с
Messe Frankfurt Istanbul и Hannover Fairs Turkey.
Automechanika Istanbul се подкрепя от много асоциации, федерации и институции в автомобилната афтърмаркет индустрия, както и от Министерството на търговията на Турция.
Рекордното откъм посещаемост 15-о издание
на Automechanika Istanbul за пореден път събра
на едно място професионалисти от цял свят. Изложението беше домакин на 825 компании, предимно производители, и посрещна 34 552 местни и 13 802 международни гости, което прави
общо 48 354 търговски посетители от 141 страни. Специално разработената дигитална платформа Automechanika Istanbul беше посетена от
потребители от целия свят и регистрира увеличение с 32% в сравнение с последното издание
на форума.
Наред с павилионите на държави като Германия, Корея, Мароко, Пакистан, Полша, Индия и
Китай, 170 международни и 655 местни изложители имаха възможност да представят своите
продукти и услуги. В рамките на специално изготвена програма, организирана от Министер-
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ството на търговията на Република Турция в сътрудничество с Асоциацията на автомобилните
износители, големи международни купувачи можеха да проведат B2B срещи с изложители, регистрирани на панаира.
Най-изчерпателната програма от всички издания на Automechanika Istanbul досега привлече многобройни посетители, присъстващи на изложението както на живо, така и онлайн. Експерти от автомобилната общност споделиха своите виждания и най-новите разработки относно
технологиите за е-мобилността на бъдещето по
време на Automechanika Academy, спонсорирана от Castrol.
Онези, които искаха да разгледат отблизо популярните електрически превозни средства и
да получат подробна информация за зарядните станции, проявиха голям интерес към зоната
за е-мобилност. Международният симпозиум на
бранша за каросерии (IBIS) представи най-новите разработки и проведе образователни програми за професионалистите, които се занимават с ремонт и поддръжка, посредством семинари, които продължиха през целия панаир. По
време на Automechanika Istanbul 2022 посетителите можеха да наблюдават на живо състезанието между талантливи и опитни професионалисти в областта на автомобилната поддръжка. Победителите в съревнованията, разделени в 3 категории, бяха наградени на сцената на
Automechanika Academy. В рамките на изложе-
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Рекордното откъм посещаемост издание на
Automechanika Istanbul за пореден път събра на едно място
професионалисти от цял свят

Изложението беше домакин на 825 компании, предимно
производители, и посрещна 34 552 местни и 13 802
международни гости, което прави общо 48 354 търговски
посетители от 141 страни

Наред с павилионите на държави като Германия,
Корея, Мароко, Пакистан, Полша, Индия и Китай, 170
международни и 655 местни изложители имаха възможност
да представят своите продукти и услуги

Най-изчерпателната програма от всички издания на
Automechanika Istanbul досега привлече многобройни
посетители, присъстващи на изложението както на живо,
така и онлайн

Специално разработената дигитална платформа
Automechanika Istanbul беше посетена от потребители от
целия свят и регистрира увеличение с 32% в сравнение с
последното издание на форума
нието се проведе и 7-ото издание на конференцията на Турската асоциация за следпродажбени
услуги в автомобилния бранш, чийто домакин бе
Арнд Франц, главен изпълнителен директор на
LKQ, който е сред най-значимите фигури в световната индустрия за следпродажбено обслужване на автомобили.
Международният автомобилен афтърмаркет е един от най-динамичните пазари в света.

Експерти от автомобилната общност споделиха своите
виждания и най-новите разработки относно технологиите
за е-мобилността на бъдещето по време на Automechanika
Academy, спонсорирана от Castrol

Automechanika е най-важната платформа в този
сектор с 13 събития по целия свят. Automechanika
Istanbul, част от световната мрежа от специализирани изложения в областта на обслужването и
поддръжката на автомобили, ще се проведе отново в Истанбулския панаирен и конгресен център TUYAP през 2023 г. K
Мартин СЛАВЧЕВ
Истанбул – София
юли–август 2022
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IAA Transportation –
струва си да го посетите

IAA Transportation ще се проведе от 20 до 25 септември в Хановер. Това изложение е наследник на
най-голямото изложение за индустриални превозни средства, известно преди като IAA Commercial
Vehicles, което остава в миналото. Днес това най-голямо изложение е с изцяло нова концепция

Н

овата концепция беше детайлно обяснена
на International PressWorkshop, състоял се
на 28 юни. На това събитие и водещи производители повдигнаха завесата и очертаха кои
и ще бъдат акцентите им на изложението през
септември.

Нова концепция
Новата концепция на IAA Transportation не е
създадена самоцелно, а защото в новите условия с търсенето на варианти за транспорт с нулеви емисии превозните средства все по-малко могат да бъдат разглеждани отделно от цялостната
система на транспорта и логистиката. Затова и
логично изложението има нов фокус и нови теми.

Iveco разчита на нови партньорства, ще покаже електрическо
Daily, електрическо силово предаване от FPT, както и ще направи
премиера на дългоочаквания електрически влекач Nikola Tre, който
ще може да се тества в зоната за драйв тест
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Така че тази година на IAA в Хановер ще има
много какво да се види за транспорт и логистика, дигитализация, нулеви емисии и логистика на
последната миля. Всеки от четирите дни на изложението ще е посветен на отделна тема:
)) Логистика на бъдещето – 20 септември;
)) Търговия & логистика – 21 септември;
)) Инфраструктура – 22 септември;
)) Комунален транспорт – 23 септември.

Кой какво ще покаже
Тази година в Хановер ще има и доста изложители, които ще участват за първи път тук. Такива
са например Amazon relay, Quantron, Cellcentric,
Volta Trucks, Siemens, Nikola…

Фокусът на Daimler Truck също е върху
електрически камиони с батерии и върху
развитието на водордния им камион GEN H2. На
IAA ще е премиерата и на електрическия влекач за
превози на дълги разстояние – еActros Long Haul
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ENGINIUS е новият бранд на FAUN Group, който според
изпълнителният и` директор Патрик Херманспан е първият
водороден камион, получил типово одобрение за ЕС

Quantron ще покаже електрически тежкотоварен влекач –
4х2 и 6х2, базиран на платформата на MAN TG3

Krone ще представи прототип на eTrailer – то включва
електрическа ос и модулна система от батерии и е съвместимо
с всеки стандартен влекач на пазара. Според производителя
такова полуремарке ще доведе до 20% намаление на разхода
на дизел и съответно на CO2 емисиите

Според Schmitz Cargobull не трябва да чакаме бъдещето, а още
днес можем да приложим решения, които намаляват CO2 емисиите
и са подходящи да свържат трите вида транспорт – автомобилен,
жп и морски. Пример за това е тяхната концепция Eco Duo. Повече
за това какво ще покаже Schmitz Cargobull на IAA Transportation –
може да прочетете на стр. 54
Ако се интересувате какви ще бъдат транспортните средства в близките години, можете
да ги видите на изложението. Традиционни производители на камиони като например MAN и
Mercedes-Benz ще покажат своите електрически
камиони, при това не някакви прототипи, а вече
серийни производства – вярно все още сериите са малки, но бързо се увеличават. Quantron –
фирма, която доскоро почти никой не познаваше, ще представи концепцията си Quantron 360 o
екосистема от продукти и решения с нулеви емисии. Екосистемата включва както производство
на зелена енергия и водород и изграждане на инфраструктура от зарядни станции, така и предлагане на електрически превозни средства с батерии и с горивни клетки. Друг пример е решението и превозното средство, което фирма Rytle

Според RYTLE техният MovR3 ще промени правилата на
играта при доставките в града

Александър Власкамп, главен изпълнителен
директор MAN Truck & Bus: Фокусът ни е ясно насочен
към електрическите превозни средства с батерии и
към такива с горивни клетки и водород

предлага за логистиката на последната миля. А
Faun Group е първият производител, който е получил типово одобрение за ЕС за своите водородни камиони за сметосъбиране и планира да
продаде 12 000 броя до 2027 г.
Производителите на прикачна техника също
ще покажат нововъведения – както такива, с които вредните емисии в транспорта могат да бъдат
намалени още днес, така и продукти от бъдещето като еTrailer на Krone
Почти ясно чувам възраженията ви от типа
„всичко това е много далече от нашата държава,
особено при сегашната ситуация“, но съм абсолютно убедена, че успех ще имат тези, които са
готови за бъдещето. При това то не е толкова далечно, колкото ни се струва. K
Снежина БАДЖЕВА

„Ако искате
да разберете
бъдещето на
елетрификацията
и водорода в
транспорта,
посетете IAA
Transportation“

юли–август 2022
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Automechanika Frankfurt 2022:
Рестартът
Международният
автомобилен бранш
за следпродажбено
обслужване се
събира отново във
Франкфурт между
13 и 17 септември
2022 г. Множество
водещи компании
от над 60 държави
вече потвърдиха
своето участие.
Последните изявления
на основните играчи
в индустрията
подчертават
значението на
Automechanika
Frankfurt 2022
като най-важното
международно място
за срещи в сектора.
Наградите за иновации
на Automechanika
Frankfurt 2022 пък се
радват на рекорден
брой заявления за
участие.

Л

ичното общуване в мрежа е по-важно отвсякога, затова вече ще са налични допълнителни обособени пространства за работа в мрежа. Изложението ще бъде фокусирано върху всички актуални теми – автомобилната
логистика, устойчивостта, обученията, професионалното развитие и набирането на персонал.
Международната автомобилна индустрия
отново ще контактува по между си. Уникален
факт е, че през 2022 г. ще се проведат 9 изложения на Automechanika по света, последното от
които бе в Истанбул и приключи с шеметен успех. Automechanika Frankfurt остава най-важният международен търговски панаир за автомобилния пазар за следпродажбено обслужване.
Изложението ще се проведе в познатия му формат от 13 до 17 септември 2022 г., след което ще
идва отново на всяка четна година.
Automechanika Frankfurt е водеща междуна-
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родна платформа за автомобилната индустрия
и бранд № 1 за автомобилния пазар за следпродажбено обслужване. Това е международната платформа за индустрията, търговията и сервизите. И мястото, на което се срещат топмениджърите, вземащи важните за компаниите решения. 7 от 10 посетители на изложението са от
висшето ръководство на компаниите. Истинска
витрина за глобалната верига на стойност на автомобилния бизнес.
„Във времена на радикални промени иновациите са по-важни отвсякога“, каза Олаф Мусхоф, директор Automechanika Frankfurt

Automechanika Frankfurt 2022 –
новата концепция
Във Франкфурт всеки специалист от бранша
ще открие по нещо, а фокусът е върху иновациите и тенденциите. Изложението ще бъде богато
на панели и подсъбития като Relaunch Innovation
Awards и специалното шоу Innovation4Mobility.
Разбира се, постпандемично ще се акцентира
върху ивентите на живо и личните срещи, но ще
има и повече възможности за работа в мрежа.
Атрактивни ще бъдат и „закуската на CEO-тата“,
както и ежедневните „щастливи часове“.
Основните теми на изложението ще бъдат но-
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вите тенденции и иновации, устойчивите решения, работата в мрежа и трансферът на знания,
както и талантите, образованието и обучението
в бранша. В Innovation4Mobility основните теми
са е-мобилност и алтернативни горива. Гостите
ще научат всичко за батериите, е-задвижванията и инфраструктурата, за водорода и горивните
клетки, за алтернативните горива – LPG и био до
синтетичните горива. Тук са и свързаните автомобили с новите операционни системи, софтуери и автономното шофиране.
Форматът е специално шоу с 5 модула, което ще даде платформа за срещи на експерти от
индустрията, науката и изследванията. На едно
място ще видим продуктови витрини, стартъпи, научна лаборатория и Networking Lounge.
Участници в Automechanika Academy пък ще бъдат компании като Audi, ABB Германия, ADOBE,
BPW, Bosch Mobility Solutions, Boston Consulting
Group, Cluster Automotive, Cognizant Mobility,
Crain Communications, INTIS – Интегрирани инфраструктурни решения, KEYOU, Solaris Bus &
Coach и др.
Future Mobility Park ще предложи иновативен
курс за тестване и опит на открито. В тестовата
зона ще са разположени системи и станции за
е-зареждане, електрически превозни средства,
технологии за съхранение и акумулатори, алтернативни задвижвания и горива, бензиностанция на бъдещето, диспенсъри за гориво, инфраструктура на бензиностанция, работилница за
сервиз и конверсии, тестова зона за фотоволтаици: леки автомобили, автомобили за автономно шофиране, автомобили за работа, информационна зона за микромобилност, зона за регистрация и зона за представяне на компании.

Automechanika Innovation
Awards е на следващото ниво
Новите категории на Automechanika Innovation
Awards са е-мобилност, данни и свързаност, решения за работилници и услуги, части и технологични решения, каросерия и боя, автомивка и
грижа, аксесоари и персонализиране, автомобили за работа и мотоциклети. Участниците ще
бъдат оценявани от международно експертно
жури, а церемонията по награждаването е предвидена за 13 септември. Критерии за оценка на
Automechanika Innovation Awards са: иновативно
съдържание, икономическа ефективност, полза
за потребителя, безопасност и качество, устойчивост, принос към опазването на околната среда.

Фокусът е върху устойчивостта
Деня на реконструкцията експерти представят актуални теми и разработки в областта на преработката на автомобили в сътрудничество с APRA (Асоциация на преработвателите на автомобилни части). Специалното лого
Remanufacturing Competence ще идентифицира
компании в изложението, предлагащи продукти
и услуги в тази област.
Любопитно ще бъде и подсъбитието FIA
Smart Driving Challenge, спонсорирано от
Automechanika. Това е международно състезание
за водачи, които шофират интелигентно, екологично и безопасно и така печелят точки. Победи-

телят ще бъде отличен именно на Automechanika
Frankfurt.

Талантите, образованието и
обучението
Новата Асоциация за автомобилния пазар
за следпродажбено обслужване ще бъде платформа за всички професии, а Automechanika
Frankfurt като неин член стартира първите инициативи. Ключово място за талантите, образованието и обучението ще е 21 Galleria, която ще
се превърне в информационен център и точка за
контакти за учениците и младите специалисти.
Обученията ще бъдат с основен фокус върху отстраняването на щети от сблъсъци.
Обучителни работилници ще представят в детайли обучения за високо напрежение, изчисляване на разходите за щети, техники на съединяване (залепване, занитване, заваряване), избиване на външния панел, регулиране на фаровете,
ремонт на каросерията със системи за изправяне, монтаж на предно стъкло, ADAS калибриране, дигитализация и майсторство в индустрията
за боядисване.
Специално внимание ще бъде обърнато на
камионите, мотоциклетите и караваните. Всяка пета фирма изложител ще представи компоненти, резервни части или консумативи за камиони, автобуси и лекотоварни автомобили.
Логото Truck Competence ще отличава офертите и асортимента от продукти на изложителите
в този сегмент. K
Калоян АТАНАСОВ

В Innovation4Mobility
основните теми
са е-мобилност и
алтернативни горива.
Гостите ще научат
всичко за батериите,
е-задвижванията и
инфраструктурата, за
водорода и горивните
клетки, за алтернативните
горива – LPG и био до
синтетичните горива
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Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на
автомобилните превозвачи в България, пред списание КАМИОНИ:

С Пакет Мобилност целят да ни
изгонят от европейския пазар
Ако шофьорът го няма 45 часа в камиона и не е на сигурен и охраняем
паркинг, всичко може да се случи с товара му
– Господин Димитров, за съжаление, Европейският съд отхвърли жалбата на България за временно спиране на действащите регламенти на Пакет Мобилност. Какъв ще бъде
резултатът от това решение за българските
превозвачи?
– Съдът е отхвърлил предварителното спиране на изпълнението на регламента за Пакет Мобилност. Не сме и имали големи надежди в тази
посока, защото Европейският съд може да спре
такова законодателство само ако има нарушение на човешки права. Ситуацията по-скоро се
променя с датите на влизане в сила на тези регламенти. Вече се усеща един сериозен натиск
от държави като Франция, Белгия и Германия по
отношение на тълкуването и прилагането на тези
разпоредби. На триалозите в ЕС бе решено проверките за връщането на камионите да се правят
от националните компетентни органи, в случая
за нас това е ИА „Автомобилна администрация“.
В момента натискът е тези проверки да се правят
юли–август 2022

на пътя. Прибирането на камиона на 8 седмици е
заложено като едно от изискванията за установяване в държава – членка на ЕС. Но по тази логика трябва да ни проверяват на пътя и за финансова стабилност. Ситуацията е абсурдна и нелепа.
Пакет Мобилност бе промотиран уж като социален пакет за шофьорите, но вече се вижда каква е истинската му цел. Една крайпътна проверка по-скоро нарушава нормалния ритъм на работа на един водач. Браншът си има механизми за
дистанционни проверки на времената на управление на камионите.
Относно делата, ние продължаваме да вярваме, че по отношение на връщането на камионите ще бъде проявен здрав разум, защото това е
и непропорционална мярка с различна тежест за
всяка една държава. Едно е да приберем камиона в България, която е с малка икономика и недостатъчно товари, съвсем друго – в Германия, в
сърцето на Европа, с огромна икономика и безпроблемно намиране на товари.
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– Според приетите през март регулации не само камионите, но и ремаркетата трябва да се връщат до държавата по регистрация на всеки 8 седмици. Какви са първите отзиви от компаниите, членуващи в Камарата на автомобилните превозвачи в България, относно прилагането на този регламент?
– И тук нещата са извън контрол. Някой
от инспектората на транспортната комисия
на ЕС – DG Move, изведнъж забелязал, че
в регламента е написано „превозни средства“, което не били само влекачите, но и
полуремаркетата. Това е абсолютно бюрократичен подход. КАПБ е член на IRU и като
участници в различни комисии имахме
възможност да се срещнем с представители на DG Move, които демонстрираха абсолютна апатия по този въпрос. А има транспортни фирми, използващи само ремаркета на спедициите, други имат по-малко ремаркета, отколкото влекачи… Как ще
се прибират те? А и ремаркето е на практика непроследимо по пътя си. Така че регламентът сега е неприложим, което се отнася и за влекачите. Някои много искат да
ни проверяват на пътя, за да ни глобяват,
но към ден днешен ние трябва да пазим записите от тахографите за 28 дни назад. А 8
седмици са 56 дни… Тоест още няма механизми за тези проверки.
Целта на Пакет Мобилност е изтеглянето на флотите на по-малките държави като
нас от Западна Европа. България е малка
държава, но за размера си има един дос-

Превозвачите предлагат от
второкласната пътна мрежа в
тол системата да влязат само
силно натоварените участъци
с международен трафик
та солиден автопарк. Имаме и традиции в
транспорта, който наред с туризма е един
от основните двигатели на българската
икономика. За разлика например от големите чуждестранни вериги магазини българският транспортен бранш е регистриран в България и плаща данъците си тук.
Искат да ни принудят да регистрираме
фирмите си в западни държави и да плащаме данъци и осигуровки там, за да нямаме проблем с прибирането на шофьори и камиони. В тази насока бе направена
и поправката водачът да може да се връща

в експлоатационния център на компанията
си. А какво лошо има например един белгийски гражданин да си е направил сметката, че иска да развива транспортен бизнес
в България с реална фирма, база, офиси,
персонал? Нали това е целта на отворения
пазар? За щастие, все още преобладаващата част от транспортния ни автопарк е в
България, но това може бързо и рязко да се
промени, от което ще загуби страната ни.
– Очаквате ли увеличение на празните курсове заради новите регулации в
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На среща с турската браншова организация UND за разрешаване
на двустранните проблеми по преминаването на границата
Пакет Мобилност и в какъв размер ще
са негативите за бранша като увеличени разходи на един камион?
– Все още нещата са в междинна фаза
и не всички компании за започнали да изпълняват регламента. По данните на проучването, което правихме с KPMG, празните курсове от и за България се очаква да
бъдат около 53%. Празни курсове към момента почти липсват, тъй като транспортът
не търпи такъв тип загуби. Но проблемите
няма да са само празните курсове и увеличените вредни емисии. Има друг сериозен
проблем – как ще процедираме с навлото,
с цената на превоза от и за България? Навлото ще се срине, защото никой няма да
иска да прибира камионите си празни и ще
се взимат евтини товари само за да се намали загубата. От това най-потърпевши ще
са малките и средни фирми. Защото големите компании ще могат да си позволят да
се върнат на загуба, която впоследствие да
компенсират с транспортните си операции
в Европа.
– В тази сложна ситуация ще има ли
промяна в бизнес модела на българските транспортни компании, или промяна
в тарифите за транспортни услуги?
– При положение че ще се връща една
голяма флотилия камиони, промяната в
тарифите от и за България е невъзможна.
Превозвачите, които работят в Европа, ще
пробват да вдигнат цените там, за да покрият загубите от връщането на камиона.
Единственият шанс на малките и средни
превозвачи, разчитащи на българския пазар, е големите фирми да се пререгистрират в Европа и да отпадне необходимостта да си прибират камионите в България.
Другият вариант е това изискване да не
бъде спазвано, ако се окаже, че така ще
бъде икономически по-изгодно въпреки
глобите, и да разчитаме на здравия разум
на ЕК и Европейския съд то да отпадне.
– КАПБ е член на IRU, какви действия
предприема Международният съюз за
автомобилен транспорт, за да смекчи
негативните последици от Пакет Мобилност?
юли–август 2022

– В случая не IRU е организацията, която трябва да защити нашите национални
интереси, трябва да впрегнем собствените си сили и тези на държавата. IRU по-скоро е важна за нас като трибуна, където можем да изкажем мнението си, защото трябва да сме гласовити и да сме сигурни, че
гласът ни ще бъде чут, а мнението зачетено, така че да постигнем нещо. Освен това
IRU е средство за получаване на актуална
информация, защото организацията има
представител във всяка една работна група, касаеща транспорта в ЕС. Тази информация от първо лице е изключително важна
за нас, за да я пренесем към българските
институции и да работим с тях, за да защитим интересите си. IRU може да взима отношение в ЕК и по други актуални теми, например липсата на паркинги.
– Как оценявате промените в регулациите за каботажните операции с периода на „охлаждане“ от 4 дни за един камион, който на практика може да нарасне до 7 дни заради начина, по който се
изчислява?
– Каботажът не беше и все още не е толкова голям проблем за българските превозвачи за разлика от прибалтийските държави например. Българските превозвачи
традиционно правят каботаж за уплътняване на курсовете си. За нас проблемът е, че
Пакет Мобилност приравни интермодалните превози в частта за сухопътен транспорт.
Тоест, ако правим ферибот, след това сухопътен транспорт, това е каботаж. Както е каботаж и ако влекач закачи ремарке от пристанище в Германия например и го закара до
вътрешността на страната. А това е по-сериозен проблем за нас, тъй като имаме колеги, които правят този тип превози. Имаше български фирми, които имаха дела във
Франция за това и дори искаха да отнемат
лицензи. Ако това почне да се следи и проверява, на практика този бизнес ще може
да се прави само от местни компании, защото разстоянията са къси и трите каботажа се правят много бързо, след което трябва да излезеш за 4 дни.
– Възможна ли е 45-часовата почив-

ка на водачите извън кабината, след
като в Европа местата за настаняване
на шофьори и паркиране на камион с
ремарке не са достатъчни? На паркинг в
Белгия неотдавна бяха глобени над 100
шофьори…
– Относно проверката в Белгия, са били
глобени и 2 български компании за това, че
не са прибрали камионите си. Там е имало
двама души, командировани от ИА „Автомобилна администрация“, които по думите на присъствали служители от администрацията на IRU са говорили слабо езика
и не за защитили националните интереси
и позиция, след като България води дело
срещу връщането на камионите и въпросното се следи от държавните компетентни органи. Въпреки това те са допуснали
българските и румънските превозвачи да
получат такива глоби. Колегите споделиха, че масово не се спазват тези изисквания за 45-часова почивка. А реалността е
такава – освен че няма достатъчно сигурни паркоместа в Европа, броят на хотелите е още по-недостатъчен. Ако шофьорът
го няма 45 часа в камиона и не е на сигурен
и охраняем паркинг, всичко може да се случи със стоката му, особено на фона на засилената мигрантска вълна. Това води и до
проблеми със застрахователите, разви се
и нелегален бизнес с бележки за преспиване в хотел. Така че водачите махат картата от тахографа и остават на паркинга, защото са принудени, а и някои от крайпътните мотели предлагат такива мизерни условия, че шофьорите предпочитат да спят
в кабините си. Така че проверката в Белгия
е показателна как се справяме с това изискване и се надявам в ЕК да са видели, че
ние изпадаме в невъзможност да спазваме
това изискване.
– Държавата на практика не направи
нищо, за да спре резкия скок на цените на горивата. Какви, макар и закъснели, мерки трябва да бъдат предприети
според вас?
– Всъщност никой нищо конкретно не
ни е обещавал. Бяха обявени едни 25 ст.
на литър гориво намаление, но ако заредиш до 50 литра и не искаш фактура. Това е
абсурдно, защото по закон в рамките на 3
дни можеш да си поискаш фактурата. Все
едно автобусните превозвачи да намалят
с 20% цената на билетите и да спрат да ги
издават, за да не плащат ДДС. По отношение на акциза чакаме отговор от ЕК от месец април, а всъщност за всички косвени
данъци като акциза, имаме право да паднем под минималните ставки, стига да се
обосновем и да го защитим пред еврокомисаря по енергийните въпроси. Тук се получава парадоксът, че върху 33 евроцента
акциз се начислява друг косвен данък ДДС,
който качва цената на горивата с още едни
6,6 евроцента. Освен това горивото в България е с цетаново число 54, докато в Европа е 60, което при тях дава една икономия
от около 15% спрямо тук.
Откакто дойде кризата и цените на горивата скочиха, ние продължаваме да вна-
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сяме руски петрол тип „уралс“,
който е между 35 и 38 долара на
барел по-евтин от бренда. Така
че за последната година продажната цена на този петрол
не се е променила особено, но
той се купува от една компания,
дава се на друга за обработка
и накрая се предлага на пазара на цени като бренда. Показателно за това, че с цените на
горивата се спекулира у нас,
е, че цената на едро за транспортните фирми в момента е
същата или по-висока от цената на помпа в мрежата от бензиностанции на Лукойл. Това е
необяснимо, очевидно нещо на
пазара не работи както трябва,
а превозвачите искат просто да
няма спекула и да работят нормално с основния продукт, който ползват и който е основен
разход за нас. Така че държавата трябва да използва механизмите си, за да провери какво
се случва на пазара на горивата у нас. Защото цените в България съвсем не са най-ниските в Европа, както твърдят мнозина. А това засяга всички български граждани, защото ние
спокойно можехме да си увеличим оборотните средства и
да прехвърлим тежестта по-на-

татък по веригата, вместо да
търсим диалог с правителството по тези въпроси и да организираме протести, за да ни чуят.
– Съществува ли реална
опасност за оцеляването на
транспортния бранш у нас и
по-специално за по-малките
и средни компании да спрат
дейността си? Какво трябва
да се промени в тол системата, така че тя хем да събира
заложените в разчетите годишни приходи, хем това да
не става за сметка на българските превозвачи?
– Браншът има много по-сериозни проблеми, като например транспонирането и изпълнението на директивата за командированите водачи, така че
тол системата изобщо не беше
на дневен ред. Ние в България
сме новатори и успяхме да направим единствената тол система, която работи в ущърб на
превозвачите. Основната щета
е от неработещата тол система
и налаганите глоби от компенсаторни такси. Не е сработила машинката, шофьорът я пуснал на границата, а не 10 минути по-рано и тя не се е актуализирала, забавил си се по някак-

Държавата трябва да използва механизмите
си, за да провери какво се случва на пазара
на горивата у нас, смятат протестиращите

ва причина между две тол рамки за повече от 2 часа… Станахме най-големите престъпници
по границите – не можем да напуснем страната, защото нещо
не сработило, и ни е начислена
глоба, която трябва да платим
на място. Имаше дори парадокса с камиони в чужбина, на
които са им начислени глоби.
Хората са задържани с часове
на границите, докато не платят тези 750 лв. глоба. Едвам се
преборихме да накараме агенциите Митници и Пътна инфраструктура да спазват закона и
нашите шофьори да имат право да изберат друга санкция –
да платят максималния тол за
деня, плюс акт за административно нарушение, който впо-

следствие ние да можем да обжалваме в съда. Защото ние не
можем да заложим в навлото си
какво ще е настроението на нашата тол система – дали рамката ще ни снима или не, дали ще
платим 750 лв. повече... А например в Турция, ако си имал
някакъв технически проблем,
имаш право в рамките на една
седмица да си заплатиш незаплатените участъци, и вече си
изряден и коректен. Дори има
еврорегламент, който гласи, че
ползвателите на тол системата трябва да бъдат уведомявани за технически неизправности, преди да се пристъпи към
санкции и глоби. K
Въпросите зададе
Калоян АТАНАСОВ
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Недоволство и протести
за тол таксите и горивата

Превозвачите изтъкват, че представляват бизнес, който дава работа на хиляди хора и носи 20% от БВП, както и че спазват
законите на България и всички европейски законови норми.

Транспортният бранш посрещна едно „горещо“ откъм събития лято. А за проблемите му с тол
системата и ескалиращите цени на горивата не само не се вижда разрешение, а дори напротив –
те се увеличават заради бездействието и неадекватните действия от страна на държавата. На фона
и на правителство в оставка хаосът вероятно ще стане още по-голям, защото няма кой да взема и
прилага работещи решения

Н

и в клин, ни в ръкав, „в 12 без 5“ на последното си заседание отиващият си Министерски съвет реши да увеличи „поетапно“
тол таксите. Според представителите на бранша
предложените тарифи ще доведат до увеличение на цените на транспорта с до 20%, което пък
вероятно ще се отрази реципрочно и на цените
на стоките. Както и да се погледне, в настоящата
кризисна ситуация тази „мярка“ ще доведе единствено до повишаване на инфлацията.
Друг е въпросът, че с решението си представителите на правителството за пореден път не
изпълниха обещанието на ексминистър Караджов за диалог и съвместна работа с работни
групи при процедурата по увеличението на тарифите и обхвата на тол системата.
Очаквано превозвачите ще са принудени да
вдигнат цената на транспортната услуга, която
да покрие въпросното увеличение. Това ще се
предаде напред по веригата и най-потърпевши
ще са крайните потребители.
„Десетки пъти предупреждавахме, че в момент на галопираща инфлация и неконтролируем скок на цените на горивата увеличаването на
тол таксите е крайно неприемлив вариант“, коментираха от съсловната организация КАПБ.
Досега не са изпълнени и ангажиментите от
страна на правителството за пълен одит на тол
системата и да се промени моделът за калкулиране на компенсаторните такси, които плащат
превозвачите.
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Така според приетото вот МС решение от 1
юли тази година автомобилите между 3,5 и 12
тона, в зависимост от екокатегорията си, ще плащат между 6 и 9 стотинки за изминат километър
по автомагистрала. Тарифата за движение по пътища първи клас ще е между 5 и 8 стотинки на километър, а за второкласните пътища – между 2 и
3 стотинки.
От 1 януари 2023 г. тол тарифите е планирано да скочат съответно до между 10 и 13 стотинки за магистрала, между 6 и 9 стотинки за първокласен път, а за второкласните пътища – между 4
и 7 стотинки на километър.
От 1 юли автомобилите над 12 тона с 2 или 3
оси, според екокатегорията си, ще плащат между 16 и 20 стотинки за магистрала. Заплащането
за преминаване по първокласен път ще е между
13 и 17 стотинки на километър, а по пътища втори клас – между 9 и 11 стотинки. От 1 януари 2023
г. тарифите ще бъдат от 26 до 30 стотинки за километър преминат по автомагистрала, между 22
и 25 стотинки за пътища първи клас и между 19 и
23 стотинки за второкласните пътища.
При автомобилите над 12 тона с 4 повече оси
цената на километър от 1 юли т. г. ще е в границите от 15 стотинки за второкласен път за превозно средство категория ЕВРО VI, EEV и 32 стотинки за категории ЕВРО 0,I, II при пътуване по магистрала. От 1 януари догодина цената ще е от 29
стотинки за второкласен път за най-високия евро
клас и 43 стотинки за изминаването на киломе-
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тър по автомагистрала за товарен
автомобил категории ЕВРО 0,I, II.
Според категорията на превозното средство и класа на пътя автобусите между 3,5 и 12 тона ще от
1 юли плащат между 1 и 5 стотинки за километър, а от 1 януари догодина между 2 и 8 стотинки. Тези
с тегло над 12 тона – между 1 и 6
ст./км от юли и между 3 и 9 ст./км
от догодина.

Както се казва –
честито на
печелившите!
В същото време България продължава да е единствената страна
ЕС, която все още не е взела мерки срещу покачващите се цени на
горивата и не е защитила по никакъв начин гражданите си срещу галопиращата инфлация.
Преговорите с транспортния
бранш и исканията, с които излязоха превозвачите, за пореден
път останаха без реакция от страна на държавата. От серията водени диалози останаха само мъглявите обещания, а бензинът и дизелът вече гонят критичната граница
от 2 евро на литър по колонките на
бензиностанциите. Тези факти накараха Обединения транспортен
бранш да подкрепи гражданските
протести срещу високите цени на
горивата.
„Защото българските граждани ежедневно плащат все по-високи цени, докато всички страни
– членки от ЕС, взимат адекватни
мерки за подкрепа на гражданите и бизнеса в екстремната ситуация, в която се намираме“, заявиха от СМП.
Обединеният транспортен
бранш уточни, че всички действия на превозвачите до момента
и за в бъдеще нямат никакъв политически характер, няма промяна в исканията им, поставени
пред изпълнителната власт преди повече от два месеца. Превозвачите изтъкват, че представляват
бизнес, който дава работа на хиляди хора и носи 20% от БВП, както и че спазват законите на България и всички европейски законови норми.
В деня на оставката на кабинета Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи, заяви,
че браншът очаква „най-вредният министър на транспорта да ги
освободи от присъствието си“, а
ако министърът си остане на поста, се очакват нови блокади на пътища.

„Когато започнахме да говорим за горивата, цената им беше
2,50. Оттогава досега има над
40% скок на цените им. Над 15–
20% се увеличи транспортната
услуга заради горивата, оттам
това се отрази на цената на продуктите,“ посочи Арабаджиев.
По думите му, всички фирми
са притиснати до стената, а някои
вече са прекратили дейността си,
тъй като това е основно перо в
разходите им. От бранша добавиха, че няма реално изпълнение
на никое от исканията им, поставени пред изпълнителната власт
преди повече от два месеца. K

От 1 юли автомобилите над 12 тона с 2 или 3 оси,
според екокатегорията си, ще плащат между
16 и 20 стотинки за магистрала
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Защо водородът е част от бъдещето
на транспорта и енергетиката

Бъдещето специално на транспорта ще бъде многолико. За всеобщо неудобство в него има място
и за превозните средства с батерии, и за водородните горивни клетки, и за синтетичните горива.
А ако еколобито успее да наложи отхвърляне на ядрената енергетика, устойчивото развитие на
европейската енергетиката е немислимо без активното участие на водорода.

У

силената пропаганда създаде необоснованото, но преобладаващо мнение, че:
)) декарбонизацията на Стария континент зависи основно от транспорта;
)) транспортът може да се декарбонизира чрез
електрифицирането му.
Транспортът в мащабите на Европа, а и на света е признат за източник на между 25 до 29 на сто
от парниковите газове (основно въглероден диоксид). Значително по-голямо е замърсяването, дължащо се на бита и енергетиката. А електрифицирането праща транспорта тъкмо към основния продукт на енергетиката – електрическата енергия, чието производство е и още немалко
време ще бъде свързано с използването на фосилни енергоносители. За да се прикрие очевидната несъстоятелност на този ход, започна жонглиране с понятията и бе лансирана тезата „Чистите превозни средства/ПС да използват чиста енергия – от възобновяеми енергоизточници/ВЕИ“. Което е нонсенс, тъй като е възможно
единствено на хартия: токът, който тече в електропреносните мрежи, е смес от производства
по различни технологии, вкл. от въглища, природен газ, торф, атомни електроцентрали. И дори
по магически начин „чистата“ енергия да се насочва само за транспорта, за всички останали
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потребности остава „мръсната“ електроенергия.
Следователно големият проблем е замърсител
№ 1 – енергетиката, но далеч по-лесно да се манипулират милиардите потребители на моторни
превозни средства и да се събират пари от тях.

Блянът ВЕИ енергетика
Оптимисти говорят за увеличаване на добива
на чиста енергия (като дял и в абсолютни измерения) от възобновяеми източници – ветрогенератори и фотоволтаици. В Европа възможностите за разширения и в двете направления не са
неограничени (Според обединението Fraunhofer
(76 института и изследователски центрове) индустриално развитите държави от Европа нямат
климатичните и географски дадености, за да задоволят потребностите си от зелена енергия и
ще разчитат на внос. Оценките са, че Германия
може сама да произвежда до 15% от необходимия ѝ водород.), а двете технологии създават и
екологични проблеми. Дори те в някаква степен
да бъдат преодолени, остава огромното предизвикателство: добивът на електроенергия от фотоволтаици и ветрогенератори е непостоянен и
неуправляем, тъй като зависи от природни фактори като време на денонощието, наличие, посо-
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ка и сила на вятър и т.н. В България производството от ВЕИ през лятото надхвърля 4 до 5 пъти
това през зимата. Също непостоянно е и потреблението на енергия по време и райони. Така всяка ситуация, при която потреблението чувствително надвиши производството, става критична.
Отказът на Европа в името на енергийна независимост от балансирането на пиковите натоварвания чрез използване на парогазови електроцентрали на природен газ засилва необходимостта от технология за надеждно и продължително съхранение на излишъците от енергия до
времето, когато се налага тяхното използване.
При всичките си ценни качества електроенергията е трудна за съхраняване. За отложеното ѝ
ползване се ползват различни сценарии:
)) с краткосрочно съхранение – в рамките от няколко часа до денонощие-две, напр. за посрещане на пикови натоварвания;
)) дългосрочно – т.нар. сезонен енергиен баланс
(запазване на енергията, генерирана през летните месеци, до периодите на трайно увеличена консумация).
Батериите от акумулатори са първосигналното и единствено реакция на онези, които са съвсем на повърхността на проблемите. Такова е и
решението на МС от началото на април за актуализация на Националния план за възстановяване и развитие: „Отпадане на изграждането на
парогазова централа и свързаните с нея газопроводи с оглед избягването на зависимост от
външни енергийни източници. Вместо използването на газови мощности като „преходно гориво“
постигането на зеления преход се предвижда да
се постигне чрез инфраструктура за съхранение
на енергия с обща мощност 6000 MВтч с цел отдаване на съхранена евтина енергия в пиковите
часове и осигуряване на необходимото балансиране на възобновяеми мощности.“
На вас, читатели, предоставяме да сметнете
колко „зелен“ е такъв преход и колко ще струва
„в зелено“ с инфраструктура от Li-Ion батерии,
като знаете, че:
)) при най-съвременните производства на батерии се отделят не по-малко от 100 кг СО2 еквивалент на 1 (един) кВтч;
)) за 2022 година очакваната цена за Li-Ion батерии е 132 $/кВтч.
Верните отговори са: поне 600 000 000 кг СО2
еквивалент и не по-малко от 792 млн. долара
само за батерии!
Както при всички акумулатори, и при литиевойонните съществува саморазреждане и вътрешните загуби растат с времето. След 5 години експлоатация в оптимален режим капацитетът им
намалява с 10 на сто. При смущения в система-

та за охлаждане високата им работна температура (≈ +70 °С) може да причини пожари, изтичане
на електролит и образуване на силно корозивна
и токсична флуороводородна киселина, разяждаща и бетон, и стъкло. Какви са последствията
от 59-часов пожар в един от четирите контейнера на модул с 20 Мегавата батерии за съхранение на енергия в Ливърпул, Англия, може да научите, ако последвате линковете, дадени вдясно:

До 2025-а в България
ще трябва да има поне 5
станции за зареждане с
водород

Водородът – 3 в 1
Батериите са скъпи, вредят на екологията
(производството, експлоатацията и рециклирането им) и подхождат за непродължително съхраняване на електроенергия. Водородът/Н2 притежава далеч по-добри възможностите: едновременно е средство за акумулиране на енергия
и гориво/енергиен носител, а и изходна суровина. Стратегическото му предимство е, че може
да се използва двупосочно:
)) за производство на енергия (като гориво в ДВГ
или в горивна клетка);
)) за акумулиране на електроенергия (получаване на Н2 от електричество и вода).
Тази му обратимост го прави удобен балансьор, който съхранява в трансформиран вид излишъка от енергия до момента, когато тя трябва
да се ползва. Тогава от водорода с помощта на
горивни елементи/клетки се произвежда електроенергия.
Общият КПД на тези процеси е по-нисък, отколкото при батериите, но решава генерално
проблема с дългосрочното съхранение без загуби, прогресиращи с времето – фактор, който Ев-
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Великобритания е напред в
използването на автобуси с
водородни горивни клетки

ропарламентът определи като ключов за енергийната независимост на континента.
От гледна точка на енергетиката качествата на
водорода са безспорни, но пред по-широкото му
използване стоят регулаторни пречки (има сигнали от Брюксел, че се работи за постепенното
им решаване) и други, свързани с възможностите да се произвежда чист Н2 в големи мащаби и с
неговата себестойност.

Водородът – чист или…
Амбициозните планове за декарбонизация
на Европа до 2050 година имат предвид „зелен/чист“* водород, т.е. произведен изцяло чрез
електролиза, ползваща ток от ВЕИ. Но между желанията и възможностите стоят сериозни препятствия и засега зеленият водород е под 5 на
сто от общото произвеждано количество. Останалата част е „сив“ (реформинг на природен газ),
син (пак от природен газ, но с улавяне на отделяния въглерод) или кафяв (от въглища) и нейното
производство е съпроводено от емисии на парникови газове (въглероден диоксид, водни пари,
метан, озон, азотен оксид и др.).
Производството на зелен водород е ресурсоемко: за електролизата на 1 кг Н2 (11,123 нормални куб. м) са необходими приблизително 50
кВтч + 10 л вода. Това е и една от причините чистият водород да е 2–3 пъти по-скъп от водорода,
произвеждан от изкопаеми горива. Обнадеждава фактът, че за последните десет години цената
му е станала двойно по-ниска, а някои прогнози
сочат, че може да намалее с още поне 50 на сто
до края на десетилетието.
В момента и в близкото бъдеще (поне до
2025-а) схемата за преход към водород, изцяло
добиван по идеалния/ чист начин, е неосъществима. Страните, които широко използват Н2 за
битови и промишлени цели (напр. Великобритания), разчитат на водород, който не е зелен. Ситуацията напълно повтаря тази с батериите, които се зареждат с ток от енергиен микс, който съвсем не е чист.

Repower
ЕС трескаво предприема мерки, за да промени баланса в полза на чистия водород. Рязко
се увеличават инвестициите (предвидени 430
млрд.) с основна цел до края на десетилетието
общата мощност на електролизерите на Стария
континент да надхвърли многократно инсталираните понастоящем мощности в света. В дискусия, проведена на 5 май, на шестимата големи производители на електролизьори е зададен
въпрос „Ще се справите ли със 100 ГВт електролиза?“. Те са отговорили утвърдително, но са
поставили контравъпроса „Ще ни осигурите ли
достатъчно енергия и потребление?“
Газовата директива и планът REPowerEU насочват към невероятно увеличаване на производството и потреблението на водород, с цел
да се компенсират щетите от ограничаването на
доставките на природен газ от Русия. Предвижда
се разработване на водородни коридори в Средиземно и Северно море. Поставена е цел до
2030 г. ЕС да произвежда 10 млн. тона възобновяем водород и да внася още толкова за заменяне на природния газ, въглищата и петрола в трудни за декарбонизиране индустрии и транспортни
сектори. Доколко изпълнима е тази цел, за която годишно на ЕС са необходими 500 000 000 000
кВтч само за производството, без дистрибуцията?
За ускоряване на водородните проекти се заделя допълнително финансиране от 200 милиона евро за изследвания, а ЕК се ангажира да
оцени до лятото първите важни проекти от общ
европейски интерес.
Не липсват и утопични призиви като на Франс
Тимерман, изпълнителен директор на европейския зелен договор, който призова „…да се втурнем към възобновяемата енергия със светкавична скорост“. Неговите блянове за евтина, чиста
и потенциално в неограничени количества енергия от възобновяемите енергийни източници
рязко контрастират с нивото на технологиите и
природните дадености в Европа. Чистата енер-

* Използваме популярното определяне произхода на Н2 с цветове, но доклад на Комисията по
промишленост, изследвания и енергетика към ЕП препоръчва те да се изоставят и различните форми на водорода да се класифицират в съответствие с независима, научнообоснована оценка.
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гия очевидно ще е още по-скъпа и това ще почувстваме всички.

Колко е трудна задачата
Факти за мащабите на прехода, желан от
Брюксел:
)) Близо 6,3 млн. камиона осъществяват 73,1%
от превозите на товари в ЕС;
)) Едва 3,4% от продадените през 2021 година
нови камиони в ЕС са с алтернативно задвижване (на батерии, плъгин хибриди, хибриди и
с алтернативни горива), останалите 96,5% са
дизелови и 0,1% са бензинови.
)) Делът на алтернативните задвижвания в автопарковете от тежки товарни автомобили (категория N3) е под 1%.

Водород и транспорт
Докато бъдещето на водорода в енергетиката, бита и промишлеността (като акумулатор на
енергия и като гориво) изглежда без алтернатива, пред навлизането му в транспорта има проблеми за решаване. Електромобилите с батерии
(BEV), независимо от генетичните им недостатъци, имат сериозна преднина във времето пред
ПС с горивни клетки (ГК) на водород. Все още
Hyundai са единствените товарни автомобили с
водородни горивни клетки в редовно производство и достъпни на пазара. 36-тонните композиции, участващите в проекта в Швейцария (камион 4х2 и двуосно ремарке), които до 2025 година трябва да достигнат 1600 бр., носят 31 кг Н2 в
7 резервоара. ГК 2х90 кВт, помощна батерия 72
кВтч/630 В, макс. мощност на електродвигателя
350 кВт, 3400 Нм, автономност около 400 км.
Голямата седморка от Европа разполага с
концептуални решения и прототипи. По-напред
са неколцина производители на Н2 автобуси за
градски превози.
В полза на BEV са и множеството законодателни препятствия пред всички останали конкуренти, които тепърва ще трябва да се отстраняват на ниво европейско и национално законодателство.
Вместо чрез ГК водородът може да задвижва ПС, като се използва за гориво в ДВГ. Такива
примери с автомобили имаше още преди десетилетия, а през м.г. камион на DAF с ДВГ на водо-

род получи награда за иновативност. Водородът
е енергоносител с висока енергийна плътност:
33,6 кВтч/кг, поне 2,4 пъти по-висока от тази на
дизеловото гориво. Li-Ion батерия може да отдава 0,15 – 0,18 кВтч/кг.
Като път за увеличаване на автономността се
очертава повишаване на налягането на водорода
в резервоарите на превозните средства от 300
бара (в това състояние 1 литър съхранява 0,75
кВтч) или 350 (Hyundai) на 700. За сравнение:
енергийният еквивалент на 1 л бензин е 8,7 кВтч.
Блазнещо по-висока е енергийната плътност на
течния водород – 226 кВтч/л. Уви, втечняването му настъпва при -253°С – температура, чието достигане и поддържане изисква мощни криогенни инсталации и голям разход на енергия,
така че това решение засега е далеч от търговско реализиране.
Ако транспортната индустрия все пак залага
на използването на водорода в ГК, то е заради
съчетанието от екологични и технико-експлоатационни преимущества. В този случай, независимо от поне двойно по-ниската енергийна ефективност спрямо BEV (основно заради електролизата), налице са безспорни предимства:
)) осигурява автономност, съпоставима с тази на
товарните автомобили с ДВГ;
)) при използване на бутилки от композитни материали (тип IV) целият комплект, осигуряващ
енергия, е двойно по-лек от батерията – фактор, който е особено ценéн при по-тежките товарните превози, тъй като става въпрос за разлика от няколкостотин килограма;
)) времето за зареждане е колкото при конвенционалните течни горива – несравнимо по-късо от това при батериите;
)) въглеродният отпечатък от производството на
ПС с ГК на водород е многократно по-малък от
тези с батерии.
Водородът и ГК ще са неизбежен избор в
транспортните средства, където теглото на батериите е тежък или непреодолим проблем: тежки товарни автомобили и композиции, локомотиви и жп композиции, плавателни съдове. Предимствата на ГК пред батериите са толкова посилно проявени, колкото по-тежки са ПС. А синтетичният керосин е най-добрата алтернатива за
авиацията. K
инж. Радослав ГЕШОВ
Азия е значително
пред Европа и САЩ
в проектирането и
производството на камиони
с горивни клетки
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Schmitz Cargobull представи
новостите преди IAA 2022
На пресконференция
под мотото Иновации
за транспортна
ефективност, Schmitz
Cargobull представи
акцентите от продукти
и услуги, с които
компанията ще участва
на изложението
IAA Transportation 2022
(20–25 септември,
Хановер, Германия)

С

ъбитието на Schmitz Cargobull преди IAA
Transportation 2022 се проведе на 22-23 юни в
завода за самосвални полуремаркета на компанията в Гота, Германия. То бе официално открито
от Андрес Шмиц, главен изпълнителен директор на
Schmitz Cargobull, който запозна аудиторията с историята на компанията и на самия завод, представи
актуални данни за немския производител и направи
анализ на моментната ситуация на пазара.
Производственото съоръжение в Гота е разположено на внушителната площ от 450 000 кв. м, в
него работят над 700 души, а на всеки 30 минути оттам излиза по едно готово самосвално полуремарке. За последната финансова година там са произведени над 5000 полуремаркета. През 2022 г. заводът навършва 25 години, откакто е собственост
на Schmitz Cargobull. Като основни предизвикателства, с които компанията се сблъсква напоследък,
бяха отчетени свързаните с войната в Украйна липси на някои суровини за производство на превозните средства, за които се търсят адекватни алтернативи. Въпреки всичко, Schmitz Cargobull продължава да се представя доста добре на пазара и заема лидерско място в Европа за производство и продажба на самосвални полуремаркета.

Иновации за транспортна
ефективност
Schmitz Cargobull представи портфолиото си от
иновативни транспортни решения, които да помогнат на клиентите на компанията за намаляване на
юли–август 2022

общата цена на притежание на автопарка (TCO).
Продуктите и услугите, на които производителят
ще заложи по време на IAA Transportation 2022, ще
се съсредоточат върху аеродинамиката, която ще
спомогне за намаляване на емисиите и разходите
за гориво, ефективността на охлаждане на товари
с помощта на контролирана температура, редуциране на теглото на превозното средство, като същевременно се запазва стабилността и здравината, както и използването на телематични данни за
по-голяма ефективност.

Ново самосвално полуремарке
за строително приложение
Новото самосвално полуремарке за строителството Schmitz Cargobull S.KI, което бе представено премиерно за първи път по време на събитието
в Гота, впечатлява с по-големия си капацитет на полезен товар, а също с подобреното си управление,
както и със здравата и стабилна конструкция, постигната благодарение на новото поколение рамки и каросерии. Моделът се предлага в три версии:
STANDARD, LIGHT, която позволява максимално голям полезен товар, и HEAVY-DUTY за лоши терени и екстремални условия. В зависимост от приложението, нивото на товара и желания обем на конструкцията, полуремаркето може да бъде поръчано
и с четири различни дължини – 7,2, 8,2, 9,6 и 10,5 м.
Стоманените шасита на самосвалните ремаркета S.KI винаги са се характеризирали с идеален баланс между оптимизирано тегло, издръжливост и
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Новото самосвално полуремарке за строителството
впечатлява с по-големия си капацитет на полезен товар

Полуремаркето EcoFLEX вече е оборудвано с нова
аеродинамична кутия за съхранение – EcoPack
стабилност при ежедневна употреба. Основното
подобрение на дизайна на модулната конструкция на новото самосвално ремарке за строително приложение е позволило да се постигне намаляване на теглото от 45 до 110 кг в зависимост от
дължината и конструкцията на рамата.
Производството на новото самосвално полуремарке S.KI е планирано да започне в края на
първото тримесечие на 2023 г.

Аеродинамичен карго
транспорт със Schmitz
Cargobull EcoGeneration
Откакто Schmitz Cargobull пусна на пазара полуремаркетата EcoGeneration през 2021 г., интересът към моделите от тази гама (EcoFLEX,
EcoVARIOS и EcoFIX) нарасна значително. Иновативната аеродинамична форма на полуремаркетата EcoGeneration намалява въздушното съпротивление, благодарение на което разходът
на гориво се редуцира с до 10%, без ограничения в товара. Намаляват се и въглеродните емисии. Ако е необходим пълен товарен капацитет,
задната височина на EcoFLEX и EcoVARIOS може
да бъде променена бързо и лесно чрез добре познатата VARIOS технология. Всички полуремаркета са стандартно оборудвани с телематиката
TrailerConnect®, чрез която се осигурява незабавен достъп до Telematik-портала, приложенията beSmart и beUpToDate на Schmitz Cargobull.

Иновативната аеродинамична форма на полуремаркетата
EcoGeneration намалява въздушното съпротивление

През 2022 г. заводът в Гота, Германия, навършва 25 години,
откакто е собственост на Schmitz Cargobull

Голямо предимство е, че телематичната система
също така може да следи за височината на ремаркето, т.е. сензорите могат да открият дали
покривът е повдигнат и дали е настроен на аеродинамичен режим.
И трите модела от гамата EcoGeneration вече
се предлагат както със стандартни брезенти,
така и с брезенти POWER CURTAIN. Брезентите
POWER CURTAIN разполагат с всички сертификати DIN EN 12642 Code XL. Като опция каросерията на полуремаркетата може да бъде оборудвана и в съответствие с изискването за превоз на
напитки DL 9.5.
EcoFLEX вече е оборудвано с нова аеродинамична кутия за съхранение, известна като
EcoPack – функция, в момента предлагана изключително от Schmitz Cargobull. Специалният аеродинамичен дизайн на EcoPack подобрява циркулацията на въздуха, помагайки не само
да се спести още повече гориво, но и да осигурява повече място за съхранение, особено подходящо например за резервни гуми. При проведените практически тестове благодарение на
EcoPack са постигнати допълнителни икономии
на гориво до 3%.
Друга новост е вътрешното LED осветление на
полуремаркетата от гамата EcoGeneration, което предлага повишена видимост и следователно
подобрява безопасността по време на товарене
и разтоварване. K
Мартин СЛАВЧЕВ
Гота – София
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Einride създаде найинтелигентното е-ремарке
Шведската компания
за транспортни
технологии Einride
представи изцяло
новата си концепция
Einride Trailer. Това
е електрическо
„умно“ полуремарке
от ново поколение,
управлявано от
операционната
система на компанията
– Saga

E

inride Trailer бе представено на потребителската конференция Einride Mesh и бе описано като първото по рода си електрическо
полуремарке, което ще е работещо решение за
оптимизиране както на използването на автопарка, така и на крайната цена на транспортните операции.
От Einride твърдят, че ремаркето е проектирано за безпроблемна интеграция с електрическите и автономни превозни средства на компанията – Pod и камионът, произведен от BYD.
Голямата новина е, че Einride Trailer ще бъде
съвместим и с конвенционалните електрически
влекачи, което предполага много по-голям пазарен дял за продукта. Но това не е всичко. Твърди
се и че Einride Trailer може да увеличи пробега на
е-влекачите с до 650 км с едно зареждане благодарение на интегрираните си батерии с капацитет от 320 кВтч.
Благодарение на интегрираната дигитална
платформа Einride Saga Einride Trailer ще предоставя базирана на изкуствен интелект информация за превозвания товар. По-конкретно ремаркето ще предлага данни в реално време за ключови точки в транспортната операция, включително
планирането на маршрут за товарене и разтоварване, оптимално товарене на ремаркето, наблюдение на товара и превантивна поддръжка.
Ремаркето е оборудвано и с камери и сензори, позволяващи постоянно наблюдение и охрана на товара в реално време.
„Новото превъплъщение на ремаркето за поефективно движение на стоки и по-ниски общи
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разходи за операции на автопарка се очаква в
края на 2023 г. То е оборудвано с авангардни технологии на Einride, които ще разкрият пълния
потенциал на флота. Това е производителност
от следващо ниво благодарение на дигиталния
„мозък“ на Einride – Saga. Einride Trailer предоставя уникални данни за оптимизиране на товара и
производителността на ремаркето – от планиране на маршрути, управлявано от изкуствен интелект, до цялостно наблюдение на товара – включително прогнозна поддръжка. И всичко се случва в реално време.
Пренасяме чистото електричество до там, където никога не е било преди. Ремаркето е проектирано за безпроблемна интеграция с електрически и автономни влекачи и позволява е-пробег до 650 км. Ненадмината в класа си батерия,
която води електрическите тежкотоварни превозни средства още по-далеч само с едно зареждане. Ремаркето е напълно готово за работа
със зареждане в рамките на 30 минути. Това е нов
достъп до чистия, безопасен и ефективен начин
за транспорт. С електрически и автономни превозни средства, координирани от интелигентна
мрежа, можете да станете екологичен и надежден за бъдещето бизнес.“ Така от Einride представят иновативния си продукт.
Проектът Einride не е финализиран, тъй като
са планирани и допълнителни спецификации в
дизайна на ремаркето. Въпреки това компанията планира да започне пилотно производство на
Einride през 2023 г.
Освен иновативното ремарке Einride обяви и

ПРИКАЧНА ТЕХНИКА » EINRIDE СЪЗДАДЕ НАЙ-ИНТЕЛИГЕНТНОТО Е-РЕМАРКЕ

Ремаркето е проектирано за безпроблемна интеграция с електрически и автономни
влекачи и позволява е-пробег до 650 км
нови функционалности в своята дигитална платформа Saga. Първоначално разработена през
2021 г. във връзка с официалното разширение на
Einride в САЩ, Einride Saga получава разширен и
преработен потребителски интерфейс на оригиналните си приложения – Evolve, Explore, Book и
Orchestrate. Клиентите на компанията ще имат
достъп до тези нови функции от октомври 2022 г.
Компанията представи и Einride Extend – API
базирана платформа, която позволява достъп и
мащабируема интеграция на софтуера на Einride
в по-голяма екосистема от спедитори и превозвачи. Einride Extend прави моделите, данните и
изкуствения интелект на Saga достъпни в соф-

туер с отворен код. Алфа версия на Book API ще
бъде първото налично предложение на платформата, което ще отваря база данни за поръчки на
транспорт чрез Einride Saga. Платформата ще
бъде достъпна в края на 2022 г. за съществуващи клиенти.
И накрая, стартъпът Einride предостави информация за три допълнителни приложения,
които ще бъдат въведени в бъдещи актуализации на платформата си. Това са Deliver с инструкции за водачите, Dock за връзки между терминалите за доставка и Own за мониторинг на рентабилността. Приложенията ще бъдат пуснати
официално през 2023 г. K
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ОБОРУДВАНЕ

Autopromotec 2022
Силно международно
участие на фирми
и гости в Болоня
въпреки по-скоро
локалния характер
на изложението и
очаквания форум
Automechanika във
Франкфурт. Една от
причините за помалкото изложители
на Autopromotec е,
че през тази година
се провеждат и двете
събития, при това
с разлика от само
3 месеца. А във
Франкфурт се очаква
голямото премерване
на силите, което да
покаже кой как е
преживял кризата и
как се е подготвил
за следващата, тъй
като загубата на
руския и украинския
пазар е чувствителна
за голяма част от
производителите

К

ризата и Covid-19 забавиха и бизнеса с инструменти, машини и съоръжения за автосервизите. Сложната ситуация се отрази и на изложението в Болоня. Някои от големите участници – традиционни производители
и ключови фигури в бранша, не участваха, вероятно водени от желанието да „опипат почвата“
на първото голямо европейско изложение след
Covid вълнàта. Отсъстваха две от най-големите
корпорации за автосервизно оборудване, опериращи в Европа:
)) групата Nexion (Corghi, HPA, Mondolfo Ferro,
Orlandini, SICE, Stenhoj, Teco, Bright) – сериозен фактор и играч;
)) Rotary – най-големият производител на подемници, който е в състава на североамериканската корпорация Dover заедно с ключови
италиански производители на оборудване, каквито са Ravaglioli, Butler, Sirio и Space.
Компаниите, които пък се престрашиха да
участват, се срещнаха с клиенти, показаха, че
съществуват, на пазара са и бизнесът не спира. Впечатлението е, че всички са засегнати, но
опитват да запазят дистрибуторските си канали
и партньорите си по места.

Ситуацията
Тя напомня за тази с бутилката, която според
едни е наполовина пълна, а за други е празна наполовина. На единия полюс са въздържаността и особено опасенията за неясното бъдеще на
бранша предвид нарушените вериги за доставки, увеличаващите се цени на материалите и на
носителите на енергия. Плюс задълбочаващият
се недостиг на кадри – проблем за целия ЕС.
От друга страна, въпреки пандемията през
миналата и особено през сегашната година продажбите на сервизно оборудване рязко са се
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увеличили. Няма оплаквания от липса на работа, някои заводи дори са преминали на трисменна работа 6 дни в седмицата. Факторите, които
задържат по-нататъшното развитие на предприятията от този бранш на Ботуша, са смущенията
в доставките и поскъпването на енергията и суровините.
Трафикът в Европа не намалява, въпреки че
горивата поскъпват, а продажбите на нови автомобили спадат. Неминуемият резултат е застаряване на парка – средната възраст на леките
автомобили за ЕС надхвърли 11,8 години, което
пък увеличава работата за сервизите.
Autopromotec 2022 бе опит да се провери дали
има място за традиционния начин на общуване
и презентиране на продукти, работят ли още познатите схеми. Категоричният отговор е, че работят. След паузата от две години хората жадуват да общуват пряко с други хора. Участниците в
Болоня се бяха постарали и представянето им бе
на ниво – с традиционни, и с иновативни продукти. Немски, а и други производители използваха щандовете на италианските си дилъри, за да
присъстват и покажат продуктите си.
И ако изложението бе по-малко от традиционния формат, да не забравяме, че то е първото
след пандемията и се проведе във време, в което пътуванията на хора в Европа са все така подвластни на ограниченията.

На западния фронт
(почти) нищо ново
В Болоня имаше и иновативни продукти, но не
те бяха на фокус, а потвърждението „Бизнесът е
тук, изложението има смисъл, с живия контакт
и допир до продуктите то остава класическото
място за правене на бизнес“.

ОБОРУДВАНЕ » AUTOPROMOTEC 2022
Малкото нововъведения на Autopromotec са обясними: през последните две години тази индустрия работи в условията на
пандемия и на неизвестност какво ще се
случи, някои предприятия и офиси бяха затворени, и е естествено новите разработки
да изостанат. Бумът на поръчки в момента
също отклонява вниманието от тях и вероятно тяхното време ще настъпи, когато ситуацията са нормализира.
За сметка на това прагматичните решения печелят терен. Например Hunter, чието участие тук по традиция е силно, показа
новите си модели от актуалната гама: машини за гуми, стендове и системи за бърза проверка на автомобила (Quick Check
Drive). Разработва се и аналогична система за бърза проверка на товарни автомобили и ремаркета. Тя измерва при движение с ниска скорост (около 5 км/ч, напр.
на входа на сервиз или голям автопарк)
геометрията на мостовете на превозното
средство и състоянието на протекторите
на всички гуми.
Практично решение за товарни автомобили е моделът за балансиране HUNTER
HD Elite, който натоварва с една ролка гумата в процеса на работа и по този начин
измерва не само овалност на колелото/отклонение от окръжност, но и нейния диаметър. Последното е изключително важно
и полезно за сервизи, когато куплират сдвоени гуми за двигателни мостове. Гуми
с номинално еднакъв размер от различни
производители често имат различен външен диаметър. Причините за това са различни, но между тях основни са допускът на
статичния радиус и различният радиус на
търкаляне на гумите от различни скоростни класове. А когато сдвоените гуми са с
различен диаметър:
)) тази с по-големия диаметър носи по-голяма част от натоварването;
)) периферните им скорости са различни,
т.е. едната боксува спрямо другата.
Резултатът е един: ускорено износване.
Особено важно е контролирането на
този процес при монтиране на регенерирани гуми заради възможността каркасите да са от различни производители и/или
модели, нееднакво престъргани, с различен протектор и т.н.
Производителите на машини за монтаж/демонтаж на гуми продължават да залагат на моделите за висок клас, вкл. за
RunFlat, като това важи в еднаква степен за
конвенционалните и за електрическите автомобили.
Почти всички производители продължават да разработват системи за калибриране на ADAS (Advanced Driver Assistance
Systems) – решения, които съществуват
при автомобилите с ДВГ и се очаква да получат допълнително развитие при електрически задвижваните автомобили и особено
при автономните.
Система, разработена от Brain Bee, която не изисква стенд за геометрия, позво-

Текст към 150307 – Уред за настройване на матрични и интелигентни
фарове. Съответният софтуер за диагностика на борда, била тя OEM или
следпродажбена, позволява настройването на всеки фар. При матричните/
LЕD фарове снопът се променя според това кои сегменти са запалени. При
интелигентните се променя наклонът на рефлектора, самият той се повдига и/
или завърта настрани, променяйки светлинния сноп при дългите светлини, за да
не пречат на идващите отсреща.
Сервизната процедура включва палене на сегменти или местене на рефлектора
в позиция за регулиране. Самото регулиране е традиционното механично, със
завъртане на резбови елемент.
лява да се работи в ограничено пространство и бързо, в рамките на минута, да се
позиционира таблото при калибриране на
ADAS. Позиционирането може да бъде по
предните или по задните колела.
Автомивките бяха събрани в огромна
палата – автоматични, четкови, от различните ценови категории, но предимно за
леки автомобили. Щандове имаха почти
всички производители, а най-силно бяха
представени италианските. При мивките за товарни и автобуси и други производители, освен Otto Christ, предлагат четки,
които се „чупят“, за да мият и скосени повърхности. Предишни години бяха предложени нови материали за четките, а сега
почти всички залагат на външния дизайн:
ефектно остъкляване, LED светлини, осветяващи в различни цветове пяната, която
облива автомобила – ефекти за привличане на стоящия вътре клиент.

За електромобилите
Присъстваха повече електромобили с
батерии (BEV), но оборудването за тях се
изчерпва със специализирани подемници, повдигащи автомобила така, че отдолу
да остане свободна зоната за сваляне на
батерията, и специализирани хидравлични маси за свалянето на батерии. Производителите на BEV все още пазят ремонта под свой контрол, не го пускат на свободния пазар. При BEV номенклатурата от
части по задвижването, подлежащи на ремонт, е силно намалена, остават ходовата
част, спирачната система и други класически системи.
Вероятно производителите на BEV все
още не са подали информация към заводите, произвеждащи сервизно оборудване, какъв ще бъде подходът при ремонти
по силовата верига.

Цените
Проблемите с доставките на нови автомобили – наличности, срокове и цени, преобръщат пазара. Употребяваните станаха
дефицитни, цените отидоха нагоре и в този
криза е нормално да се търсят варианти за
ремонтиране на стари машини –автомобили, камиони, но и оборудване. Това пренасочва дейността на доставчиците на инструменти и машини за оборудване на сервизи по-скоро към независимите сервизи.
Повишаването на цените на стоките
притеснява хората. Доставчиците на оборудване за сервизи условно може да се
разделят на две: силно засегнати и послабо засегнати от ценовите проблеми
при доставките на метали, части и компоненти. Сроковете за доставка са дълги при
почти всички фирми. На клиентите се налага да приемат и това, и повишаването на
цените: при едни 2 пъти, при други 3–4 пъти
през годината, но никой производител не
е удържал да работи цяла година без корекции на цените.
Българските клиенти почват да свикват,
въпреки че стари навици понякога ги карат да търсят подобряване на ценовите условия, което вече е непостижимо за много от продуктите. Които разсъждават като
инвеститори, търсят да закупят оборудване максимално бързо, докато все още има
складови наличности или възможности за
доставка на „по-стари“ цени. В другата категория има различни подходи. Които са
направили своите проекти и очакват кредитиране от банки, преосмислят проектите си и много често ги замразяват, тъй като
острото повишаване на цените на всичко
налага преразглеждане на инвестицията
– за колко време ще се възвърне и има ли
смисъл да се направи. Не са рядкост и отказващите се. K
инж. Радослав ГЕШОВ
юли–август 2022
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СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ

Нови технологии на
Bobcat Demo Days 2022

Кампусът на Doosan Bobcat в Добриш, близо до чешката столица Прага, бе домакин на
изключително интересно издание на Bobcat Demo Days, което заради пандемията се проведе на
живо за първи път от близо 3 години насам

К

лиенти и дилъри на Bobcat от регион EMEA
(Европа, Близкия изток и Африка), както и
журналисти от специализираните медии,
сред които редактор от българските списания
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА и КАМИОНИ, имаха възможност да участват в Bobcat Demo Days 2022,
за да видят отблизо и най-вече лично да изпробват най-новите продукти и множество прототипи на компанията, преди те да бъдат пуснати на
пазара.
Показвайки утвърдени модели редом с нови
разработки, на Demo Days 2022 за тестване бяха
предоставени пълната гама колесни и верижни
товарачи Bobcat, минибагери, телескопични товарачи, леката гама за уплътняване и прикаче-
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ните устройства на производителя. В допълнение към тях бяха представени множество нови
продукти и технологии, като T7X – първия в света изцяло електрически компактен верижен товарач, товарачите от R-серията S86 и T86, мини
верижният товарач MT100, нова гама оборудване за обработка на почви, минибагерът E35, система от радарни сензори за избягване на обекти,
както и иновативното дистанционно управление
Bobcat MaxControl, което скоро ще се предлага и
с джойстик за още по-прецизен контрол.
Коментирайки тазгодишното събитие, Густаво Отеро, президент на Doosan Bobcat EMEA,
каза: „Радваме се, че след почти 3 години можем
отново да бъдем домакин на събитие на живо.

СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ » НОВИ ТЕХНОЛОГИИ НА BOBCAT DEMO DAYS 2022
Първият в света изцяло електрически
компактен верижен товарач Bobcat T7X беше
показан за първи път в Европа по време на
Демо дните

Това е уникална възможност за нашите клиенти
и търговци да присъстват на Демо дните. Тези
демонстрации са известни с революционната
си концепция, позволяваща на посетителите не
само да видят, но и да изпробват цялата ни гама
от продукти. Също така те имат чудесна възможност да се срещнат лично с членовете на екипа на
Bobcat, които разработват нашите нови модели
и решения, включително дизайнери, инженери и
продуктови мениджъри. Тези дискусии ни дават
ценна обратна връзка за иновациите, показани
по време на шоуто, и ни позволяват да продължим да се развиваме и да се подобряваме.“
Кампусът в Добриш е уникален сред многото съоръжения на Doosan Bobcat по целия свят.
Той е дом на централата на компанията за регион
EMEA, Иновационния център и Центъра за обучение. Базата включва и един от производствени-

те заводи на Bobcat, който произвежда компактни машини, разпространявани не само на пазара
в EMEA, но и в други региони по света.

Предпремиера
По време на Bobcat Demo Days 2022 предпремиерно бяха представени няколко нови модела
на компанията, които ще излязат на пазара покъсно през тази година. Първите два от тях са
мини колесният товарач S86 и мини верижният
товарач T86. Тези нови машини заменят предишните модели 700 и 800 и допълват гамата товарачи от R-серията. Bobcat S86 и T86 са най-мощните компактни товарачи, които компанията е създавала досега. И двете машини използват доказания 3,4-литров Stage V двигател Bobcat (105
к.с. при 2600 об/мин).

Освен че е изключително
тих и плавно работещ,
като същевременно не
произвежда никакви
емисии, T7X също така
осигурява моментална
мощност и пиков въртящ
момент при всяка
работна скорост – при
конвенционалните товарачи
операторът трябва да изчака
хидравличната система да
натрупа мощност
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Да управляваш Bobcat с
MaxControl, още повече
ако използвате новия
гейминг джойстик, който
предстои да бъде пуснат
в продажба, може да се
сравни с усещането от
телевизионна игра

Посетителите на събитието бяха първите,
които имаха възможност да разгледат и новия
мини верижен товарач MT100, проектиран да замени тежкия ръчен труд с колички, лопати и други инструменти. Способен да преминава с лекота през врати и други тесни пространства, моделът предлага голяма мощност и височина на повдигане.
Bobcat продължава да навлиза в нови продуктови категории, като по време на демо дните
бяха представени новите компактни трактори на
компанията, косачки и оборудване за обработка
на тревни площи.

T7X – първият в света
електрически компактен
верижен товарач
Първият в света изцяло електрически компактен верижен товарач Bobcat T7X беше показан за
първи път в Европа по време на Демо дните.
Освен че е изключително тих и плавно работещ, като същевременно не произвежда никакви емисии, T7X също така осигурява моментална мощност и пиков въртящ момент при всяка
работна скорост – при конвенционалните товарачи операторът трябва да изчака хидравличната система да натрупа мощност. Доказано е, че
този електрически товарач има много по-ниски
експлоатационни разходи и изисква по-малко
поддръжка от дизелови/хидравлични товарачи.
Захранването се осигурява от 62-kW литиевойонна батерия, чийто заряд с едно зареждане
издържа до четири моточаса непрекъсната упоюли–август 2022

треба. Това е възможно отчасти заради системата за управление на захранването, която разпознава натоварването, автоматично намалявайки
изходната мощност до не повече от необходимото за съответната задача.
Операторите също могат ръчно да настройват
производителността на T7X за конкретни задачи,
което включва възможността да се променя скоростта на задвижване при пълен въртящ момент.
Както и при всички останали машини и оборудване на Bobcat, тук операторите също могат да избират между различни допълнителни приспособления за специфични задачи, като свредел за
копаене на дупки, грапа за захващане на предмети и ъглова четка за метене.
Друга поразителна характеристика на T7X,
която наистина откроява модела от всеки друг
товарач на планетата, е фактът, че в машината практически няма никакви работни течности.
Традиционната хидравлика е напълно заменена
с електрическа система за задвижване, състояща се от електрически цилиндри и електрически
задвижващи двигатели.
Имах възможност лично да тествам Bobcat
T7X заедно с останалите модели на производителя и мога да заявя, че това е наистина качествена и практична машина. Управлението е лесно
и в никакъв случай не е нужно да си професионалист, за да се научиш за кратко време да овладееш основните контроли. Скоростта на работа с
изцяло електрическия компактен верижен товарач е повишена в сравнение с конвенционалните
модели от този тип поради факта, че както вече
споменахме, T7X осигурява моментална мощност и пиков въртящ момент при всяка работна
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скорост, т.е. не е нужно да мине известно време,
докато багерът набере максимална мощност.
Освен лесно, бързо и екологично, боравенето с
електрическия модел е и по-комфортно поради
по-ниските нива на шум вътре в кабината.

Дистанционно управление
Bobcat MaxControl
Bobcat MaxControl е поредното страхотно нововъведение, което компанията предлага на
своите клиенти като част от кампанията Next is
Now. Това е прост и компактен хардуерен комплект, съчетан с приложение за iOS, който позволява на операторите да управляват машините
си дистанционно, използвайки iPhone или iPad.
Скоро функцията ще е възможна и чрез Android.
Иновативното дистанционно управление скоро
ще се предлага и с джойстик за още по-прецизен контрол. Да управляваш Bobcat с MaxControl,
още повече ако използвате новия гейминг джойстик, който предстои да бъде пуснат в продажба, може да се сравни с усещането от телевизионна игра. Само с няколко прости стъпки, отнемащи броени минути, вие синхронизирате всяка
съвместима машина с вашия телефон и започвате да работите. Не е необходимо специализирано оборудване или сервизен техник.
С MaxControl задачи за 2-ма души вече мо-

гат да се извършват самостоятелно. Започвате
да работите с машината си просто като щракнете върху приложението MaxControl на телефона
си. Вече можете да копаете и да монтирате огради, без да влизате и излизате от кабината, сменяйки машините няколко пъти. Възможността да
работите извън кабината увеличава видимостта
ви до съвсем нови нива, елиминира слепите зони
и повишава информираността за заобикалящата среда. Излизането извън кабината също така
позволява комуникация лице в лице с вашите колеги – организирате работата по-бързо, спестявайки време и пари.
Освен всички изброени предимства тази
система може да се похвали и с това, че е съвместима с всички товарачи Bobcat, оборудвани
със SJC, произведени от 2004 г. насам. Bobcat
MaxControl може да се използва за редица дейности, свързани със строителство и разрушаване, земеделие, озеленяване, почистване, товарене и др.
Впечатляващо бе и посещението в завода на
Doosan Bobcat в Добриш, където благодарение
на добре организирания производствен процес
на всеки 20 минути биват сглобени по един минитоварач и един минибагер. K

Благодарение на
добре организирания
производствен процес в
завода на Doosan Bobcat
в Добриш на всеки 20
минути биват сглобени по
един минитоварач и един
минибагер

Мартин СЛАВЧЕВ
Добриш – София
юли–август 2022
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Водородното трио на STELLANTIS
– 400 км с едно зареждане

Почти веднага след пазарното лансиране на триото си водородни ванове – Peugeot e-Expert
Hydrogen, Citroën ë-Jumpy Hydrogen и Opel Vivaro-е Hydrogen от STELLANTIS, алианса между
Groupe PSA и FCA, дадоха възможност на журналистите от международното жури Ван на годината
да изпробват иновативните модели.

Т

естовете, в които участва и представител на
списание КАМИОНИ, се състояха в началото на май край Рюселсхайм, където освен
главната квартира на Opel – една от марките в
алианса, е и центърът на STELLANTIS за проучване, разработка и развитие на водородни технологии. Там на практика се произвеждат Peugeot
e-Expert Hydrogen, Citroën ë-Jumpy Hydrogen и
Opel Vivaro-е Hydrogen.
Поръчките за plug-in електрическите средни
ванове, оборудвани с водородни горивни клетки и базирани на аналогичните напълно електрически e-Expert, ë-Jumpy и Vivaro-е, които преди
две години спечелиха престижната международна награда Ван на годината 2021, започнаха преди няколко месеца.

рантирани от водорода, а 50 км – от батериите,
които могат да се зареждат предварително от
електрическата мрежа. За сравнение при триото електрически ванове пробегът с едно зареждане е 300 – 330 км.
Трите водородни вана се предлагат в две дължини и две височини с товарен обем от 5,3 и 6,1
куб. м и полезен товар до 1 тон – показатели, аналогични с тези на същите модели, оборудвани с
ДВГ. Зареждането с водород става за 3 минути и
е далеч по-бързо от зареждането на електрическа батерия – в което участниците в теста имаха възможност да се убедят собственоръчно на
бензиностанция Шел край Рюселсхайм. А в крайна сметка автомобилът отново е с нулеви емисии, защото се задвижва от електродвигател.

Гамата

Концепцията

Новите екологични ванове са базирани изцяло на модулната мултиенергийна платформа
на електрическото трио. Споделят същата силова линия като електродвигател, чиято мощност е
100 кВт при максимален въртящ момент от 260
Нм, но на мястото на тяговите батерии, под товарното пространство, са монтирани резервоари за водород с вместимост 4,4 кг при налягане 700 бара. В силовата линия, над електродвигателя, който, както при електрическите версии,
е монтиран над предния мост, е добавена водородна горивна клетка с мощност 45 кВт, а под седалките на водача и пътника са инсталирани батерии с капацитет 10,5 кВтч. В резултат пробегът с едно зареждане е 400 км, като 350 км са га-

Избраната от STELLANTIS концепция е наречена MID-POWER. Тя използва средна по мощност горивна клетка и батерии със среден капацитет. Конструкторите са преценили, че това отговаря най-точно на нуждите на бизнеса, който използва средни ванове. За сравнение –
при по-маломощна клетка и по-голяма батерия
– RANGE-EXTENDR, се постига удължаване на
пробега, но при по-ниска мощност на двигателя. По-голяма клетка и по-малка батерия – FULLPOWER, пък позволяват повече мощност, но скъсяват пробега.
Програмата за енергиен мениджмънт на автомобилите е настроена така, че да не позволява пълно разреждане на батериите. Това гаран-
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тира, че сутрин при студен старт електродвигателят първоначално ще се задвижва само
от батериите и ще се избегне стресовото натоварване на горивната клетка, преди тя да е
достигнала работна температура.
Идеята на управлението на силовата линия е потеглянето да става само с енергия от
батерията, при нужда от ускорение да работи приоритетно горивната клетка, а при движение с постоянна скорост – по магистрала
например, двигателят да черпи енергия и от
двата източника.

Тестовете
При тестовете край Рюселсхайм, както се
очакваше, се видя, че пътното поведение на
трите водородни вана е абсолютно същото, както на електрическите версии. Динамиката, дори при товар от 500 кг, е отлична,
а умелото боравене с избираемите от водача два режима на рекуперация и три режима
на шофиране в зависимост от релефа на терена осигурява удължаване на пробега. Абсолютно идентично с това на електрическите версии е и оборудването на шофьорската кабина.
Максималната скорост на вановете е 115

км/ч, а ускорението от 0 до 100 км/ч става за
15 сек. Трите режима на шофиране предлагат използваема мощност на електродвигателя от 60, 80 или 100 кВт, което, според нуждите на потребителя, осигурява повече теглителна сила или по-дълъг пробег.

Плановете
По време на събитието в Рюселсхайм
бяха представени и близките планове на
STELLANTIS за развитие на водородните и
електрическите технологии. Те включват
пускането на голям ван през 2024 г., както
и на голям ван за пазара в САЩ през 2025 г.
Малко след това от STELLANTIS имат готовност да започнат производство на лек камион с нулеви емисии, който ще бъде последван и от камион в тежкия клас. Участниците
в теста имаха възможност да разгледат и новия център за обслужване, тестване, оценка и рециклиране на използваните батерии
за електрически превозни средства, който
вече работи в Рюселсхайм. Капацитетът му
е 1500 батерии на година. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Рюселсхайм – София

1 – Мястото на водача е
ергономично и комфортно
2 – Водачът избира между два
режима на рекуперация и три
режима на шофиране
3 – Куплунгът за зареждане на
батерията е на предния ляв
калник
4 – Гърловината за зареждане на
водород е на задния ляв калник
5 – Компромис с
товароносимостта и товарния
обем няма
6 – Интериорът не се отличава
по нищо от този на
електрическите версии на
трите модела
7 – Центърът за обслужване,
тестване, оценка и
рециклиране на използвани
батерии в Рюселсхайм вече
работи
8 – Капацитетът на центъра е 1500
батерии на година
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Тест: Renault Kangoo Van E-TECH
Разход на електроенергия от
около 14–15 кВт на 100 км
пробег, комфорт за водача и
впечатляващо пътно поведение,
интелигентно оборудване…
И в същото време – липса на
каквито и да било компромиси
с товароносимостта и товарния
обем. Това са отличителните
белези на новия електрически
малък ван Renault Kangoo
E-TECH.

Н

овото поколение на електрическата версия на малкия ван на Renault бе представено неотдавна, а през първата половина на
юни журналистите от международното жури Ван
на годината, сред които и представител на списание КАМИОНИ, имаха възможност да тестват
модел в околностите на Париж.
За да илюстрират стремежа си към тотално
безкарбоново бъдеще, домакините от Renault
бяха осигурили възможност за първи тестове и
на обновена версия на големия си електрически
ван Renault Master E-TECH, който идва с нова батерия и удължен пробег с едно зареждане.

Renault Kangoo Van E-TECH
Първото поколение на електрическия Renault
Kangoo, наречено Z.E., излезе на пазара преди
малко повече от 10 години. Z.E. на практика бе
първият компактен електрически ван в серийно
производство. Оттогава досега моделът претърпя едни ъпгрейд на силовата линия и достигна
невероятните над 70 000 продажби.
През миналата година новият Renault Kangoo
Van спечели престижната награда международен Ван на годината 2022, което още повече засили интереса към очакваната му електрическа
версия. И тя дойде с амбицията да бъде най-доброто в сегмента досега.
Renault Kangoo Van E-TECH носи всички отличителни характеристики и функционалности на
конвенционалната версия на модела, оборудвана с ДВГ. На първо място това са революционните иновации Open Sesame by Renault с най-големия страничен отвор на пазара от 1,45 м, иновативният интериорен багажник Easy Inside Rack,
трите предни седалки със сгъваема централна облегалка, 60 л пространство за съхранение
на вещи в кабината, включващо и чекмеджето
Renault Easy Life, както и всички познати систеюли–август 2022

ми за сигурност, камера за заден ход, птичи поглед върху автомобила… С батерията с капацитет от 45 кВтч, монтирана под пода на товарното пространство, товарният капацитет на вана
остава непроменен – до 3,9 куб. м във версия L1
(4,9 куб. м за L2) при 600 кг полезен товар (800 кг
за L2 ) и 500 кг капацитет на теглене. Батериите
са с гаранция от 8 години или 160 000 км. През
този интервал те се заменят безплатно, ако капацитетът им падне под 70% от номиналната стойност (SoH).
Kangoo Van E-TECH е оборудван с електродвигател, който задвижва предните колела и има
мощност от 90 кВт и максимален въртящ момент
от 245 Нм. Благодарение на тази силова линия
Kangoo Van E-TECH Electric може да се похвали
с пробег до 300 км по цикъла WLTP. Избираемият от водача екорежим ограничава мощността на
автомобила и максималната скорост и помага за
оптимизиране на общия пробег, като се използва най-добре при превоз на леки товари. По време на шофиране водачът може да избира между три режима на регенеративно спиране: Sailing
(B1) – ограничен регенеративен режим, подходящ за шофиране по магистрали и бързи ленти;
Drive (B2) – регенеративен режим по подразбиране за универсална употреба, който дава усещане за двигател с вътрешно горене при отнемане на педала на газта; Brake (B3) – максимален
регенеративен режим за използване в задръствания и при спускане по планински пътища.
По време на тестовете край Париж всичко
това можеше да се усети. Автомобилът, макар и
натоварен с 600 кг, е пъргав и динамичен. Ергономията на кабината е на високо ниво, а видимостта за водача – идеална. Умелото боравене с
екорежима и нивата на рекуперация пък гарантира ниска консумация на енергия, която може да
бъде сведена до 14 кВт/100 км. Грубата сметка
показва, че при батерия от 45 кВтч с такава кон-
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сумация пробег с едно зареждане от около 300 км е напълно постижим. А за да гарантира най-добър пробег през всички сезони,
Kangoo Van E-Tech разполага с климатик с термопомпа. Това позволява отопление през зимата и охлаждане през лятото на принципа на реверсивната климатизация.
Електрическият Kangoo Van E-TECH се предлага избор от три
типа зарядни устройства. Трифазното зарядно устройство с мощност 11 кВт е подходящо за всички типове домашни контакти. Трифазното зарядно устройство с мощност 22 кВт е за бързо зареждане на обществени зарядни станции. Като допълнително оборудване към зарядното устройство с мощност 22 кВт се предлага бързо зарядно устройство с мощност 80 кВт (DC) за възстановяване на
170 км автономия (WLTP цикъл) за 30 минути.
Батерията на новото Kangoo Van E-TECH Electric се зарежда от
15% до 80% за 2 часа 40 часа от 11 кВт Wallbox и за по-малко от 6
часа при 7,4 кВ Wallbox.

➊

Renault Master Van E-TECH
Големият електрически ван на Renault Master Van E-TECH е получил нова батерия с капацитет 52 кВтч, която заменя предишната с
капацитет 33 кВтч. По този начин според производителя пробегът
с едно зареждане е увеличен до 200 км по цикъла WLTP. В допълнение Master E-TECH разполага с енергийно ефективен електродвигател с мощност 57 кВт. Избираемият от водача режим Eco ограничава максималната мощност и осигурява удължаване на пробега.
При Master Van E-TECH се предлагат две решения за зареждане на батерията: еднофазно 7,4 кВт AC зарядно устройство, подходящо за всички видове домашни контакти; 22 кВт DC зарядно
устройство за бързо зареждане на обществени зарядни станции,
което позволява възстановяване на 50 км пробег (по WLTP) за 45
минути. Батерията на новия Master Van E-TECH Electric се зарежда
до 80% за 5 часа със 7,4 кВт Wallbox и за 10 часа от домашен контакт с мощност 3,7 кВт.
Новият Master Van E-TECH Electric се предлага в 15 версии
(вместо оригиналните шест), с избор от три дължини и три височини, налични във версии 3,1 т, 3,5 т и на по-късен етап – 3,8 т. Четирите версии предлагат товарен обем от 8 до 15 куб. м. Двете версии с равен под се предлагат във версии L2 и L3 и са идеална основа за трансформации, достигащи товарен обем до 20 куб. м. Напълно електрическата версия може да се похвали със същото товарно пространство като своя аналог с ДВГ и с един от най-големите товарни обеми в своята категория. Новият Master Van E-TECH
Electric също включва всички иновативни функции на кокпита на
модела с ДВГ, който излезе през 2019 г. Налични са и най-новите
системи за безопасност като предни паркинг сензори, задни паркинг сензори, камера за паркиране на заден ход, асистент за задно виждане, асистент при страничен вятър (стандартно оборудване), който се активира при скорост над 70 км/ч…
При тестовете на пътя край Париж се видя, че при умело боравене с режимите на управление консумацията на големия ван може
да бъде сведена до 26-27 кВт/100 км, което показва, че пробегът
от 200 км с едно зареждане е напълно постижим при капацитета на
новата батерия. В същото време стана ясно, че ъпгрейдът на сегашното поколение на електрическия Master е само прелюдия към
изцяло ново поколение на модела, което вече е разработено и ще
дойде на пазара до 2024 г.

И още

➋

➌

➍

➎

1 – Интериорът на Renault Master Van E-TECH е същия като
при версията с ДВГ
2 – Приборният панел
3 – Лостът за управление на силовата линия
4 – Водачът разполага с камера за заден ход
5 – Моделът носи всички функции, характеристики и
предимства на версията с конвенционално задвижване
6 – Новият Master Van E-TECH Electric се предлага в 15 версии
– вместо оригиналните шест
7 – Интериорът на Master Van E-TECH

➏
➐

По време на тестовете край Париж домакините от Renault не
пропуснаха възможността да демонстрират и богатия си опит
в специализираните заводски изпълнения на лекотоварната си
гама. Миниекспозицията включваше мобилни работилници, термоизолирани фургони, пикапи… – всички те, базирани на двата нови електрически вана. Компания им правеше и водородният
Renault Master Van H2-TECH, разработен от HYVIA – съвместното
предприятие на Renault Group и Plug Power, посветено на водородната мобилност. Домакините не бяха подминали и богатата си история, представяйки свои модели от зората на вановете. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Париж – София
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Безкомпромисният всъдеход
INEOS Grenadier стъпи в България

Всъдеходът INEOS Grenadier направи първите си километри на българска земя. Това стана по време
на представянето на новия безкомпромисен 4X4 средноразмерен SUV в България, организирано от
Силвър Стар Моторс, официален търговско-сервизен партньор за България на INEOS Automotive Ltd.

Д
ABSTRACT IN ENGLISH

The Uncompromising
SUV INEOS Grenadier
Came to Bulgaria
The INEOS Grenadier SUV
made its first kilometers on Bulgarian roads. It happened during the presentation of the new
uncompromising 4X4 mediumsized SUV in the country, organized by Silver Star Motors,
official trade and service partner for Bulgaria of INEOS Automotive Ltd.

ва прототипа на серийния модел INEOS
Grenadier, чието производство започва в
началото на юли, бяха представени в полите на Витоша край София от екипите на Силвър
Стар Моторс и INEOS Automotive. В продължение
на два дни клиенти и партньори на Силвър Стар,
любители на екстремния офроуд, представители
на медиите или просто фенове на автомобилите
4Х4 и по-специално на легендарния Land Rover
Defender можеха да разгледат, да пипнат, да се
насладят на новия играч в сегмента на сериозните автомобили за тежък офроуд.
Да, грешка няма – фенове на Land Rover
Defender – защото създаването на INEOS
Grenadier е вдъхновено от носталгия по офроуд легендата и за да запълни празнината в сегмента, останала след като Defender слиза от поточните линии. INEOS Grenadier е замислен през
2016 г. Компанията INEOS Automotive Ltd. е създадена от сър Джим Ратклиф, милиардер и собственик на мултинационалната химическа компания INEOS.
Като почитател на спрения от производство
по това време Land Rover Defender сър Ратклиф
решава, че сегментът 4Х4 не може да остане без
такъв автомобил и трябва да му се намери на-
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следник, който обаче трябва да е модерен и съвременен. Затова INEOS Grenadier е създаден от
бял лист, макар на външен вид силно да напомня Defender. Grenadier става название на модела, защото идеята се ражда в любимата кръчма
на милиардера, носеща същото име. През 2020 г.
е анонсирано, че INEOS Automotive закупува фабриката на Mercedes-Benz в Хамбах, Франция,
където се произвежда Smart, и че през юли 2022
г. там ще стартира производството на INEOS
Grenadier.
В крайна сметка Grenadier лежи на масивна стоманена рама, каросерията е тип кутия, а
окачването е здраво и надеждно. За конструкцията е използвана галванизирана стомана. Външният дизайн говори за безкомпромисни офроуд способности. Автомобилът стъпва на окачване на спирални пружини и амортисьори с дълъг
ход. Задвижването е поверено на 6-цилиндров,
3-литров редови дизелов или бензинов туинтурбо двигател от BMW, разположен надлъжно отпред. Дизелът предлага максимална мощност от
249 к.с. и максимален въртящ момент от 550 Нм.
При бензиновата версия показателите са съответно 286 к.с. и 450 Нм.
Предавателната кутия е доказаният 8-сте-
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пенен автоматик от ZF с хидротрансформатор.
След него има механична раздатъчна кутия с
междуосов диференциал и с две избираеми от
водача степени на редукция. Двигателните мостове са цели, на доказания италиански производител на оси за тежки условия Carraro. Трите диференциала имат блокировки, с които при
критични ситуации извън пътя може да се постигне равномерно разпределение на въртящия
момент между предния и задния мост и между
левите и десните колела. Режимът 4Х4 е постоянен.
Макар и с класическа компановка, отвътре
INEOS Grenadier е съвременен автомобил, оборудван с всички системи за сигурност и помощ
на водача. Интериорът обаче си остава грубоват
и ръбест, и навяващ усещане за здравина и надеждност. Прави впечатление, че кожените седалки Recaro обхващат стабилно телата на водача и пътниците. Бутоните на централната конзола и над челното стъкло, с които се управляват функциите на автомобила, отново са груби и
големи, за да бъдат видими и лесни за боравене дори при движение по силно неравен терен.
Единият от двата прототипа, представени в
София, бе напълно работещ и почти на финалната права, което позволи на инструктор от екипа на INEOS Grenadier да качи на борда онези от
гостите, които искаха набързо да се уверят в способностите на всъдехода. Кратък, но впечатляващ маршрут показваше, че за INEOS Grenadier
калните, разбити, силно пресечени и стръмни
терени не са проблем. Нещо повече – автомобилът уверено се изкачва по наредени едно след
друго стъпала с височина над 25 см! Просветът
на автомобила е 264 мм, предният ъгъл на атака е 32 градуса, а дълбочината на газене – 80 мм
– показатели, с които малко офроудъри могат да
се похвалят.
За момента INEOS Grenadier се предлага в няколко петместни версии Station Wagon, различаващи се по нивото на оборудване и двигателите,
както и в двуместна N1 карго версия Utility Wagon
без втори ред седалки. За следващата година е
обещано пускането и на пикап. Цените за България предстои да бъдат обявени. На пазара в
Обединеното кралство цената за Station Wagon
започва от 52 000 лири, а за Utility Wagon – от
49 000 лири.
INEOS Grenadier вече има потвърдени 160
центъра за продажба и сервиз, а до края на 2022
г. INEOS планира да има 200 търговски обекти
в целия свят. Потвърденият търговец за България е Силвър Стар Моторс в София. INEOS вече
работи с ритейла, за да създаде своя търговски
обект и да бъде готов да посрещне клиенти през
следващите няколко месеца. Този процес включва интензивна програма на INEOS за обучение на
търговските агенти и сервизните техници. Ритейл обектът ще отвори врати през лятото.
Целта е по-голямата част от клиентите в България да бъдат на разумно разстояние от оторизиран сервиз на INEOS. Партньорът, заедно със
своите сервизи, ще формира гръбнака на сервизната мрежа в България. Техническите спецификации на INEOS Grenadier за България ще бъдат потвърдени своевременно, а за информация относно цени клиентите трябва да се свържат със Силвър Стар Моторс. K

В интериора всичко изглежда
солидно, точно като за тежък офроуд

Бутоните за управление са
големи и лесно достъпни
Дори и като прототип INEOS
Grenadier загатна за качествата си

Лъчезар АПОСТОЛОВ
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Трета възраст

Тазгодишната ретроспекция, организирана от Българския автомобилен клуб РЕТРО, събра на
площада пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ рекорден брой превозни средства. Както
обикновено най-многобройни бяха леките автомобили

К

амионите имаха един-единствен представител: ГАЗ 53 – непретенциозен черноработник от съветските времена, сглобяван и
в България (завод МАДАРА), с V8 карбураторен
двигател 4,25 л. и 4-степенна кутия. Моделът е
на преклонна възраст (у нас първите се появиха
в средата на 60-те години), но продължава да се
труди по всички краища на България – от столицата та до планинските райони с труднопроходими или изобщо без пътища. Официално полезният му товар е 4 т (4,5 т на ГАЗ 53-12), но е навикнал
и да го претоварват.
Произвеждан до 1993 година, общо над 3 370
000 екземпляра. Неголям брой ГАЗ 53 в България бяха оборудвани с дизелови двигатели по
лиценз на Perkins (≈80 к.с.), произвеждани във
ВАМО/завод „Васил Коларов“ във Варна. Посполучлив вариант обаче се оказа прехвърлянето от бензин към пропан-бутан/LPG.
Два автобуса напомниха за марки, чиито продукти дълги години и до неотдавна превозваха
хора: Чавдар 11М4 и Ikarus 260.
Сдружението Градски транспорт и Инфраструктура (ГТИ) представи междуградския 11М4,
произвеждан в завода „Чавдар“ в Ботевград. Той
е проектиран от (западно)германската компания Kässbohrer (Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke
GmbH, основана през 1893 година, с централа
в Улм) – известен и престижен навремето производител на автобуси с различно предназначение, автовози, ремаркета, както и машини за обработка на снежни писти и плажове. Моделът е
със самоносеща каросерия, изключително модерен за времето си и отлично шумоизолиран.
Оригиналът Setra S130 е в производство от 1967
година. Редовното му производство в Ботевград
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започва 10 години по-късно, като има някои промени заради различните двигатели, предавателни кутии и т.н. Заводът произвежда до 1994 година при темп 250 до 300 автобуса годишно и е произвел общо 6000 автобуса. Показаният модел с
49+1 места и с каросерия № 1660, произведена
през 1988 година. Двигателят е 6-цилиндров, редови, дългоходов RABA-MAN A2156 HM6, 10,35 л,
215 к.с., с директно впръскване по модерния тогава М процес – със завихряне в сферична камера в средата на буталото. Петстепенна механична предавателна кутия и двигателен мост, произведен в МАДАРА-Шумен. Собствено тегло 10 200
кг. Автобуси ЧАВДАР са изнасяни в Гърция, СССР
(с двигател КАМАЗ), Никарагуа, Афганистан, Северна Корея и др. страни.
ПМП Груп 7 показа соло автобуса Ikarus 260
за градски и крайградски превози, с 21 седящи
и 76 правостоящи места. Това е най-дълго произвежданият модел от най-големия производител на автобуси в СИВ – от 1971 до 2002 година.
При участниците с леки автомобили се открояват две течения:
)) машини, купени, експлоатирани и възстановени в България;
)) автомобили, купени в чужбина в реставрирано
състояние от състоятелни хора, за които това е
хоби или начин да демонстрират възможности.
За съжаление, първата група оредя и продължава да се топи. Почти всички ценни машини в
добро състояние и вид, съответстващ на оригиналите, отдавна напуснаха пределите на България. В дълбока нелегалност вече 48 години остава Cadillac модел 1936-а, подарен на Георги Димитров от работниците в заводите на Детройт
две години преди началото на Втората световна
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И на преклонна възраст ГАЗ 53 е
непретенциозен и верен помощник

Представителен, елегантен и днес
– BMW 502, V8
война. Най-старият автомобил в автентичен вид,
показан в София, бе двуврат FIAT 508 Ballila от
1935 година. По-възрастният от него De Soto Six
е претърпял промени – проблем, който в различна степен засяга голяма част от показаните автомобили. Мнозина собственици трудно се въздържат от „подобрения и усъвършенствания“ на
оригиналите, въпреки че това намалява ценността и стойността на машините им.
Между автомобилите, продавани в България и
запазени в оригинален вид, блестеше двуместният (2+2) кабриолет Škoda Felicia от 1960 година.
Произвеждан в Квасини, Чехословакия, той е с четирицилиндров двигател 1,09 л и мощност 50 к.с.
От същата епоха е и Renault Dauphine – един
от първите западноевропейски автомобили,
продавани срещу левове в България, използващ популярната тогава схема на разположени
отзад ДВГ (845 куб. см.) и 3-степенна предавателна кутия.
„Бароковият ангел“ BMW 502 V8 – един от рядко срещаните класически модели на баварския
производител, бе между топатракциите на тазгодишното изложение. Този луксозен вариант

Спортният модел на Škoda от
средата на миналия век

FIAT 508 Ballila – концепцията за
практичен автомобил от Ботуша
на модела 501, произвеждан от 1952 до 1958 година, е първият следвоенен германски автомобил с ДВГ V8 (модел 502/1): работен обем 2580
куб. см, мощност 100 к.с. и алуминиев цилиндров
блок.
Множество автомобили от култовата марка
Trabant – част от тях в перфектна форма, много
по-малко Wartburg, различни варианти на Москвич, ВАЗ и леки автомобили ГАЗ/Волга напомняха за соц миналото, отчасти и настояще на автомобилния ни парк. С изключение на един 2 CV
липсваха представителите на хай-тек поколенията ID и DS на Citroën, популярните и легендарно здрави Peugeot 404, продавани през Кореком
и многократно препродавани след това, както и
FIAT-ите: 1100, 1300, 1500, 1800, 2100 и 2300 от
60-те и 70-те години.
Но пък се появяват модели, които навремето
не сме виждали у нас, като буса на Citroën, чийто притежател възнамерява да го използва като
книжарница на колела, прибавяйки и други атрактивни бройки. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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Busworld Turkey 2022 –
по-силен от всякога

Деветото издание на Busworld Turkey, организирано от Busworld и HKF Trade Fairs и проведено в
края на май в Истанбул, се превърна в най-силното досега автобусно изложение край Босфора.

О

свен с масираното участие на почти всички големи турски автобусни производители, както и на редица чуждестранни компании, изложението Busworld Turkey 2022 ще
бъде запомнено с твърдия курс към електрификация в градския автобусен транспорт, започнал
и в този регион на планетата.
Има нещо символично във факта, че през март
преди две години Busworld Turkey 2020 стана последното голямо автобусно изложение преди
първото затваряне на света поради пандемията от COVID. Сега Busworld Turkey 2022 пък беше
първото такова събитие след отварянето на света и разхлабването на мерките.
На практика изложението в турския мегаполис стана единственото в сферата на автомобилите за работа, на което не се наложи да отмени
издание заради пандемията. Busworld Turkey се
провежда от 2006 г. на всеки две години. Изданието през 2018 г. бе в Измир, но бе отчетено, че
Истанбул е истинският дом на най-голямото автобусно изложение в Югоизточна Европа и то бе
върнато край Босфора.
В сравнение с предишното издание – през
март 2020 г., изложението през 2022 г. беше поголямо и като изложбени площи, и като брой изложители и посетители. Busworld Turkey 2022 по-
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срещна 11 043 посетители – 10 252 от Турция и
791 от чужбина.
Вероятно затварянето и пандемията бяха
част от причините Busworld Turkey 2022 да стане
може би най-силното издание на панаира досега. В изложението участваха над 150 изложители. За сравнение – по време на последното издание преди пандемията през 2020 г. Busworld
Turkey прие 129 изложители.
Естествено, най-активно и атрактивно бе присъствието на турските производители на автобуси, които от десетилетия имат традиции и са утвърдени на местните и международните пазари. Те представиха продуктите си в две от залите
на изложбения център в Истанбул на обща площ
от 12 500 кв. м. Отсъстващи нямаше. С впечатляващи щандове, на които имаше не по-малко
от 4 – 5 автобуса, повечето от които нови модели, се представиха Anadolu Isuzu, BMC, Güleryüz,
Karsan, Otokar. Друг голяма местен производител – Temsa, бе предпочел да повери експозицията си на местния си дистрибутор Mapar MAN.
На този фон правеше впечатление отсъствието единствено на двамата големи немски производители – Mercedes-Benz и MAN, които имат
в Турция – съответно в Истанбул и Анкара, доста сериозно производство, при това за европей-
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ските пазари. Но явно европейската автобусна индустрия все още не може да се отърси
напълно от стагнацията заради пандемията и
последвалата я финансова криза, засилена от
войната в Украйна.
За сметка на това за пръв път в Истанбул
се представи друг от големите европейски
производители – IVECO BUS. За това също
си има причина – преди по-малко от две години IVECO BUS сключи сериозен контракт за
сътрудничество с Otokar, в резултат на който
през миналата година бе представен нов модел градски автобус, предназначен за пазарите в Южна, Източна и Централна Европа. От
изложбените площи в Истанбул отсъстваха и
китайските производители.
Пъстра бе картината и при доставчиците
на възли, агрегати, системи, оборудване, детайли и елементи, услуги за автобусите и автобусния транспорт. Естествено, в Истанбул с
най-новите си продукти бяха някои от най-големите като Allison Transmission, ZF, Voith.
Както споменахме, електрическите и алтернативните задвижвания преобладаваха
в предложенията на всички производители,
представили автобуси в Истанбул. Тези производители, които имат вече популяризирани
и познати модели, представиха различни варианти на разширяване на електрическата си
гама, други впечатляваха с нови и за пръв път
показани разработки.

Isuzu NovoCiti Volt

BMC Neocity 8.5 Electric

Anadolu Isuzu
представи на Busworld Turkey 2022 освен изцяло електрическия NovoCiti Volt и задвижвания на природен газ (CNG) 13-метров междуградски автобус Kendo/Interliner 13. Моделът е пригоден за работа с биометан. На щанда присъстваха и познатите Citiport 12 и мидибусът Grand Toro. Електрическият нископодов
NovoCiti Volt се предлага с дължина 7957 и 8010
мм. Електродвигателят е с пикова мощност 270
кВт. Батериите могат да бъдта с капацитет 211
кВтч или 268 кВтч, като с климатик или без климатик в първия случай осигуряват пробег от
200 до 300 км, а във втория – от 250 до 350 км.
Възроденият турски производител

Güleryüz Ecoline Еlectric

BMC
също излезе с ново електрическо предложение като допълнение към вече утвърдените си
градски автобуси на природен газ. Neocity 8.5
Electric е с нисък под и с дължина 8,5 м и електродвигател с пикова мощност 235 кВт. Батерията е с капацитет 198 кВтч. Автобусът с тегло 10 400 кг е разчетен за полезен товар до
5500 кг. Седящите места са от 21 до 25, а правостоящите – от 43 до 51.
С 8,5-метров нископодов електрически
градски модел се представи и базираният в
Бурса производител

Güleryüz
Новата разработка се нарича Ecoline
Еlectric. Мидибусът е с дължина 8,58 м. Електродвигателят е с пикова мощност 250 кВт.
Моделът може да превозва до 37 пасажери –
седящи и правостоящи. На щанда на Güleryüz
юли–август 2022
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Karsan e-ATA 18

бяха и 12-метровият градски Ecoline, както и
хитът в продажбите за Европа – 11-метровият
дабълдекер за градски турове Panora с открит
втори етаж, които се предлагат с двигатели на
Mercedes-Benz и Cummins.

Karsan
показва цялата гама от електрически автобуси на Busworld Turkey 2022, която покрива дължини от 6 до 18 м. Турската компания разкри и
новата си стратегия за електрическо развитие
e-Volution, насочена към трикратно увеличаване на продажбите. Производителят представи електрическия 6-метров e-JEST, 8-метровия нископодов електрически e-ATAK, като и за
пръв път заедно цялата си електрическа нископодова серия e-ATA с дължина 10, 12 и 18 м.
Един от големите турски производители

Otokar
лансира за пръв път в Истанбул съчленения
18-метров електрически е-KENT. Дължината
му е 18,7 м, а капацитетът на батерията, която
идва от Webasto – 350, 490 или 560 кВтч. Електродвигателят е от Voith с пикова мощност 410
кВт. Капацитетът на автобуса е от 123 до 152
пасажери – в зависимост от избраната батерия. Otokar показа и новия си електрически
минибус е-Centro, както и 12-метрова версия
на е-KENT.
Дистрибуторът на

Otokar е-KENT

Temsa
за Турция Mapar MAN освен част от продукцията на базирания в Адана производител
представи и програмата си за продажба в Европа на проверени, реновирани и готови за
път туристически автобуси от марките MAN
и Neoplan. На щанда бяха показани флагманът на Temsa – 13-метровият двуосен туристически модел Maraton, градският 12-метров
Avenue и мидибусът Prestij.
Електрическото предложение на

IVECO BUS
се казваше, естествено, E-WAY. 12-метровият градски автобус се произвежда във фабриката на Heuliez Bus във Франция, притежавана
от IVECO BUS. Гамата на E-WAY включва вече
автобуси с дължина 9,5 м, 10,7 м, 12 м и 18 м,
като и предназначения за обособени бързи
автобусни трасета (BRT) модел LINIUM. Предлагат се високоенергийни батерии за различни приложения – NMC, които са за бавно зареждане в депото или LTO – с възможност за
бързо зареждане. На щанда в Истанбул можеше да се види и 12-метрова версия на хита
CROSSWAY (с над 50 000 продажби). Междуградският модел се предлага с дизелови и
газови двигатели, съвместими с възобновяеми горива. Третият експонат бе 12-метрова
версия на STREETWAY, задвижвана на метан
(CNG). Моделът е разработка на IVECO BUS,
която се произвежда в завода на Otokar, и е
ефективен градски автобус с оптимизирани
разходи. Нископодовият автобус се предлага
и в 18,75-метрова версия.

Temsa Avenue
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IVECO STREETWAY (CNG)

Електрическият двигателен мост Allison eGen

Щандът на ZF

Allison Transmission
демонстрира разнообразие от решения за задвижване на автобуси по време на Busworld Turkey
2022. На щанда на компанията бяха представени
нова 9-степенна автоматична трансмисия за автобуси и електрическият двигателен мост Allison
eGen Power за частично нископодови автобуси. Можеха да се видят напълно автоматичните
предавателни кутии T2100 xFE и T3270R xFE за
градски и междуградски автобуси с дължина от
5 до 27 м. Новата 9-степенна предавателна кутия
влиза в производство през 2023 г. и е разработена за 8-метрови мидибуси и средни и леки автомобили за работа. Тя добавя редица нови функции и характеристики към тези на познатите кутии Allison 1000 Series и Allison 2000 Series, включително преобразувател на въртящия момент.
Немският гигант

ZF
представи в Истанбул последните си решения в
сферата на автобусите. В тях влиза новата система за предотвратяване и смекчаване на евентуални сблъсъци при градски автобуси – Collision
Mitigation System (CMS). Електрическите задвижвания за автобуси пък включват порталния
заден мост с два електродвигателя, интегрирани

Продукти на FarHym

в главините AxTrax AVE и централното електрическо задвижване CeTrax.

FarHym
турска компания, която е собственост на немския гигант в областта на вътрешното обзавеждане на автобусите Hymer group, показа на щанда си последните си разработки, които включват
всички видове вътрешни пластмасови панели и
детайли от автобусите – багажници, въздуховоди, осветления, масички…

Busworld Speakers’ Corner
Програмата на Busworld Speakers’ Corner
по време на Busworld Turkey 2022 пък привлече лектори както от компании като IVECO BUS,
ZF и Optibus, така и от по-малки местни компании като HydroBorPEM. Разнообразието в проведените 11 кратки сесии беше голямо. Темите за
безопасността, интелигентните автобуси и интелигентността на автомобилите за работа, преминаването към електрически и водородни автобуси и дори законодателството за зимни гуми бяха
дискутирани в Busworld Speakers’ Corner през
първите 2 дни от изложението.
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Истанбул – София
юли–август 2022
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Как работи BRT
системата на Истанбул

590 метробуса на линия, 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 1394 водачи. Това са част от числата, описващи
BRT (Bus Rapid Transit) системата на Истанбул. От 15 години метробусите, движещи се по обособени
трасета, са част от градския транспорт на близо 15-милионния мегаполис, стъпил на два континента.

В

рамките на изложението Busworld Turkey
2022 през май бе организирано и посещение в депото на истанбулската транспортна компания IETT. Тя оперира с метробусите по
BRT трасето на турския мегаполис. Посетителите имаха възможност да се запознаят с центъра
за управление на системата, с организацията на
обслужването, както и да направят пътуване от
депото, което е в европейската част на града, до
азиатския бряг.
Изграждането на BRT системата на Истанбул е започнало през 2007 г. с обособено трасе
от около 18 км, свързващо летище Ататюрк с центъра на града. Впоследствие трасето е удължено
на запад и на изток, където по един от мостовете прехвърля Босфора, а общата дължина става
52 км. В момента е планирано или вече върви изграждането на още три обособени трасета. Най-
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дългото ще върви северно и успоредно на сегашното, като също ще стига до Мала Азия през друг
мост. Другите две нови трасета свързват двете по-дълги трасета – едното в западния край, а
другото – в централната част на града.
BRT трасето на Истанбул в момента има 44
спирки. Автобусите са с ляв волан, но се движат вляво. Така вратите за пътниците на разминаващите се автобуси са от вътрешната страна,
а спирките в двете посоки са по средата на трасето – на обща платформа. Трасето е сериозно
оградено и абсолютно недостъпно за други превозни средства и пешеходци.
В пиковите часове трасето се обслужва от 590
метротобуса, а в BRT работят 1394 водачи. Линиите са няколко с различна дължина и функционират 24 часа, 7 дни в седмицата, като през найсилната 2019 г. са превозили общо 297 000 000
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пътници. Средната скорост
на движение е 38 км/ч, а на
моменти автобусите пристигат на спирките един след
друг. Във всеки един момент
диспечерите в депото следят цялото трасе на монитори и на тв екрани и задават
скорост на автобусите, за да
се спазва ритъмът на движението. Отделно от това всеки автобус е снабден с черна кутия, която пази записите от камерите и данните за
пътуването.
В парка на IETT сега има
741 метробуса – съчленени и двойно съчленени. Наймного – 389 са от 18-метровия модел Mercedes-Benz
Conecto, а 249 автобуса са
от четириосния 19,5-метров модел Mercedes-Benz
Capacity. Двойносъчленени са 26-метровите ветерани от VDL Phileas, с 50 от
които е започнала да работи в началото BRT системата, като сега от тях продължават да са на линия 33 автобуса. Двойносъчленени са
и 10 броя 25-метрови Akia
LF25, които са от новите попълнения. Неотдавна в парка
са се влели и 60 броя съчленени, 21-метрови, четириосни Otokar Kent.
Посетителите на депото
направиха пробното си пътуване до малоазийския бряг с
чисто нов климатизиран Akia
LF25 и усетиха едно от основните предимства на BRT
– задръстванията в Истанбул
могат и да не са проблем при
прекосяването на града. Отделно, че с доброто си оборудване и приятния и модерен интериор новият автобус предложи едно наистина
приятно пътуване в горещия
майски ден край Босфора.
В крайна сметка анализите показват какви са ползите
от работата на BRT в Истанбул. При капиталови разходи
от 6 млн. долара на км (пето
място сред аналогичните
системи в света) BRT системата на Истанбул спестява 760 т въглеродни емисии за ден, намалява с около
99 000 автомобилите в трафика на града, пести средно по 52 минути на всеки пасажер дневно и намалява с
242 000 т годишния разход
на дизелово гориво.
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Истанбул – София

Част от автопарка на BRT
системата в Истанбул

Двойносъчлененият
Akia LF25

21-метровият, четириосен метробус Otokar Kent

Кратко пътуване с BRT

Маршрутната линия
на таблото в автобуса
напомня за тази от
метрото в София
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Scania обнови цялата
си автобусна гама

През втората половина на юни в Сьодертеле Scania направи мащабно представяне на изцяло
обновената си гама от автобуси. Пред журналисти и клиенти на марката бяха показани редица
новости както в продуктите, така и в стратегията на шведския производител за развитие на
мобилността на бъдещето и зеления пътнически транспрот. Стратегията, естествено, включва
много иновативни продукти, но и цялостни решения за транспорта на бъдещето
Новостите при Scania обхващат всичко – от
електрическите, газовите и конвенционалните
градски автобуси през междуградските автобуси до луксозните туристически автобуси от найвисок клас.
Обновяването е резултат от цялостната програма на Scania за ново автобусно портфолио,
която е стартирана през 2019 г. и вече е завършена. Производителят подчертава, че тя включва ъпгрейд не само автобусите и шаситата, но
и на устойчивостта, горивната ефективност и
общата стойностна притежание на продуктите
Scania.
Новата програма за автобуси от Scania започва през 2019 г. с пускането на новия градски автобус на Scania с нисък под – Scania Citywide LF.
Scania Citywide LF беше последван от автобуса
с нисък вход Scania Citywide LE и новия Scania
юли–август 2022

Interlink. Тези модели се предлагат с широка гама
от алтернативни и конвенционални задвижвания
– изцяло електрическо, хибридно, ДВГ. Двигателите с вътрешно горене пък вече са адаптирани
за широка гама от възобновяеми горива, включително биогаз.
Сега шведският производител представи и
новия туристически автобус от най-висок клас
– Scania Touring, който вече е изграден на новата платформа. Моделът идва с изцяло променено арматурно табло и място на водача, даващо
много повече ергономия. Интериорът също е обновен, като са използвани по-леки.
На практика шведският производител обнови
освен цялата си гама от автобуси и шаситата си
за градски и туристически модели, които произвежда за собствена употреба или за своите партньори – бодибилдери на автобуси.
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Предното независимо окачване при
автобусите на Scania е изцяло ново

Обновеният кокпит при флагмана Scania Tourung

Електрическият Scania Citywide LF

Основните новости при шаситата са свързани с няколко елемента. И при градските и при
туристическите шасита са подменени предното окачване и предният мост. Използвани са изцяло нови елементи. Окачването е напълно и независимо, като осигурява повече комфорт и стабилност на автобуса. Увеличено е разстоянието между колелата на предния мост, което дава
повече пространство и ширина на пътеката в салона на автобуса и повече свобода при конфигуриране на вътрешното пространство и при придвижване на пътниците. Предният мост при автобусите на Scania вече е с увеличена до 8000 кг
товароносимост, което позволява оптимизиране
на разпределението на теглото на автобуса.
Ново и подобрено е кормилното управление,
което вече е електро-хидравлично и дава още
повече прецизност и по-добра управляемост

Новият Scania Interlink

при водене на автобуса. Шаситата на Scania идват с изцяло променен кокпит от Scania, оборудван с дигитално арматурно табло.
Новостите продължават при силовата линия, като е подобрена горивната ефективност
на предлаганите двигателr с вътрешно горене.
В същото време шаситата са изградени на модулен принцип, което позволява да се предлагат
при всички топове задвижване, предлагани от
Scania – конвенционални, електрически, хибридни, газови, както и при всички типове автобуси –
с нисък под, с нисък вход, лоудекери, хайдекери.
12 от обновените модели автобуси на Scania
можеха да се тестват на пистата на демоцентъра
на производителя в Сьодертеле или по обществените пътища в околността.
Естествено, КАМИОНИ започва тестовете с
градските автобуси с нисък под или нисък вход.
юли–август 2022
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Scania irizar i6S Efficient

Scania irizar i6S, оборудван с 13-литровдвигател на LNG

Градският Scania Fencer f1

Междуградският Scania Fencer f6
Флагманът тук е новият електрически градски
автобус Scania Citywide LF. Нископодовият двуосен 12-метров автобус се отличава с приятен
дизайн и качество на материалите и сглобката в
салона. Салонът е с 3 двойни врати. Габаритната ширина на автобуса е 2,55 м, а височината –
3,27 м. Седящите места са 32, а правостоящите –
46, при място за един инвалиден стол. Пиковата
мощност на електродвигателя е 300 кВт при максимален въртящ момент 2100 Нм. Дву-степенна
автоматична предавателна кутия оптимизира
консумациятана енергия. Батериите се състоят
от 8 пакета с общ капацитет 254 кВтч – четири са
на покрива, а четири отзад. Зареждането е с пантограф на пътя с мощност до 300 кВт или в депото
с конектор CCS 2 при мощност до 150 кВт.
Любопитна новост е и новият междуградски
Scania Interlink, който вече се предлага само като
лоудекер. Проектиран е за градски и крайградски операции. В Сьодертеле изпробвахме негова 15-метрова версия на 3 моста, задвижвана от
9-литров газов двигател на био LNG, като моделът е наличен и със силов агрегат на био CNG. Салонът е с еднична врата опред и двойна по сре-
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дата. Ширината на автобуса е 2,55 м при височина 3,45 м. Общият капацитет е 59 седящи места.
Багажното пространство е 2,51 куб. м. Автобусът
е богато оборудван. На пътя 9-литровият двигател показва отлична динамика. Мощността му е
340 к.с., а максималния въртящ момент 1600 Нм.
Предавателната кутия е 12-степенната автоматизирана Scania Opticruise. Резервоарът за LNG
е с вместимост 700 л.
Чисто новият туристически автобус Scania
irizar i6S Efficient също бе част от тестовата програма. Обновеният модел идва с подобрена аеродинамика – резултат от заобленото и повече
наклонено предно стъкло, по-обтекаемите и камерите за обратно виждане, които са заменили
страничните огледала. Да се шофира този автобус е удоволствие. 13-литровият 6-цилиндров
редови двигател работи на биодизел, HVO и дизел. Има максимална мощност 450 к.с. и максимален въртящ момент 2350 Нм. Предавателната кутия отново е 12-степенната автоматизирана Scania Opticruise. Дължината на триосния автобус е 13,9 м при ширина – 2,55 м и височина –
3,9 м. Седящите места са 53.
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12 автобуса на Scania бяха налични за тестване в Сьодертеле

На разположение бяха модели от цялата гама и всички сегменти

Интересна новост в тестовете бе туристически Scania irizar i6S, оборудван с 13-литров двигател на LNG. Двуосният автобус е с дължина
12,2 м, ширина 2,55 м и височина 3,93 м. Седящите места в салона са 51. Резервоарът за втечнен природен газ е в един от външните багажници и има вместимост 730 л. 13-литровият двигател е с мощност 410 к.с. и максимален въртящ
момент от 2000 Нм, а предавателната кутия е
12-степенната Scania Opticruise. На пътя автобусът показва завидна динамика, а високото ниво
на оборудване гарантира комфорт, характерен
за този тип туристически автобуси.
Два особено любопитни модела от линията
Fencer на Scania. Тази моделна линия е проектирана и разработена изцяло от Scania и се произвежда в заводите на шведската марка в Китай.
Идеята е, че по този начин се получава по-нискобюджетен краен продукт, подходящ за ценово
ориентирани пазари.
Fencer f1 e автобус за градски транспорт с нисък вход. Въпреки че е бюджетно изпълнение
това е един напълно съвременен автобус, оборудван с всичко необходимо за удобно пътуване и ефективни операции. И мястото на водача,
и салонът са комфортни и ергономични. Любопитно е, че автобусът в Сьодертеле бе оборудван и с камери, и с огледала за обратно виждане. Двуосният модел е с дължина 12 м, ширина –
2,5 м и височина 3,1 м. Седящите места в салона
са 34+2+5 сгъваеми седалки. 9-литровият двигател работи с HVO и дизел и има мощност 280 к.с.

На волана на
електрическия
Scania Citywide LF

и максимален въртящ момент 1400 Нм. Автоматичната предавателна кутия е 6-стпенна.
Fencer f6 е междуградски модел с висок под
с двигател работещ на CNG. За него важи всичко, казано и за модела f1. Двуосният автобус е с
предна единична и средна двойна врата на салона. Дължината му е 13,07 м при ширина – 2,55
м, и височина 3,60 м. Седящите места 59+4+1.
9-литровият двигател работи с биогаз и има
мощност 280 к.с. и максимален въртящ момент
1350 Нм. Предавателната кутия е 12-степенната
автоматизирана Scania Opticruise. Резервоарите за гориво са 8 с обща вместимост 960 л и са
на покрива.
Това са част от автобусите, които бяха налични за тест в Сьодертеле. По обясними причини не
можем да разкажем за всичките, като останалите бяха не по-малко интересни, но се опитахме
да обхванем всички сегменти и типове автобуси.
Паралелно с представянето на новата си гама
от автобуси от Scania очертаха и генералната си
политика за близкото бъдеще, която все повече е
фокусирана върху ползите за клиентите на марката и върху цялостни решения, които да улеснят бизнеса им и да го направят по-ефективен. А
за изключително интересните прототипи на автобусите на бъдещето, които видяхме на живо в
Сьодертеле – четете в следващ брой на КАМИОНИ.
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Сьодертеле – София
юли–август 2022
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Mercedes-Benz eCitaro Range
Extender идва през 2023 г.

В допълнение от края на тази година от Daimler Buses ще предложат eCitaro с ново поколение
по-високопроизводителни батерии

З

а да разшири пробега на своя изцяло електрически градски автобус Mercedes-Benz
eCitaro, от 2023 г. Daimler Buses ще го оборудва с водородна горивна клетка. По този начин към своето изцяло електрическо продуктово портфолио в сегмента на градските автобуси
от Daimler Bus ще добавят и превозно средство с
пробег до 400 км.
eCitaro Range Extender е проектиран за градски автобус, като задвижващата система продължава да се основава на много мощната акумулаторна батерия, докато горивната клетка
служи само за дозареждане на батерията за разширяване на обхвата, а не като основен източник на енергия. В допълнение от края на 2022 г.
Daimler Buses ще предложат eCitaro с ново поколение по-високопроизводителни батерии.

Успешен модел на
Daimler Buses
eCitaro е изключително успешен модел на
Daimler Buses, като досега повече от 600 автобуса eCitaro са в ежедневна употреба при европейски клиенти на компанията. През 2021 г. почти
всеки втори новопродаден електрически градски автобус в Германия е от Daimler Buses.
Горивната клетка на eCitaro Range Extender
се произвежда от Toyota и е от второ поколение.
Това е агрегат за тежкотоварни превозни средства с максимална мощност от 60 кВт. В eCitaro

Range Extender той работи в диапазон на напрежение от 400 до 750 волта. Мощният нископодов
автобус, който не отделя вредни емисии, може
да се справи дори с най-трудните трасета и да
покрие почти всички изисквания на транспортните оператори за максимален пробег. По този
начин моделът има възможност да ускори прехода към електрическа мобилност при градските автобуси.

Предимствата
на горивната клетка
Използваната при eCitaro Range Extender горивна клетка притежава редица предимства.
Модулът на горивната клетка, който тежи около
240 кг, има плосък и компактен дизайн, което го
прави идеален за монтаж на покрива на eCitaro.
Модулът е монтиран на покрива на соло версията на автобуса с позиция точно зад предния мост,
a при съчленения eCitaro той е поставен на задната секция.
Горивната клетка е високоефективна, което
води до сравнително ниска консумация на водород за производство на електроенергия. Дългият експлоатационен живот от около 40 000 часа
при използване като удължител на пробега също
е впечатляващ. Дори когато достигне предела
си на работа, тя не спира да функционира изведнъж, а ефективността бавно намалява.
Освен че има удължен пробег, новият
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Mercedes-Benz eCitaro Range Extender предлага изненадващо голям брой пътнически места благодарение
на разпределението на теглото си. Цялостната концепция на модела се фокусира и върху общата цена на притежание: акумулаторно-електрическото задвижване,
дизайнът на модула на горивните клетки и издръжливите компоненти поддържат разходите по модела сравнително ниски.

eCitaro е изключително успешен
модел на Daimler Buses, като
досега повече от 600 автобуса
eCitaro са в ежедневна употреба
при европейски клиенти на
компанията

Технологията на бъдещето
Превозните средства, задвижвани от горивни клетки, се считат за моделите на бъдещето, а търсенето на
изцяло електрически градски автобуси с много голям
пробег се увеличава. В крайна сметка енергията, необходима за работата на електрическите двигатели, се
произвежда на борда на превозните средства. Но, разбира се, не всички задвижващи системи са еднакви: те
могат да бъдат конфигурирани по много различни начини.
Горивната клетка генерира ток и топлина от реакцията на водород и кислород – известна още като „студено
горене“. Всяка отделна клетка се състои от полимерна
електролитна мембрана (PEM), отрицателен и положителен електрод, както и два сепаратора. Горивните клетки са галванични елементи.
С интегрирането на задвижването с горивни клетки Mercedes-Benz Citaro за пореден път демонстрира
своята универсална концепция. Въпреки че е била необходима работа по адаптирането на новия модел, не се е
наложило пълно преустройство на дизайна на автобуса.
Следователно транспортните компании ще се възползват от добре познатото отделение за пътници и множество идентични компоненти и части, които се използват
за Citaro, eCitaro и eCitaro Range Extender.

Горивната клетка на
eCitaro Range Extender
се произвежда от
Toyota и е от второ
поколение

Въглеродно неутрални автобуси
във всеки сегмент до 2030 г.
От Daimler Buses си поставят за цел да предложат локално въглеродно неутрални превозни средства – с батерии и с водородни горивни клетки, във всеки сегмент
до 2030 г. Първоначалният фокус ще бъде върху основните пазари в Европа и Латинска Америка. До 2039 г. на
пазара в Европа ще се продават само локално въглеродно неутрални нови превозни средства. В сегмента на
градските автобуси в Европа целта ще бъде достигната
още през 2030 г. Заедно с разширяването на портфолиото си от СО2 неутрални автобуси Daimler Buses ще увеличи и предлаганите от компанията услуги по отношение на цялостната електрическа инфраструктура за клиентите си. Това обяви Тил Обервьордер, ръководител на
Daimler Buses, на събитие в производствената база на
производителя в Манхайм, Германия. Сред участниците
бяха Мартин Даум, председател на Управителния съвет
на Daimler Truck, и д-р Волкер Висинг, федерален министър на цифровите технологии и транспорта.
По пътя към електрификацията на пътническия транспорт от Daimler Buses планират да предложат първия изцяло електрически междуградски автобус през 2025 г.,
а превозни средства с водородно задвижване с горивни клетки – в края на това десетилетие. В съответствие
с двупосочната стратегия на своята компания майка
Daimler Truck от Daimler Buses се фокусират върху разработването на автобуси с батерии и водород, тъй като
това е единственият начин, по който те могат да предложат персонализирани решения с нулеви емисии за разнообразните нужди на своите клиенти.
Мартин СЛАВЧЕВ

От Daimler Buses си поставят за цел да
предложат локално въглеродно неутрални
превозни средства – с батерии и с водородни
горивни клетки, във всеки сегмент до 2030 г.

Модулът на горивната клетка,
има плосък и компактен
дизайн, което го прави идеален
за монтаж на покрива на eCitaro
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Тест: Новият Mercedes-Benz Intouro
Новото поколение на междуградския автобус Mercedes-Benz Intouro
бе представено през 2020 г. Сега моделът стъпи на живо на българска
земя, а списание КАМИОНИ направи еднодневен пътен тест с него.

I

ntouro е представител на междуградската
гама автобуси на Mercedes-Benz. Характерното за новото поколение на модела е, че производителят надгради сериозно комфорта и оборудването, като направи достъпни за клиентите
и редица функции, които преди това се предлагаха само в туристическите автобуси на марката. Това разшири изключително много гамата на
Intouro, като го направи още по-мултифункционален. Сега – в зависимост от конфигурирането
на модела, той може да бъде използван както за
крайградски превози, така и за совалкови и служебни превози. А най-високооборудваните версии на Intouro са практично и ефективно решение за междуградски превози на къси и средни
разстояния.

Гамата

ABSTRACT IN ENGLISH

Test: New
Mercedes-Benz Intouro
The new generation of the intercity bus Mercedes-Benz Intouro was presented in 2020.
Now the model has set tires on
Bulgarian roads, and KAMIONI
magazine has made a one-day
road test with it.

Обновеният Intouro се предлага на два моста
– с три колесни бази и дължина 10,75 м, 12,18 м
и 13,09 м и на три моста с дължина 14,88 м – съответно с 12, 15, 17 и 19 реда седалки. Чрез намалено тегло и подобрена аеродинамика при новия Intouro производителят декларира намаляване на разхода на гориво с до 9,2%.
Задноразположеният двигател е OM 936, Euro
VI, шестцилиндров, редови, с работен обем 7698
см³. Максималната му мощност е 354 к.с. при
2200 об./мин, а максималният въртящ момент
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– 1400 Нм при 1200–1600 об./мин. Предавателната кутия е автоматизираната осемстепенна Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift. А от тази
година моделът Intouro K с дължина 10,75 м се
предлага и с вграден в силовата линия нов хибриден модул, осигуряващ повече ефективност и
екологичност.
Новост при Intouro е и оборудването му със
системата АВА 5, реагираща на подвижни и неподвижни обекти и спираща при нужда напълно
автобуса, ако има опасност от сблъсък. Системата разчита на мултифункционалната камера и
на радар.

Тестовият автобус
При теста разполагаме с предоставен от генералния вносител на марката за България Силвър Стар Моторс двуосен Mercedes-Benz Intouro
с дължина 12,18 м и 55 седящи места. Автобусът
е богато оборудван. Функциите в помощ на водача включват спирачен асистент, автоматично освобождаване на паркинг-спирачката, електрическа спирачка за спирка, хидродинамичен воден ретардер Voith, който е необслужваем, електронна стабилизираща програма (ESP), включително ASR с възможност за изключване, електронно регулиране на нивото (ENR), независимо
от статуса на вратите, автоматично накланяне на
автобуса надясно при отворена врата с възмож-
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ност и за ръчно управление, функция за ръчно повдигане и снижаване на каросерията, система за контрол на
налягането в гумите, BiXenon фарове за къси и дълги
светлини, фарове за мъгла, осветление при завиване,
активен спирачен асистент (ABA 5), асистент за водене
в лентата за движение (SPA), асистент за сляпата зона
при завиване надясно (Sideguard Assist)…
Салонът е с две врати. Предната е еднокрила с ширина 900 мм. Втората врата – разположена в средата на
автобуса е двукрила с ширина 1380 мм, като при конфигурирането може да бъде избрана и еднокрила врата.
При качване в автобуса впечатление веднага правят
качеството на използваните материали и прецизната
сглобка на всички елементи в интериора. Арматурното табло – Cockpit Basic, е ергономично с много удобства за водача, който разполага и с мултифункционален волан, външни отопляеми и електрически регулируеми огледала, камера за заден ход, Bluetooth система за разговори „Свободни ръце“, круизконтрол. Седалката на водача е Grammer с много степени на регулиране, функция за завъртане надясно, електрическо
отопление, два подлакътника.
Климатизацията е отделна за мястото на шофьора
и салона.
Пътническите седалки са от най-високия клас за модела с накланящи се облегалки, сгъваеми подлакътници откъм пътеката и двуточкови предпазни колани. По
цялата дължина на салона, отляво и отдясно, има багажни ниши над седалките и ръкохватка за правостоящи
пътници. Външните багажници също предлагат достатъчно обем (около 4,9 м3), въпреки че автобусът е Клас II.

Комфортно и ергономично е мястото на водача

Тестът
За теста на новия Intouro избираме маршрут, който поставя автобуса в обичайната му среда. Началната
точка e търговско-сервизният център на Силвър Стар
в София. От там се насочваме към Подбалканския път.
След преминаването на пресечения терен и височините при Гълъбец завиваме надясно към село Чавдар, а от
там – обратно по същия маршрут до София.
Автобусът се държи очаквано добре. Двигателят
предоставя достатъчно мощност и в същото време впечатлява безшумната му работа. Дори при ускоряване в
салона е тихо – всичко е напасвано прецизно и липсват
каквито и да било паразитни шумове и вибрации.
Водачът се чувства удобно, видимостта навън е отлична, а всички уреди за управление са разположени
интуитивно и са лесни за достъп.
Силовата линия предлага достатъчно мощ и динамика дори при изкачванията, а на равните участъци автобусът поддържа максимално разрешената скорост
при изключително ниски обороти на двигателя. Предавателната кутия сменя предавките неусетно и прецизно и се грижи допълнително за ефективността на силовата линия. При нужда от изпреварване силовият агрегат реагира мигновено и ускорява автобуса.
Много добри неща могат да се кажат за окачването
на модела. То работи прецизно, а неравностите, с които
изобилстват българските пътища, се преминават неусетно и без неприятни усещания за водача и пътниците.
Движението на автобуса е плавно, без резки колебания
и странично накланяне, като може да се каже, че по този
показател Intouro не отстъпва по нищо на туристическите автобуси от висок клас. Така неусетно изминаваме
над 140 км. След теста убеждението ни е, че Intouro наистина е един много практичен и многофункционален
автобус, в който не са направени никакви компромиси
с комфорта.

Салонът е оборудван с най-високия клас седалки за модела
Задноразположеният двигател е OM 936 – с работен обем 7698 см³ и
максимална му мощност от 354 к.с.

Лъчезар АПОСТОЛОВ
юли–август 2022
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Тест: Електрическият
Isuzu NOVOciti Volt

Електрическият градски автобус Isuzu NOVOciti Volt имаше своята българска премиера през юни.
Още при първата поява у нас на мидиавтобуса с нулеви емисии списание КАМИОНИ направи
кратък пътен тест на модела.

I

ABSTRACT IN ENGLISH

Test: The Electric Isuzu
NOVOciti Volt
Isuzu NOVOciti Volt electric
city bus had its Bulgarian premiere in June. Along with the
first appearance in Bulgaria
of the zero-emission midibus,
KAMIONI magazine made a
short road test of the model.

suzu NOVOciti Volt е едно от най-новите предложения в гамата от автобуси на един от найголемите турски производители Anadolu Isuzu.
Моделът бе представен преди около 2 години.
Моделът е с дължина 7957 мм, ширина 2463
мм и височина 3250 мм. Междуосието на компактния градски автобус е 4259 мм, при преден
надвес от 1947 мм и заден надвес от 1752 мм.
Допустимата максимална маса е 11 600 кг.
Задно разположеният тягов електродвигател
TM4 Sumo MD е с директно задвижване към задния мост и предлага максимална мощност от 255
кВт при 2355 Нм пиков максимален въртящ момент. Комплектът литиево-йонни батерии е разположен на покрива. Изборът е между двата варианта. При капацитет от 211 кВтч пробегът с
едно зареждане без използване на климатичната система е 300 км, а с климатика – 200 км. При
по-високия капацитет от 269 кВтч с едно зареждане автобусът трябва да измине съответно поне
350 км или 250 км, като производителят посочва,
че пробегът при определение условия може да
достигне и до 400 км. И в двата случая гаранцията на батериите е 8 години.
Зареждането става с променлив ток от 22 кВт
или с постоянен ток с мощност до 150 кВт. Времето за зареждане на по-малката батерия е съответно 8,5 часа или 2 часа, на по-голямата – 11
часа или 2,5 часа. Куплунгът за зареждане е стандартен CCS 2, а като опция се предлага вградено
зарядно устройство.
Конструкцията на NOVOciti Volt е самоносе-
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ща, като цялата каросерия е преминала катафореза. Окачването и двата моста е пневматично с
по 2 въздушни възглавници и по 2 хидравлични
амортисьора.
Спирачната система е изцяло пневматична с
ABS, ASR, EBS, двукръгова, с електронно задействане. Предните и задните колесни спирачни
механизми са дискови. Ръчната спирачка също
е пневматична и въздейства на задните колела.
Кормилното управление е с електро-хидравлично усилване. Колелата са с размер 245/70 R 17.5.
Няколко са вариантите за конфигурация на
местата в салона, като общият капацитет – седящи и правостоящи, може да бъде 52 пътници
или 46 пътници. В зависимост от това дали са
налични 4 сгъваеми седалки или място за инвалидна количка, седящите места са 19 или 21, а
правостоящите – от 19 до 33. Вратите на салона
са две – пневматични. Предната – разположена
пред предния мост, е единична, с отваряне навътре, а задната – разположена пред задния мост,
е двойна, с отваряне навън. Въпреки компактните си размери NOVOciti Volt впечатлява с просторен, светъл и приветлив салон, избор на качествени материали и доброто ниво на оборудване,
като всеки пътник разполага с USB-порт за зареждане на мобилно устройство.
В помощ на водача като стандартно оборудване пък са ABS, ASR, EBS, ESC/ESP, EBD, спирачка за автобусна спирка (BSB), помощ при потегляне на наклон, ретардер, сензори за паркиране, система за помпане на гумите, фарове за
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1 – Моделът е с дължина 7957 мм
2 – Двигателното отделение
3 – Салонът е светъл и приветлив
4 – Всеки пътник разполага с USBпорт
5 – С повдигнат под е само найзадната част на автобуса
6 – Вратите на салона са две –
пневматични
7 – Куплунгът за зареждане е CCS 2

мъгла. Като опция се предлагат камери – за заден ход, за предно виждане, вътрешна камера,
както и записващо устройство.
Като всяко електрическо превозно средство
автобусът е оборудван със система за забавяне
на движението чрез двигателя, както и с функция
за рекуперация на енергията от спиране. Степените на ретардера (лостът за управлението му
е разположен, както обикновено, на кормилната колона) позволяват избор на различна сила
на забавяне при отпускане на педала на газта, а
от там – и промяна на количеството рекуперирана енергия от забавянето. При теста се усети, че
чрез умело боравене с лоста на ретардера – в зависимост от релефа на терена за движение, трафика и честотата на спиране, средната консумация на енергия може да се намали значително, а
оттам да се увеличи пробегът с едно зареждане
на батерията.

При краткия пътен тест, направен от КАМИОНИ, се видя, че NOVOciti Volt е един съвременен
екологичен автобус. Моделът се понрави с динамиката на силовата си линия, плавния ход, прецизното кормилно управление и меката возия.
Компактните размери пък гарантират завидна
маневреност дори при тесни градски улици.
В теста разполагахме с версията с по-голямата батерия. Темпът на разреждане на батерията
по времето на шофирането показваше, че пробегът, деклариран от производителя, е напълно
реален, а при умело боравене с автобуса и при
определени условия дори може да бъде надвишен. Само за справка – след теста, при оставащ в
батерията заряд от 74,2%, индикираният на таблото оставащ пробег без зареждане беше 397
км.
Лъчезар АПОСТОЛОВ
юли–август 2022
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Делът на новорегистрираните
употребявани камиони
намалява спрямо новите
Този анализ обхваща
БГ регистрациите през
първите пет месеца на
годината на водещите
осем производители на
товарни автомобили и
влекачи. Той е напълно
представителен за
категорията N3, тъй
като обхваща 98,55 на
сто от употребяваните
и 99,93% от новите
моторни превозни
средства. При
употребяваните N2
делът на осемте
марки е 90,9% от
всички регистрации на
употребявани камиони.

А

збучният списък на марките и моделите с
регистрации през периода е значително
по-дълъг, но в него не включваме познати
ветерани като КАМАЗ, ЗИЛ, Урал, Škoda, Steyr,
Tatra и други заради затихващата им роля на пазара.

Позициите не се променят
В категорията употребявани N3 (технически
допустима максимална маса над 12 тона) двете германски марки MAN r и Mercedes-Benz продължават устойчиво да държат първите две места. Общият им дял е 46,14%. Третото и четвърто
места са за двамата производители от Швеция
(общ дял 31,1 на сто), следвани от DAF. Регистрациите на нови Volvo Trucks – лидер в продажбите
на нови камиони, DAF и Renault Trucks надхвърлят съществено тези на употребяваните.

Затихва ли пазарът на
употребяваните
Прави впечатление, че съотношението на
„стари“ към „нови“ N3 и N2 след първото тримесечие се е променило чувствително и от над
2 към 1 сега е 1,417. Това щеше да бъде радостен факт, ако се дължеше на рязко увеличаване
на продажбите на нови камиони и влекачи, но основната причина е, че в „бездънния кладенец на
употребяваните“ постъпват значително по-малюли–август 2022

ко товарни автомобили в състояние, в което клиентите ги търсят и купуват. Тази тенденция, която започна да се налага около година след взривното разпространение на Covid-19, застрашава
грандиозните европейски планове за обновяване с нисковъглеродни товарни автомобили. Още
повече, че паркът от камиони и влекачи в ЕС съвсем не е толкова съвременен, както им се иска на
оптимистите: средната му възраст през 2020 година е била 13,9 години, сочат данните на ACEA.
И положително не се е подмладил през миналата
година, още по-малко – през текущата, за която
ACEA отчете спад на регистрациите на нови автомобили с комерсиално предназначение от повече от 20 на сто през първите четири месеца и
27,1% през април. Забележете – тези сравнения
на Асоциацията на европейските производители
на автомобили са спрямо 2021-ва, а не спрямо
някоя от силните предпандемични години.

N2 – ретро категория
В категорията на по-леките употребявани камиони – N2, повече от две трети (70,4%) от регистрациите са си поделили Mercedes и Iveco,
следвани от MAN. Неблагоприятната тенденция
в тази категория камиони, работещи предимно
в страната, продължава: регистрациите на употребявани през периода имат смазващо предимство пред новите – 8,7 пъти повече. Признавам: не вярвам, че при сегашната ситуация с це-

ВТОРА УПОТРЕБА » ДЕЛЪТ НА НОВОРЕГИСТРИРАНИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ КАМИОНИ...
Регистрации на
употребявани N2 по
марки през периода

ните – и на нови, и на употребявани камиони, и на
горивата, разширяването на обхвата на тол системата и диференцирането на таксите според
емисионния клас може промени тази факт.
Потвърждават го и данните на официалната
статистика за регистрациите на N2 през периода, която разделя автомобилите на 4 категории
към момента на регистрирането им: до 6 месеца,
до 5 години, до 10 години и над 10 години.
На повече от 10 години са 369 камиона от категория N2 – 2,733 пъти повече от всички останали възрастови категории, взети заедно. Едва
66 от машините, регистрирани през периода, са
не по-стари от 5 години, т.е. поне по документи
са Евро VI.
Измамна е привидно доста по-оптимистичната картина в N1 (вж. табл. Регистрации на N1
през периода по възраст), тъй като голяма част
от регистрираните там нови автомобили са и се
използват като лични леки автомобили, а не за
работа, независимо от ползваните финансови
облекчения.

Регистрации на N1 през
периода по възраст
Възраст
До 6 мес.
До 5 год.
До 10 год.
Над 10 год.

Брой
2080
475
1289
5431

Запазва се тенденцията с най-малка средна
възраст да бъдат регистрираните товарни автомобили в N3 – тежката категория. Причините са
прости: преобладаващата част от тях работят извън България в условия, в които тяхната екокатегория пряко влияе върху експлоатационните разходи, а доброто им техническо състояние е необходимо условия, за да могат да участват на висококонкурентния пазар на труда.

те три възрастови групи (989 срещу 104, 392 и
507). Сегашната ситуация облагодетелства както марките, които са със силни позиции на българския пазар, така и онези производители, чиито продукти превозвачите са оценили като стойностни и със солидно представяне във времето.
Топ 10 на употребяваните О4 края на май
№
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11

Производител
Schmitz Cargobull
Krone
Schwarzmüller
Kögel
Stas
Käsbohrer
Lamberet
Margaritelli/ex Merker
Wielton
Magyar
Menci

Броя
214
189
80
79
31
27
14
13
13
12
11

Ето и останалите марки с по-забележимо присъствие на пазара на употребявани О4 (4 или повече регистрации за периода): Lohr и Feldbinder
– по 8, Benalu, Faymonville, Lecitrailer и Pacton – по
6 броя, с по 5 броя са Renders и Rolfo, с по 4 регистрации през първите пет месеца са марките
Chereau, Doll, Freuhauf, Gsodam, Hangler, Lueck,
Mega, Meusburger и Noteboom. Както и друг път
сме изтъквали, в тази категория списъкът с марки/производители превозни средства е твърде дълъг, затова статистиката ни отразява тези,
които имат повече бройки. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Разделение на
регистрираните
употребявани N2
по възраст

Подмладяване в О4
Интересно е развитието при превозните
средства от категорията О4 (ремаркета и полуремаркета с допустима максимална маса над 10
тона). Практиката е показала, че техният ресурс
обикновено надвишава два пъти този на влекачите или камионите, които ги теглят, но през периода броят на новорегистрираните О4 с възраст
под 6 месеца е почти равен на този от останалиюли–август 2022
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Перфектен Киш на Хунгароринг
ETRA

ETRA

Напук на прогнозите, на пистата Хунгароринг (дължина 4381 м, 14 завоя)
не валя, само на петъчната квалификация небето се заоблачи. Кумирът на
домакините Норберт Киш доминираше през цялото време.

В

петък Киш увенча предимството си по време на свободните тренировки с полпозишън във вечерната квалификационна сесия. Резултатите определиха до него да стартира Саша Ленц, който бе по-бавен с 0,696 секунди. Зад тях в стартовата решетка за първия старт
се наредиха Лацко и Хан, Албасете и Халм, Калвé
и Фаас, Яниек и Брертон. С Iveco № 77 вместо
контузения Ренé Райнерт участваше Мартин Гибсън, който през последните сезони е привлякъл внимание в първенството на Острова с отбора Oliver Racing MAN.

Киш блестящо победи в
Състезание 1
При слънчево време и температура на въздуха
24°С започна Състезание 1. Ленц изтръгна всичко от своя MAN, за да изпревари от старта шампиона на първата права, но първият завой бе вътрешен за Киш, който запази идеалната позиция
и уверено влезе в него. Лацко се изравни с Ленц
и дори за момент изглеждаше, че го изпреварва, но с агресивни маневри германецът показа,
че няма да отстъпи. Зад тях бяха Хан, Албасете,
Щефи Халм и Тео Калвé. На правата в началото
на обиколка 2 Хан застана отдясно на Лацко и го
изпревари в първия десен завой. Ветеранът Албасете дишаше във врата на чеха с надежда да
го измести от четвъртата позиция и това бе интригата до края. А в челото Норби редеше безпогрешни обиколки и увеличаваше преднината си
пред Ленц.
юли–август 2022

Според хронометрите Киш, № 1 с червения
MAN на отбора Revesz, изпревари Ленц, № 2, с
9,339 секунди. Йохен Хан, № 4, Iveco, финишира трети, на 13,511 от победителя. На следващите три места завършиха Адам Лацко, № 55,
Freightliner, на 18,589, Антонио Албасете, № 23,
MAN, на 19,270 и Щефи Халм, № 44, Iveco, на
27,038. За останалите места в Топ 10 се пребориха Шейн Брертън, № 17, Андре Курсим, № 11,
Джейми Андерсън, № 33 и Антони Яниек, № 66.
Така точките на шампиона станаха 71, на Ленц
– 58, на Хан – 57, на Албасете – 47, на Щефи Халм
– 27, на Лацко – 26.

Кошмарното Състезание 2 –
слаб 2 за организаторите
Заради стартовете на ETCR (Европейски шампионат с туристически автомобили) и електрическите им имитации Състезание 2 започна в 18:30
ч. местно време. Убийствено ниското насрещно
слънце на старт-финалната права, дълга 800 метра, създаде допълнителен проблем за участниците.
На първи ред бяха Курсим и Брертън, след тях
– Халм и Албасете. Още на първия завой 7 коли
излязоха от прашната писта и при връщането им
се започна...
Киш – затиснат странично от Хан и Андерсън, едва не се преметна челно. Тежко пострада
Албасете – пукнати предна и задна дясна гума,
множество повреди по обшивката. Сериозно пострада и Iveco-то на Хан.

СПОРТ » ПЕРФЕКТЕН КИШ НА ХУНГАРОРИНГ
ETRA

Киш, Ленц, Хан и Лацко са пилотите, които задават темпото през този сезон

Постоянство
Метри след това Лацко влезе първи в ляв завой, следван отдясно и отзад от Ленц, а Брертън се оказа затворен от вътрешната страна на
завоя. Британецът загуби управление, пресече пътя на Ленц и двамата се озоваха в ивицата за безопасност. Калвé се възползва, но влезе в десен завой с много висока скорост, която
го завъртя на пистата. Лацко едва избягна удара
в него, а реакцията на каращия зад него Андерсън изхвърли MAN-а на Киш срещу предпазните
ограждения от гуми. Шампионът по чудо се размина с преобръщането настрани, но камионът
му получи множество тежки повреждания, в т.ч.
разрушени пружини по окачването, скъсани тръбопроводи и ред други сериозни проблеми, за
чието отстраняване нощта можеше и да не стигне. Още няколко камиона бяха повредени до такава степен, че да не могат да продължат. Вдигнат бе червен флаг.
След 80 минути организаторите дадоха повторен старт – без Киш, Хан, Албасете, начело с
Курсим, Брертън, следвани от Щефи Халм, Лацко, Ленц и Яниек. В обиколка № 4 Лацко, чиято
машина бе само с козметични повреди, изпревари, поведе и финишира първи. Зад него Ленц
безмилостно изпревари Халм, после и Яниек,
но въпреки всичкото му старание Курсим удържа второто място, на 10,797 секунди от Лацко.
Ленц остана трети, на 11,306, следван от Яниек
на 15,586, Брертън на 18,456 и Халм на 19,312
секунди. Злощастното Състезание 2 завършиха
общо 9 пилоти.

Двойна победа
за Киш в неделя
Механиците на Revesz си знаят какво им е коствало възстановяването на повредите по червения MAN, но бързият Норберт в неделното Състезание 3 изнесе пред сънародниците си поредната лекция „Как да водиш през цялото време“.
Този път на старта до него бе Лацко, зад тях –
Ленц и Хан, Албасете и Курсим, Халм и Андерсън,
Брертън и Калвé, Яниек и Гибсън, Хекер, № 25,
Scania. Киш отново първи се „гмурна“ в завой №
1, а съвсем скоро след това Хан попари амбицията на Ленц да избута Лацко от второто място, като
изпревари сънародника си. Зад тях се подредиха Курсим, Албасете, Андерсън, Халм, Калвé и
Брертън. Ленц положи много усилия да си вър-

не поне третото място, но Хан бе непоклатим и го
запази с преднина от 0,709 секунди.
Киш отново триумфира със средна скорост
над 112 км/ч, следван на 9,721 сек от Лацко. Останалите шестима в десетката са Андерсън, Курсим, Халм, Калвé, Брертън и Албасете. До това
крайно подреждане се стигна и след наказания:
5 сек на Албасете за конфликтно влизане в завой
до Курсим го пратиха от 7-о на десето място, а
Яниек получи 10 секунди за превишена скорост,
които го лишиха от 1 точка.
Калвé и Халм, Курсим и Андерсън, Ленц и Хан,
Лацко и Киш – това бе подреждането при старта
на Състезание 4. Французинът използва благоприятната си позиция и поведе след първия завой. Халм отвори много завоя, Курсим и Хан я изпревариха, като след още два завоя си размениха местата. В същото време Киш излезе пред
Андерсън, зад когото залепнаха Ленц и Лацко. Калвé парира опитите на Хан да го изпревари, а Киш излезе на трето място, изпреварвайки Щефи и Курсим. В обиколка 5 Курсим отстъпи пред атаките на Халм, Ленц и Лацко. Скоро
последните двама изпревариха дамата. Първата
тройка се отдалечи на 4,5 секунди. В обиколка 7 в
серия завои Киш изпревари Хан, който пък намали леко темпото. Калвé получи повреда и напусна пистата малко преди края на осмата обиколка.
Половин обиколка преди края Лацко малко спорно изпревари Ленц.
Третата победа у дома за Киш предизвика
много емоции по трибуните, които в този ден
бяха по-пълни. След шампиона завършиха Хан,
Лацко, Ленц, Халм, Андерсън, Яниек, Албасете,
Курсим и Брертън. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Само с 0,023 секунди се
различават времената на
победителя Киш в Състезания 1 и 3 – 25:46,885 минути
и 25:46,862.

Временно
класиране след
Хунгароринг
Пилоти: Киш – 101 точки,
Ленц – 83, Й. Хан – 78, Лацко
– 59, Албасете – 51, Халм –
44, Курсим – 28, Калвé – 19,
Брертън – 18, Андерсън – 16,
Яниек – 13, Райнерт – 11.
Отбори: Revesz & T Sport
– 157 точки, Die Bullen von
Iveco – 128, Löwen Power –
119, Buggyra ZM Racing – 89.
За купата на промоутърите: Шейн Брертън – 88 точки,
Тéо Калвé – 85, Джейми Андерсън – 76, Клеменс Хекер
– 49, Щефен Фаас – 37.

Завоят се оказа
по-тесен от
амбициите на
неколцина пилоти
юли–август 2022
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