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РЕДАКЦИОННА

Предизвикателствата
продължават
А

Лъчезар АПОСТОЛОВ

ко денят се познава по сутринта, а годината – по първия месец от нея, по всичко изглежда, че 2020-а ще е изпълнена
с предизвикателства за българския транспортен бранш.
През март влиза в действие тол системата
у нас, Пакет Мобилност си върви по каналния
ред в европейските институции, шофьорите –
със свещ да ги търсиш, а работа в транспортния
бранш има за целия китайски народ.
Вносителите на основните марки автомобили за работа у нас обобщават, че 2020 г. е започнала на високи обороти. И отчитат, че за бизнеса им 2019-а е била успешна. Но не пропуснаха да отбележат, че изминалата година е можела да бъде както по-лоша, така и много по-добра. Като посочиха, че основните причини пазарът на нови камиони в България през 2019
г. да остане под рекордните нива, достигнати
през 2018 г., са точно изброените по-горе предизвикателства. Както донякъде и властващите
в Западна Европа настроения, че започва фи-

нансова криза, подобна на тази отпреди десетина години.
На фона на очакванията за нова криза обаче общият европейски пазар на камиони през
2019 г., по данни на Асоциацията на европейските автомобилни производители, бележи
лек ръст. Явно европейският бизнес си е научил урока от пропадането преди повече от 10
години, пренастрои се, дори се презастрахова
в някаква степен. И може би има логика в думите на някои анализатори, че криза има, но
тя вече е преодоляна и нещата полека тръгват
нагоре.
А 2020 г. наистина обещава да е интересна,
що се отнася до света на автомобилите за работа. Това се усети още през последния месец
на 2019 г. Тогава в Торино се състоя една знакова за автомобилната индустрия премиера, на
която присъства КАМИОНИ. И която е поредното доказателство, че транспортът и мобилността се променят с изключително бързи темпове
и че връщане назад няма. K

На хартия плюс на екрана – на същата цена!
https://abo.transport-press.bg/

За вас, скъпи читатели, Българска Транспортна
Преса предлага вече абонамент, с който не само
получавате на адреса ви изданията, но и включва
техните електронни версии, които можете да изтеглите от https://abo.transport-press.bg/.
Освен това от сайта можете да закупите само
електронна версия на отделни броеве на списаТ Р А Н С П О Р Т

&

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО

нията. Вземете безплатно на промоция бр. 7 на
сп. Логистика и сп. Камиони и бр. 4 на сп. Строителна техника – още сега!
Ако вече сте направили своя абонамент през
Българска Транспортна Преса, Български пощи
или Доби Прес, регистрирайте се най-напред в
системата, после от меню Абонаменти избере-

те съответния тип абонамент (чрез БТП, Български пощи или Доби Прес). След проверка ще ви
се даде достъп до вашите издания.
През този сайт може да купите също издания,
които се предлагат единствено като печатни без
електронна версия.
Приятно четене!
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Mercedes-Benz Actros - Камион на годината за пети път!
Многобройните технологични иновации донесоха на Mercedes-Benz Actros още
едно признание - престижната титла „Камион на годината 2020“. Това е пети
трофей за модела и общо девета победа за камиони на Mercedes-Benz, което
прави германската марка най-успешната в историята на конкурса.
Със системи като MirrorCam, Active Drive Assist, Active Brake Assist (пето
поколение), Predictive Powertrain Control и особено - напълно дигиталния
Multimedia Cockpit, новият Actros променя стандартите в категорията,
с акцент върху сферите безопасност, ефективност и комфорт.
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Над 35 000 качествени продукти на
склад за вашия товарен автомобил.
Над 100 премиум марки.
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Новата учебна година
на WABCO започва

Scania тества камиони на водород
Норвежката компания за търговия на
едро ASKO и Scania
отбелязаха началото на експлоатацията на четири камиона с горивни клетки
на водород с електрическо задвижване. Мястото на събитието беше водородната газостанция на
ASKO в Трондхайм,
Норвегия. В електрификацията на
тежкотоварните превозни средства няма
универсално разрешение. Една от технологиите, по които Scania работи с клиента си ASKO, са електрическите камиони с
горивни клетки, работещи с водород. Тестовете на пилотния проект преминават в
нова фаза с четири камиона в реална експлоатация. Това ще бъде основа за по-нататъшното развитие и за двете компании.
Тестовите камиони са конструирани на
модулен принцип. Обичайната силова линия от двигател с вътрешно горене и предавателна кутия е заменена от електродвигател, горивна клетки и акумулаторни
батерии. Останалата част от силовата ли-

ния е от стандартни компоненти, влагани
в хибридните камиони и автобуси, които
Scania вече произвежда.
Тестовите камиони са с допустима максимална маса 26+1 т и колесна формула
6×2*4. Мощността на електродвигателя е
290 кВт при максимален въртящ момент
2200 Нм. Капацитетът на литиево-йонната батерия е 56 кВтч. Тя се зарежда през
бордово правотоково зарядно устройство с мощност 22 кВт. Горивната клетка е
с мощност 90 кВт. Резервоарът за съхранение на водород е с капацитет 33 кг при
налягане 350 бара. Очакваният пробег с
едно зареждане е 400–500 км.

Volvo Group и Isuzu Motors ще си партнират
Volvo Group и Isuzu Motors подписаха необвързващ Меморандум за разбирателство с намерението да сформират стратегически съюз в сегмента на автомобилите за работа. Като начало идеята е да се установи глобално технологично партньорство и да се създаде по-обвързващ бизнес с тежкотоварните
камиони между Isuzu Motors и UD Trucks в Япония и на международните пазари. Това ще доведе до прехвърляне на бизнес
операциите на UD Trucks, част от Volvo Group, към Isuzu Motors,
за да се ускори растежът чрез по-голям обем продажби и създаване на допълнителни бизнес възможности. Двете групи се
допълват взаимно както от географска гледна точка, така и като
продуктова линия.
Планираният стратегически съюз между Volvo Group и Isuzu
Motors ще включва технологично партньорство, изследване на
възможностите за по-широко и задълбочено сътрудничество
в бизнеса с автомобили за работа в нови географски райони,
създаване на нови продуктови линии в лекотоварния и средния сегмент.
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Продължава традицията учебната година на компанията у нас да започва преди календарната пролет. Първият модул
е ECAS (Моторни превозни средства и
ремаркета) и ще се проведе от 18 до 20
февруари. Следващият модул е EBS (за
МПС от всички поколения и за ремаркета – до поколение „D“). Той ще се от 24 до
26 март. Тема на третия курс е най-новото поколение системи EBS за ремаркета
– модул TEBS „E“. Той е насрочен за средата на май, от 12 до 14-и. Обученията са
тридневни и се провеждат в обучителния
център на WABCO в сградата на Нелас
Авточасти в София. Осигурен е превод на
български език. Цена на участник е 100
евро (без ДДС) на ден. В нея са включени: техническа литература за съответния
модул, сертификат за преминат курс, получаване на PIN кодове за промяна на параметрите на съответната WABCO система, обяд, кафе, чай, минерална вода и т.н.
PIN кодове получават участниците,
които успешно издържат теста в края на
всеки модул! Обучението Basic + ABS е
задължително за желаещите да участват на останалите модули! Желаещите да
участват на TEBS „E“ модула трябва преди това да са покрили всички предишни
модули!

Shell разширява мрежата си от зарядни
станции за електромобили

Първите станции на Shell и IONITY за бързо зареждане на
електрически автомобили в Централна и Източна Европа заработиха в Унгария. Това са първите обект на Shell Recharge в тази
част на континента. Целта на Shell е до края на 2021 г. поне 100
от обектите ѝ в региона да имат станции за зареждане на електрически превозни средства. Shell Recharge е глобален бранд на
Shell за зареждане на електрически превозни средства.
Една от зарядните станции е на магистрала M7 до езерото
Балатон. Всяка от четирите точки за зареждане при нея е с мощност 350 кВт и позволява пълно зареждане на батерия на съвременен електрически автомобил за около 10 – 15 минути.
До края на 2021 г. IONITY цели да изгради общо 21 станции за
зареждане в търговски обекти Shell в Централна и Източна Европа, покривайки Чехия, Унгария, Полша, Словакия и Словения.
Shell работи активно за разширяването на мрежата си от
обекти за зареждане на електромобили и в България в партньорство с Eldrive. Компанията разполага с 11 бързозарядни станции
(50кВт), позиционирани в 11 търговски комплекса Shell на ключови локации в страната.
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Идва новият Volkswagen Caddy
Производителят е уверен, че Caddy отново ще стане пазарен флагман в сегмента на малките ванове за доставки и на семейните автомобили.
Скиците от началната разработка на новото, пето, поколение на Caddy показват,
че през следващата година много аспекти
на бъдещия компактен ван на Volkswagen
ще бъдат различни. Концептуалните чертежи на вариантите на Panel van на пътническия Caddy подчертават факта, че автомобилът напълно се вмества в съвременните тенденции в най-функционалния и
практичен клас на превозни средства.
И макар всичко да е различно, непроменени остават големият товарен капацитет и вариативност. Точно тази характеристика винаги е правела Caddy привлекателен за клиентите му. Така че: 100%
нов, 100% Caddy.
Леко наклонената линия на покрива
придава на Caddy спортен изглед. Със
скулптурно оформените масивни странични зони автомобилът изглежда стройно, с цялостно „излят“ дизайн. Скиците на концептуалното превозно средство
показват по-голямо задно стъкло - важен елемент за версията лек автомобил.
Може да се предположи, че в бъдеще повече клиенти, занимаващи се със спорт и

активни занимания в свободното си време, ще приемат новото Caddy за интересна и практична алтернатива.
Cargo вариантът на новото поколение
на Caddy има няколко поразителни препратки към актуалния Panel van, който сега
е в серийно производство. Това са вертикално подредените тънки LED светлини
отзад. Те ще се появят и във версията за
пътнически автомобил. В съответствие с
желанията на клиентите комерсиално из-

ползваните версии на новия Caddy също
ще имат непрозрачна задна врата и ще
продължат да предлагат люлеещи се врати като опция.
По-големите колела, предната част на
автомобила със компактна визия и LED
светлини, по-тясната решетка на радиатора и по-голямо изглеждащо лого са други нови елементи в новия Caddy.
Актуалното в момента четвърто поколение на модела бе лансирано през 2015 г.

Архивирайте редовно данните
от тахографа и картата
Немската федерална служба за контрол над транспорта на стоки (Bundesamt für
Güterverkehr) напоследък зачести своите проверки при тежкотоварните автомобили за архивиране данните от паметта
на дигиталния тахограф и картата на водача. Известно е, че
такова архивиране следва да се
провежда най-малко веднъж на
всеки 90 дни (за паметта на дигиталния тахограф), съответно Стела Иванова, адвокат,
– на 28 дни (за картата на вочлен на адвокатска
дача).
колегия Нюрнберг
Санкциите при установени нарушения са чувствителни и могат да достигнат до 750
евро за всяка започната седмица на нарушението. Обичайно в практиката се наблюдават наказателни постановления
(Bußgeldbescheid) на стойност от около 8000 евро.
Срокът за обжалване на такова наказателно постановление е 14 дни от момента на неговото връчване. При първо
нарушение наказващите органи и контролиращите ги съдилища са склонни към съществено намаляване размера на
наложената глоба и разсрочване на нейното изплащане. Такава ревизия на санкцията е възможна например тогава, когато наказаният ръководител на транспортното предприятие докаже, че е взел мерки за предотвратяване на бъдещи нарушения.
Ето защо в едно обжалване има икономически смисъл.
Разбира се, най-ефективно от икономическа гледна точка е
спазването на законовите срокове за архивиране на информацията.
февруари 2020
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Първият Mercedes-Benz Boutique в България отвори врати
Силвър Стар представи в Sofia Ring Mall
в края на 2019 г. уникална за пазара ни концепция за MercedesBenz. Mercedes-Benz
Boutique събира на
едно място премиум
автомобили с богата
лайфстайл колекция от
аксесоари. Ролф-Юрген Заерле, главен изпълнителен директор на Силвър Стар, и Димитриос Папулис, изпълнителен директор на Sofia Ring Mall, прерязаха символичната лента, с което официално откриха първия Mercedes-Benz Boutique в България. Новата локация се отличава със собствен стил и модерен дизайн. Проектът на генералния дистрибутор на марката у
нас цели да предостави различно изживяване за любителите
на немския бранд близо до тяхното ежедневие.
10 демонстрационни автомобила ще са на разположение
всеки ден от седмицата за тестово шофиране. Със съдействието на обучени консултанти клиентите ще се запознаят отблизо с продуктовата гама на Mercedes-Benz. Селекция от над 200
вида аксесоари, сред които дрехи, шапки, куфари, парфюми,
часовници, велосипеди ще са в постоянната колекция в Sofia
Ring Mall. Любителите на премиум марката ще могат също да
изберат и поръчат допълнително от над 1000 артикула в каталога на Mercedes-Benz.

S-серията на Scania с ново търговско наименование
Scania ребрандира премиум
влекачите от S-серията си. Вместо сегашното изписване – буквата S, следвана от актуалната мощност в конски сили, новото търговско наименование ще бъде конски сили, последвани от S, например 450 S или 730 S. Обърнатата последователност в наименованието ще се прилага само за влекачи със спални кабини с равен под. Промяната е заради споразумение с Daimler AG,
компанията-майка на Mercedes-Benz. Изписването от буква и
мощност при моделите на Scania е от 2004 г., когато са пуснати
сериите P, G и R. „Осъществявайки тази корекция, ние изпълняваме наше споразумение с Daimler. Стремежът ни е да защитим нашите търговски марки и разбираме защо Daimler, с тяхната дългогодишна история на леките автомобили от S-класата, имаше проблем с търговското наименование на S-серията
ни“, казва Александър Власкамп, старши вицепрезидент и ръководител на Scania Trucks.

DAF City Turn Assist за безопасност в града

За да повиши безопасността на движението при доставки в
градовете, DAF Trucks прeдстави системата DAF City Turn Assist.
Тя се предлага като извънзаводска опция при влекачи 4x2 FT и
6x2 FTP. DAF City Turn Assist е наличен и за CF Electric.
Мониторингът за „слепи зони“ вече може да се поръчва. DAF
City Turn Assist ще се предлага и като част от следпродажбеното обслужване.
City Turn Assist на DAF е функция за безопасност, която предупреждава шофьорите с визуални и звукови сигнали, когато
други участници в движението – пешеходци и велосипедисти,
автомобили и мотоциклети, са в невидимата за шофьора зона.
Системата за мониторинг не само предупреждава при маневри
с по-ниска скорост, но и засича участници в движението, които
сменят лентата или се включват в трафика с по-висока скорост.
DAF City Turn Assist използва радарна технология за оптимално точно фиксиране на обекти дори при условия на лоша
видимост. Радар с близък обхват е монтиран до задния калник
от страната на втория шофьор. Той е направен така, че да работи дори при най-трудните условия. Предупредителните сигнали се излъчват от LED дисплей, разположен на A-колоната от
страната на водача, близо до страничното огледало.

ПАЗАРЕН БАРОМЕТЪР
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барометър
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НОВО В BG

XXL хладилни
композиции от ФригоС
Хладилен камион
и хладилно
ремарке, в които
размери и тегла
са използвани
до разрешения
максимум, а освен
това отговарят и
на друго клиентско
изискване

Стандартен продукт
или „по мярка“
По-евтин продукт за „стандартни“ клиенти
– това е конфекция. Ако търсите нещо различно, „по мярка“, трябва ви майстор, способен да
изпълни желанието ви, особено ако е трудно за
осъществяване.

Изисквания на горната
граница…
ABSTRACT IN ENGLISH

XXL Refrigerated
Compositions from
FrigoC
Refrigerated truck and refrigerated trailer, with dimensions
and weights running to the
maximum allowed. Loading
and unloading of the composition can be done without disconnecting the trailer as well as
individually.

Във втората половина на ноември ФригоС
предаде на клиент втора специализирана композиция за превоз на всякакъв вид продукти при
контролиран температурен режим. Фирмата, известна с качествените си термоизолирани надстройки, в този случай е трябвало да реши още
една, нетипична задача: тръгвайки от шаси-кабина от серията R на Scania, да изгради композиция от камион с двузонова хладилна надстройка и хенгер (ремарке с два моста, разположени
в центъра), с еднозонова хладилна надстройка.
Композицията трябва да осигурява:
)) Максимално възможната вместимост и товароносимост при спазване на ограниченията
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към височината и дължината на композицията
в транспортно положение (съответно 4,00 м и
18,75 м);
)) Възможност за товарене и разтоварване на
композицията с мото/електрокар без разкачване на ремаркето, както и поотделно.
Второто изискване е изпълнимо, ако двете
превозни средства се оборудват с падащи бордове, като бордът на камиона служи и за „мост“,
по който се преминава от рампата през ремаркето в камиона и обратно.

… как се изпълняват
За да се използва оптимално разрешената
обща дължина на композицията, трябва камионът и ремаркето при движение да бъдат на възможно най-малкото разстояние, което гарантира безконфликтно завиване (около 0,80 м). Използването на телескопичен теглич, в случая на
немския производител Wap, позволява в статично положение камионът и ремаркето да се раздалечат, за да има достатъчно място за спускане и разполагане на „моста“ между тях. Тегличът
има две положения и ходът между тях е приблизително 920 мм.
При движение тегличът трябва да е в събра-
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Хладилният агрегат е монтиран възможно
най-високо над пътя

Удобен преход между камиона и ремаркето
в статично положение
но положение, в противен случай композицията
надхвърля габаритите и подлежи на санкциониране; освен това буферът, ограничаващ хода на
теглича, не е предвиден да понася динамичните
натоварвания от натовареното ремарке, чиято
допустима максимална маса е 18 тона.
Ремаркето е изцяло проектирано и изпълнено във ФригоС – както хладилната надстройка,
така и шасито (рама и ходова част), което е доста
специфично. За да осигурят най-благоприятното разположение на хладилния агрегат, във ФригоС са прибегнали до специални решения:
)) Надлъжните греди/лонжерони на ремаркето
са разположени по-близо до надлъжната осева линия;
)) По изчисления, направени от ФригоС, в SAF е
приета и изпълнена специална поръчка за нестандартни мостове, система Intradisc, с пневматично окачване;
)) Специално изчислени са и опорите за тях.
С използването на тези специфични решения е осигурен страничен надвес, достатъчен
за разполагането на хладилния агрегат изцяло
под пода на ремаркето, до лонжерона. Поставен
възможно най-високо над пътя, агрегатът е предпазен много по-добре, отколкото при често използваното компромисно решение в ремаркета
с обичайно разположени лонжерони, където агрегатът се монтира под единия от тях. Хладилните агрегати на камиона и на ремаркето са с автономни дизелови двигатели, а при престой могат
да работят и на трифазен ток (380 В).
Използваните бордове са Dhollandia – производител, който e инвестирал в България в много сериозна база с части и в сервиз, който реагира бързо. А това е жизненоважно за продукт
като бордовете, които всекидневно се използват
многократно и са много натоварени – и като механична конструкция, и като хидравлика. Излезе ли бордът от строя, камионът и стоката в него
стоят и чакат, докато не бъде поправен. И ако
трябва да се чакат части от чужбина…

Композицията в транспортно положение

Какво е постигнато
До максимум са използвани позволените размери и тегла на камиона и ремаркето. Конструкцията е изпълнена с висока точност, тъй като
мястото при теглича и падащия борд, който излиза от надвеса на камиона, е крайно ограничено и елементите са разположени на милиметри
един от друг.
Бордът на камиона, използван като мост, допуска преминаване на транспалетна количка, чието тегло, заедно с товара, не надхвърля 2000 кг.
И ремаркето, и камионът са сертифицирани
за клас FRC, до -20°С. Камионът с допустима максимална маса 26 тона е с двукамерна надстройка: едната част осигурява температура до -20°С,
другата – плюсови температури. Междинна преграда на релси дава възможност да се променя
съотношението на обемите.
Композицията е изпълнена така, че позволява обслужване на бордовете и затваряне на врати само от шофьора, а при задействана паркинг
спирачка на ремаркето заключването на теглича
става автоматично с бавно придвижване на камиона назад.
Ремаркето може да работи и с друг камион,
стига куплунгът (сцепното устройство) на камиона да е в такава позиция, че да остава достатъчно място за завиване.
Предвидено е двете композиции да работят
в България, както и между чужбина и страната.
Сертификатите, които имат, им позволяват да
работят навсякъде в Европа.
Във ФригоС за много доволни от креативното
сътрудничество със SAF, както и с WABCO, които
пък са доставили спирачната система на ремаркето, системата, поддържаща нивото на ремаркето при промяна на товара, и са извършили съответните настройки. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Последователност на
прибирането на „моста“
между камиона и ремаркето
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Nikola TRE влиза в
кожата на IVECO S-Way

Електрическият влекач ще се предлага в Европа от 2021 година
Електрическият влекач Nikola TRE, който от 2021 г. трябва да се предлага на европейския пазар,
влиза в кожата на новия IVECO S-Way. Това се случва чрез джойнт венчър между IVECO, FPT
Industrial и Nikola Corporation
ABSTRACT IN ENGLISH

Nikola TRE Walks in the
Shoes of IVECO S-Way
The Nikola TRE electric tractor, which is due to be available
on the European market from
2021, is walking in the shoes
of the new IVECO S-Way. That
happens because of a joint
venture between IVECO, FPT
Industrial, and Nikola Corporation.

П

рототип на влекача бе показан на впечатляваща церемония пред журналисти от цяла
Европа в Торино в началото на декември
2019 г. IVECO, като един от най-големите производители на тежки камиони в света, и американската компания Nikola, фокусирана върху разработката на електрически и водородни камиони,
преди около три месеца обявиха начало на партньорство с цел постигане на транспорт с нулеви
емисии. В началото на декември това сътрудничество вече си има звезда – новият Nikola TRE,
който ще се предлага в Европа с напълно електрическо задвижване или със задвижване на водород.
По време на премиерата на прототипа Nikola
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TRE в Торино домакините разкриха и част от целите на партньорството си, както и начина, по
който смятат да го развиват. За присъстващите стана ясна логиката на това партньорство.
От една страна, бъдещето е електрическо и за
IVECO като производител, фокусиран върху алтернативните задвижвания и екологичния транспорт, няма нищо по-нормално от това да търси
начин да надгради достиженията си по пътя към
транспорт с нулеви емисии. От друга страна –
Nikola е млада компания със забележителни постижения и амбиции, с голям ресурс, но без сериозен опит в производството на камиони, която
има интерес от използването на ноу-хау от доказан играч в сегмента на автомобилите за работа.
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Бъдещето ще покаже дали проектът ще бъде успешен, но поне амбициозните намерения и готовността това да се случи са на лице и от двете страни.

Партньорството
И така целта на партньорството между IVECO,
FPT Industrial и Nikola Corporation е ясна – транспорт с нулеви емисии както при тежките камиони
в Европа, така и за камионите от Клас 8 в Северна Америка.
CNH Industrial влиза в стратегическото партньорство с Nikola Corporation чрез марката си за
автомобили за работа IVECO и подразделението си за разработка и производство на двигатели FPT Industrial. Основният фокус на споразумението е да се използва опитът на партньорите
за успешно внедряване в производство на тежки
камиони с нулеви емисии.
Плановете предвиждат и създаването до 2021
г. на европейска компания с участие 50 на 50 на
двете страни, която ще разработва, произвежда
и продава на европейския пазар камиони, задХубертус M. Mюлхаузер Герит Маркс

вижвани от водородни горивни клетки и батерии.
В допълнение от CNH Industrial оповестиха намеренията си до няколко години да разделят бизнеса си на две отделни компании – за автомобили
за работа и за селскостопански машини.
В новото партньорство Nikola, като един от лидерите в разработката на проекти за електрически и водородни камиони, ще предостави опита си, свързан с горивните клетки и батериите.
IVECO, заедно с FPT Industrial, ще допринесе за
партньорството с инженерните и производствените си познания в сферата на тежките превозни средства.
По време на събитието в Торино партньорството бе оповестено официално от Хубертус
M. Mюлхаузер – главен изпълнителен директор
на CNH Industrial, Герит Маркс – президент на
CNH Industrial за търговски и специални превозни средства, Анализа Ступененго – президент на
CNH Industrial Powertrain, Тревър Милтън – изпълнителен директор на Nikola, и Марк Ръсел –
президент на Nikola.
„Акцентът върху глобалното намаляване на
вредните емисии от транспорта кара нашата инТревър Милтън

Бляскавата премиера на
новия Nikola TRE се състоя в
Торино

Марк Ръсел

февруари 2020
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Познатата визия на IVECO
S-Way e надградена от
Nikola и Italdesign

дустрия да търси бързи технологични решения.
Сътрудничеството ни с Nikola е свидетелство за
това как опитът на двама партньори може бъде
от полза за екологичността на превозите на дълги разстояния в Европа», каза Хубертус M. Mюлхаузер.
„Нашата индустрия се променя бързо, водена
от затягането на изискванията за вредните емисии и от желанието на по-младите поколения за
създаване на кръгова икономика, която да съхрани околната среда. Водородът и батериите – в
зависимост от мисията, която се изпълнява – са
единствените жизнеспособни решения за зелена енергия, които ще позволят и независимост от
изкопаемите горива. Сега е моментът да действаме и да предоставим решение за нулеви емисии, което разчита на електрическата технология

Външността на Nikola TRE е
като на камион от бъдещето
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и на горивни клетки“, допълни Герит Маркс.
Според Тревър Милтън партньорството е печелившо за всички участници в него. „От момента, в който стартирахме Nikola ONE през 2016 г.,
шофьорите на камиони и представители на правителствата искат да доведем Nikola и в Европа.
Nikola TRE е разкошен и иновативен повече от
всеки друг камион в света. Имахме нужда от точния партньор, който да ни помогне да влезем на
европейския пазар, а CNH Industrial е правилният
избор. Докато други производители освобождават десетки хиляди служители, Nikola създава хиляди работни места и принуждава автомобилната индустрия да реагира, за да постигне нулеви
емисии. Вижте какво постигнахме за три месеца,
сега си представете какво ще постигнем за три
години с партньор като CNH Industrial“, обяви той.
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Камионът
Първият плод на сътрудничеството между
IVECO, FPT Industrial и Nikola е разработката на
влекача Nikola TRE. Той изграден изцяло на платформата на новия IVECO S-Way, чиято премиера
беше през юли 2019 г. в Мадрид. Но както подчерта Тревър Милтън, компанията му е получила от IVECO пълна свобода да променя каквото
реши в новия модел на италианците. Във външния дизайн на кабината обаче ясно се долавят
чертите на S-Way – предна броня, основни светлини, челно стъкло, странични прозорци… Визията обаче е претърпяла сериозен фейслифт, като
голямото светещо N на предната решетка, която също е осветена, странични и задни спойлери на напълно опакованото шаси и, разбира се,
камери вместо странични огледала. Приликите с
S-Way продължават и вътре в кабината. Очертанията на арматурното табло и формата на седалките са същите, но за изработката им са използвани възможно най-висококачествени материали, а ефектни декорации навсякъде подчертават иновативността на влекача. Приборният панел пред водача е заменен от таблет, а на централната конзола е разположен сензорен екран
с размерите на телевизор.
Интегрирането на дизайна на Nikola в IVECO
S-WAY е направено от Nikola и Italdesign в централата на италианското дизайнерско студио в
Монкалиери, Торино. Двете компании си сътрудничат от 2018 г., като са изработили заедно и първия макет на Nikola TRE, показан в Скотсдейл,
Аризона, по време на Nikola World 2019.
„IVECO S-Way е отличен продукт, който въ-

плъщава ориентираната към клиентите концепция на IVECO и вече набира скорост на пазара.
Той е скелетът на Nikola TRE и поставя началото
на пътуване към превоз на товари с нулеви емисии, предоставяйки платформа за въвеждане на
функции, които ще променят транспортната индустрия“, казва Герит Маркс.
Прототипът, представен в Торино, бе по-близо до макет и силовата му линия липсваше, въпреки че целият интерфейс в кабината работеше.
В изцяло електрическия си вариант, който ще
се появи пръв в Европа, Nikola TRE ще има пробег
с едно зареждане от над 400 км. Камионът разчита на тягови акумулаторни батерии с капацитет
720 кВтч. Батериите се състоят от 9 пакета, все-

Дигиталното
арматурно табло

Най-добра
Най-добра горивна
горивна ефективност
ефективност вв класа
класа
Най-добро
Най-добро поведение
поведение на
на мокра
мокра настилка
настилка вв класа
класа
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Кокпитът на S-Way също е
претърпял фейслифт

Дисплеят пред водача

Големият екран на
централната конзола

Мястото за почивка също е
оборудвано с дисплей

ки с номинално напрежение 800 В, разположени в шасито. Акумулаторната система е модулна
и може да се променя според нуждите на клиентите. В предната част – под кабината, е разположена системата за енергиен мениджмънт на камиона.
Задвижващ е задният мост, който е с едностъпален редуктор. Към него са интегрирани два
електродвигателя с обща продължителна максимална мощност 480 кВт (над 650 к.с.) и максимален въртящ момент от 1800 Нм. Показателите на влекача са съизмерими с тези на дизелов
автомобил – максимална скорост 121 км/ч, преодоляван наклон при изкачване от място – 17%,
скорост от 56 км/ч при изкачване на наклон от
6%. Зареждането на батериите става за около 2
часа при използване на постояннотоково зарядно устройство с мощност 350 кВт. Nikola TRE ще
се предлага за Европа и като шаси-кабина за работа в града – с 2 или 3 моста и допустима максимална маса от 18 до 26 т.
В модела се използва патентована информационно-развлекателна система от ново поколение, базирана на разработка на Nikola. В нея
са интегрирани управлението на свързаността
и телематиката, навигацията, както и контролът
на по-голямата част от функциите на автомобила – контрол на климатика, регулиране на камерите за обратно виждане и системата от камери за кръгов обзор, регулиране на височината
на окачването, аудиосистемата, управление на
Bluetooth връзката с мобилно устройство, настройки и диагностика на превозното средство,
…
FPT Industrial и Nikola са възприели модулен
подход в разработката и предлагането на Nikola
TRE на пазарите в Европа, при който основна
роля има водородната горивна клетка, разработена от Nikola. Така електрическият вариант на
Nikola TRE (BEV) може лесно да бъде преобразуван в камион, задвижван от водород (FCEV),
който малко по-късно също ще бъде предложен
на европейския пазар. При него задвижващият
мост, електродвигателите и показателите им са
същите. В предната част под кабината са разположени горивните клетки с мощност 300 кВт.
Блокът за енергиен мениджмънт е над тях. Ба-
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терията е на същото място, но е значително помалка, а над нея са разположени резервоарите
за водород с вместимост от 40 до 80 кг при налягане до 700 бара. Пробегът с едно зареждане е
до 800 км, а продължителността на зареждането
на бутилките с водород е съизмерима с тази при
фосилните горива – около 15 минути.
Модулният подход ще даде възможност на
партньорите да представят електрическия вариант на Nikola TRE през следващата година по време на изложенията IAA Nutzfahrzeuge 2020 през
септември в Хановер и Nikola World 2020 във Финикс. Още в средата на 2020 г. се очаква обаче да
започнат тестове на модела, а първите камиони
ще бъдат доставени на клиенти през 2021 г. Водородната версия FCEV ще се появи на пазара
до 2023 година.
Поддръжката на продажбите и следпродажбеното обслужване на Nikola TRE в Европа ще
се осигурява от европейска дилърска мрежа на
IVECO. Партньори в проекта на Iveco и Nikola са и
двама от най-големите доставчици на възли, агрегати и системи за автомобилната индустрия –
гигантите ZF Friedrichshafen и Bosch.
Разбира се, пътят към транспорт с нулеви
емисии минава и през изграждане на сериозна инфраструктура. Проектът на Nikola и CNH
Industrial предвижда изграждане на сериозна мрежа от водородни и електрически зарядни станции в Европа и Северна Америка. Идеята до 2030 г. на Стария континент да има над 70
комбинирани зарядни станции за двата източника на енергия. Средствата за тях трябва да дойдат освен от партньорите в разработката на европейската версия на Nikola TRE и от външни инвеститори.
Фаза 1 и Фаза 2 на изграждането на станциите, които трябва да приключат до 2030 г., обхващат 85% от товарния транспорт на Европа и покриват страните в западната, северната и централната част на континента. Останалите 15 %,
сред които и България, трябва да почакат третата фаза на проекта, която би трябвало да стартира след 2030 г. K
Снежина БАДЖЕВА
Лъчезар АПОСТОЛОВ

Интелигентни тахографи
Оторизирани сервизи за тахографи
Годишни технически прегледи
Електронни винетки
Продажба и ремонт на отоплители
Радиостанции, навигации
GPS устройства за наблюдение в реално време
Системи за управление на автопарк

Официален представител на
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Пазарът на нови камиони за
2019-а удържа „кота 3000“

Новорегистрираните камиони от тежкия клас N3 (над 12 тона) в страната за периода 1 януари–
31 декември 2019 г. са общо 3087 броя. На месечна база през празничния декември 96 нови
тежкотоварни превозни средства са се сдобили с първа регистрация
ABSTRACT IN ENGLISH

2019 Bulgarian
Truck Market Holds
“Level 3000”
Newly registered trucks in the
heavy class N3 (over 12 tons)
in Bulgaria between January 1
and December 31, 2019 number 3,087 units in total. On a
monthly basis, 96 new heavyduty vehicles got their first registration in December.

В

ъпреки че отново, макар и с малко, бе надхвърлена кота 3000, изминалата година бе
малко по-слаба от рекордната 2018 г., когато бяха регистрирани 3401 нови камиона от категория N3. Обяснението за известния спад може
да се търси в резервите на българските превозвачи към задаващия се през 2020 г. Пакет Мобилност, който със сигурност ще промени транспортната визия в бранша.
От друга страна, едва за 5-и път след 1989 година бе преодоляна психологическата граница
от 3000 нови регистрации. Освен споменатите
3401 броя за 2018-а през 2007 година са продадени 3320 камиона, през 2008-а – 3410, и през
2015 година – 3383. Но в тези пазарни данни,
които ние от КАМИОНИ отчитахме, са включени
не само превозните средства над 12 тона, но и
тези над 7 тона.
През последните 4 години Министерството на
вътрешните работи официално предоставя ин-

формация за новите регистрации на автомобили у нас, като съответно те могат да се разграничат и по категория.
Като цяло обаче 2019 година бе сравнително
силна. Тенденцията бе продажбите на нови камиони в тежкия клас N3 като обем да гонят тези
на употребяваните превозни средства. От 3087
регистрации 2555 са на влекачи, а 532 са на камиони за комунални дейности или с друго предназначение.
През 2019 г. най-добре на българския пазар
отново се представи DAF. Новите камиони с тази
марка, получили български регистрационни номера, са 728 – с 51 бройки повече дори спрямо
рекордната 2018 г. Това е и единственият бранд,
надхвърлил котата от 700 броя у нас. MercedesBenz излезе на втора позиция с 549 нови регистрации. Кота 400 преминаха още Volvo и Scania –
съответно 493 и 465 броя.
MAN е с 368 нови камиона, а Renault Trucks –

Регистрации на нови МПС от категория N3 (над 12 т) през 2019 г.
Камиони от категория N3 (по данни на МВР)
Марка
1 DAF
2 Mercedes-Benz
3 Volvo
4 Scania
5 MAN
6 Renault Trucks
7 Iveco
8 Ford Trucks
9 УРАЛ
10 Други
Общо
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Брой
728
549
493
465
368
249
163
70
1
1
3087

Дял
23,5%
17,7%
16%
15%
12%
8%
5%
2,2%
0,03%
0,03%

Влекачи (по данни на МВР)
1
2
3
4
5
6
7
8

Марка
DAF
Volvo
Scania
Mercedes-Benz
MAN
Renault Trucks
Iveco
Ford Trucks
Общо

Брой
706
436
422
411
241
229
76
34
2555

Дял
27.6%
17%
16.5%
16%
9.5%
9%
3%
1.4%

ПАЗАР » ПАЗАРЪТ НА НОВИ КАМИОНИ ЗА 2019-А УДЪРЖА „КОТА 3000“
с 249. Италианската марка Iveco има 163 броя, а
Ford Trucks – 70 нови тежки камиони. Хегемонията на седемте големи се оцветява с отчетената
една регистрация на руския УРАЛ.
При влекачите челната тройка за периода 1
януари – 31 декември 2019 г. изглежда по следния начин. Начело отново е DAF с 706 броя, след-

ван от Volvo с 436 броя и Scania с 422. MercedesBenz също има над 400 продажби – 411. MAN е с
241, Renault е с 229, Iveco има 76, а Ford Trucks е
отбелязал 34 продажби. Регистрациите на влекачи за 2019-а достигнаха 2555, което значи, че
през месец декември са продадени 103 нови
влекача. Съвсем прилично постижение.

Нови играчи на пазара на ремаркета
Регистрации на нови ремаркета и полуремаркета над 10 тона (категория О4) за периода 1 януари – 31 декември 2019 г. достигнаха 1703 бройки. През декември са извършени 78 нови регистрации, което е добро постижение за края на годината. На годишна база обаче, както и при камионите, така и при ремаркетата, се наблюдава
известен спад спрямо силната за пазара 2018 г.
Новите ремаркета и полуремаркета от тежкия клас O4, регистрирани в България през 2018
г. според официалната статистика на Министерството на вътрешните работи, бяха 1969.
Абсолютният рекорд е от 2009 година, когато
в страната ни са реализирани 2278 броя прикачен инвентар за товарни превози, както сочат отчетите на списание КАМИОНИ.
Най-добра пазарна реализация през 2019 година имат представителите на четирите водещи
европейски производители на ремаркета и полуремаркета. За седемнадесета поредна година първенец в България е Schmitz Cargobull с 849
броя, на второ място е Kögel с 215 броя, следван
от Krone – 182 броя. От марката Wielton за 12-те

месеца са регистрирани 96 броя.
Челната десятка в годишната статистиката по
продажби допълват Berger – 57 броя, Kässbohrer
и Talson с по 31, Schwarzmüller – 23 , Chereau и
LAG с по – 17.
Още няколко от марките ремаркета и полуремаркета преминаха кота 10 по продажби за 2019а. В тази графа влизат Benalu – 15 броя, Zasław
– 13, Stas с 12, Mega – 11, и Nursan Trailer – 10
броя. Сред десетте марки с най-много доставки се появиха и нови играчи. Така подреждането се оказа доста интересно, като новите „лица“
тук са Chereau и LAG. И докато втората бе близо
до това постижение и през 2018-а, Chereau направи истински бум, придвижвайки се напред с
19 позиции.
Между 5 и 9 са продажбите на LeciTrailer,
Lamberet, D-Tec, Öztreyler, Lohr, Rolfo, Özgül и
Katmerciler. В графата „общо други“ попадат 39
марки с по-малко от 4 нови регистрации.
Най-голям годишен прогрес отбелязва Berger
– от 13 нови регистрации за 2018-а до сегашните 57 броя. K

Регистрации на нови ремаркета и полуремаркета от
кат. О4 през 2018 г.
Марка
Schmitz
Cargobull
Kögel
Krone
Wielton
Berger
Kässbohrer
Talson
Schwarzmüller
Chereau
LAG
Benalu
Zasław
Stas
Mega
Nursan Trailer
LeciTrailer
Rolfo
Lamberet

Брой
849
215
182
96
57
31
31
23
17
17
15
13
12
11
10
9
8
8

Марка
Özgül
D-Tec
Katmerciler
Öztreyler
Lohr
YOZTREYLER
Santi
Meiller
Van Hool
Knapen
Menci
Feldbinder
Humbaur
Recker
Lider
БМД
Meusburger
Други
Общо

Брой
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
39
1703

ИМА ПО-ДОБРИ
НАЧИНИ
да направите
автопарка си
по-ефективен

Разберете как можете да намалите разхода
на гориво и екологичния си отпечатък на

www.transics.com/better-ways-cta
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Renault Trucks пуска обновени
версии на гама T и гама D

Френският производител Renault Trucks обяви пускането на обновени версии на камионите си за
превози на дълги разстояния и за дистрибуция. Модификациите 2020 на гама T и гама D предлагат
редица решения за оптимизиране на разхода на гориво и намаляване на въглеродните емисии,
като са съвместими с биодизел и XTL синтетично гориво

П

ри автомобилите за дистрибуция от гама D Renault
Trucks вече активно предлага и 100% електрически версии, както и такива на природен
газ (CNG). Фокус през 2020 година са и използването на съвременни технологии за свързаност и софтуерни решения,
както и нововъведенията в интериора за повишаване удобството на водачите.

За 2020 Т и Т High
Камионите за превоз на дълги разстояния се оборудват
с двигателите DTi 11 и DTi 13
Euro 6d. И в двата случая разходът на гориво е намален с
3% в сравнение с предходното
поколение. Версиите 2020 на
Renault Trucks Т и Т High могат
да се похвалят с нови високоефективни мостове и олекотени дискови спирачки, което подобрява още повече представянето им.
Допълнителни настройки,
които се активират като опция, позволяват спестяването
на още до 3% гориво. Кабината на Renault Trucks T предлага по-високо ниво на комфорт с
февруари 2020

подобрени текстилни седалки
и кожено кормило с три варианта на настройка. И тук, както
и при T High, кабината има увеличен капацитет за съхранение
на вещи. През 2020 година като
опция радиаторната решетка
и страничните огледала могат
да бъдат покрити с черен или
оранжев гланц.
Клиентите могат да поръчат
своята 2020 T или T High версия
с навигационната, аудио и развлекателна система на Renault
Trucks Roadpad+, която действа като бордови асистент със
задна и странични камери за
по-безопасно маневриране,
както и сателитна навигация.

За D и D Wide
За да се повиши още ефективността на двигателите Euro
6d, през 2020 година производителят залага на подобрена 4G свързаност и съответно
постоянна връзка със системата за управление на автопарка на Renault Trucks – Optifleet.
Софтуерните решения Optifleet
Check и Optifleet Map помагат за
постоянен мониторинг на местоположението в реално време

и проверка на разхода. Опция е
пакетът Fuel Eco Pack с регулируем покривен дефлектор, автоматично изгасяне на двигателя при престой над 3 минути и оптимизации при спирачките, предавателната кутия и
въздушните компресори, които
целят още по-добри резултати.
Подобрения са направени
и по сигурността на водачите.
Стандартното оборудване вече
включва адаптивен круиз контрол (ACC), който поддържа
безопасна дистанция от превозните средства отпред с автоматично регулиране на ускорението и спирането. Версията 2020 на Renault Trucks D и D
Wide вече е със задни LED светлини. За най-високо ниво на
сигурност като опция се предлага пакетът Protect Pack – той
включва и помощ при движение
на големи наклони, подобрена
видимост и звукова сигнализация при движение на заден ход.
Сериозно е преработен дизайнът на таблото и на кормилото. Добавени са поставки за
таблет, втори смартфон и два
USB-C порта, както и нова радиоуредба. K
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BYD се прицели в
електрическите камиони
BYD обяви нова насока
в развитието си.
Китайската компания
ще представи
електрическите
камиони eTruck в
Европа още през
2020 г., за да се
възползва максимално
от кампанията на
Стария континент за
транспорт без вредни
емисии

С

ъздадената през 1995 г. BYD се превръща в
компания за комплексни енергийни решения. Тя произвежда не само широка гама
електрически превозни средства – леки автомобили и автобуси, всякакви видове и размери батерии, но работи и в сфери, свързани с електрониката, управлението на автомобилите, възобновяемата енергия и железопътния транспорт.
От производство и съхранение на енергия
до практическото ѝ приложение BYD предоставя електромобилност с нулеви вредни емисии и
на достъпни цени. Сега BYD предприема стъпка за разширяване на портфолиото си с нова
гама електромобили. От компанията се надяват,
че новите им предложения ще „хванат окото“ на
транспортните оператори в цяла Европа.
Екип от над 700 R&D инженери и разработчици на BYD са прекарали последните осем години в развитието на гамата eTruck. Резултатът е
впечатляваща серия автомобили, задвижвани от
акумулаторни батерии и сглобени на специална
платформа, проектирана за електрически силови двигатели. Направени са и необходимите тестове, за да се гарантира, че превозните средства отговарят на стандартите за безопасност на
автопазарите на САЩ, ЕС и Китай.
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„Свидетели сме на безпрецедентен растеж и
нови възможности за електрическите камиони по
целия свят. С експертния опит, който BYD е придобил от нашите модели електрически градски
и междуградски автобуси, вярваме, че естествената стъпка напред за компанията е да прехвърлим техническата си експертиза в електрическите превозни средства към европейския пазар на
камиони“, казва Исбранд Хо, управляващ директор на BYD Europe.
Първите три модела на BYD eTruck, които ще
бъдат представени на европейския пазар са –
2,6-тонен панелен ван за логистика и дистрибуция, влекач за пристанищни и летищни операции и накрая – 19-тонен тежкотоварен камион.
Именно 19-тонната 4х2 шаси кабина, подходяща
за операции в сферата на логистиката и извозването на отпадъци, е флагманът на BYD.
Влекачът и 2,6-тонният фургон ще бъдат пуснати в продажба в Европа през 2020 г., докато
тежкотоварният камион ще се присъедини към
европейската „компания“ на BYD eTruck малко по-късно. Международното представяне на
19-тонното HCV ще бъде през септември 2020
г. на изложението за автомобили за работа IAA
в Хановер. В допълнение към тези три модела и
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7,5-тонен MCV камион със средна товароносимост също ще дебютира в Хановер. BYD ще обяви допълнително неговите технически спецификации.
Всички тези превозни средства използват батерии, двигатели и контролери – собствено производство на BYD. Освен това могат да бъдат заредени в рамките на само 90 минути с високоскоростни зарядни устройства с голям капацитет.
Има и опция за стандартното (за една нощ) презареждане, подходящо за автопаркове, изпълняващи ежедневни маршрути за дистрибуция.

19-тонен HCV камион

Производителите са добавили към конфигурацията и иновативен контролер „пет в едно“,
който е лесен за инсталиране, ефективен и компактен, с ниски разходи за поддръжка. Контролерът интегрира в един пакет контролерите на
електродвигателя, на управлението, на въздушния компресор, на DC-DC конвертора и на разпределителната кутия с високо напрежение.
Инженерите на BYD са подобрили ефективността на 19-тонното HCV благодарение на скосения покрив, намаляващ съпротивлението при
силен вятър. Ниското стъпало предлага лесен
достъп до кабината, която е проектирана ергономично за удобство за водача.

В контролния панел
на камиона е вграден
8,8-инчов екран, както и
10,1-инчов таблет

9557

Лидер в семейството на BYD eTrucks е 19-тонният тежкотоварен камион. Моделът е с товароносимост от 11 100 кг и предлага максимален
пробег от 200 км с едно зареждане. Проектиран
е за разнообразни логистични операции и комунални дейности. Спецификациите му варират в
зависимост от приложението. Той може да бъде
модулиран за почистване на пътища, за санитарен камион или като камион с плоска платформа.
Камионът с допустима максимална маса от 19
тона е с въздушно окачване и разполага с желязо-фосфатна батерия BYD. Тя може да се зареди
за 2,5 часа при използване на зарядна станция с
капацитет 120 кВт или за 5,5 часа с 40 кВт зарядно устройство с прав ток (AC). Задвижването се
осигурява от 217-киловатчасовата батерия, комбинирана с електрически двигател. Задвижващият агрегат произвежда максимум 180 кВт при
максимален въртящ момент от 1,500 Нм.

Ремаркета и услуги от едно място
Мисията: Умни решения за комплексни транспортни задачи. Пътят: Интелигентно свързване
на информацията в мрежа и предлагане на всеобхватни услуги – през целия живот на ремаркетата. С нашата телематична система TrailerConnect® и нашите първокласни услуги според
индивидуалните нужди Вие използвате насочени към бъдещето решения за ремаркета за
Вашето собствено предимство. www.cargobull.com/bg
февруари 2020
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2,6-тонен панелен ван

Влекачът е с теглителна сила
до 36 т и може да работи до
10 часа с едно зареждане

В контролния панел е вграден 8,8-инчов екран, както и 10,1-инчов таблет. Таблетът управлява информационно-развлекателната система D-Link на BYD, която е адаптирана към европейските изисквания.
Впечатляващ списък от системи за безопасност е наличен като част от пакета ADAS. Технологиите включват: Усъвършенствана система за
аварийно спиране; Електронен контрол на стабилността; Система за предупреждение за излизане от лентата; Адаптивен круиз контрол; Предупреждение за челен сблъсък и Система за задържане при наклон.

Специализиран влекач

С 4460 мм дължина и
1720 мм ширина ванът е
компактен за маневри по
тесните градски улици

Специализираният влекач е създаден за работа на летища и пристанища. Той е с теглителна
сила до 36 т и може да работи непрекъснато до
10 часа с едно зареждане. Ергономичната кабина предлага високо ниво на комфорт на водача, а
вратата ѝ се затваря меко благодарение на въздушната компресия.
Влекачът е „въоръжен“ с 217 кВтч желязо-фосфатна батерия, която може да се зареди напълно за два часа със 120 кВт зарядно устройство
с променлив ток (DC). Задният задвижващ мост
на влекача с вграден електромотор дава възможност за постигане на максимална мощност от
180 кВт и 1000 Нм въртящ момент при максимална скорост от 47 км/ч.
От BYD твърдят, че превозното средство се
зарежда по-бързо, има по-дълъг работен цикъл
и по-мощен задвижващ механизъм от конкурентите си. А това значи конкурентни нива на общата стойност на притежание в сравнение с влекачите с дизелов двигател.

Най-малкият модел в гамата BYD eTruck е
2,6-тонният панелен ван. Той е предназначен за
операции по дистрибуция на стоки в градовете.
Фургонът се захранва с комбинация от дълготрайните 50,3 кВтч NMC батерии на BYD и електрически мотор с номинална мощност 35 кВт.
Силовият агрегат предлага 100 кВт максимална мощност и 180 Нм въртящ момент при максимална скорост от 100 км/ч.
Панелният ван има теоретично допустим максимален пробег от 360 км и може да се зарежда
само за 90 минути с 40 кВт зарядно устройство
DC. Фургонът може да се зареди напълно за 7–8
часа със стандартно 6,6 кВт AC зарядно.
С 4460 мм дължина и 1720 мм ширина ванът е
достатъчно компактен, за да маневрира по тесните градски улици. Той е с товароносимост от
920 кг, без да се включва теглото на водача. Товарният му обем е 3,5 м3, а в кабината са разположени две седящи места.
До товарната зона на вана се достига чрез
плъзгащите се странични врати или от стандартна задна повдигаща се врата. В зоната за товарене са използвани дълготрайни материали, тя
е обезопасена и със странични протектори. По
този начин превозното средство е подходящо за
логистични операции, свързани с постоянно товарене и разтоварване.
Панелният фургон е оборудван с електронна
ръчна спирачка, автоматична трансмисия, електрически стъкла и многофункционален волан. С
50.3 кВтч от BYD твърдят, че предлагат най-голямата батерия в този клас, което означава и по-голям пробег от конкурентите.
Като цяло превозните средства на BYD от гамата eTrucks са проектирани с мисъл за удобството на водача. 19-тонният тежкотоварен камион предлага много място за съхранение. Големите, стилни и елегантни екрани на таблото
показват всички необходими данни за безпроблемното шофиране и гарантират приятната почивка. Корпусите на превозните средства от серията eTrucks са конструирани от високоякостна
сплав, а кабината отговаря на строгите правила
в ЕС за краш тест – R29.
За да реализира плановете си, BYD започна
да създава дилърска мрежа в Европа. Компанията проучва възможностите да излезе на пазарите в редица ключови региони, включително Бенелюкс, Скандинавия и Иберийския полуостров.
Стремежът на BYD да въведе в Европа готовите си за серийно производство електрически
камиони следва успешните пазарни операции на
компанията в Китай, Америка, Австралия и Бразилия.
От тези региони вече се правят мащабни поръчки, като най-голямата е за 200 електрически тежкотоварни камиони, продадени на бразилската компания за управление на отпадъци Corpus Saneamento e Obras Ltd. В Рио де Жанейро девет електрически HCV камиона са влезли в услуга на градския оператор по чистотата
Comlurb. В Австралия през април 2019 г. са поръчани 200 бройки камиони със средна товароносимост, а на Бахамите дилършипът Easy Car Sales
Ltd поръчва 50 броя от панелния ван. K
Калоян АТАНАСОВ
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Автономни и електрически
камиони и ванове на CES 2020
Aмериканският
автомобилен гигант
PACCAR обра овациите
на най-голямото
международно изложение
за потребителска
електроника – CES 2020. На
събитието за технологични
иновации в Лас Вегас
PACCAR, която е сред
лидерите в разработката на
автономни и алтернативни
моторни превозни
средства, представи три
камиона на бъдещето

Т

ова са автономният влекач Kenworth T680
и електрическите Peterbilt Model 520EV и
Kenworth K270E. Peterbilt и Kenworth са проектирали камионите си за разнообразни приложения, включително превоз на товари по пътищата, събиране на отпадъци и дистрибуция в
градовете.
Автономният Kenworth T680, изложен на CES,
демонстрира ангажимента на PACCAR да разработва самостоятелно движещи се автомобили за работа за клиентите си. Стефан Олсен, главен мениджър на PACCAR Innovation Center, отбеляза: „Иновационният център на PACCAR в Силиконовата долина се превърна в централен играч
в екосистемата от иновативни камиони. Peterbilt
и Kenworth са сред водещите марки при независимите разработчици на технологии за автономно шофиране. Очакваме да задълбочим нашето продуктивно партньорство с тези иновативни компании“.
Полевите тестове на захранвания с електрически батерии Peterbilt Model 520EV се правят от
клиенти на компанията. Камионите събират отпадъци в жилищни и промишлени зони, като работят цял ден с едно зареждане. Peterbilt планира да започне серийното производство на Model
520EV през 2021 г. От своя страна електрическият „братовчед“ Kenworth K270E е лек камион
с възможност за пробег между 100 и 200 мили,
приложим в локалните операции за товарене и
доставка. Kenworth ще започне доставките на
K270E към клиентите още през 2020 г.
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„Модерните технологии, демонстрирани от
Kenworth и Peterbilt, са екологични, а освен това
ще оптимизират бизнес операциите на нашите
клиенти. PACCAR инвестира в технологии от ново
поколение в портфолиото си от водещи в бранша
транспортни решения. За нас бе удоволствие да
се върнем на CES, за да покажем иновативните
автономни и електрически камиони на PACCAR“,
казва Кайл Куин, главен технологичен директор
на PACCAR.
Концептуалният автономен влекач Kenworth
T680 Level е замислен и конструиран в иновационния център на PACCAR. Компанията е работила по проекта с водещи експерти в областта на
високорезолюционната картография, локализацията, възприятието и планирането на пътя, за
да предостави интегрирано автономно решение.
Специалният Kenworth T680 е оборудван с камери, сензори LiDAR за разпознаване на светлините и дистанцията, както и с радари за заобикалящата пътна среда, които подават алгоритми към
централния компютър за идентификация и проследяване на обекти.
Глобалната навигационна сателитна система
с инерционни измервателни датчици е комбинирана с карта LiDAR Point Cloud с висока разделителна способност, гарантираща локализация с
точност до сантиметри.
Софтуерът на автономното превозно средство и системата за управление на обратната
връзка се хостват на пет мегакомпютъра, които
записват до 1 ТБ данни за час шофиране.
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Електрическият Kenworth
K270E е лек камион с
пробег между 100 и 200
мили с едно зареждане
Механичните модификации на Kenworth
T680 включват система за наслагване на
въртящ момент, модернизиран алтернатор
с висок капацитет, висококачествена електронно контролирана система за въздушни
спирачки. Правят впечатление и добавените задни седалки в спалното помещение за
инженерния екип на автономния камион.
Електрическият Kenworth K270E е лек
камион с пробег между 100 и 200 мили с
едно зареждане, идеален за градски операции. Съвременните му, висококапацитивни акумулаторни батерии могат да бъдат презаредени за около час с помощта
на система за бързо зареждане с постоянен ток. Това прави машините от клас 6 –
Kenworth K270E, и клас 7 – K370E много
подходящи както за локални товаро-разтоварни дейности, така и за регионални операции на средни дистанции.
Kenworth K270E, с кабина, монтирана
над двигателя, е оборудван със задвижваща система e-Powertrain, проектирана от
Dana и напълно интегрирана в шасито на
Kenworth. Камионът използва система за
електронно задвижване Spicer Electrified,
плюс стандартен задвижващ мост Dana.
Електрическият Peterbilt Model 520EV
с ниска кабина, предназначен за събиране за отпадъци, ще влезе в производство
през следващата година.
Model 520EV се захранва от подсистема за съхранение на енергия Meritor/
TransPower с общ капацитет за съхранение
от 308 кВтч. Задвижва се от електродвигател TransPower Mid-Ship Motor Drive с мощност до 430 к.с. Пробегът му е около 100
мили с едно зареждане, като батерията се
зарежда за четири часа.
Серията 520 се предлага с дясно, ляво
или двустранно кормилно управление. Интериорът предлага тиха работна среда за
водачите и позволява опростена интеграция на надстройките. Опциите за зареждане допълнително увеличават гъвкавостта му, с наличието на хибридни варианти с
дизелов двигател Paccar MX-11 10.8L или
Cummins ISL12-N, работещ с природен газ,
както и на електрическия модел 520EV.
Компанията за лизинг камиони и логистика на – Ryder System също се представи
на CES. Експертите ѝ разговаряха с гостите на щанда за съвременните технологични
тенденции – електрификацията, автомати-

Peterbilt Model
520EV с ниска
кабина e
предназначен
за събиране
за отпадъци.

зираните превозни средства, логистиката в електронната търговия и в последната миля.
„Транспортът се променя драстично.
Технологиите се движат по-бързо през последните три години, отколкото през предходните две десетилетия“, каза Рич Мор,
главен технологичен директор на Ryder
Fleet Management Solutions.
Ryder подкрепя клиентите си, които започват „да поглеждат“ към електрическите
и автономните превозни средства. Компанията търси и нови начини за повишаване
на ефективността и на видимостта на веригата за доставки.
Затова никак не бе изненадващо, че популярният стартъп Nikola Motor Co. представи своя хибрид – водородно-електрическия камион Nikola Two, именно на изложбеното пространство на Ryder.
Основателят и изпълнителен директор
на Nikola Тревър Милтън заяви, че елегантният камион с нулеви емисии може да помогне за промяна на модела в транспортната индустрия.
„С този камион тук искаме да покажем
на хората, че тежкотоварните превози вече
не са онзи непривлекателен бранш. Това е
красив бизнес, бранш, с който можеш да се
гордееш. Ние можем да разрешим много
проблеми. CES беше шоу за електроника преди 10 години, но нещата тотално се промениха, когато автомобилният бранш започна да става готин“, каза
Милтън.
Стартъпът за автономни камиони Plus.
ai представи влекачи на International и
Peterbilt, оборудвани с автоматизираната система за шофиране, разработена от
компанията.
От Plus.ai обявиха, че планират да разширят обхвата на тестовете на автономните камиони във всички щати на САЩ, за
усъвършенстват работата на технологията
в различни условия.
Целта на Plus.ai е да разработи технология за самостоятелно шофиране, която да
позволи на безпилотните камиони да пътуват между разпределителните центрове
при операции от хъб до хъб. Сега тестовите
камиони на компанията винаги имат по двама души в превозното средство – шофьор
за безопасност зад волана и специалист по
експлоатация на превозното средство.

BlackBerry Ltd. представи система за
сигурност и „здраве“ на превозни средства. Тя е поддържана от изкуствен интелект и е разработена от компанията за киберсигурност Cylance, която Blackberry
придоби в началото на 2019 г.
Системата е проектирана да открива и
премахва злонамерен софтуер или грешни кодове в софтуера на превозното средство, да сканира активно за проблеми и да
гарантира за идентичността на водача.
Rrivian показа своя електрически пикап R1t и електрическото SUV R1. Те ще се
предлагат с интегрираната в хардуера на
автомобилите система alexa, разработена
от основния инвеститор в компанията – гиганта Аmazon.
Интеграцията ще позволи на собствениците на автомобилите достъп до стандартните функции на alexa – пускане на музика, провеждане на разговори, навигация, както и контрол над други функции на
автомобила, включително климатик и отваряне/затваряне на багажника.
От Rrivian разкриха, че планират да разработят нови функционалности за alexa. В
това число влизат дистанционно управление на мониторите на пикапа. Те ще излъчват на живо, използвайки екранни технологии като echo show и fire TV.
Rrivian ще използва alexa и във вече
анонсираната публично партида от 100 000
изцяло електрически ванове, поръчани от
Amazon, чието производство ще започне от
2021 г. Именно Amazon е водещ инвеститор
в Rrivian със 700 милиона долара в първата
сесия за публично набиране на капитали.
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Един тренировъчен ден с MAN
MAN ProfiDrive
e програмата
за обучение по
сигурно, икономично
и ефективно
шофиране,
разработена от MAN
Truck and Bus, която
работи ефективно
вече повече от 35
години в над 67
страни по света. У
нас този продукт се
предлага активно от
MVB Truck and Bus
Bulgaria, официален
вносител на
немската марка на
българския пазар

M
ABSTRACT IN ENGLISH

One Training Day
with MAN
MAN ProfiDrive is a safe, economical, and efficient driving
training program developed
by MAN Truck and Bus. It has
been effective for over 35 years
in over 67 countries worldwide.
In Bulgaria, this product is actively offered by MVB Truck
and Bus Bulgaria, the official
dealer of the German brand for
the Bulgarian market. KAMIONI magazine has undergone
this intensive training.

VB Truck and Bus Bulgaria разполага със
сертифициран от MAN Truck and Bus инструктор по програмата MAN ProfiDrive.
Това е инж. Божидар Малинчев (вляво на снимката горе), който провежда обучения на водачи
и собственици на камиони с марката MAN. С негова помощ клиентите на немската марка получават квалифицирана подготовка и интензивни
инструктажи как да управляват товарните си автомобили така, че транспортният им бизнес да
бъде още по-ефективен.
Списание КАМИОНИ видя и буквално усети
на място как протича един тренировъчен ден по
програмата MAN ProfiDrive в MVB Truck and Bus
Bulgaria. Главният редактор на изданието Лъчезар Апостолов влезе в ролята на курсист, като
премина първия модул от обучението, което
беше наистина интересно. А още по-интересни
бяха постигнатите резултати, които ще ви представим в края на този материал.

Нуждата от MAN ProfiDrive
Конкурентоспособността, рентабилността и безопасността имат все по-голямо значение при ежедневните операции в транспортния
бранш. Производителите на товарни автомобили и транспортните оператори вече не разчитат
само и единствено на иновативността на автомо-
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билите и вложените в тях системи и технологии.
Защото на всички е ясно, че в съвременния автомобилен транспорт ефективността и снижаването на разходите за гориво и ремонти са все поважни. За да бъдат намалени тези разходи, не е
достатъчно камионът да е съвременен и високотехнологичен, а е много важно той да бъде управляван ефективно и всичките му системи да се
използват правилно и пълноценно. А стане ли въпрос за намаляването на разходите, централно
място заема въпросът за качественото продължаващо обучение на шофьорите. Водачите, които владеят перфектно своя автомобил, след като
са преминали през интензивен инструктаж за боравене с техническите нововъведения и са придобили умения да ги използват оптимално, допринасят за постигането на по-висока горивна
ефективност. Шофьорите, които чрез внимателно, предвидливо и безопасно шофиране избягват рискови ситуации по пътищата, пък допринасят за по-висока безопасност и за намаляване на
разходите от щети, повреди, износване и овехтяване на техниката.
Програмата MAN ProfiDrive® се подобрява и
разширява непрекъснато в ежедневния контакт
с клиентите, като предлаганите обучения включват и такива, които са съобразени със специфичните изисквания на клиентите от различни пазарни ниши.

ТРЕНИНГ » ЕДИН ТРЕНИРОВЪЧЕН ДЕН С MAN
MAN TGX 18.470 EfficientLine
3, с който се проведе
обучението

Камионът
За обучението разполагаме със стандартен
влекач MAN TGX 18.470 EfficientLine 3, който тегли стандартно бордово полуремарке, натоварено с 10 тона. Влекачът е от актуалното към края на
декември 2019 г. поколение на немската марка и
е оборудван с всичко необходимо за извършване на международни превози.
Задължително обаче трябва да се спрем на
двигателя, с който е снабден нашият камион.
Мюнхенският производител възлага големи надежди на този силов агрегат, който ще се монтира и в новото поколение на влекача за превози на
дълги разстояния на MAN.
Макар силовият агрегат да е с познатото за
марката означение D26, той е от новото високоефективно Евро-6d поколение. Предлага се с
максимална мощност 430, 470 и 510 к.с. и съот-

ветно максимален въртящ момент от 2200, 2400
и 2600 Нм. Новият D26 отново e 12,4-литров, редови, 6-цилиндров турбодизел. При разработката му обаче са приложени редица мерки, които
водят до намаляване на консумацията на гориво
с до 8 %. Нови са конструкцията на цилиндровата глава, формата на горивните камери, профилът на челото на буталата, а при изработката им
са използвани нови нискофрикционни материали. Изцяло нова е горивната уредба Common rail.
Охлаждането на постъпващия въздух в интеркулера вече не е с течност, а e въздушно. Системата за рециркулация на изгорелите газове работи по нов и изключително опростен принцип soft
AGR. Обновената SCR система за третиране на
отработените газове с добавката AdBlue не използва налягане от въздушната система на автомобила, с което се елиминира кристализирането
на добавката. В комбинация с новия DPF филтър

Маршрутът на двете
шофирания
февруари 2020
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Вляво – Инструкторът
Божидар Малинчев дава
указания
Вдясно – Трафикът
все още е умерен

Вляво – На магистрала
Люлин
Вдясно – На път за Банкя

– с увеличена площ, системата осигурява дълга
и безпроблемна експлоатация.
Двигателят на учебния влекач е с мощност 470
к.с. и е комбиниран с новата 12+2-степенна автоматизирана предавателна кутия MAN TipMatic от
ново поколение, която също ще влиза в оборудването на новия модел влекач. Кутията е оборудвана с интелигентната функция за превключване
SmartShifting, гарантираща бърза смяна при движение на всички предавки. Така при изкачване на
наклон и нужда от смяна на предавката превключването става по-бързо, инерционният момент на
камиона остава същият и се пести гориво.
Новото поколение на MAN TipMatic и силовата линия на влекачите от серията EfficientLine 3
са снабдени с редица функции за ефективност,
безопасност и комфорт. MAN TipMatic избира оптималната предавка за всяка ситуация в зависимост от товара, наклона на пътя, оборотите на
двигателя, положението на педала на газта.
Разбира се, сред основните системи за безопасност и подпомагане на водача е интелигентният GPS-базиран темпомат MAN EfficientCruise.
Той следи топографията на терена за движение
3 километра напред и контролира силовата линия по най-ефективния начин, като избира предвидливо предавките съобразно предстоящите
изкачвания или спускания на трасето. Водачът
само задава желана скорост на движение и избира един от четирите режима с предварително
фиксирани допуски в отклонението на скоростта. ECO Level I е с минимално допустимо отклонение от зададената скорост, а ECO Level IV – с максимално. Четвъртото ниво осигурява максимална икономия на гориво и е подходящо при слаб
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трафик по магистрали и извънградски пътища.
Функцията MAN EfficientRoll също управлява интелигентно силовата линия, като поставя предавателната кутия в неутрално положение при продължителни спускания, като двигателят работи
на празен ход, а кинетичната енергия на композицията се използва за движение с минимален
разход.
И така, композицията бе налице и обучението
можеше да започне.

Шофиране със собствен стил
Накратко първият етап от еднодневното интензивно обучение включва шофиране по предварително избран маршрут. За да се симулира
ежедневната работа на водача и да се използват напълно системите на камиона, маршрутът
се подбира така, че да включва както движение
по магистрала, така и по двупосочни пътища, а
за предпочитане е релефът да е разнообразен.
Характерното е, че макар това да става в присъствието на инструктора, курсистът е оставен
да шофира така, както е свикнал. Целта е да се
видят резултатите от обичайния му стил на шофиране. Преди началото бордовият компютър се
нулира и след края на шофирането по него се отчитат всички показатели от пътуването – изминат
път, разход на гориво, средна скорост, време на
движение и престой…
И така в една леко мъглива и мразовита декемврийска сутрин сме готови за начало на обучението, което ще започне и завърши в търговско-сервизния център на MVB Truck and Bus
Bulgaria в София.
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Показанията на бордовия
компютър след първото
шофиране
Потегляме по посока на София и през кръговото кръстовище на околовръстния път се насочваме на юг към магистрала Люлин. Трафикът е
умерен, настилката е суха. Бързо достигаме максимално разрешената скорост на движение от
80 км/ч. След което настройваме интелигентния
темпомат на тази скорост, и EfficientCruise поема
управлението. Стъпваме на магистралата, където пътят върви с изкачване. Не за пръв път присъствам на обучение за ефективно шофиране и
се опитвам да прилагам това, което съм научил
досега. Първо – когато е възможно, максимално бързо да ускоря композицията до разрешената скорост, без оборотомерът да излиза от зелената зона, след което да оставя електрониката
да си върши работата. Второ – да подавам газта
плавно и равномерно. И трето – по възможност
да използвам минимално ретардера и изобщо да
не посягам към крачната спирачка.
След около 8 километра по магистралата, от
които по голямата част е изкачване на пътния възел за Мало Бучино, правим обратен завой и се
връщаме към София. Тук по-голяма част от трасето е при продължително спускане и е любопитно да се наблюдава как при всяка възможност се
задейства EfficientRoll, силовата линия преминава в неутрално положение и ако композицията се ускори повече от допустимата скорост, ретардерът се включва автоматично. На кръговото кръстовище при кв. Филиповци се насочваме
към Иваняне и Банкя. Вече сме на типичен двупосочен междуградски път. Тук на места се движим без круиз контрол – на ръчно управление. А
скоро навлизаме в населено място, където максимално разрешената скорост е 50 км/ч. От кръговото кръстовище преди Банкя се насочваме
към път Е80 за Белград. Скоро излизаме от населеното място. Двупосочният път е прав равен
и отново с наклон при спускане, включвам отново круиз контрола и изминаваме голяма част от
следващите десетина километра по инерция с
предавателна кутия в неутрално положение благодарение на функцията EfficientRoll. От кръсто-

вището с пътя за Белград се насочваме към София и достигаме крайната точка на първото шофиране – търговско-сервизния център на MVB
Truck and Bus Bulgaria.
Време е да отчетем резултатите. Изминали
сме 30,2 км за 51 минути със средна скорост 37,4
км/ч и при среден разход на гориво 30,2 л/100
км. По маршрута сме имали две пълни спирания
на композицията на място при отдаване на предимство на кръстовище. Сега вече е време за теорията.

MAN ProfiDrive на теория
Теоретичното обучение продължава около час и половина, през които тренинг драйвърът на MVB Truck and Bus Bulgaria, инж. Божидар Малинчев, прави обстойно представяне на
важността, принципите и похватите на сигурното и икономично управление на камионите MAN.
Посочва се, че ако разходът на гориво бъде свален само с половин литър на 100 км, при годишен пробег от 150 000 км и цена на дизела от 2,30
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Движим се икономично с ограничител на
скоростта

Двигателят работи с обороти на празен
ход, а предавателната кутия е в неутрално
положение – EfficientRoll си върши
работата

Резултатът от второто шофиране

лв. за литър, за четири години могат да
бъдат спестени 3000 л гориво, 6900 лв.
и 7890 кг CО2. А стилът на шофиране е
факторът, който влияе най-силно на разхода на гориво и има най-голям потенциал за икономия и спестяване. Затова следват съветите за шофиране – за
избягване на ускорение с влизане във
високите обороти на двигателя, за навременно превключване и точен избор
на предавките. По време на шофиране
е важно да бъде оставен двигателят да
дърпа автомобила и да се предвиждат
ситуациите – няма нужда от подаване на
газ и ускорение, ако приближаваш червен светофар или кръстовище, на което
може да се наложи да спреш например.
Презентацията продължава с представяне на функциите на круиз контрола и
обучение за работа с него, за боравенето с ретардера и моторната спирачка.
Обърнато е внимание и на спирането и
почивките, дават се съвети за спиране
на двигателя при престои за товарене и
разтоварване или продължителен престой на жп прелез.
Подробно са разгледани основните съпротивления, които действат на
автомобила при движение, и факторите, влияещи на разхода на гориво, като
е подчертано, че подобреният стил на
шофиране може да спести до 5 л гориво на 100 км. Затова като цяло в презентацията се набляга основно на предвидливото шофиране. Дават се конкретни примери за избор на предавка при
преодоляване на наклон и за използване на инерцията на композицията при
спускане. Разбира се, специално внимание е отделено на използването на
EfficientCruise и EfficientRoll като основни фактори, допринасящи за намаляването на разхода на гориво. Засегнати са
и всички системи, подпомагащи водача,
с които се оборудват камионите MAN –
адаптивен круиз контрол, авариен спирачен асистент (EBA), предупредителна
система за неволно напускане на лентата на движение… Но се подчертава, че:
„Водачът винаги трябва да е този, който управлява превозното средство. EBA
например инициира аварийно спиране
само ако водачът не реагира.“ EBA и не
бива да се задейства твърде често в реалния пътен трафик, защото това води
до временно деактивиране на асистента – при три задействания в рамките на
2 часа. Така след напоителната теория
можем да преминем към второто шофиране.

На пътя с указанията на
инструктора
Маршрутът за второто шофиране естествено е същият като при сутрешното
каране, като преди потегляне нулираме
бордовия компютър. Тръгваме от търговско-сервизния център на MVB Truck
and Bus Bulgaria по посока на София. На
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кръговото кръстовище с околовръстния път поемаме надясно и се качваме
на магистрала Люлин. На пътния възел
за Мало Бучино правим обратен завой,
връщаме се към София и на кръговото
кръстовище при кв. Филиповци завиваме наляво към село Иваняне. Преминаваме през Иваняне и преди да влезем в
Банкя, завиваме надясно и покрай хиподрума се връщаме на Е80, а от там се
прибираме в центъра на MVB Truck and
Bus Bulgaria.
Трафикът е доста по-сериозен от сутринта, но през цялото време се стремя
да спазвам максимално стриктно указанията на инструктора. Използвам колкото се може повече круиз контрола и се
опитвам напълно да забравя за крачната спирачка. На магистралата похватите, които използвам, са почти същите
като при първото шофиране. След това,
при навлизане в населените места, по
указанията на инж. Божидар Малинчев
вместо темпомат със зададена скорост
на движение използвам ограничителя на скоростта, като го настройвам на
максимално разрешените 50 км/ч. Така
е доста по-икономично, обяснява инструкторът. Ако се движиш на круиз контрол със зададена скорост 50 км/ч, MAN
EfficientCruise управлява предавателната кутия MAN TipMatic 2, но така много
по-често се задействат ретардерът и
моторната спирачка или подаването на
газ. При включен ограничител на скоростта е достатъчно водачът да подава
или отнема плавно газта и MAN TipMatic
2 избира подходящата предавка. И тъй
като композицията не може да се ускори над 50 км/ч, ретардерът се задейства
по-рядко и това пести гориво.
В крайната точка отчитаме резултатите от второто шофиране. Изминали
сме почти същото разстояние – 30,1 км
за 45 минути със средна скорост 41,7
км/ч и при среден разход на гориво 28,9
л/100 км. Въпреки по-натоварения трафик по маршрута отново сме имали
само две пълни спирания на композицията на място, а в същото време сме поддържали с 4,3 км/ч по-висока средна
скорост, но при по-нисък с 2,4 л/100 км
среден разход на гориво, като сме преодолели трасето за по-кратко време.

Изводите
В крайна сметка еднодневното обучение потвърди няколко стари истини. Първо, естествено, че колкото повече и по-правилно се използват асистиращите системи на съвременните товарни автомобили, толкова по-ефективен става транспортният процес. И второ – икономичното шофиране не е бавното шофиране. В края на еднодневното обучение имаме и пълните резултати от двете шофирания, снети от телематичната система RIO. От няколко години тя се вгражда стандартно във всеки товарен автомобил MAN и всъщност

ТРЕНИНГ » ЕДИН ТРЕНИРОВЪЧЕН ДЕН С MAN
е обща за всички марки автомобили за
работа на групата VW AG. Основният
пакет на RIO, който е напълно безплатен, включва следене на позицията на
автомобила, на техническо му състоянието и на сроковете за техническо обслужване.
В нашия случай благодарение на
RIO ние добихме цялостна представа
за разликите в стила на шофиране при
сутрешното и при следобедното каране (виж графиките вдясно). Разбира
се, системата е поставила и оценка на
водача. Отчитат се движение по инерция, използване на крачна спирачка и
ретардер, превишаване на скоростта,
боравене с педала на газта, използването на темпомата. Показателно е,
че след еднодневното обучение общата оценката на водача е скочила от
„Мн. добър 62“ на „Отличен 86“. А това
е само първият модул от обучението
MAN ProfiDrive. За да има продължителен ефект от обучението на водачите,
е препоръчително то да бъде продължаващо и след шест месеца или една
година да бъде повторено. Така професионалните шофьори не само затвърждават уменията си, но и ще бъдат в крак с технологичните новости,
навлизащи постоянно при камионите. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ

Данните от телематичната
система RIO
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АНКЕТА

Вносителите: 2019 г. бе добра,
но можеше да е още по-добра
ABSTRACT IN ENGLISH

Importers: 2019 Was
Good but It Could Have
Been Even Better
Officials representatives and
importers for Bulgaria of the
main truck brands reported
that they have had a relatively good business year - despite
a shrinking by about 10% for
truck sales in Bulgaria in 2019,
compared to the record-breaking 2018.
They note that negative factors
such as the uncertainty surrounding the Mobility Package
and the lack of professional
drivers stopped the year from
getting even better.

Официалните представители и вносители за България на основните
марки товарни автомобили отчетоха, че са изпратили сравнително
добра за бизнеса им година. Въпреки свитите с около 10% продажби на
камиони в България през 2019 г. в сравнение с рекордната 2018 г.
И отбелязват, че негативни фактори като несигурността около Пакет
Мобилност и липсата на професионални водачи попречиха годината да е
още по-добра.

В

първия си за годината брой списание КАМИОНИ по традиция се обърна към представителите и вносителите в България на
основните марки товарни автомобили. За да
разберем каква е била за бизнеса им отиващата
си година и какви са очакванията им за новата. И
сега зададохме еднакви въпроси на мениджърите на фирмите, които предлагат нови товарни автомобили на български пазар:
1. Каква беше за вашата компания и за

марката, която представлявате, 2019 година
и колко автомобила доставихте?
2. Какво се търсеше най-вече от клиентите
ви като модели и варианти през 2019 г.?
3. Какви са очакванията ви за пазара и за
вашата компания през 2020 г.?
4. На какви продукти и услуги ще акцентирате през 2020 г. и какво ново ще предложите на клиентите си при продуктите и услугите?

Иван Зънзов, търговски директор на Volvo Trucks в България (Volvo Trucks):
2019 г. беше успешна година за нас.
Доставихме 493 нови камиона над 12 т, с
три повече от 2018, което на фона на 10%
спад на общия пазар отчитаме като добро
представяне. Традиционно и през тази година се търсеха влекачи за международен
транспорт, но забелязваме и нарастване
на интереса към камиони за регионален
транспорт и дистрибуция. В сегмент дистрибуция успяхме да привлечем повече клиенти и имаме реализирана флотна сделка.
Значително по-добро беше и представянето ни и в строителния сегмент, където разполагаме с много добър продукт.
2019-а беше много интересна и динамична година, общият пазар се движеше
с ръст от над 20% през първите 6 месеца,
последван от сериозен спад през втората
половина на годината. Причините, разбира
се, са повече от една, но според мен основната е несигурността около Пакет Мобилност. Компаниите са изправени пред ситуация, в която не могат да планират развитието и стратегията си, което ги прави
предпазливи и част от тях отлагат решенията си за инвестиция в нови камиони. Найвече засегнати от тази несигурност са помалките фирми, защото те биха били поуязвими при един негативен сценарий и
това се отрази на продажбите.
В същото време транспортните фирми
имаха работа и съответно нужда от камиони, което доведе до засилено търсене на
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употребявани товарни автомобили. При създадената несигурност употребяваните камиони носят
по-малък риск и за една част от компаниите това
беше решението.
През 2019 г. доставихме 335 употребявани камиона, което е рекорд за Volvo в България, като още на
1 юли бяхме достигнали бройката за цялата 2018 г.
Интересът към новите камиони не беше постоянен, имаше пикове и спадове, но в периодите на
спад отчитахме засилен интерес към употребяваните камиони.
FH Reloaded, с вече доказаната и оценена от
клиентите горивна ефективност, още по-добър
във версия Д, беше предпочитаната модификация. По-късно през годината представихме I-Save,
двигател с уникалната за пазара технология Turbo
Compaund, която допълнително намалява разхода на гориво и увеличава с 300 Нм въртящия момент в сравнение с конвенционалния двигател. ISave e решението което съчетава противоречивите
по принцип изисквания за динамично поведение и
нисък разход на гориво. При представянето на нашите продукти предоставяме съвсем конкретна информация както от нашите собствени тестове, така
и от реална експлоатация. Разполагаме с камиони
за тест драйв, които предлагаме на клиентите ни и
те имат възможност лично да се убедят в качествата на нашите товарни автомобили и да направят
своя избор. I-Save показва изключителни резултати
и клиентите оценяват това – производството започна през юни 2019 г., вече имаме продадени над 140
камиона, доставките на част от които предстоят.
Фокусът ни върху горивната ефективност не е
случаен. Тя е в основата на конкурентността на нашите клиенти, а също така и помага за опазването
на околната среда, което е една от основните ценности на Волво. Горди сме да споделим, че доставяните на нашите клиенти автомобили са с най-ни-

ски емисии на СО2 в сравнение с доставяните камиони Волво на всички останали европейски пазари,
т.е. са най-икономични.
Очакванията ни за 2020 са пазарът да бъде приблизително на нивото на 2019 г., може би с различна
динамика през самата година. Започнахме добре,
имаме значителен брой поръчани камиони, които
ще доставяме през следващите няколко месеца.
Настоящата година ще мине под знака на 20 години Волво Тръкс в България и с мотото „20 години растем заедно“. Ще отбележим годишнината с
поредица от активности и събития, като кулминацията ще бъде през първата половина на годината.
Предлагаме вече юбилейна серия влекачи FH със
специален дизайн. В спецификацията са включени
всички опции за подобряване на горивната ефективност, погрижили сме се за комфорта на водача и
имаме специално предложение за сервизен договор с включена услугата свързаност. Клиентите могат да избират между варианти I-Save и Reloaded.
Всъщност тези две модификации на FH ще продължат да бъдат основният ни фокус и през тази година, защото вече са познати и имат значителен потенциал.
Като част от активностите, свързани с отбелязването на 20-ата годишнина на Волво Тракс в България, организираме и кампании в сервизните ни
центрове в страната, които ще преминат под мотото „20 години тук за теб“ и ще включват безплатна
диагностика, специални предложения за сервизни
договори и много други. Стартът ще бъде през месец февруари в сервизен център Бургас. През март
ще очакваме нашите клиенти във Варна. Април е
месецът на сервизен център Велико Търново. Май
е запазен за София, а през първия месец на лятото
ще отбележим годишнината в Пловдив.
Съвсем скоро очаквайте и други новини, свързани с нашите продукти.

Николай Йорданов, търговски директор на
ДанюбТрак България ЕООД (IVECO):
През 2019 г. в България продължи тенденцията за засилено търсене от
страна на клиентите на по-зелена логистична услуга. Ето защо възможността на IVECO да отговори на тази потребност, ни помогна да създадем
нови партньорства и от доставените над 440 нови автомобила от широката продуктова гама на IVECO от 3,5 до 40 тона с различни приложения, 37%
са задвижвани от природен газ.
През изминалата година IVECO изцяло обнови леката и онроуд тежкотоварната си гами. В началото на 2020 г. ще представим в България революционната нова кабина IVECO S-WAY за превоз на дълги разстояния, със
100% свързаност, създадена изцяло с мисъл за водача, която съчетава динамичен стил с инженерни решения, повишаващи производителността и
намаляващи общата цена за притежание. Тя е създадена с цел оптимизиране на аеродинамичните характеристики и осигурява до 4% икономия на
гориво. Освен това работим с партньори за включване на региона в мрежата от LNG-станции на Европа, с което ще подпомогнем постигането на
поставените цели за декарбонизация.
Доказателството, че това е основен приоритет на марката, бе обявеното през декември партньорство между IVECO, FPT Industrial и Nikola
Corporation, целящо постигане на транспорт с нулеви емисии. На проведената в Торино съвместна конференция за европейските медии и заинтересовани страни от индустрията бяха представени плановете за съвместното предприятие и споразумението за сътрудничество. Неговата цел е
ускоряване на трансформацията в сектора към емисионна неутралност на
тежкотоварните камиони от Клас 8 в Северна Америка и Европа. Това се
постига посредством въвеждането на технология с горивни клетки.
Всичко това затвърждава лидерската позиция на IVECO в бързо променящия се под натиска на строгите регулации за емисиите и етиката на помладите поколения, транспортен сектор.
февруари 2020
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Владислав Атанасов, изпълнителен директор на MVB Truck & Bus Bulgaria (MAN, Neoplan):

През 2019 г. постигнахме заложените
цели, като едновременно с това продължихме да утвърждаваме марката и ценностите и на българския пазар.
Стартирахме годината силно с доставката на 60 газови автобуса за градския
транспорт в София, където вече работеха
126 такива. Може да се каже, че към настоящия момент голяма част от парка на обществения транспорт в София e от автобуси MAN и от обратната връзка на Столична компания за градски транспорт разбираме, че е изключително доволна, както от
представянето на марката, така и от обслужването.
През 2019 г. отбелязахме спад в пазарния дял при новите камиони, но това е напълно естествено, тъй като се намирахме
в последната година от жизнения цикъл на
настоящия ни модел TGX, който е на пазара от 11–12 години. Това е нормално за автомобилния бранш и на този етап това не
ни притеснява.
Общите годишни продажби на нови камиони през 2019 г. са малко над 3000 броя и
малко под тези от 2018 г., като 85–90 на сто
са влекачи за международен транспорт.
През годината обаче общия пазар на нови
камиони като цяло бе контрастен. Тенденцията през първите 6 месеца бе достигне
около 4000 камиона на годишна база, докато през второто полугодие тенденцията
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показваше около 2000 камиона на годишна база. Реално през първата половина на
2019 нямаше икономически предпоставки за толкова силен пазар, освен че някои
от представените в България марки предприеха агресивна политика на продажби с
обратно изкупуване. Ние умишлено не се
включихме в този процес. Фактите и пазарът показаха, че известна част от транспортните компании се възползваха от тези
оферти и взеха големи количества камиони. Въвеждането на новите тахографи
от средата на годината в известна степен
също стимулира предварително закупуване на камиони през първото полугодие, но
не това повлия съществено на пазара. При
добри оферти компаниите, които искаха да
подменят парка си и търсеха повече сигурност, се възползваха от предложенията за
обратно изкупуване и го направиха, което
разбира се е напълно разбираемо, но въпросът е на каква цена.
По отношение на нашето представяне,
ние доставихме около 400 нови камиона,
което ни осигури около 12,5% пазарен дял,
но както вече споменах, се дължи от комбинация на горепосочените фактори, както вътрешни, така и външни.
По доставка на шаси-кабини по обем на
продажби имаме 24% пазарен дял, като основно доставихме самосвали, паяци, но и
автомобили с други приложения. Шасита-

та са над 25 на сто от общите ни продажби
при нормално съотношение на пазара от
10–12 %. За нас това е изключително здравословно, не само като доставчик и продавач, но и по отношение на следпродажбеното обслужване, тъй като това са камиони,
които работят тук, в България, и ние ги обслужваме.
Очаквам 2020 г. да започне, така както завърши 2019 г. – на нива от 2000–2500
нови камиони на годишна база. Прогнозирам, че едва след окончателното приемане на Пакет Мобилност и финалните нива
на тол таксите фирмите ще започнат да
се пренастройват и след като решат какви мерки да предприемат, ще бъдат поактивни в подмяната на автомобилите си.
Като по мое мнение по-скоро ще продължат да подменят, а не да увеличават парковете си.
2020 г. е много специална и тъй като ще
бъде лансиран новия модел на MAN. В него
ще се влага и обновеният двигател на MAN
– D26 Евро-6d, който вече се предлага с настоящия модел. Отзивите за него и от България, и от Европа са много добри – първите ни клиенти се убедиха в намалението на
разхода на гориво с до 10–11 %. Двигателят е надграден над версията Евро-5, оптимизиран е в посока обслужване и ефективност при експлоатация. А в комбинация
с новата кабина, която очакваме представянето му ще е още по-добро.
Предвид предстоящото представяне на
изцяло новият камион MAN, през следващите 3–4 години MAN като марка и ние като
компания ще сме най-добре позиционирани и конкурентни в България, тъй като имаме най-новия и качествен продукт и нямаме голямо количество доставени камион,
обвързвани с изтичащи договори за обратно изкупуване (buy-back).
Обективно през 2020 г. не очаквам повечето ни продажби да са от новия модел,
тъй като обичайно е необходим известен
преходен период. Първите бройки от новия модел очакваме в началото на април,
като от 2021 г. ще предлагаме само новия
камион.
Държа да спомена и за представянето
на най-новия член на семейството на MAN,
от който сме много доволни от представянето му на пазара – лекотоварния TGE, на
който също силно залагаме през 2020 г.
Показа се като много добър продукт и клиентите го оценяват, както оценяват и това,
че ние сме бизнес ориентирани в следпродажбеното му обслужване. Доставихме над 50 бройки, и то в различни сегменти – товарни, пътнически, дори бронирани.
Мисля, че през 2020 ще продадем спокойно над 100 нови TGE.
А с много добре позиционираните ни и
отлично работещи сервизи ще продължим
да предлагаме на клиентите си обслужване
на най-високо ниво.
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Иван Ушев, Renault Trucks България
(Renault Trucks):
Изпратихме една успешна година. През 2019 г. с регистрираните 250 товарни автомобила над 12 т и 80 лекотоварни до 3,5 т увеличихме пазарния си дял, който е един от
най-високите за Renault Trucks в Източна Европа. Това доказва постоянството на политиката ни в България, като все
повече клиенти се доверяват на продуктите ни.
При употребяваните автомобили също имаме рекордна
година с доставените 194 автомобила, реализирани с подкрепата на заводите на Renault Trucks. Имаме специален
продукт за продажба на употребявани автомобили, включващ до 2 години гаранция (не само за силовата линия, но
и за AdBlue системата) и репатриране на камиона в цяла
Европа. Разчитаме на пълното съдействие на нашата лизингова компания Renault Trucks финансови услуги, предлагайки пълна гама от финансови решения при покупка на
тежкотоварни автомобили. Стремим се всички употребявани автомобили в наличност да са напълно оборудвани,
изцяло обслужени и готови за път, което дава възможност
на клиентите ни да постигат максимална рентабилност с
нашите продукти.
През 2020 г. не очаквам сериозни сътресения в нашия
бранш, въпреки отражението на политическите и икономически промени, свързани с Пакет Мобилност, Брекзит
и въвеждането на тол системата в България. Българският транспортен бранш засилва позициите си на конкурентен доставчик на качествена услуга в Европа. Отчитайки европейските икономически показатели все пак не очаквам
спад в продажбите на тежкотоварни автомобили с повече
от 10%. Показателно е, че през януари 2020 г. имаме повече поръчки, отколкото през същия месец преди година.
През 2019 г. пуснахме на пазара двигателите Евро-6d, с
изключително положителни отзиви от клиентите ни за тях.
Основно продаваме 13-литровия двигател с трансмисия,
оборудвана със системата Optivision за GPS-управление на
силовата линия. Оптимизацията на горивната ефективност
при тази комбинация е от 3 до 5 % при различните клиенти.
И през тази година ще предлагаме активно сервизни договори и удължена гаранция. Стартираме предлагането и
на продукта Excellence Predict, който включва и онлайн наблюдение на параметрите на камиона в пакет с удължена
гаранция и сервизно обслужване. Екип в България, както
и специално звено на Renault Trucks в Гент, Белгия, наблюдават автомобилите на път в реално време. Следят се компоненти, свързани с горивната система, с Adblue системата, както и състоянието на акумулаторите. Превантивно могат да се вземат решения за планиране на обслужване и навременни ремонти, което да доведе до по-кратък престой
на автомобила в сервизната мрежа и от там – до повишена
рентабилност за клиентите.
Продължаваме да предлагаме активно и лекотоварната
гама до 3,5 т на Renault – Master. От представянето на модела сме особено доволни – продажбите му скочиха от 40
броя през 2018 г. на 80 през 2019 г.
Renault Trucks е един от малкото производители към момента, който предлага и електрическа гама от товарни автомобили от 3,5 т до 26 т. Фокусирани сме върху активно
представяне на електрическия Master Z.E. Останалите модели, чисто ценово, не са подходящи за българския пазар,
освен ако общини и държавни институции не ги включат в
програмите си за развитие на електрическа мобилност. Но
при всички положения в близките години ще се продават
все повече електрически автомобили за работа.
Трябва да отбележим и настъпилата реорганизация във
Volvo Group, целяща по-голяма търговска автономност на
Renault Trucks и Volvo Trucks на глобално ниво. Считано от
1 януари 2020 г., двете марки имат независими структури
и мениджмънт в България. Сервизната мрежа в страната
продължава да функционира както досега.
февруари 2020
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Александър Бабанин, изпълнителен директор на Силвър Стар (Mersedes-Benz, Setra, Fuso):

Годината за Силвър Стар бе успешна
– увеличихме пазарния си дял при камионите с около 1,2 процентни пункта. Общо
за страната сегментът на товарните автомобили над 7,5 т през 2019 г. не надвишава нивата от 2018 г., каквито бяха нашите прогнози година по-рано. Първото полугодие беше изключително силно, докато през второто търсенето на седлови влекачи бележеше спад. Въпреки това с гъвкавост и персонализирани решения според нуждите на клиентите успяхме да преодолеем общата стагнация на пазара, като
автомобилите за дистрибуция и строителство от гамата на Mercedes-Benz отбелязаха завиден ръст.
По данни на КАТ през 2019 г. в страна-

та са регистрирани 561 нови автомобила
Mercedes-Benz от категории N2 и N3, като
се запази тенденцията повечето от тях да
бъдат седлови влекачи. Интересът към
марката се повиши и благодарение на националното роудшоу на Силвър Стар, което проведохме през октомври. При посещенията си из страната дадохме възможност на клиентите да тестват в реални условия новия Actros за международен транспорт, оборудван със серия революционни
технически нововъведения като системата
за полуавтономно шофиране Active Drive
Assist, обновената система PPC (Predictive
Powertrain control), която посредством 3D
карта вече разпознава завои и кръстовища, новите камери и дисплеи за обратно
виждане MirrorCam, които заменят традиционните странични огледала, новия дигитален кокпит с touch-display и онлайн
свързаността посредством Mercedes-Benz
Trucks App Portal.
Горди сме да отбележим, че сме безспорен пазарен лидер в сегмента на шаси-кабините, където успяхме да доставим сериозно количество строителни и дистрибуционни автомобили както на традиционни
клиенти на марката, така и на нови такива.
Успяхме да реализираме и най-голям брой
продажби в сегмента на туристическите автобуси (11 нови регистрации според
КАТ), като този успех се дължи основно на
модела Mercedes-Benz Tourismo.
При лекотоварните най-голям ръст реализирахме при Sprinter (+40%), който спечели лидерската позиция в категория М2, и
Х-класата, където успяхме да утроим продажбите си най-вече благодарение на големия V6 двигател с мощност 190 кВт. Стабилно се представи и ултимативният биз-

нес шатъл – V-класата, която от третото
тримесечие се доставяше във фейслифтовата версия, оборудвана с новия двигател OM654.
Оптимисти сме за 2020 г. Очакваме и
през тази година клиентите да продължат да залагат на марките, които предлагат най-ниски експлоатационни разходи
като разход на дизел и AdBlue, нива на CO2
емисии съгласно VECTO, дълги интервали
за техническо обслужване и т.н.
От средата на годината очакваме фейслифта на лекотоварния Vito, който ще
се предлага със системите за сигурност
ACTIVE BRAKE ASSIST и DISTRONIC PLUS,
както и с редица промени в интериора и екстериора. Подготвяме и изненади за ежегодното изложение Truck Expo, което тази
година ще се проведе в Пловдив. Там ще
представим цялата гама автомобили с инвестиционно приложение на MercedesBenz – от Citan до Actros. Продължаваме да
предлагаме активно FuelDuel-тест в реални условия по пътищата на Европа с двата
нови влекача Actros 5-а генерация, оборудвани с всички нови системи за управление
и сигурност.
Еталонът на модерната телематична
система FleetBoard ще продължи да осигурява свързаността на товарните автомобили Mercedes-Benz към дигиталната инфраструктура, като през годината очакваме да заработи и нов уеб-базиран интерфейс. Специално за новите клиенти, които искат да тестват FleetBoard, напълно
безплатно ще се предлага приложението
Basic Connectivity, което дава възможност
на мениджърите да получават директно на
смартфона си данни на база управлявания
от тях автопарк.

Петър Дончев, изпълнителен директор на Скания България (Scania):
2019 година бе много успешна и изключително благодатна откъм резултати – и
спрямо предишни години, и в сравнение с
резултатите на марката в други държави и
в цяла Европа. Новият продукт категорично се доказа като най-добър на пазара и
пазарният дял на Scania е един от най-високите на континента. Но 2019-а бе и трудна, наситена с предизвикателства и различна от предишните. Пазарът мина през
различни етапи и тенденции, доста фактори влияеха през годината върху търсенето
на камиони, затова сме изключително доволни от постигнатото при продажбата на
нови и употребявани камиони – надхвърлихме планираното и като печалба, и като
брой машини.
Сервизите ни постигнаха очакваното
от тях, голяма част от тях го и преизпълниха. Концентрираме се върху оптимизация,
която да ни направи максимално ефективни и подготвени за работа с клиентите.
Сервизът на Scania работи във все по-голяма степен проактивно, а не реактивно, за
да гарантираме минимален престой на кафевруари 2020

мионите в сервизите и клиентите да могат
да използват максимално техния потенциал. Диагностираме дистанционно камионите дни, преди да посетят сервиза, плануваме необходимите дейности, подготвяме и частите, така че да спазим времето,
след което сме обещали, че автомобилът
ще бъде отново на пътя.
Надпреварата Scania Driver Competition
се проведе в променен формат и с различни предизвикателства за шофьорите, а обратната връзка от тях е, че са научили нови
неща по време на тези прояви.
Промотирането на CNG стартирахме
през юни, паралелно с началото на продажбите. Събрахме мнения на клиенти за
поведението на CNG в български условия
и през есента проведохме поредица от събития, представящи на по-широка публика впечатленията на първите клиенти от реалната експлоатация на тези автомобили в
страната. Този процес ще продължи и през
тази година.
2020-а ще бъде динамична. Надяваме
се европейските регулации да бъдат в по-
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сока към устойчиво развитие, която да бъде положителна за българските превозвачи, без протекции за определени пазари.
Предизвикателство ще бъде икономическата ситуация в Европа. Тя ще повлияе върху инвестиционните решения на много компании. Очаквам „охлаждане“ на пазара, с повече внимание към дългосрочния ефект от предприеманите действия.
Фактор ще бъде и тол системата. Налице е
тенденция към обновяване на парка с автомобили за строителство и комунални дейности. Очаквам през 2020-а делът на тези продажби да се
увеличи за сметка на влекачите. Продължаваме
активно да работим за налагане на CNG моделите ни. Очакваме и през 2020-а да продължим да
получаваме нови поръчки за тях.

Налични са нови подобрения в дизеловите
двигатели на Scania: най-икономичните камиони
стават с още 2 до 3% по-икономични, като запазват мощностните си характеристики. От началото на 2020-а доставяме първите поръчки с такива двигатели. След март 13-литровият двигател
ще се предлага и с мощност 540 к.с. През втората половина на годината ще има промени при V8.
Новости ще има и при автобусите.
Може би през годината ще се направи подготовка и за LNG – разновидност на алтернативните горива, която вече е интересна и за международните превози, и сме напълно готови да предлагаме.
Дори очакваме да сме пазарният лидер на
континента – нещо, което не се е случвало досега.

Георги Загоров, управител на Турботракс България ООД (DAF Trucks):

За нас 2019 г. беше поредната много добра година. В три от последните 4 години
сме пазарен лидер в България, а през миналата година бяхме една от седемте европейски държави, в които DAF е номер едно.
Прогнозите ми за 2019 г. се оправдаха напълно. Преди началото на годината казах,
че ще бъдем щастливи, ако съумеем да задържим нивото от 2018-а. Уви, не успяхме
и пазарът за 2019 г. е под този 2018-а – с
малко, но падна.
Това беше очаквана тенденция, въпреки
че имахме бурно първо полугодие на 2019 г.
с 20% ръст спрямо същия период на 2018а. Но през втората половина на годината
икономическите реалности натиснаха пазара и той започна да пада.
Много неща оказват влияние на българския пазар на товарни автомобили, като
повечето от тях са в негативна посока. Негативното идва от глобалните процеси в европейската икономика. Но в същото време
българският транспортен бранш не успя

да попадне във фокуса на българското
правителство. Така
възможностите за
растеж, които имаха нашите транспортни компании,
не бяха използвани и техните флотове бяха изместени
от флотовете на литовските и полските фирми. Правителствата в техните държави разрешиха безконтролно
наемане на шофьори от Беларус и Украйна. Това доведе до сериозен растеж на транспортните им фирми. Докато нашите фирми обновяваха парковете си, пораснаха малко, но липсата на работна ръка
ги спря, а имаха по-големи възможности.
Напрежението около Пакет Мобилност
можем да сложим на второ място сред негативните фактори. Това създава несигурност, която повлия основно на малките и средните фирми. Защото за големите компании е ясно. При лошо развитие на
Пакет Мобилност те ще трансферират камионите си в Испания, Германия и ще продължат да работят. Те няма да загубят много, но много ще загуби българската държава и свързаният с транспорта бизнес. Защото големите български компании ще купуват от други пазари и дилърства. Ние, естествено, ще си следим клиентите, където
и да са базирани в Европа. Готови сме за
този процес и като компания в България и
като група, защото имаме предимството да
притежаваме много на брой сервизни бази
във Франция и Белгия, които са в центъра
на транспортния пазар на Европа. Затова
имаме пълната подкрепа и от DAF.
Но истината е, че България за поре-

ден път не изигра картите си и сме на път
да съсипем бизнес, който беше определящ за нашата държава. Така че през 2020
г. най-голямото предизвикателство е да
видим как ще се адаптират българските
транспортни фирми, защото те ще се подготвят за негативно развитие на Пакет Мобилност.
На бранша може да се помогне, ако правителството по-скоро отвори работния пазар за внос на шофьори от трети страни.
Имаме малшанса да не сме в Шенген и
тези шофьори трудно ще могат да останат
да работят в Европа, но поне можем да ги
вкараме като водачи във вътрешния транспорт, а тези от вътрешните превози да отидат да работят в международния транспорт.
Като цяло не очаквам нищо особено интересно да се случи нито през 2020 г., нито
през 2021 г. Прогнозите на производителите за 2020 г. са за спад между 10 и 20 процента, като аз смятам, че ще е 20 процента.
Всички нови регулации ще доведат до вторична стагнация на пазара, след като един
път има стагнация от цикличността на икономиката. Цените на камионите втора употреба ще продължат да падат и много фирми ще предпочетат да вземат такива автомобили.
По отношение на продуктите и услугите, предлагани от марката DAF, не очакваме революционни новости през 2020 г. Телематиката ни се развива интензивно и постоянно се надгражда с нови функционалности. Но не се очакват генерални промени в двигателите и силовата.
На българския пазар има раздвижване при шаси-кабините и леките камиони
и ще засилим предлагането им. DAF LF е
един прекрасен продукт, за който считам,
че е най-силният в сегмента си. Ще се фокусираме и на предлагането на камиони за
строителните приложения. Продължаваме
работа като сервизен дилър на автобусите Yutong.
Ние ще продължим да помагаме на нашите клиенти да развиват бизнеса си, като
ще се обърнем по-сериозно и към вътрешния пазар. K
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8041 нови лекотоварни автомобила
са регистрирани през 2019 г.
8041 нови лекотоварни автомобила
са регистрирани в България
за периода
1 януари – 31 декември 2019 г.
В тази бройка влизат МПС от
категориите N2 (от 3,5 до 12 т)
и N1 (до 3,5 т).
Бестселърът Dacia Dokker

ABSTRACT IN ENGLISH

8,041 New Vans
Registered in 2019
8,041 new light commercial vehicles (LCV) were registered in
Bulgaria between January 1
and December 31, 2019. That
includes vehicles of categories
N2 (from 3.5 to 12 tons) and N1
(up to 3.5 tons).

Регистрации на нови МПС от
кат. N1 и N2 през 2019 г.
Марка

К

атегория N2 обхваща леките камиони и големите ванове, като там нещата с новите
регистрации са горе-долу ясни – през 2019
г. са регистрирани общо 147 броя лекотоварни автомобили от тези два класа. По традиция
този сегмент продължава да е слабо представен
на българския пазар, въпреки че регистрациите
през миналата година бележат леко увеличение
спрямо отчетените от статистиката преди година 139 нови МПС от категория N2, регистрирани през 2018 г.
По неписан закон в категория N2 безспорен
лидер е IVECO, основно благодарение на бестселъра си Daily. Светъл лъч за категорията е появата на марки, които са производители само на камиони – като Volvo с 11 броя от модела FL и DAF
– с 4 регистрации на LF. С 5 регистрации и още
8 в най-лекия клас N1 пък е типичния представител на леките камиони – Fuso. В категория N2
по традиция присъстват двамата немски гиганти
Mercedes-Benz (12 бр.) и MAN (13 бр.), които са
производители и на камиони и на ванове. А сериозно на общия фон участие в категорията с 21
бр. има друг традиционен производител на ванове – Renault.
Доста по-пъстра и по-неясна е картината в

N1

N2

Общо

1 Dacia

2620

0

2620

2 Renault

1479

21

3 Peugeot

774

7

4 Ford

566

4

5 Citroën

541

0

Марка

категория N1, където попадат средните ванове,
баничарките и микровановете. Но където много от автомобилните вносители разполагат с хомолгирани от производителите като N1 типични
леки автомобили (т.нар. възможност за данъчен
кредит), което изкривява картината. Нещо, което
се хваща с просто око в таблицата за регистрациите на N1, където присъстват и луксозни марки, нямащи нищо общо с лекотоварния сегмент.
Ясно е обаче, че в сегмент N1 има огромен спад
от над 30% – през 2019 г. заедно с лимузините и
джиповете са регистрирани 7894 нови МПС срещу 11 284 през 2018 г.
За поредна година лидер в категория N1 и
като цяло в сегмента N1+N2 е Dacia. От регистрираните 2620 броя превозни средства от румънската марка над 2000 са от бестселъра сред малките ванове (баничарките) и сред вановете изобщо – Dokker. Братовчедите на Dacia от Renault са
твърдо втори в сегмента с 1479 броя, а сериозно присъствие в категория N1 имат всички традиционни за лекотоварния сегмент марки.
Общо в двете категории – N1 и N2 през 2019
г. са регистрирани 8041 нови автомобила, като е
налице спад от над 29% спрямо регистрираните
през 2018 г. 11 423 автомобила. K

N1

N2

Общо

12 УАЗ

92

0

92

1500

13 Škoda

47

0

781

14 SsangYong

47

0

570

15 Isuzu

45

0

541

16 Mitshubishi

41

0

Марка

N1

N2

Общо

24 Fuso

8

5

13

47

25 Volvo

0

11

11

47

26 DAF

0

4

4

45

27 SEAT

2

0

2

41

28 LADA

2

0

2

6 Volkswagen

431

7

438

17 BMV

39

0

39

29 Dodge

2

0

2

7 IVECO

274

57

331

18 Nissan

32

0

32

30 Mazda

1

0

1

8 FIAT

284

5

289

19 GreatWall

25

0

25

31 ЗИЛ

0

1

1

9 Toyota
Mercedes
10
Benz
11 Opel

272

0

272

20 MAN

10

13

23

32 DS

1

0

1

115

12

127

93

0
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21 Audi

19

0

19

33 Други

22 Hyundai

18

0

18

Общо

23 Piagio

13

0

13

1

0

1

7894

147

8041
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Volkswagen T6.1 е
дигиталното Bulli

За Volkswagen Nutzfahrzeuge 2019 година премина под знака на модела Т6.1. Премиерата на
обновения лекотоварен бестселър на марката бе сред основните събития в света на вановете. От
края на миналата година Т6.1 стъпи и на българския пазар. Моделът вече се предлага у нас, като е
наличен и за тестове

С
ABSTRACT IN ENGLISH

Volkswagen T6.1 Is
the Digital Bulli
2019 has come for Volkswagen Nutzfahrzeuge under the
sign of T6.1. The premiere of
the brand’s revamped bestseller was one of the highlights
in the world of vans. Since the
end of last year, T6.1 has also
entered the Bulgarian market.

писание КАМИОНИ вече имаше възможност да тества на пътя новия Volkswagen
T6.1 по време на международни тестове
в Нидерландия през миналото лято. В следващ
брой на изданието ще ви направим съпричастни
и на тестове на българска земя.
Преди това обаче припомняме защо Т6.1 е
знаков модел за немския гигант и какво е новото в него.
В гамата на VW Т6.1 замени Т6. Още при премиерата бе подчертано, че означението е такова,
защото новият наследник на легендарното първо Bulli не е точно нов модел, но е много повече от фейслифт. Затова му е сложено означение,
каквото сме свикнали да виждаме при обновени
версии на софтуерни продукти.
Новият Bulli дойде като наследник на модел,
който през годините постигна около 12 милиона
продажби в глобален мащаб. Олицетворение на
максимата „формата следва функцията“, представената през далечната 1949 г. оригинална
версия на T1 е комбинация от максимално опол-
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зотворяване на пространството и дизайн в найчиста форма.
Volkswagen пренесе култовия модел в цифровата ера с T6.1 Автомобилът се свързва онлайн,
предоставя цифрова информация, предлага автоматизирани функции за шофиране и се отличава с обогатено оборудване и дизайн. 70 години делят представянето на T1 от това на неговия
актуален наследник T6.1. В историята няма друго лекотоварно превозно средство с непрекъснато пазарно присъствие за толкова дълъг период от време.
Специалистите на Volkswagen Nutzfahrzeuge
са осигурили на Т6.1 по-добра връзка с глобалната мрежа. Модернизираното арматурно табло на Т6.1 се предлага с напълно цифров блок на
контролните прибори – Digital Cockpit. На същата височина в полезрението на водача е разположен и екранът, плюс най-новите инфотейнмънт
системи, изградени на база Модулна инфотейнмънт платформа (MIB2 и MIB3). Digital Cockpit
и инфотейнмънт системите образуват изця-

VOLKSWAGEN T6.1 Е ДИГИТАЛНОТО BULLI
ло нова цифрова архитектура.
Всички те са свързани към OCU
(Online Connectivity Unit) модул
за мобилна интернет връзка с
вградена eSIM карта.
Чрез OCU се изгражда своеобразен портал с потребителски интерфейс към интернет базирани функции и услуги,
обединени в We Connect и We
Connect Plus. Онлайн връзката
позволява използването в Т6.1
на изцяло нови технологии, например гласовото управление с
естествени фрази. Достатъчно
е едно – „Хей, Фолксваген“, и
T6.1 изпълнява команди, включително задаван маршрут на
навигацията.
Оформлението на новото
арматурно табло следва найновите тенденции в цифровизацията и отговаря на изискванията за функционалност при
ежедневна употреба. Арматурното табло разполага с допълнително отделение за съхранение на вещи пред водача, плюс
по-голямо, открито основно отделение и с още едно отделение в зоната пред пътника до
водача. Нови са и стойките за
чаши и напитки при предните
колони, а гнездото за смартфон
е по-голямо и може да бъде допълнено с индуктивен панел за
безжично зареждане.
Решетките на вентилационните отвори са с плъзгач, който дава възможност за регулиране във всички посоки, за отваряне или затваряне. Гамата от волани на модела е обновена. Новият мултифункционален волан има бутон View, с който водачът може да превключва между различни графични
конфигурации в Digital Cockpit
само с едно натискане.
В T6.1 се използва електромеханично сервоуправление на
кормилната уредба. Възможността за електронен контрол
на електромеханичното сервоуправление отваря вратите за
многобройни асистент системи за водача.
Системата за поддържане
на лентата на движение Lane
Assist следи ограничителната хоризонтална маркировка на лентата с видеокамера и
подкрепя водача за безопасно поддържане на автомобила. Системата за подпомагане
на паркирането Park Assist улеснява маневрите при влизане и
напускане на място за паркиране. Ако системата е активирана, Т6.1 може да влезе и излезе от паркомястото автоматич-

Mаксималната дължина на
товарното пространство
може да се увеличи от 2450
мм на 2800 мм и от 2900 мм
на 3300 мм при варианта с
удължено междуосие

„Интелигентно окомплектован:
Останете спокойни на
магистралата от данни“
Ян Хермелинг, KRONE Telematics

Нашите Cool Liner и KRONE Telematics са перфектния екип, който ще снеме от Вас много транспортни грижи. Интелигентната връзка между полуремаркето и KRONE Telematics Ви позволява да
отчитате онлайн, съвсем удобно местоположението и температурата на Вашия товар, както и да
имате директен достъп до своя хладилен агрегат, за да променяте режима му на работа. KRONE
Telematics Ви дава също и възможността да документирате по всяко време състоянието на изискващите специално внимание товари и да гарантирате, че при Вас те са в добри ръце. Всичко това
в комбинация, спестява време и пари и Ви позволява да запазвате самообладание дори и в найнапрегнатите моменти.

Cooler код
за информация.
Krone BG EOOD, Buero No. 5, jk. Slatina, Spatnik 16 Str., BG-1574 Soﬁa, Tel.: +359 28723306, Fax: +359 28716867
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Caravelle е специализиран
за пътнически транспорт и
може да предложи до девет
места

Кемпер версията California е
култов модел, популярен от
над 30 години

но, а водачът следи ситуацията и работи с газта
и спирачката. Асистентът за маневри с прикачено ремарке Trailer Assist е конструиран за теглене на ремарке с общо тегло до 2500 кг и опростява маневрите с него. Той улеснява водача при маневриране назад с прикачен товар. Достатъчно е
да се зададе ъгъл, под който ремаркето да отиде
назад с помощта на въртящия регулатор за позиция на електрозадвижваните външни огледала и
да се следи показанието на арматурното табло.
С внедряването на система за управление на
ходовата част DCC от второ поколение възможностите за настройка са разширени. Избирайки режим на движение, водачът може да зададе
степен на амортизация чрез плъзгач.
Режимът на работа на амортисьорите се регулира в зависимост от техния ход, с което се гарантира хармоничното поведение на T6.1 независимо от степента на натоварване. Гамата от
познатите електронни системи за контрол на
сцеплението и работата на спирачната система е
разширена с функцията XDS. Тя подобрява управлението и сцеплението на Т6.1 чрез прилагане
на прецизни спирачни импулси.
Спектърът от нови системи се допълва от
функция за разпознаване на пътните знаци. В
T6.1 се използва адаптирана версия на познатата от Crafter функция за странична защита, намаляваща риска от повреди с помощта на ултразвукови сензори. Асистиращата система при напускане на мястото за паркиране предпазва от
злополуки при движение на заден ход. Тя предупреждава водача за приближаващи напречно
зад автомобила МПС, пешеходци или велосипедисти. Ако водачът не реагира на подадения сигнал, системата активно задейства спирачките.
Част от стандартното оборудване на гамата T6.1 е и новата асистираща система за противодействие на страничен вятър. Тя автоматично стабилизира автомобила при усилване и бу-
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рни пориви на вятъра. Новост е и опционалната
система за автоматичен контрол на дистанцията
ACC. В съчетание с DSG трансмисията тя предлага функция Stop and Go. Т6.1 спира и потегля
самостоятелно, след като автомобилът отпред
потегли при движение в градски условия или в
задръстване.
Задвижването на новия модел се осигурява
от съвременни дизелови двигатели. Ефективният турбо дизелов агрегат със система за директно впръскване на горивото (TDI) ще се предлага с нива на мощност 66 кВт / 90 к.с., 81 кВт /
110 к.с., 110 кВт / 150 к.с. и 146 кВт / 199 к.с. От
версията над 150 к.с. двигателите TDI могат да
се комбинират със задвижване на четирите колела 4MOTION. Т6.1 TDI изпълняват изискванията на новия стандарт за емисии Euro 6d TEMPEVAP-ISC.
С дизайна си Т6 бе сред еталоните за лекотоварен автомобил. Дизайнерите на Volkswagen
автомобили са доразвили и усъвършенствали
оформлението на предната част на каросерията. Предната решетка е значително увеличена
и прелива в стилистично цяло с новооформената предна броня. Всички елементи под нивото
на капака, включително фаровете и калниците,
са изцяло нови, но запазват излъчването на T6.
Връзката между новите фарове и радиаторната решетка са две хромирани напречни лайстни.
Линиите на лайстните продължават като дневни LED светлини в корпусите на новите (предлагани като опция) LED фарове. Радиаторната решетка навлиза в изразителните форми на предната броня. При по-високи версии на оборудване бронята е облагородена с хромирана лайстна.
Моделът се предлага в шест нови цвята и седем нови двуцветни комбинации на външното
лаково покритие.
Във Volkswagen Nutzfahrzeuge са разработили и редица напълно нови функции за улесняване изпълнението на ежедневните задачи. Сред
тях са електрически контакт с напрежение 230 V
на седалката на водача и отделение за съхранение на вещи със заключване в двойната седалка от страната на пътника до водача. Новост е и
концепцията за превоз на особено дълги товари,
които вече могат да бъдат вкарани до под двойната пътническа седалка (функция за товар на
пода). Благодарение на тази възможност максималната дължина на товарното пространство
може да се увеличи от 2450 мм на 2800 мм и съответно от 2900 мм на 3300 мм при варианта с
удължено междуосие.
Гамата на универсалния модел включва четирите основни версии Multivan 6.1, Caravelle 6.1,
Transporter 6.1 и California 6.1. Multivan е класически микробус за семейството и бизнеса. Версията Caravelle е специализиран за пътнически
транспорт, може да предложи до девет места във
варианти с две дължини на междуосието (3000
мм и 3400 мм). Фирмените клиенти – малкият,
среден и по-едромащабен бизнес, намират индивидуални решения при лекотоварната версия
Transporter. Тя се предлага като Kasten, Kombi,
бордови (единична или двойна) и шаси-кабина
(също единична и двойна). И при тази версия се
предлага избор на две междуосия – 3000 и 3400
мм. Кемпер версията California е култов модел,
чиято популярност датира от над 30 години. При
лансирането на T6.1 всички версии бяха обновени и надградени с допълнителни функции. K
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Новите тол такси за камиони са
между 3 и 20 ст. на километър

Несъстоял се протест на превозвачите, нов – намален, размер на тол таксите за автомобили над
3,5 т, редуциран обхват на платената пътна мрежа и временен режим на действие, който ще бъде
анализиран и преразгледан през юни. Така доста бурно започна годината за още нестартиралата
тол система

В

началото на януари представителите на
пътническите и товарните превози скочиха срещу „несправедливите“ цени и обхват
на тол системата, след което заплашиха с масов протест и блокади на пътища. Транспортният бранш поиска от държавата да спре и нерегламентираните превози, като това бе подкрепено и
от таксиметровите превозвачи.

На „мушката“ на бизнеса попадна министърът
на регионалното развитие и благоустройството
Петя Аврамова, чиято оставка бе поискана с мотива, че МРРБ не се е съобразило с нито едно от
предложенията на превозвачите за тол системата.
След като напрежението достигна критичната си точка, премиерът Бойко Борисов тръг-

TÜV NORD Mobilität

11 години на българския пазар
Заедно към успеха!
• Индивидуални одобрения
• Изменения в конструкцията
• Оценка на употребявани автомобили
• Обезопасяване на товарите
• Обучения
• CoP
1113 София
ул. Фр. Жолио Кюри 16, бл. 155, ет. 2
тел. 0892 264522, 0894 416902
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ТРАНСПОРТ » НОВИТЕ ТОЛ ТАКСИ ЗА КАМИОНИ СА МЕЖДУ 3 И 20 СТ. НА КИЛОМЕТЪР
на да „гаси пожара“ и се срещна с транспортния
бранш. Договорено беше да се променят обхватът и размерът на тарифите за тол системата
поне докато не излязат първите резултати за събраните приходи от платената мрежа.
Така Тарифата за таксите, които ще се събират за ползване на републиканската пътна мрежа, вече приета от Министерския съвет, бе изхвърлена в коша и бе пуснат за обществено обсъждане нов проект, вече с „по-народни“ цени.
Тарифите, по които първоначално ще се събира тол за изминато разстояние по републиканската пътна мрежа от 1 март, реално са тези,
предложени от браншовите транспортни организации. А системата ще стартира с такси за автомагистрали и първи клас пътища – около 3100
км. Това е около два пъти по-малък обхват, отколкото в предишния проект, в който бяха включени
и второкласните пътища.
След три месеца търговска експлоатация на
тол системата анализите през юни ще покажат
дали с по-ниските тарифи и редуцирания обхват,
приходите, които държавата очаква от тол такси,
ще бъдат тези, които вече са вече заложени в бюджета. Ако парите се окажат по-малко, тарифите
ще бъдат актуализирани.
Както вече отбелязахме, от обхвата на тол
системата са извадени освен третокласните и
второкласните републикански пътища. Така след
1 март 2020 г., когато е предвидено да стартира
Проект за цената на тол такса лв./км за платените отсечки
Категория

АМ

I-ви клас

II-ри клас

ЕВРО VI, EEV

0,03

0,04

0,00

ЕВРО V

0,03

0,04

0,00

ЕВРО III и IV

0,04

0,05

0,00

ЕВРО 0, I, II

0,06

0,07

0,00

ЕВРО VI, EEV

0,06

0,05

0,00

ЕВРО V

0,07

0,06

0,00

ЕВРО III и IV

0,08

0,07

0,00

ЕВРО 0, I, II

0,11

0,10

0,00

ЕВРО VI, EEV

0,11

0,10

0,00

ЕВРО V

0,12

0,11

0,00

ЕВРО III и IV

0,16

0,15

0,00

ЕВРО 0, I, II

0,20

0,19

0,00

Пътни превозни средства,
предназначени за превоз
на пътници с повече от 8
(осем) места за сядане, без
мястото на водача до 12 т.

ЕВРО VI, EEV

0,01

0,01

0,00

ЕВРО V

0,01

0,01

0,00

ЕВРО III и IV

0,02

0,02

0,00

ЕВРО 0, I, II

0,02

0,02

0,00

Пътни превозни средства,
предназначени за превоз
на пътници с повече от 8
(осем) места за сядане, без
мястото на водача над 12 т.

ЕВРО VI, EEV

0,02

0,02

0,00

ЕВРО V

0,02

0,02

0,00

ЕВРО III и IV

0,03

0,03

0,00

ЕВРО 0, I, II

0,04

0,04

0,00

Товарен автомобил
над 3,5 т. – до 12 т.

Товарен автомобил
над 12 т. с 2–3 оси

Товарен автомобил
над 12 т. с 4 и повече оси

За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над
3,5 т., използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние - тол такса в размер от 50 на сто от стойността, определена в ал. 1 за съответния вид ППС за категория ЕВРО VI, EEV.
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тол системата, около 17 000 км от 20 000 км републиканска пътна мрежа ще бъде безплатна за
товарните автомобили над 3,5 тона. Тези превозни средства няма да плащат винетка за пътищата
извън обхвата на платената мрежа.
Размерът на тол таксите е обвързан с екологичната категория на превозното средство, както и с класа на пътя – автомагистрали или първи
клас. Стойността ще се изчислява на изминат километър, а всяко навлизане в тол отсечка ще се
приема за пълното ѝ изминаване.
Картината изглежда така. Товарните автомобили с тегло между 3,5 т и 12 т и с най-високите
екокласове Евро V, Евро VI или EEV ще плащат по
3 ст. на километър на автомагистрала и 4 ст. на
километър за първокласните пътища. За тези с
емисионен клас Евро III или Евро IV тарифата ще
е 4 ст. на километър за автомагистрала и 5 ст. на
километър за първи клас пътища, а за тези с найниската екокатегория – клас Евро 0, I или II – 6 ст.
и 7 ст на километър, съответно за автомагистрала и първи клас пътища.
Товарните автомобили с тегло над 12 т и с две
или три оси ще плащат в зависимост от емисионния си клас между 6 ст. и 11 ст. на километър за
автомагистрали и между 5 ст. и 10 ст. на километър – за първи клас пътища.
Големите камиони с тегло над 12 тона, с четири и повече оси, ще плащат в зависимост от емисионния си клас между 11 ст. и 20 ст. на километър за автомагистрала и между 10 ст. и 19 ст. – за
първи клас пътища.
Тарифата за автобусите над 12 тона ще е една
и съща за автомагистралите и първокласните пътища – от 2 ст. до 4 ст. на километър в зависимост
от екокатегорията. Автобусите с тегло до 12 т, с
емисионен клас Евро V, Евро VI или EEV, ще плащат 1 ст. за автомагистрала и първи клас пътища,
а тези с емисионен клас Евро III, Евро IV, Евро II,
Евро I или Евро 0 – 2 ст. на километър за автомагистрали и първи клас пътища.
За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства с тегло над 3,5
т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, тол таксата ще е в размер на 50 на
сто от стойността, определена за съответния вид
автомобили и за категория ЕВРО VI, EEV.
Следва да се отбележи, че и това все още не е
окончателната тарифа, тъй като срокът за събиране на предложения по проекта е до 12 февруари 2020 г. От началото на февруари превозвачите могат да използват тол калкулатора на сайта на Националното тол управление, пренастроен според новите такси.
Междувременно се изясняват все повече въпроси около техническата свързаност на тол системата. Както стана ясно, таксуването чрез електронната система в България е автоматично, а
отчитането на изминатото разстояние по платената пътна мрежа може да стане по два начина
– с бордово устройство или с маршрутна карта.
В случай че ще ползва бордово устройство,
превозвачът трябва да сключи договор с одобрен от Националното тол управление Национален доставчик на услуги. Към момента това са
две компании – Конкорд Смарт Инфраструктура
и Телетол. На следващото ниво за доставчиците
на декларирани данни, които ще работят с GPS
тракери.
Не всички GPS тракери обаче могат да служат
за отчитане на тол сегментите, защото трябва да

са толкова прецизни, че да отчитат и най-късия тол сегмент,
който е малко над 300 метра. На уебсайта на Националното тол управление е публикуван списък с фирмите доставчици на декларирани данни, чието оборудване отговаря на
изискванията. Там изборът е по-голям, като засега са вписани 7 одобрени компании.
Както разясни проф. Олег Асенов от АПИ, Агенцията ще
изчислява дължимата сума за всеки камион, след като получи данни за всеки изминат тол сегмент. Парите ще се изискват от Националния доставчик на услуги, който пък ще
възложи събирането им на Доставчиците на декларирани
данни. Последните ще таксуват превозвачите. Дано в тази
вертикална градация всички събрани средства да достигнат до предназначението си – държавния бюджет.
От декември 2019-а започнаха и активните тестове с
монтирани бордови устройства по реално изминати маршрути. Резултатите от тях също са публикувани на сайта на
Националното тол управление и могат да дадат добра база
за калкулации на превозвачите.
Маршрутната карта пък ще може да се купува от досега познатите канали за продажба на е-винетки. Тестове на
служителите на Националното тол управление са показали, че въпросната може да бъде издадена в рамките само
на три минути.
„С маршрутната карта ще може да се предплаща за изминаването на точно определен маршрут като се задават
начална и крайна точка и до четири междинни точки по желание. Регистрираните потребители, които попълнят информация за електронния си адрес, могат да купят маршрутна карта до седем дни предварително, а тези, които не
са регистрирани – до 23:59 ч. на деня, следващ покупката.
Шофьорът ще има 24 часа, за да измине определения предварително маршрут от момента на активирането на картата“, напомни проф. Асенов.
От 31 януари спира продажбата на месечни винетки за
товарните автомобили, тъй като от 1 март за тях ще се въведат тол таксите.
С новите тол такси от АПИ очакват приходи между 40 – 60
млн. лв. месечно от тол такси. На годишна база това е около 500 млн. лв. Според Асенов сумата представлява около
50% от нужните средства за финансиране на пътната инфраструктура и ако тези резултати бъдат постигнати, първата крачка в пътната реформа ще бъде успешна.
На теория целта на въвеждането на тол системата е да
се постигне справедлив модел – превозните средства, които рушат повече, да осигуряват и повече средства за изграждането и поддържането на пътната инфраструктура. А
дали моделът ще е справедлив и таксите са реални, тепърва предстои да разберем. При предходната тарифа за размера на таксите и обхвата на системата бе използвана методика на Световната банка, която се основавала на официални статистически данни от отчетите на транспортния
бранш. Изходните данни на НСИ бяха за 64 км среднодневен локален трафик на превозно средство, докато транспортният бранш твърди, че въпросният е в рамките на 400
км на ден.
Стана ясно и че не се обсъждат евентуални преференциални условия за ползването на тол системата от българските превозвачи на база на изминато разстояние. От АПИ
се позовават на европейска директива, забраняваща държавите да дискриминират превозвачи по националност. В
същото време обаче след протест на превозвачите в Словакия местното правителство обеща, че ще намали цените
на пътните такси за държавите от Вишеградската четворка – Чехия, Словакия, Полша и Унгария… Така че „вратички“ в европейските разпоредби явно има. И те трябва да
се използват, за да се прехвърли тежестта за финансирането на тол системата от локалния към транзитно преминаващия трафик. K
Калоян АТАНАСОВ
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Брюксел ще сменя
смарт тахографите

Умните тахографи дават грешки, а замяната им може да струва милиони евро. Едва шест месеца
след представянето на първото поколение смарт тахографи експертна група към Европейската
комисия вече обсъди въвеждането на smart tacho 2.0

П
„Рефреш“
С цифрови тахографи
от второ поколение – т.нар.
smart (интелигентни) тахографи, трябва да са оборудвани всички нови автомобили над 3,5 т, за да могат да бъдат регистрирани
в страните от Европейския
съюз. Това е изискването на
Регламент 799/2016, който
влезе в сила от 15 юни 2019
г. Смарт тахографите са конструирани така, че в един
период могат да работят и
със стари карти. Периодът
на валидност на издадените
карти за водачи и собственици е 5 години.

олитиците в Брюксел анонсираха, че във
втората генерация умни тахографи ще има
много промени. Например ще бъде ограничен броят на картите, с които могат да работят устройствата.
Междувременно стана ясно и че първото поколение smart tacho дава дефекти, които могат
да причинят сериозни проблеми на операторите.
Умните тахографи бяха въведени на 15 юни
2019 г. и станаха задължителни за всички нови
превозни средства, които се регистрират след
тази дата. Тези устройства позволяват по-ефективно наблюдение на транспорта и работното
време на водачите, както и по-лесно откриване
на манипулации и други нарушения. Това е така,
защото те записват началото и края на пътуването, плюс точното местоположение на превозното средство на всеки три часа.
Но се оказва, че тахографите на един от тримата производители на оборудването не работят напълно изрядно. Някои от тях дават error
035, което означава неочаквана и необоснована
повреда на датчика за движение. Така по време
на проверка може да възникне съмнение, че работата на тахографа е манипулирана от водача.
След това превозното средство следва да бъде
изпратено в специализиран сервиз, за да се проверят тези подозрения. И курсът е провален…
В случай на задълбочена проверка превозвачът може да забави изпълнението на текущата поръчка, обяснява Матеуш Влош, експерт от
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Inelo. А такова забавяне може да има финансови
последици за него. От проблемната комбинация
между тахографи и датчици наред с другите потърпевши са и Scania, оценили разходите за подмяна на оборудването на над 14 милиона евро.
Влош подчертава, че грешката се появява
само в определени превозни средства, когато
умният тахограф на един производител е комбиниран с датчик за движение, доставен от друг
производител. Експертът уверява превозвачите,
че двете компании работят за отстраняването на
грешката, а контролните органи са наясно с проблема.
По време на Четвъртия форум за тахографите, който се проведе на 29 ноември в Брюксел,
от експертна група към Европейската комисия
бе дискутирано бъдещето на тахографите в Европейския съюз. Вече е ясно, че независимо от
окончателната форма и датата на влизане в сила
на Пакет Мобилност, въвеждането на второто поколение интелигентни тахографи е предизвестено.
В новите камиони те вероятно ще се появят
още през 2023 г., а за всички камиони smart tacho
2.0 ще бъде задължителен от 2026 г. Тези устройства ще записват, наред с всичко останало, колко пъти един шофьор на камион е преминал границите и в кои държави се е случило това. Освен това те ще записват локациите за товарене
и разтоварване на превозното средство. Всичко това има за цел да позволи по-ефективен контрол над каботажа.

ТРАНСПОРТ » БРЮКСЕЛ ЩЕ СМЕНЯ СМАРТ ТАХОГРАФИТЕ
Global Navigation Satellite
System (GNSS) – Глобална
навигационна сателитна
система
Dedicated short-range
communications (DSRC) –
Безжична комуникация
ITC interface – базиран на
Linux интернет интерфейс
motion sensor – сензор за
движение
instrument cluster –
дигитален контролен панел
calibration tool – функция за
калибриране
download tool – функция за
снемане на данни
tachograph cards –
тахографски карти
printout – принтиране
Освен това броят на регистрираните дни в
картата на водача ще бъде увеличен от 28 на
56 дни. Ако Пакет Мобилност бъде приет в сегашния му вид, новото поколение тахографи
ще стане задължително и за вановете от 2,5 до
3,5 тона, използвани за международни товарни
превози.
Експертната група обсъди и въпроса за тахографските карти на компаниите. В Европа има

компании, които имат до 400 тахографски карти, тъй като автопаркът им е обширен и разположен в няколко различни локации. С въвеждането
на новото поколение тахографи операторите ще
ползват намален брой тахографски карти.
Според новите предложения броят на активните карти в транспортните компании с въвеждането на следващото smart tacho ще бъде ограничен до 62. K
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Тежка ваканция за
Пакет Мобилност
Екология срещу
транспортни интереси,
Запад срещу Изток,
скрит лобизъм срещу
открити дебати... В
тази спирала се въртят
противопоставянията
около Пакет
Мобилност I, чиято
окончателна съдба
може да бъде решена
още тази пролет

ABSTRACT IN ENGLISH

Tough Vacation for
Mobility Package
Environment protection
against ineffective transportation, West vs. East, lobbying
against open debates... This
spiral goes around Mobility I
package whose final outcome
could be resolved this spring.

Т

ака нареченият „План Макрон“ раздели Европа на два враждуващи транспортни лагера.
И ако този на големите държави няма какво
да губи освен по-голямото „парче от баницата“, за
малките и средни превозвачи на Изток от рая едно
ново, недобре мотивирано и формулирано законодателство би означавало свиване на дейността, загуба на работни места и дори повсеместни фалити.
Що се касае до България, сред като „проспахме“ нашето председателство на ЕС, сега се налага да тропаме на чужди врати. Хубавото е, че имаме немалък кръг съмишленици по интереси. В това
число влизат сегашният председател на ЕС Хърватия, както и Румъния, оглавила транспортния сектор в Евросъюза.
Сагата с Пакет Мобилност вероятно ще се разреши окончателно в началото на лятото. На последното гласуване в Комисията по транспорт, проведено на 21 януари 2020 г., формално бе одобрено
постигнатото на триалог временно споразумение
по Пакет Мобилност между европейските институции през декември миналата година. След всички
процедури по верификация на текстовете и правно
прецизиране Пакетът ще влезе отново в ресорната еврокомисия на 21 април 2020 г. След това Пакет
Мобилност отива в пленарна зала на ЕП за гласуване на второ четене през месец май. Оттам нататък всички срокове предстои да се уточнят, но приемането му според българския транспортен министър Росен Желязков няма да се случи по-рано
от юни-юли.
Любопитното е, че на последното гласуване в
транспортната комисия спорното споразумение
мина с 27 гласа „за“ и 22 гласа „против“, което означава, че лобисткото прозападно мнозинство
губи привърженици. В този ред на мисли депутатът
от Европейската народна партия Андрей Новаков
коментира: „Видя се, че макар крехко, споразумението по Пакет Мобилност има мнозинство да бъде
прекарано през комисия. Въпреки това тези само 5
гласа разлика ни дават надежда, че би могло да се
случи нещо в пленарна зала. Аз съм сигурен, че и с
колегите от БСП, ДПС и ВМРО ще работим в една
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посока, да успеем да го направим. Имаме горе-долу месец да го постигнем“.
Всъщност най-големият шанс на България да
защити националните си транспортни интереси се
крие в приоритетния за новото европейско ръководство Зелен договор за намаляване на вредните емисии на Стария континент. В тази насока Европа ще инвестира един трилион евро и ще е много
странно, ако в същото време бъде допуснато празни камиони да пътуват „на воля“ и да замърсяват
въздуха. В тази насока много добре се ориентира
транспортният ни министър Росен Желязков, който противопостави текстовете в Пакет Мобилност
именно на ключовия Зелен договор.
Желязков, който е един от неформалните лидери на опозицията срещу Пакета, обяви, че Европейската комисия ще възложи оценка за климатичното въздействие по отношение на мярката за връщане на камионите в държавата им по произход. В
резултат на тази оценка Комисията може да предложи нови законодателни решения. В тази насока
вече има положително развитие за нас. Новият еврокомисар по транспорта Адина Йоана-Вълян вече
е разпоредила да се направи оценка за въздействието върху околната среда, причинено от връщането на камионите в страните, в които е регистриран превозвачът.
Неотдавна вицепрезидентът на ЕК Валдис
Домбровскис също посочи в Страсбург, че комисията е разочарована от постигнатото споразумение между Съвета и Европейския парламент, защото въпросното съдържа елементи, несъвместими
с целите на европейския Зелен договор. Според
Домбровскис тук се включват текстовете за задължителното връщане на камиони в страните по регистрация на всеки осем седмици и ограниченията
за комбинирани транспортни операции.
Според вицепрезидента на ЕК задължението
за връщане ще доведе не само до ненужни вредни емисии, но и до задръствания и неефективен
транспорт. Домбровскис добави, че подобни решения не са били предложени в първоначалния
проект на Пакет Мобилност.

„Следователно Комисията внимателно ще оцени въздействието на тези два аспекта върху климата, околната
среда и функционирането на единния пазар. След оценката на въздействието, ако е необходимо, ЕК ще упражни
правото си да представи целево законодателно предложение преди влизането в сила на тези две разпоредби“, добави той.
Другата линия, по която България и съмишлениците ѝ
смятат да атакуват Ппакет Мобилност, е за дискриминация,
като тук арбитър ще бъде Европейският съд. Желязков заяви, че липсата на пропорционалност в транспортния бранш
ще засегне всички страни от периферията на Европа, независимо дали са разположени на запад или на изток, на Балтийско море или на юг в континента.
„Ние изразихме намерението си да сезираме Съда на ЕС,
за да защитим интересите на периферните държави членки. Ясно е, че разпоредбите са непропорционални и дори
дискриминационни“, каза българският министър. Впоследствие позицията му бе подкрепена и от премиера Борисов.
Подобно мнение изрази и Лучан Боде, румънският министър на транспорта, инфраструктурата и съобщенията.
Той заяви, че настоящата форма на Пакет Мобилност е неприемлива за Румъния и посочи, че въздействието ѝ върху
транспортния сектор ще бъде тревожно. Според Боде връщането на превозното средство в страната на регистрация
ще генерира допълнителни разходи и може да възпрепятства бизнес развитието и операциите на превозвачите. Затова ръководната роля на Румъния в транспортната еврокомисия може да се окаже с ключово значение.
Тук може би е мястото и да припомним срещу кои текстове се бори опозиционният блок на Пакет Мобилност. Това
преди всичко е разпоредбата, задължаваща връщането на
превозното средство в страната на регистрация най-малко
на всеки 8 седмици, както и на шофьорите на 3 или 4 седмици, в зависимост от работния им график. Спорна е и регулацията за каботаж – три операции в рамките на седем дни,
след което 4 дни „период на охлаждане“, който превозното средство трябва да прекара в страната на регистрация,
преди да направи нов каботаж.
Променя се делегирането на cross-trade операции, в
които се предоставят услуги между две държави членки,
различни от държавата на установяване на превозвача. Тук
вече се разрешава 1 + 1 двустранна международна операция. Против задължителното оборудване на всички тежкотоварни превозни средства с умни тахографи до 2024 г. и с
модерни тахографи от тип 1 до 2025 г.
Засега е прието правилата за командироване да се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правния акт. Правилата относно времето за почивки, включващи прибирането у дома на превозвачите, ще се прилагат 20 дни след влизането им в сила. Правилата относно достъпа до европейския пазар за превози на товари ще се прилагат 18 месеца
след влизането в сила на акта.
Като цяло опозиционният блок може да бъде доволен от
заложената по-голяма гъвкавост при изпълнение на графика за кратките почивки на шофьорите и свободния избор на
мястото, където водачът ще прекара редовната си почивка. Предвиден е 7-годишен гратисен период за инсталиране на тахографи в лекотоварните автомобили над 2,5 тона.
Нов текст посочва необходимостта да бъде регулиран
статутът на превозвачите от трети страни чрез международни споразумения, така че да няма нелоялна конкуренция.Има и опция за удължаване работното време на водача
при тежък трафик, за да може той да достигне до държавата, в която е регистрирано превозното средство.
Европейската комисия също така се е ангажирала да
подготви подробни насоки и спецификации за изграждането на нови и сигурни паркинги в държавите членки. Дали на
тях ще паркират и български шофьори, ще разберем в следващите месеци. K
Калоян АТАНАСОВ
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ОБОРУДВАНЕ

Интелигентните тахографи у нас
От средата на 2019
година Европейския
Съюз въведе
нови изисквания
за оборудване
с интелигентни
тахографи за новите
превозни средства над
3,5 тона. ….но все още
има много объркване
в транспорта
относно въведените
промени и как те
влияят на водачите
и транспортните
компании. За част
от задълженията
на превозвачите,
свързани с промените,
разговаряхме с Иван
Василев, изпълнителен
директор във
„Венци“ ЕООД. А за
поредните промени,
които ЕС готви около
тахографите – на стр.
50

К

омпанията, известна като Тахо ВЕНЦИ, има
вече 20 години опит зад себе си и се е доказала като лидер в областта на тахографските услуги в България.

Изисквания
Досега бяха разработени три поколения тахографи: аналогов тахограф, дигитален (цифров) тахограф в три различни версии, последван от интелигентния тахограф. По принцип изискванията за водачите и компаниите са еднакви за съществуващите до сега тахографи. В цяла
Европа водачите трябва да спазват законодателството за работно време и почивки – Регламент
(ЕО) № 561/2006, а информацията от цифровите тахографи и карти трябва да бъде изтегляна,
съхранявана и анализирана, както изисква Регламент (ЕС) № 581/2010. Но с интелигентния тахограф се въведоха нови функции, които не съществуваха в предишните тахографи.

Ново в интелигентния
тахограф
GNSS модул (Глобална навигационна спътникова система), високо чувствителен интегриран или външен GNSS модул, който поддържа
сателитни системи за наблюдение Galileo, GPS
и GLONASS. Записва местоположението на автомобила в началото и в края на пътуването, и
на всеки три часа активно време на управление.
GNSS данните се използват за различни операции, включително за откриване на манипулации
относно движението на автомобила.
DSRC модул (Предаване на данни от близко
разстояние), чрез него контролните органи за
проверка на пътя могат да комуникират дистанционно с интелигентния тахограф, без да спират
превозното средство. От DSRC модула те могат да получат пакет от информация, съдържащ
възможните нарушения на водача в превозното
средство и бързо да преценят дали има нужда то
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да бъде спирано за задълбочена проверка. Положителният резултат е, че ако няма проблеми,
водачите няма да бъдат спирани, което означава, че не се губи ценно време за ненужни крайпътни проверки. Предават се само част от данните в тахографа, например данни за калибриране, информация за нарушения и неизправности,
които са възникнали при работа на устройството.
За да бъде гарантирана защита на личните данни на водача, тахографът не изпраща информация за имена, адреси, данни свързани с водача,
като и периоди на управление и почивка.
Нова система за криптиране, усъвършенствани криптографски механизми за сигурност, чрез
които се осъществява комуникацията между
сензора за скорост и тахографа и съобщенията
и записите в тахографската карта и устройството. Картите на водачите, картите на контролните
органи и фирмените карти имат нова система за
криптиране, но поддържат и старата. Разликата
между предишните „1B“ и новите „1C“ карти е, че
новата версия записва допълнителна информация от интелигентните тахографи. Старите карти
също могат да се използват на интелигентните
тахографи до края на техния срок на валидност
– те просто няма да запишат допълнителната информация като карти тип 1C.
Нов сензор за движение, разработен е нов
датчик за комуникация между предавателната
кутия и интелигентния тахограф. Във връзка с
новите механизми за сигурност, след като бъде
монтиран и свързан с дигитален или интелигентен тахограф, сензорът не може да работи с друг,
т.е вече не могат да се разменят датчици от един
на друг тахограф и при необходимост от смяна
на тахограф трябва да се монтира и нов датчик.
С интелигентните тахографи се въведе и т.н.
интерфейс ITS ( Интелигентни Транспортни Системи), който позволява споделяне на информация от превозните средства и други данни с
външни интерфейси – решения за изтегляне на
данни, мобилни приложения, GPS устройства,
системи за управление на авто парк, и т.н.

ОБОРУДВАНЕ » ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТАГОГРАФИ У НАС
Какво трябва да знаят
транспортните компании?
Както досега, данните от дигиталния тахограф
трябва да бъдат изтегляни на 28 дни от картата на
водача и 90 дни от тахографа и да бъдат надлежно съхранявани и анализирани.
Интелигентните тахографи съдържат нов набор от данни: данни за позиции от GNSS модула, изменения в режима ферибот и нови събития и грешки.
Наред с досегашните данни от тахографа и
картата на водача, новата информация също
трябва да бъде изтегляна и съхранявана. Транспортните компании трябва да проверят дали техните устройства за изтегляне и софтуерът за анализ на данни поддържат новите интелигентни тахографи. Част от устройствата и софтуерите на
нашия пазар вече имат ъпдейти за новите тахографи, а останалите ще трябва да се заменят
с нови.

Тахо ВЕНЦИ и новите
интелигентни тахографи
Интелигентният тахограф и следващите му
версии са новият стандарт в сигурността и контрола на движението на товарни автомобили.
Бъдещите мобилни услуги ще поддържат транспортни и логистични решения за по-добър мониторинг и оптимална употреба на инфраструктурата. Отварят и нови бизнес възможности посредством ерата на дигитализацията.
Тахо ВЕНЦИ е официален представител за
България на Intellic Group, международна иновативна високотехнологична компания със седалища близо до Грац, Австрия и Берлин, Германия.
Историята на Intellic Group датира от 1998 г., когато компанията работи в сферата на електронни системи за толинг. Одобрена е като европейски производител на тахографи и разработва
широка гама иновативни продукти в тази област.
Най-важните продукти от портфолиото на Intellic
Group са интелигентният тахограф EFAS 4.10 V5
(EFAS 5) и предшественикът му – дигиталният
EFAS 4.8 V4 (EFAS 4).
Intellic разшири своята дейност с въвеждането на ново поколение интелигентен тахограф
заедно с най-новия си производствен партньор
Bosch. Партньорството между двете компании
вече дава положителен резултат и от края на
2019 започна производството на новия EFAS 5.
Intellic GmbH и Robert Bosch Car Multimedia
GmbH са в стратегическо партньорство и за производството на дигиталния тахограф EFAS 4,

GNSS

ITS интерфейс

Интелигентен тахограф EFAS 5
който се произвежда в завода на Bosch в Брага,
Португалия.
Не е необходимо специално обучение, за да
работите с новото поколение интелигентни тахографи. Съветваме транспортните компании
да информират своите служители за промените,
за да отговаря бизнеса им на европейските регламенти и изисквания. Ние от Тахо ВЕНЦИ също
адаптирахме нашето оборудване и платформи
към нуждите на новите интелигентни тахографи,
така че ако имате въпроси или притеснения относно неща, които могат да повлияят на работата ви с тях, не се колебайте да се свържете с нас
на www.tacho.bg
Заедно с новото поколение тахографи, Тахо
ВЕНЦИ вече предлага на своите клиенти и ориентирана към бъдещето система за управление
на автопаркa, позволяващa наблюдение в реално време, измерване на разход на гориво, отдалечено сваляне на данни от тахографи, отчитане
на данни към тол системата и анализ на редица
параметри на превозните средства. K

EFAS 5 DSRC модул
Новите компоненти на
интелигентния тахограф

Тахо ВЕНЦИ предлага
и ориентирана към
бъдещето система за
управление на автопаркa
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Горивни клетки, водород
и електромобилност
От години на хората в ЕС, които
не желаят да мислят, се натрапва
мнението, че електромобилността,
основана на превозни средства с
батерии, е единствената алтернатива на
превозните средства с ДВГ, специално
на автомобилите. Дали това е така?

Електрически ток

Гориво – вход

Въздух – вход

Неизползван
въздух,
вода,
топлина

Гориво –
изход

Анод

П

ABSTRACT IN ENGLISH

Fuel Cells, H2,
and Electromobility
Fuel Cells provide new opportunities for electromobility as
well as for energy storage.

ривикнали от повече от век с единното, почти универсално решение с течните горива – бензин и дизелово гориво, сме
склонни да повярваме, че подобно единно решение ще имаме и за бъдещето. Това не само е невярно, за съжаление, е и невъзможно, а превозните средства с батерии (ПСБ) ще бъдат само
част от наследниците на класическите колесни
превозни средства.
Вече сме посочвали основните проблеми на
ПСБ:
)) Те НЕ са с 0 емисии, както ги рекламират, и
този факт няма да се промени, докато не се
промени драстично въглеродният еквивалент
на енергийния микс, от който се зареждат. Понастоящем той е такъв, че само най-оптимистичните прогнози предвиждат да се намали до
500 г CO2 е/кВтч през 2030 година в Европа (у
нас по официални данни е 616 г. CO2 за кВтч);
)) „Раждането“ на всеки електромобил и особено
на неговата литиево-йонна батерия е съпроводено от огромен въглероден отпечатък;
)) Ограничена автономност, подсилена от крайно недостатъчна инфраструктура за зареждане, чието изграждане е скъпо и бавно;
)) Бавно зареждане/дозареждане, което е осо-
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Електролит

Катод

бено сериозна пречка за превозните средства
над 3,5 тона;
)) Батериите са чувствителни към външните температури, капацитетът им спада на студено;
)) Поради саморазреждането си батериите са
неподходящи за ПС, които не се използват редовно;
)) Отоплението/климатикът и др. системи консумират количества енергия, които рязко намаляват пробега;
)) Системното дозареждане на непълно разредена литиево-йонна батерия скъсява живота
ѝ, докато оптималният цикъл – зареждане при
остатъчен заряд до около 25%, предполага и
развита зарядна мрежа, и време, през което
ПСБ не е на разположение;
)) Ниската енергийна плътност на батериите (сравнена с тази на класическите горива)
увеличава чувствително собственото тегло на
превозното средство.
Тези проблеми са важни за потребителите, но
превозните средства с батерии пораждат и други, още по-сериозни и мащабни проблеми, които
в голяма степен се решават с електрическа мобилност, основана на горивни клетки, използващи водород.
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Навлизането на ПСБ, които се зареждат от
стационарни обекти, поставя нови, тежки изисквания пред електроснабдяването. Големият
брой такива автомобили ще бъдат концентрирани в най-населените места и ще разчитат на зареждане/дозареждане предимно в нощните часове. Това ще увеличи допълнително консумацията в натоварената част от денонощието, когато много енергия се консумира за битови цели
(осветление, климатици, перални и т.н.). Притежателите на ПСБ, имащи гаражи, ще трябва да
се обзаведат с усилено захранване, за да бъде
нощното зареждане безопасно и сигурно, но
много по-съществен проблем е способността на
електросистемата да се справя с няколкочасовите мащабни пикове на натоварването.
Предполага се, че делът на ПСБ в общия автопарк ще върви паралелно с увеличаване приноса на ВЕИ (Възобновяемите енергийни източници), даващи „чиста“ (електро)енергия. Тук „препъникамък“ е непостоянната производителност
на ВЕИ, зависеща от ред външни условия. Разликата между производството от ВЕИ през лятото и
през зимата е голяма, в България например тя е
4 до 5 пъти. Система, чийто капацитет е подбран
така, че да задоволява напълно зимните потребности, през лятото има свръхпроизводство. Тъкмо тук опираме до кардинален проблем: електрическата енергия не се поддава на дълговременно съхранение, така че да бъде консумирана,
когато е необходимо. За запазването ѝ се прилагат няколко типа решения:
)) ПАВЕЦ (помпено-акумулиращи водно-електрически централи);
)) Комплекси от електрохимични батерии (от
различен тип);
)) Суперкондензатори;
)) Водород;
)) Синтетични горива (синтетични метан, метанол и др.).
Обща черта на всички са неизбежните загуби. ПАВЕЦ се приложими само при ВЕЦ-ове, чиято роля у нас намалява със засилване на климатичните промени. Вторият и третият вид решения позволяват непродължително съхраняване на електроенергията при увеличаване на
вътрешните загуби с времето. Привържениците на ПСБ представят като възможна една принципна схема за съхраняване на електроенергия
в огромна, интелигентно управлявана динамична мрежа, включваща и ПСБ. Проблемът с тях е,
че за целта машините трябва да бъдат физически свързани в тази електрическа мрежа – нещо,
почти неосъществимо в големи градове, където 80–90 на сто от автомобилите са по улиците и
без постоянни места за паркиране. Синтетични-

те горива позволяват
сезонно съхранение
на големи количества
енергия и използване
на наличната инфраструктура, но цената
им е значително повисока от тази на конвенционалните горива, а и ефективността
на производството им
(„От дупката до колелото“) е много ниска –
около 15%
Едно балансирано
решение, което позволява да се съхраняват по-големи количества енергия за подълги периоди при
поносима цена, е водородът (Н2). Тези му
качества, изключително ценни за осъществяването на баланс на
енергията, са причина да се осъществяват проекти за сезонно съхраняване на енергия от ВЕИ,
натрупана във водород.

Резервоарът за водород
на BMW Hydrogen 7, 2006
година побира 8 кг. Те са
достатъчни за над 200 км
пробег с ДВГ 260 к.с.

Кое е по-рационалното
използване на водорода – като
гориво или в горивни клетки
Два са вариантите за използване на H2 за задвижване на превозни средства:
)) като гориво, с което работят ДВГ;
)) в горивни клетки (ГК), произвеждащи електроенергия, с която се задвижва ходов електродвигател (и).
Един от примерите за използване на водорода като гориво в ДВГ е двугоривният задвижващ
агрегат BMW V12 Bivalent Combustion Engine на
BMW Hydrogen 7 (2006 г.), работещ с бензин или
водород. Той постига мощност 260 к.с. и изминава над 200 км с 8 кг/170 л водород в резервоара. Отработените газове съдържат водни пари
и азотен оксид. Неговото количеството се ограничава чрез управление работата на двигателя,
но се налага и конвертирането му до азот чрез
преобразуване с катализатор.
По-ефективен от двата типа решения за използване на водорода е вторият – при него КПД
е около 50 до 60%, докато при ДВГ е от порядъка на 40 на сто. Още по-пълно се използва първичната енергия от водорода, ако се утилизира
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и поне част от топлината, отделяна при работата на ГК – в този случай КПД достига до 90 на сто,
останалото са неизбежните загуби.
Другото ключово предимство на използването на водород в горивни клетки е, че в този случай
за разлика от конвенционалното горене липсват
азотни оксиди, въглеводороди, въглероден оксид, фини частици и др., крайните продукти са
въглероден двуокис и вода/пара – при високотемпературните горивни клетки, които работят с
природен газ. При ГК, използващи водород като
гориво, единствените продукти на реакцията са
електрическа енергия и вода.

Горивната клетка
е на близо 2 века
Горивна клетка (ГК) е „нещото“,
което директно преобразува
химическа енергия в електрическа,
т.е. тя е електрохимичен
източник на ток.

FUSO Vision F-Cell –
прототипът, с който Daimler
Trucks & Buses тества
приложимостта на горивни
клетки за търговски
прилогжения

Преди повече от 180 години Уилям Гроув разработва нов вид електрическа клетка. Неговата „Газова галванична батерия“ трябва да произвежда електрическа енергия от сливането на
водород и кислород. „Бащата на горивната клетка“, сър Гроув, осъществява идеята си през 1842
година. С електрод от платина, потопен в азотна киселина, и цинков електрод в цинков сулфат
клетката генерира ток със сила около 12 А и напрежение приблизително 1,8 В.
Почти век горивните клетки са обект на тестове само в лабораторни условия. През втората третина на ХХ век Франсис Т. Бейкън след близо 3 десетилетия търсене на проста и икономична система създава и през 1959 година демонстрира своя версия на ГК с мощност 5 кВт. Тя работи при високо налягане и температура, консумира чист водород и кислород и като катализатор използва никел, а не скъпи благородни метали. Почти по същото време в САЩ Хари Карл
Ириг монтира модифицирана „клетка на Бейкън“
с мощност 15 кВт на земеделски трактор AllisChalmers. През 60-те години General Electric инвестира в протонно-мембранна горивна клетка,
а NASA използва горивни клетки в своите космически програми.
Споменахме протонно-мембранната ГК, значи е време да кажем, че съществуват различни
типове клетки:

)) Алкални горивни клетки (Alkaline fuel cell, AFC)

– с висока ефективност, но скъпи, използвани
първоначално в космически програми;
)) Горивни клетки със стопен карбонат (Molten
carbonate fuel cells, MCFC) – висока ефективност, устойчиви на замърсяване, могат да работят с въглеводородни горива, работят при
високи температури;
)) Директни метанолови горивни клетки (DMFC)
– работят с течен метанол, ползват се за относително леки приложения – предимно в лаптопи и мобилни телефони, но и за транспорт;
)) Протонно-мембранни горивни клетки (Proton
exchange membrane fuel cells, PEMFC) – поради бързото си начално стартиране и висока
специфична мощност се използват за превозни средства, но са с платинени електроди, което влияе на цената им;
)) Твърдооксидни горивни клетки (Solid oxide fuel
cell, SOFC) – работят при много високи температури, без катализатор и с добра ефективност, но реагират бавно и затова се използват
за стационарни приложения;
)) Фосфорно-кисели горивни клетки (Phosphoric
acid fuel cell, PAFC) – горивните клетки от първо поколение.
Някои горивни клетки могат да работят директно с въглеводородни горива. Поради характеристиките си ГК с протонна мембрана (PEMFC
или PEM), които работят с пречистен водород, са
предпочитаният тип за задвижване на превозни
средства, затова ще се спрем основно на тях.

Как работи
горивната клетка РЕМ
Всички ползваме множество достижения на
техниката, но за повечето от тях нямаме и идея
как точно работят. По-подготвените и любознателните могат да намерят в интернет или в посериозни източници изчерпателни описания за
ГК, а тук привеждам най-лаконичното, което успях да стъкмя.
В горивната клетка тип PEM енергията, получена от химичната реакция при контролирано комбиниране на пречистен водород (гориво)
и кислород (окислител), се преобразува в електроенергия. Клетката се състои от електроди
(катод и анод), разделени от протонна мембрана (PEM). Тази много специфична мембрана пропуска само протоните от водорода, които се натрупват на единия електрод.
2H2 > 4H+ + 4eПри постоянно подаване на водород и кислород между катода и анода се създава разлика в
потенциалите. За да изравнят този потенциал
електроните, останали при другия електрод, минават през затворената външна верига – протича електрически ток. Химичната реакция се активира от катализатор – платина.
Протоните от водорода, които мембраната е
пропуснала, се съединяват с кислорода и електроните, преминали през външната верига, като
резултатът е вода:
4H+ + 4e– + O2 > 2H20
Работният процес при всички типове ГК е екзотермичен – отделя се и топлина.
Важно: Горивната клетка има постоянна мощ-
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ност. PEM създава напрежение до 1,1 Волта. За
постигане на по-високо напрежение трябва да се
свържат група клетки последователно (серийно)
в „пакет“.

Предимства и недостатъци
на ГК
Предимства:
)) Висока ефективност;
)) Чиста технология, без въглерод, когато се из-

ползва водород (H2) и кислород (O2);

)) Може да се използват възобновяеми горива;
)) Не е необходимо презареждане;
)) Работи непрекъснато при подаване на гориво;
)) Добре допълва възобновяемите енергийни

източници, като компенсира недостига или
свръхпроизводството на електроенергия;
)) Много ниско ниво на поддръжка;
)) Няма подвижни части;
Без шум;
Горивото може да се произвежда от вода и от
много други източници;
Технологията е подходяща за разпределено
производство (генериране), защото елиминира
загубите от дистрибуция;
Някои типове ГК (напр. твърдооксидните/
SOFC), които работят при високи температури
и използват директно природен газ, са подходящи за индустриални приложения или на ниво
жилища. В този случай освен електроенергията,
добивана от ГК (така се оползотворява до около 60% от енергията на газа), се използва и част
от отделяната топлина (посредством когенерация*). Резултатът: използва се до 90 на сто от
първичната енергия.
Недостатъци:
)) Високотехнологични системи, а в някои от
тях като PEM се използват и скъпи материали
(платина):
)) Нуждаят се от гориво;
)) Все още съществуват съмнения относно тяхната надеждност.
Недостатък на ГК от гледна точка на използваемост в превозни средства е невъзможността да се претоварват по мощност. Това налага да
се прибавя и батерия (обикновено литиево-йонна или никел-металхидридна), за да компенсира недостига на мощност при различните високи кратковременни натоварвания (напр. при изпреварване).

Водородът
Той е най-лекият елемент от периодичната таблица: плътността му като газ е 0,0899 кг
на нормален кубичен метър (кг/м3). Един литър
водород в газообразно състояние при налягане
300 бара съхранява енергия 0,75 кВтч. За сравнение – 1 л бензин съдържа 8,7 кВтч.
Много по-висока е енергийната плътност на
течния водород – 1 л течен водород носи 226
кВтч. Водородът, който при стайна температура
е газ, се втечнява при температура от -253°С. Металните хидриди съхраняват водород в структу* Оползотворяване на част от топлината, която неминуемо се отделя при работа на всеки тип ГК, напр. прегрятата пара, получена при работа, задвижва посредством минитурбина генератор, произвеждащ допълнително количество електрическа енергия.

рата си и позволяват енергийна плътност достигаща 1,5 кВтч/л.
Водородът не е първичен източник на енергия. Добиването му е възможно при изразходване на енергия, например чрез електролиза (водата се разлага на водород и кислород), или посредством реформинг на въглеводородни смеси.
Чистият вариант от екологична гледна точка е
електролиза, основана на използване на възобновяема енергия – вариант, който поне засега е
няколко пъти по-скъп от реформинга.

ВЕЦ в Гьосген, Швейцария,
която произвежда чиста
електроенергия за
добива на водород чрез
електролиза

H2 – хранилище на енергия

Стратегическо предимство на водорода е, че
може да се използва двупосочно: и за производство на енергия, и за нейното съхранение, като
от електричество и вода се получава водород.
По този начин той може да служи като междинен
склад, буфер за съхраняване на енергия от възобновяемите източници в трансформиран вид.
Това му качество дава възможност да се съхранява произведеният излишък от електроенергия
до момента, когато трябва да се ползва.

Транспортни средства с
горивни клетки
Развитието в осъществяването на комерсиални продукти върви на фази. Първата от тях са
леките автомобили. Най-напред в тази посока са
Toyota и Hyundai, както и Honda, с напълно готови модели, които са на пазара. Техните горивни
клетки и системи за съхранение на водород отговарят на най-високите изисквания за безопасност.
Втората фаза са автобуси на водород. Те са
пазарен продукт с достатъчно високо ниво на надеждност, каквото имат конвенционалните. Животът на техните горивни клетки – износващият
се елемент на системата, е около 20 000, дори
25 000 часа. Засега основен проблем е тяхната
цена: „водороден“ автобус е двойно по-скъп от
дизелов. Събраният опит от експлоатацията на
водородни автобуси в няколко европейски града
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Hyundai H2 XCient Fuel Cell
Truck с пълна маса над
18 тона е машината, от
която през тази година в
Швейцария ще заработят 50
броя

обаче сочи, че крайните разходи за притежаване
и експлоатация (TCO) са съизмерими с разходите при конвенционалните автобуси.
От 2017 в Токио тестват автобуси Toyota Sora
с ГК. Разчита се около 100 автобуса с водородни ГК да обслужват част от трафика на лятната
Олимпиада, която ще се проведе в Япония през
тази година. На зимната Олимпиада в Южна Корея 2018 бе използвано III поколение автобуси
Hyundai, задвижвани с ГК. В Нидерландия през
ноември 2019-а бяха поръчани първите 20 от
общо 50 водородни автобуса, които ще се движат между Грьонинген, Дренте и Южна Нидерландия, а последните ще се доставят до края на
2021 година. Тази поръчка допълва вече намиращите се в експлоатация 8 водородни автобуса. През декември 2019-а бяха пуснати в действие и 8 водородни 18-метрови автобуса Van Hool
по 6-километров специализиран BRT (Bus Rapid
Trace) участък в По, Южна Франция. В Ливърпул
през 2019-а стартира проект за доставка на 25
автобуса Alexander Dennis с ГК… Списъкът в Европа и по света става все по-дълъг.
Третата фаза са товарните автомобили – готовността тук е най-малка. През есента на 2019Елементи на силовата
линия на Hyundai H2 XCient
Fuel Cell
1 – Пакет горивни клетки
2–У
 правление на
електрическата
мощност
3–Б
 атерия
4–И
 нвертор
5–В
 ъздушен компресор
6–Р
 езервоари за въздух +
батерия
7–Е
 лектродвигател
и автоматична
предавателна кутия
8–О
 хлаждащ модул
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а се разбра, че съвместно предприятие между
IVECO, FPT Industrial и Nikola Corporation залага
на Nikola TRE (базиран на влекача IVECO S-WAY),
който да се предлага в Европа с изцяло електрическо задвижване с батерии (BEV) или от водородни горивни клетки (FCEV). Разработването и
предлагането на Nikola TRE в Европа ще бъде на
модулен подход. Водородната ГК, разработена
от Nikola, ще има основна роля. На Стария континент водородният вариант ще бъде представен след електрическия Nikola TRE до 2023 година. Предвижда се вариантите BEV и FCEV да използват еднакви електродвигатели и двигателни
мостове.
При FCEV горивните клетки с мощност 300 кВт
са разположени в предната част, под кабината и
модула за управление на енергията. Резервоарите за силно сгъстен водород (налягане до 700
бара) побират 40 до 80 кг, сочени като достатъчно за пробег с едно зареждане до 800 км. Твърди
се, че при съответна инфраструктура времето за
зареждане е около 15 минути. Съвместният проект предвижда изграждане на сериозна мрежа от
водородни и електрически зарядни станции в Европа и Северна Америка. Идеята е до 2030 г. на
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Стария континент да има над 70 комбинирани
зарядни станции за двата източника на енергия.
До 2030 година трябва да приключат фази 1 и 2
от изграждането на станциите. Те ще покриват
страните от западната, северната и централната част на континента, където е 85% от товарния
транспорт в Европа. Останалите страни, вкл.
България, са в третата фаза на проекта, която
би трябвало да стартира след 2030 г.
Ако дотук употребявахме бъдеще време, в
Швейцария е в ход проект за реално използване на „водородни камиони“, основан на многостранен ангажимент между производител на
камиони на ГК, производители на водород, вериги бензиностанции (Avia, Tamoil, Shell) и компании за транспорт и логистика. Машината е
Hyundai H2 XCient Fuel Cell Truck – шаси с дневна
кабина, 4х2, междуосие 5130 мм, дължина 9745
мм и допустима пълна маса 19 тона (34 тона с
ремарке). Камионът, разработен според изискванията в Европа, разчита на 2 комплекта ГК с
по 95 кВт мощност (от лекия автомобил NEXO,
2018 година). Свързани паралелно, те осигуряват общо 190 кВт (около 258 к.с.). През акумулатори Akasol с напрежение 661 волта и капацитет
73,2 кВтч се захранва електродвигател с върхова мощност 350 кВт ( ≈ 476 к.с.) и впечатляващ
момент от 3400 Нм. Следва автоматична 6-степенна предавателна кутия Allison ATM S4500.
Седем резервоара за водород, разположени хоризонтално зад кабината, на челната стена
на надстройката, побират 34,5 кг водород с налягане 350 бара. Времето за зареждането им е
около 15 минути. Полезният товар е аналогичен
на този при камион с дизелов двигател. Максималната скорост е 85 км/ч.
В Daimler Trucks & Buses над 30 години работят по задвижващи технологии, базирани на водород. Техните превозни средства са изминали
много милиони километри, което потвърждава
функционалната им годност, но за клиентите с
камиони и автобуси решаващ критерий е общата стойност на притежание (TCO).
Daimler Trucks & Buses засилва дейността си
на водородното поле, като използва прототипа
FUSO Vision F-Cell за тестване на възможностите на технологията на горивните клетки при различни търговски превозни средства. Задвижването на 7,5-тонния прототип е с максимална
мощност 135 кВт, автономността му – до 300 километра. Архитектурата на електрическото задвижване на Vision F-Cell е съпоставима с тази на
камион с акумулаторна батерия, но са налице резервоарите за водород, а батерията е със
значително по-малка мощност.

34 тона е допустимата пълна
маса на композицията,
теглена от Hyundai H2 XCient
Fuel Cell

Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС) към БАН: те очакват след края на
т.г. да функционира една зарядна станция и да
се пристъпи към изграждане на втора. В рамките на споразумение между Министерството на
образованието и науката и БАН за изпълнение
на национална научна програма за нисковъглеродни енергии за транспорта и бита в ИЕЕС работят в сътрудничество с ТУ-София и Русенския
университет „Ангел Кънчев“ върху демонстрационен тролейбус с удължител на пробега „батерия/горивна клетка“. Асоцииран партньор по
проекта е Столична община.
Е, не очаквайте засега български водороден
бус – целта на тази етап е да се натрупа опит
и да се изясни икономическият модел при хибридна електромобилност на база „батерия/горивна клетка“. K
инж. Радослав ГЕШОВ

ПОДЕМНА ТЕХНИКА ЗА
РЕМОНТ НА КАМИОНИ
И АВТОБУСИ
Канални и подови подемници
с товароносимост до 20 т

Какво предстои в БГ
Една от спънките пред навлизането на ПС с
ГК, както и при други нови технологии, е отсъствието на критична маса от превозни средства и
инфраструктура за зареждане – проблем, който
спъва и разпространението на LNG. Швейцарският проект е пример за синергични действия,
но дали у нас се случва нещо и какво е то?
Преди време се появи „оптимистична прогноза“ на ИКЕМ (Индустриален клъстер електромобили), предвиждаща до края на 2020-а в България да бъдат изградени 4 зарядни станции за
превозни средства, задвижвани с водород. Пореалистично са настроени специалистите от

Безкомпромисно качество от Дания с най-добрата гаранция за подемна техника в света

ДАЛКО МОТОРС ООД
1517 София, кв. Левски, ул. Саранци 3
офис: 02/ 931 22 20, магазин: 02/ 831 01 94
e-mail: tools@dalkomotors.com
www.dalkomotors.com www.beta-tools.bg

февруари 2020

61

62

ТЕХНОЛОГИИ

Този тъй труден 1 процент
След близо век и половина развитие
дори най-добрите двигатели с
вътрешно горене не блестят с висок
коефициент на полезно действие
(КПД). Когато четете за 40 на сто
или дори повече при дизеловите
агрегати, сещайте се, че това е
максимумът и той се постига в тесен
диапазон от работни условия

ABSTRACT IN ENGLISH

That So Difficult 1%
LiteKS 5 is a new KS Kolbenschmidt piston that reduces
fuel consumption in gasoline
engines by up to 1%.

М

одерните времена в автомобилостроенето налагат и нови модни тенденции:
)) Дизеловите двигатели, които, оправдано или
не, са тотално оплюти и отричани, трябва отчасти да бъдат заменени от бензинови, въпреки че тяхната горивна ефективност продължава да отстъпва на дизеловите. След въвеждането на директното впръскване, което изравни
по сложност бензиновите с дизеловите двигатели, резервите и тук не са големи.
)) Даунсайзингът прехвърли разумните граници
Енергия в горивото – 100%

7% – загуби
при триене

25% –
топлинни
загуби
28% – загуби
с изпусканите
газове
40% – оползотворена енергия
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– все по-често литровата мощност на съвременните двигатели за леки и лекотоварни автомобили е 100 и повече конски сили – ниво,
коeто допреди десетина години си позволяваха само производителите на спортни и състезателни машини. С намесата на турбокомпресора и директното впръскване на гориво това
се превърна в почти стандартно изпълнение и
за не особено скъпи автомобили. Тези решения намаляват ресурса на машините и от тях
печелят не потребителите, а производителите.
Бензинови двигатели от този тип – с малък
работен обем, но достатъчна мощност, ще се
вграждат все повече в лекотоварни автомобили,
били те с хибридно задвижване или само с ДВГ.

Какво се случва с енергията,
съдържаща се в горивото?
Като приемем, че до около 40 на сто от нея се
оползотворява (работа в зоната на максималния
КПД), ето и какъв е балансът на останалата енергия:
)) Приблизително 28 на сто от нея се губи с изхвърляните с много висока скорост и температура газове, и то след като те са задвижили
турбокомпресора.
)) Ограничената термична устойчивост на частите на двигателя и на моторното масло налага
те да бъдат охлаждани. По този начин се губят
още поне 25% от енергията.
)) В действителност транспортните средства и
повечето машини с ДВГ работят през голяма

ТЕХНОЛОГИИ » ТОЗИ ТЪЙ ТРУДЕН 1%
част от времето с частично натоварване и при
преходни режими, т.е. с КПД значително понисък от максималния, затова и делът на загубите на енергия от неоползотворената топлина е още по-голям. По принцип е възможно
(при стационарни двигатели) част от нея да се
оползотвори чрез когенерация. Преди десетилетие от Renault Trucks намекнаха, че работят
по идеята част от тази енергия да се използва,
но, изглежда, задоволителен резултат не е постигнат и по темата вече не се говори.

Какво се случва
с останалите 7%?
Това са основно загубите на енергия вследствие на триене – между движещите се части в
самия ДВГ, в отделните елементи на трансмисията (зъбни предавки, лагери, шарнири, главно предаване и диференциал), в компресора за
сгъстен въздух, триене на гумите при търкаляне и т.н. Поради големия брой движещи се части вътре в двигателя – цялата бутало-мотовилкова група (на първо място между бутала и бутални
пръстени по цилиндровите втулки, но и в основните и мотовилковите лагери), газоразпределението, горивната уредба, охладителната система… е естествен интересът към минимизиране
на загубите от триенето.

По-подходящи масла…
Част от борбата за оптимизация в това направление са големите усилия през последните
десетилетия и постигнатите резултати в областта на моторните масла. Вече не е рядкост използването на 0W-20 – добро решение за страни с умерен климат, но не и при температури над
33 – 35 °С, каквито все по-често връхлитат дори
Централна Европа.

…и детайли
Водещи производители като Nüral и KS
Kolbenschmidt от години работят по намаляването на вътрешното триене в ДВГ – между буталото с буталните пръстени (сегментите) и стената на цилиндъра, като усъвършенстват конструкцията и производствените технологии.
Към съвременните комплекти бутала се поставят високи изисквания по отношение на натоварванията (якостно, термично, динамично),
както и да не променят поведението си през периода на експлоатация. През последния четвърт
век списъкът се допълни и с екологичното изискване за намаляване на емисиите от двигателите с вътрешно горене.

LiteKS 5
В отговор KS Kolbenschmidt разработи своята концепция LiteKS за системи бутала с особено ниско триене, предназначени за силно натоварени бензинови двигатели. В наскоро представеното пето поколение на продукта – LiteKS
5, отново са направени подобрения. Още веднъж
е намалено триенето в цилиндровия блок, продуктът отговаря на най-високите изисквания по
отношение на разход на гориво, емисии на газове и на шум, както и по отношение на експлоатационен живот.
Важна цел на развитието на новото поколение

бутала е била да се постигне сполучливо комбиниране на две изисквания, които не се съчетават
лесно:
)) Известна деформируемост,
която позволява постигане на
по-добро поведение на буталото;
)) Достатъчна коравина – тя пък
е необходима за дълготрайната издръжливост на буталото.
LiteKS 5 надгражда своя предшественик, LiteKS 4. Концепцията постига подобрено взаимодействие на буталото с повърхността на цилиндъра (цилиндровата втулка) чрез влиянието на
коравината на полата на буталото и допълнително подобрения му профил. Резултатът е значително по-ниско триене, постигнато без компромиси в шума
или издръжливостта на буталото.
Когато двигателят работи, двете страни на
буталото (ако условно го разделим на два полуцилиндъра – спрямо буталния болт и коляновия
вал) са поставени при различни гранични условия. Налягането върху челото на буталото е найвисоко в първата част на такта разширение, през
този такт е най-големи са силата, която притиска буталото към цилиндъра, и нейната реакция
(Rn1). При такта сгъстяване схемата е подобна,
но страничната сила, която действа върху другия полуцилиндър, е значително по-малка поради по-малкото налягане над буталото, по-малка
е и реакцията (Rn2). Тези разлики в условията дават отражение в по-големи или по-малки носещи/опорни зони, които поемат различните сили.
Още в началната фаза на разработване на
LiteKS 5 са проведени многобройни еласто-хидродинамични симулации с акцент върху намирането на стабилно решение, което отчита в еднаква степен и триенето, и експлоатационния живот. Първите прототипи от новото поколение бутала, тествани в двигател с мокри цилиндрови
втулки, са демонстрирали предимства при триенето: загубите от него са намалели с до 20%, а
при частични натоварвания, които преобладават при работата в реални условия, намаляването е средно 15 на сто. Това се отразява в спестяването на около един процент гориво (в сравнение с предишната серия бутала LiteKS 4, каквито се вграждат в бензинови двигатели с литрова
мощност до 136 к.с.). Резултатът е определен по
новите правила за определяне разхода на гориво WLTP/Worldwide Harmonized Light Vehicle Test
Procedure (вж. сп. КАМИОНИ 1/2019).
Буталата LiteKS 5 са къси и още по-леки от
LiteKS 4. Полата е дълбоко изрязана и на практика съществува в два ограничени сектора, перпендикулярни на оста на буталния болт. Различните по големина натоварвания позволяват контактната площ на двата сектора да не бъде еднаква и ориентацията на буталото трябва да бъде
съобразена с това.
Буталата от новото поколение са така проектирани, че да могат да работят в двигатели с
директно впръскване на гориво и принудително
пълнене. От 2022 година ще бъдат монтирани в
ДВГ с работен обем 1,5 л. K

Rn1
Rn2

Различните по големина
и посока нормални сили,
които притискат буталото
към цилиндъра при
тактовете разширение и
сгъстяване, пораждат и
различни реакции: Rn1
е по-голяма от Rn2. Това
премахва необходимостта
носещите зони на
буталото да бъдат напълно
симетрични спрямо оста
на буталния болт

инж. Радослав ГЕШОВ
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КАМАЗ и пак КАМАЗ

Шампионът
Каргинов

„Сребърният“
Шибалов

В крайното класиране Dakar 2020 завършиха 237 състезатели от всички категории: 40 камиона, 31
CCV, 58 автомобила, 12 ATV и 96 мотоциклета. На 5 януари от Джеда, край Червено море, потеглиха
342 екипажа. Дебютът на състезанието в Саудитска Арабия ще се запомни с първата победа на
Honda при мотоциклетите от 31 години, която прекъсна серията от 18 поредни години победи на
КТМ, докато екипажите на КАМАЗ продължиха серията от победи и за пореден път запазиха титлата
при камионите за своята марка. При автомобилите трима титани водиха борба, в която този път
Mini изпревари Toyota
февруари 2020
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кипажите на КАМАЗ доказаха отново, за седемнадесети път, че са най-добрите в своята категория
в Dakar. Впечатляващо силно бе превъзходството
на „сините коне“ при първия старт в условия на Саудитска Арабия, където непознаването на маршрута постави
всички лидери в равностойни условия. Големият фаворит Николаев, победителят в трите предишни издания на
Dakar, плати скъпо за решението си да не спира за ремонт
в началото, когато отказа охлаждането на интеркулера на
двигателя му. Макар и с по-ниско темпо, неговият КАМАЗ
№ 500 стигна до лагера, но прегряването си отмъсти в
следващите етапи – гарнитурата на цилиндровата глава
пропусна, изтече антифризът, а ден по-късно двигателят
се разпадна и за четирикратния победител остана… да
„трупа опит“ във втората част на маратона като участник
в Dakar Experience. Решението за това е на Чагин, за
да имат останалите 3 коли от отбора автомобил за бърза
техническа поддръжка.
Ситуацията отново потвърди правотата на Семьон
Якубов, създателя на отбора КАМАЗ – най-добри шансовете за победа има отборът, при това съставен от равностойни екипажи. 43-годишният Андрей Каргинов, победител от 2014 г., и Антон Шибалов показаха на Вязович,
МАЗ, че трябва да се раздели с илюзиите от началото на
надпреварата, когато спечели Етап 2 и два дни оглавяваше класирането. Каргинов, в блестяща форма, постигна
7 етапни победи и наложи темпо, непосилно за останалите, вкл. и за съотборниците му: подгласникът му в крайното класиране Шибалов, който спечели 3 етапа, финишира
на 42‘ 26‘‘ след Каргинов. А бронзовият Сярхей Вязович,
който бе заявил „Ако някой може да спечели Dakar, това
съм аз!“, остана на 2ч 04‘ 42‘‘ от победителя. Вязович се
изяви много по-успешно от съотборниците си и не позволи на КАМАЗ отново да окупира изцяло почетната стълбица, запазвайки през цялото време аванс пред Сотников, като в края разликата между двамата бе малко над 50
минути. Друг от сериозните претенденти с големи амбиции – Лопрайс (с Tatra, наречена Praga), се оказа потърпевш: първо Сотников го измести от четвъртото място,
сетне проблемите му в Етап 11 позволиха на Мачик и Ван
Кастерен, които бяха доста зад него, да го „прескочат“.
Седмо място вместо подиум е огромно разочарование за
чеха, който се подготви за Dakar 2020 много грижливо.
Вишньоски с МАЗ, Гаруст с Tatra Buggyra и Сугавара
с Hino са пилотите на останалите три екипажа, които съумяха да се преборят за място в Топ 10. Класирането на
японския екипаж в Топ 10 е постижение, тъй като техният
автомобил е с двигател с работен обем 10 л, докато останалите са с 13-литорви агрегати.
В „годината на Каргинов“ няма как да не отбележим
още един факт: състезанието с камиони бе толкова силно благодарение на мъжете от три страни от бившия „източен“ блок: Русия, Беларус и Чехия. И докато за две от
страните това е продължение на традиции и може да се
говори за съответните школи, в Беларус около платформата на МАЗ се оформи един нов силен център с оправдани претенции.

Екипажите на КАМАЗ и МАЗ окупираха подиума

Кои са най-добри…
Странно ли е, че в Топ 10 в генералното класиране от
„големите седем“ единствено Iveco има класирани машини, при това на пето и шесто място? Ни най-малко –
в Dakar побеждават най-силните екипажи с най-добрите
състезателни камиони. А машините за състезания, макар да носят марките на своите „биологични родители“,
с които запазват и известна прилика, са специално доработени и променени, за да подхождат за екстремните
условия на рали рейдовете, особено Dakar. Използването на специализирани елементи и възли, както и на модифицирани серийни, не само удвоява мощността на тех-

От трите МАЗ-а този на Вязович, 503, е с кабина зад предните
колела и твърде сходен с жълтото Iveco на Мачик, 504.
Сотников, 501, след проблемите си в началото успя да се изкачи до
IV място
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ните двигатели, но и създава възможности тя да бъде използвана в невероятно трудните и променящи се условия на състезанията. Големите успехи в състезанията от
този род се постигат само с т.нар. модифицирани камиони (Т 4.2 според регламентите), които са създадени специално за спорт и са твърде далеч от машините за работа. Затова резултатите от Dakar (от кои марки са състезателните камиони-призьори) не са критерий за изводи
за серийните модели.

… и защо
Ван Кастерен, свежата кръв в Petronas Team de Rooy Iveco,
е и новият лидер

Лопрайс със своята Tatra, кръстена Praga, не стигна до подиума

Печелят не машините, а екипажите, които участват с
тях и успеят да вземат максимума от техниката, но и да
запазят добрата ѝ форма до финала. Тук, при хората и
екипажите, е причината за голямото превъзходство на
КАМАЗ-Мастер – всичките им пилоти, навигатори и монтьори са възпитаници на отбора, а мнозина са започнали от картинг школата. След продължително наблюдение
и селекция най-добрите и мотивираните тръгват стъпка
след стъпка по трудния път, който може да ги изведе и до
„Пътя на коприната“, и дори до Dakar. Това е шанс, който
в Набережние Чьолни не се купува. В отборния кодекс задача № 1 е да победи КАМАЗ и едва след това идва представянето на конкретния екипаж.
Друг фактор за хегемонията на този отбор е наличието на вътрешна конкуренция и равностойност: кой друг
освен Чагин разполага с пет екипажа и може да си позволи да не включи пилот като Мардеев, победил в Дакар
през 2015-а?
В подобна посока се стремят да се развиват и в МАЗ.
Там ресурсите са по-ограничени и опитът е по-малък,
но за мнозина от старите вълци в Dakar тазгодишното III
място на Вязович и второто му през 2018-а остават само
мечта.
Пълна противоположност е участието на чешките пилоти: използвайки много находчиво останки от някога
силното чехословашко производство на камиони, всеки
от тях действа индивидуално – и при избора и подготовката на автомобил, и в самото състезание. Мачик, наймладият от тях, предпочете още по-прост, но както се
оказа по-успешен вариант – Iveco Powerstar.

Какво е Dakar
без Жерар де Рой?

Сугавара-младши отново показа, че и с по-малък двигател може
да бъде в Топ 10

Ами ралито е по-малко интересно, независимо че
участваха 4 машини на Petronas Team de Rooy Iveco. По
стечение на различни причини – финансови, здравословни и други, отборът се раздели с аржентинеца Вилагра
и с група надеждни холандски пилоти, начело на която
блестеше Ван Генугтен, и пое по пътя на подмладяването. 33-годишният Ван Кастерен, който върви към най-високо ниво, със сигурност има какво да научи от Де Рой.
А дали самият Жерар ще може да се върне към активно
участие зависи от това колко успешна е втората му операция на гръбнака и възстановяването след това.

Титлата при
автомобилите

Добра комбинация: французинът Гаруст и отлично подготвена Tatra
февруари 2020

За нея спориха най-опитните майстори. Тримата, които заеха подиума, имат общо 50 участия в категорията и
са спечелили 14 титли. Познаването на района и надеждността на Toyota Hilux сочеха Ал-Атиа като фаворит, но
бившият световен рали шампион Сайнц/El Matador със
своето бъги Mini не се отклони от пътя към успеха. Той съумя да запази лидерството си и след като загуби част от
преднината пред двамата си преследвачи Ал-Атиа и Пе-
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терхансел. 54-годишният доайен Стефан Петерхансел/г-н
Дакар, който има 31 участия в
тази супернадпревара, спечели 80-ата си етапна победа в
Dakar (вкл. и участието му с мотоциклети), но това не бе достатъчно за повече от бронза.

Honda най-сетне
победи
Със само 2 етапни победи
Кевин Брабек успя да преодолее бариерата, която състезателите на КТМ 18 години поред
успяваха да поставят пред конкурентите за титлата. Ако за някой може да се каже, че е контролирал хода на надпреварата през цялото време, това бе
американецът с № 9 от Monster
Energy Honda Team 2020 – много равномерно и силно представяне, минимални разлики от
победителите в отделните етапи и устойчиво лидерство без
ненужни рискове. Чудесно второ място на Куинтанила, № 5 с
Husqvarna, а през втората седмица до подиума успя да стигне
и победителят от 2019-а Прайс,
№ 1, КТМ.
За съжаление, DAKAR 2020
ще се запомни и със смъртта
на Пауло Гонсалвеш, № 8 от отбора на Hero Motorsprt.

DAKAR 2020, Камиони – крайно класиране
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№
511
516
503
501
504
505
502
528
521
512
509
508

Екипаж и отбор
Каргинов, Макеев, Леонов, КАМАЗ-Мастер
Шибалов, Никитин, Татаринов, КАМАЗ-Мастер
Вязович, Харанин, Запорошченко, МАЗ-Спортавто
Сотников, Ахмадеев, Ахмеджанов, КАМАЗ-Мастер
Мачик, Томашек, Сванда, Big Shock Racing
Ван Кастерен, Родевалд, Снудерс, Petronas Team de Rooy Iveco
Лопрайс, Покора, Алкенди, Instaforex Loprais Praga
Вишньоски, Новико, Невярович, МАЗ-Спортавто
Гаруст, Господарчик, Войковски, Fesh Fesh / R-Sixteam
Сугавара, Мочизуки, Сомемия, Hino Team Sugawara
Солтис, Шованек, Шикола, Tatra Buggyra Racing
Василевски, Вихренко, Мурильов, МАЗ-Спортавто

Време
46ч 33’ 36’’
+ 42’ 26’’
+ 02ч 04’ 42’’
+ 02ч 55’ 28’’
+ 03ч 28’ 08’’
+ 04ч 26’ 57’’
+ 05ч 16’ 57’’
+ 05ч 24’ 30’’
+ 06ч 07’ 53’’
+ 06ч 18’ 39’’
+ 06ч 44’ 39’’
+ 06ч 52’ 48’’

Фаворитът при ATV Игнасио Касале, № 250, напълно оправда
очакванията и при единадесетото си участие в Dakar спечели безапелационно третата си титла (предишните през 2014 и 2018 г.),
следван от европейците Симон Витс и Рафал Соник. K
инж. Радослав ГЕШОВ

El Matador/Сайнц и
съекипникът му Круз с Mini
се бориха до финала,
за да победят шампиона от
2019-а Ал-Атиа, Toyota

Всички прогнозираха
победа на Игнасио Касале
при ATV и той я постигна

Honda с безпогрешния Брабек
прекъсна 18-годишното
владичество на КТМ

Каргинов е щастлив от
втората си титла, Чагин – от
седемнадесетата за КАМАЗ
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228 нови автобуса са
регистрирани през 2019 г.

228 нови автобуса от категория М3 са регистрирани в България през 2019 г. Това показват
данните от официалната статистика на Министерството на вътрешните работи
ABSTRACT IN ENGLISH

228 New Buses
Registered in 2019
228 new M3 buses were registered in Bulgaria in 2019, according to the official statistics
of the Ministry of Interior.

П

азарът на нови автобуси от най-високата
категория (М3 обхваща пътнически превозни средства с повече от 8+1 седящи
места и допустима максимална маса над 5 т), където влизат типичните големи градски, междуградски и туристически модели, никога не е бил
особено силен. През 2019 г. на всичкото отгоре
той отбелязва и спад от над 23%, след като през
2018 г. бяха регистрирани 297 превозни средства категория М3.
В категория М3 на практика освен класическите големи автобуси с дължина над 10 м попадат и мидибуси под тази граница с допустима максимална маса над 5 т, някои от които са
изградени на базата на големите ванове, предлагани от различни автомобилни марки. Според
марките, цитирани в статистиката, и моделите,
които те предлагат, на българския пазар може да
се предположи, че делът на такъв тип пътнически превозни средства в общия брой регистрации М3 през 2019 г. не е особено голям.
Пазарът на автобуси у нас продължава да е
силно зависим основно от поръчки за градския
транспорт и за държавни ведомства. Така 2019
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г. започна силно с доставката на поредните 60
съчленени газови автобуса MAN Lion’s City G за
София. С доставки за различни оператори Isuzu
за поредна година е безспорен лидер в сегмента М3 с 92 автобуса – с 25 повече от тези през
2018 г. Марката Akia (31 бр.) продължи с доставките си за образователното министерство. На
фона на общата стагнация може да се отчете, че
представянето на Mercedes-Benz с 11 доставки в сегмента на големите автобуси е повече от
добро. Стабилно е и представянето на Otokar и
Iveco. Както и на Scania, чийто модел Touring присъства в статистиката на МВР, хомологиран като
Higer. Четирите доставки на VDL също трябва да
се отбележат.
Запазва се тенденцията новорегистрираните
употребявани превозни средства в категория M3
да бъдат в пъти повече от новите, като на този пазар продължава доминацията на Mercedes-Benz
и Setra.
При миниавтобусите от категория М2 (с повече от 8+1 седящи места и допустима максимална маса до 5 т) през 2019 г. са регистрирани 160
нови и 268 употребявани превозни средства. Тук

АВТОБУСИ » 228 НОВИ АВТОБУСА СА РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ 2019 Г.
Регистрации на МПС от категория М2** и М3* през 2019 г.
Марка

M2

Регистрации на нови
автобуси през 2019 г.

M3

нови

употребявани

нови

употребявани

Akia

0

0

31

0

Bova

0

0

0

27

Citroen

22

3

0

0

DAF

0

0

0

1

Evobus

0

0

0

26

Fiat

2

9

0

0

Ford

22

31

0

Higer

0

0

Hyundai

0

Isuzu
Iveco

Марка

Броя

Akia

31

Citroen

22

Fiat

2

Ford

22

Higer

6

Iles

1

Isuzu

92

0

IVECO

7

6

1

Karsan

5

1

0

0

MAN

64

0

0

92

8

Mercedes-Benz

58

0

7

7

73

Opel

2
7

Karsan

2

0

3

0

Otokar

Kässbohrer

0

0

0

1

Peugeot

22

Lincoln

0

1

0

0

Renault

14
3

MAN

4

1

60

64

Sor

Mercedes-Benz

47

159

11

180

Temsa

1

Neoplan

0

0

0

13

UAZ

14

Opel

2

3

0

0

VDL

4

Otokar

0

0

7

6

Volkswagen

8

Peugeot

22

3

0

0

Renault

14

12

0

1

Scania

0

0

0

9

Setra

0

0

0

152

Sor

0

0

3

0

Temsa

0

0

1

20

Toyota

0

1

0

0

UAZ

14

0

0

0

VanHool

0

0

0

14

VDL

0

0

4

13

Volkswagen

9

36

0

4

Volvo

0

0

0

9

Yutong

0

0

1

0

Други

0

1

2

16

Общо

160

268

228

638

Yutong

1

Общо

386

* Категория М3 – моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от 8+1 места за сядане,
с технически допустима максимална маса над 5 т.
** Категория М2 – моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от 8+1 места за сядане, с технически допустима максимална маса не повече от 5 т.
ръстът спрямо 2018 г. при новите е сериозен – тогава са били доставени 108 превозни средства. В
този сегмент имаме увеличение за втора поредна година, а лидер при новите превозни средства е Mercedes-Benz с 47 доставки. При употребяваните М2 е на лице спад от 335 регистрации
през 2018 г. на 268 през 2019 г.
В официалната статистика на МВР фигурира и
отчет за регистрации на превозни средства през

2019 г. по вид и екологична категория. В графата автобуси е логично да попадат категориите М2
и М3. Това също дава някаква представа за пазара въпреки лекото несъответствие в бройките
между регистрациите по вид и екологична категория и сумата от регистрациите на нови превозни средства по категория.
Лъчезар АПОСТОЛОВ
февруари 2020
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Електробуси на Higer-Aowei
потеглиха по столичната линия 123

Кметът на София Йорданка Фандъкова представи новата автобусна линия 123, която ще се
обслужва изцяло от електробуси. Тя вече заработи от 17 януари 2020 година

Д

о началото на март се очаква общо 15
нови електробуса, доставени от консорциума Higer-Aowei, да потеглят в столицата и по други линии на градския транспорт. Освен по маршрут 123 екоавтобусите ще се движат
и по линии 84 и 184, които обслужват Летище София. Оператор на линия 123 досега беше частна
компания, но след като договорът ѝ за концесия
е изтекъл, въпросната ще се поеме от Столичен
електротранспорт.
Напълно електрическите градски 12-метрови автобуси, доставени от консорциума HigerAowei, според създателите им са сред най-модерните електрически автобуси в Европа. Освен
че не замърсява околната среда, електрическият автобус гарантира изключително ниски експлоатационни разходи. Себестойността на 1 км
пробег се равнява на 10 до 20 на сто от себестойността на пробега на аналогичен градски дизелов автобус. В София средната дневна консумация на енергия се очаква да достига 0,95 кВтч/км.
Ултракондензаторите от трето поколение,
които автобусът използва вместо батерии, позволяват с едно зареждане да се изминат до
20–23 км в зависимост от натоварването и характера на терена. Пълното зареждане на ултракондензаторите става за около 8 минути и спокой-
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но се извършва при престоя на превозното средство между два курса на крайните спирки.
Ултракондензаторният електробус се зарежда от интелигентна зарядна станция, която първо трябва да разпознае превозното средство, а
след това да го зареди. Такава зарядна станция е
предоставена на Столичен електротранспорт от
авторите на проекта. Автобусът се зарежда чрез
монтиран на покрива малък пантограф, но има
възможност и за Plug-in зареждане.
Превозното средство е 12-метрово, с нисък
под. Вратите на салона са три, втората е оборудвана с рампа за инвалидна количка. Салонът
е светъл, снабден с приятни удобни седалки, а
цялото излъчване на ултракондензаторния електробус е като на един съвременен градски автобус, който би могъл да стане част от пейзажа на
всеки европейски град.
Ултракондензаторният електробус е плод
на сътрудничеството между Чериът моторс АД,
Higer – един от най-големите китайски автобусни производители, и водещия китайски производител на утракондензатори – Aowei от Шанхай.
Проектът е на Чериът моторс АД, бодито и окончателното асемблиране на автобуса са направени в заводите на Higer, а разработчик и доставчик
на утракондензаторите и електрониката е Aowei.

АВТОБУСИ » ЕЛЕКТРОБУСИ НА HIGER-AOWEI ПОТЕГЛИХА ПО СТОЛИЧНАТА ЛИНИЯ 123
Ултракондензаторите не съдържат токсични
вещества и имат 10 години гаранция от производителя без оглед на изминато разстояние. Мостовете са от немския производител ZF. Синхронният електродвигател e Siemens. Контролерът на
основния тягов агрегат е Siemens ELFA. Спирачната система е Wabco.
В автобуса са използвани изключително много елементи, които са европейско производство.
Превозното средство притежава Европейски сертификат за типово съответствие, издаден от RDW
Холандия, и Европейското типово одобрение.
„Продължаваме с програмата за модернизация на градския транспорт и осигуряване на възможно най-екологичния транспорт. Продължаваме и с обновяването на електротранспорта. До
средата на годината ще бъдат пуснати в движение и всички 13 нови трамваи, два от които вече
са в движение. Целта ни е да предоставяме и подобра транспортна услуга и очакваме повече хора
да се възползват от градския транспорт“, каза
кметът Фандъкова.
Тя допълни, че до края мандата си е планирала 10 еколинии да бъдат пуснати в столицата, като
електробусите през 2021 година трябва да бъдат
20% от автобусния парк на София.
Инициативата да транспортна линия 123 е
подкрепена от СОС по доклад на Дончо Барбалов, информира Фандъкова. По думите ѝ, линията ще бъде удобна на жителите на район Слатина. Тя свързва Слатина с Цариградско шосе, Студентски град и Симеоновско шосе.
Кметът добави, че електробусите имат място в
София, защото са с нулеви вредни емисии и това
е най-чистият градски транспорт. Първоначалните им разходи за внедряване са доста по-високи,
но експлоатационните и разходите за гориво са в
пъти по-ниски. Електробусът харчи електричество колкото за 16 литра гориво на 100 км, дизеловият автобус 100 литра на 100 км, газовият – 60
литра на 100 км. Разходи за смазочни материали няма, така че инвестицията се възвръща много бързо, добави Фандъкова.

Превозното
средство е
12-метрово,
с нисък под,
а вратите на
салона са три

Технически данни
на автобуса
Дължина
12 000 мм
Ширина
2550 мм
Височина
3680 мм
Собствена
12 540 кг
маса
Допустима
18 000 кг
маса
Седящи места 27+2+1
Правостоящи
53
места

Освен по маршрут
123 екоавтобусите ще
се движат и по линии
84 и 184, обслужващи
Летище София
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Daimler Buses предлага
резервни части от 3D-принтер
Нови
функционалности
при OMNIplus
– сервизната
програма
за автобуси
Mercedes Benz и
Setra

Редица нови функционалности и услуги са включени в сервизната програма OMNIplus,
предназначена за автобуси Mercedes-Benz и Setra. Те бяха представени от EvoBus в началото на
декември на специалното събитие Customer Services & Parts Day в Улм, родния град на Setra. А найголямата новост е производство на резервни части на 3D-принтер

П

од марката си OMNIplus Daimler Buses и
ЕvoBus вече от около 10 години предлагат
на клиентите си и на сервизната си мрежа
всички продукти и услуги, свързани със следпродажбеното обслужване на автобусите MercedesBenz и Setra – резервни части, инструменти за
диагностика и ремонт, сервизни договори и програми. През цялото това време функционалността на OMNIplus се надгражда, а през последните
месеци, в тон с дигиталното време, в програмата
са внедрени редица новости, полезни за потребителите ѝ основно с това, че им пестят време
и средства и им осигуряват добавена стойност.

Да си напечатим резервни
части!
Естествено, че съм изкушен да започна малко
отзад напред. Последната новост от OMNIplus,
която домакините от Daimler Buses представиха
по време на събитието в Улм, бе 3D-принтирането на резервни части. Иновативната услуга ще се
предлага от средата на 2020 г. и за изработка на
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части за клиенти, които искат да индивидуализират дизайна на автобусите си чрез собствен декор, лога, елементи…
Излишно е да казваме, че 3D-принтирането
не изисква изработка на инструментално оборудване и е доста по-екологично и безотпадно
от нормалното производство. По този начин се
пестят време и разходи за транспорт и складиране при поръчка от клиенти на части, които не са в
серийно производство, защото се търсят рядко
или са за стари модели автобуси. И не на последно място – 3D-проектирането и 3D-принтирането позволяват индивидуализиране на поръчките, пълна свобода на моделирането, постигане
на сложни форми и различни повърхности, както и олекотяване на детайлите чрез кухини във
вътрешността.
Процесът на 3D-принтирането бе демонстриран по време на Customer Services & Parts Day
с помощта на принтер, инсталиран в складовологистичната база на EvoBus в Ной Улм. Услугата, предлагана от Daimler Buses, се осъществява в Center of Competence 3D Printing с помощта на оборудване и консумативи от швейцар-

АВТОБУСИ » DAIMLER BUSES ПРЕДЛАГА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ОТ 3D-ПРИНТЕР

ската компания Sintratec. При демонстрацията
бе показано принтиране на дребен пластмасов
детайли от вътрешната облицовка на автобус. За
целта се използва пудра от Полиамид 12 (PA12)
с едрина на зърната 0,05 мм. След 3D CAD проектиране заданието се прехвърля към принтера
и той наслагва слой по слой пудрата до получаване на завършения детайл. В зависимост от големината на детайла процесът продължава от 3
до 12 часа. Освен за пластмасови детайли 3Dпринтиране се предлага и за детайли от алуминий и алуминиеви сплави, за които се използва
друг тип принтер.
Засега услугата е приложима за около 200
вида резервни части за автобуси Mercedes-Benz
и Setra от всички модели и поколения. В Center of
Competence 3D Printing се проучва възможността
в каталога за изработка по този начин да се включат над 300 000 различни детайли. Поръчката на
части за 3D-принтиране ще става през OMNIplus
eShop в OMNIplus ON Portal, където сервизите на
двете марки автобуси ще могат да качват персонализираните данни директно.

OMNIplus и eMobility
Развитието на сервизната програма OMNIplus
е продиктувано от навлизането на новите технологии при автобусите и, разбира се, от електрическата мобилност. eMobility става отделен клон
от OMNIplus, насочен към предоставяне на пълната гама от услуги, свързани с електрическия
градски автобус Mercedes-Benz eCitaro.
В тях влизат услуги за клиента – техническа
поддръжка, диагностика, предаване на данни,
консултации… През OMNIplus eMobility се предлагат специфични сервизни договори на клиентите, изготвени след пресмятане на TCO. Чрез
програмата сервизите получават инструкции за
ремонт и обслужване, обучение на персонала,
оторизация за работа по електрическия автобус,
документация за резервните части, инструкции
за съхранение на високоволтовите батерии…
На практика Daimler Buses предлага пълен пакет от дейности и услуги за eMobility – от проучване и планиране на зарядната инфраструктура,
съобразена с транспортната задача и броя авто-

Вляво – Пудрата Полиамид
12 (PA12)
Вдясно – На 3D принтер
могат да се произвеждат
и детайли от алуминиеви
сплави

Детайли, излезли от
3D принтер
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OMNIplus Digital Services са
достъпни освен на компютър
и на таблет и телефон

буси, през обучение и тренинг на персонала за
работа с високоволтови вериги и снабдяване със
специален инструмент до обичайната поддръжка и обслужване и доставка на резервни части за
автобусите. Например през виртуалното обучение на програмата годишно могат да преминават по над 2000 специалисти.

OMNIplus Digital Services

Намиращият се в Ной
Улм централен склад за
резервни части за автобуси
работи под марката
OMNIplus

Цифровите услуги в програмата OMNIplus
се предлагат в раздела ON Portal и имат за цел
да направят по-ефективен бизнеса на транспортните оператори. Услугите са достъпни онлайн – на компютър, таблет или смартфон за
всеки собственик на автобуси Mercedes-Benz и
Setra. OMNIplus ON Portal се състои от следните раздели: advance – сигнали за повреди, изискващи незабавна сервизна намеса; monitor –
за локализация на превозното средство и планиране на маршрути; drive – в помощ на водача;
commerce – за поръчка на части и услуги онлайн;
My Organisation – комплексен поглед върху дейността и парка. Накратко ON Portal включва всичко, свързано с управлението на автопарка – локализация на превозното средство, планиране
на транспортни задачи и маршрути, подпомагане на водача, следене на параметрите на автобу-

са и работата на агрегатите и системите му, отчитане на пробега, разхода и т.н., планиране на
поддръжката и обслужването…
За водача на автобуса и диспечера на парка
например през раздела My Bus в реално време
е достъпна пълната информация за превозното
средство като ниво на горивото, положение на
вратите, състояние на гумите, нива на експлоатационните течности в превозното средство,
състояние на спирачната система… От ON Portal
drive пък водачът може да следи оценката на шофирането си и да получава съвети за подобряване на представянето си.
Новост при автобусите е отдалечената диагностика на превозното средство – OMNIplus
Uptime, част от OMNIplus advance. Системата
сигнализира за възникнали проблеми и организирането на своевременното им решаване чрез
насочване към точка за сервизиране. С това се
цели намаляване на непланираните престои на
превозните средства до минимум и повишаване на ефективността на бизнеса на клиентите на
Mercedes-Benz и Setra.
OMNIplus ON SignalStore е базата данни, която съхранява всички сигнали от отдалечената диагностика, както и параметрите, с които се сравняват параметрите на диагностицираните превозни средства. За да анализира каква е евентуалната неизправност при сигнал за грешка
и към кой сервиз да насочи превозното средство, системата използва натрупаната история в
OMNIplus ON SignalStore.
OMNIplus eShop е електронният магазин за
поръчка на части, който от септември в 14 европейски държави е достъпен освен за сервизните центрове и партньори и за крайни клиенти. От
края на ноември 2019 г. пък в системата е включен eShop за дилъри на автобуси Mercedes-Benz
и Setra.
По време на събитието Customer Services &
Parts Day в Улм домакините от EvoBus показаха и
намиращия се в Ной Улм централен склад за резервни части за автобуси, който също работи под
марката OMNIplus. Внушителното съоръжение
работи от 2007 г. Халето е с дължина 206 м, ширина 156 м и височина 16 м. Само складовата площ
е 20 000 кв. м, а цялата покрита площ – заедно
със зоните за доставка и експедиция – 32 000 кв.
м. В централния склад са инвестирани около 50
млн. евро, съхраняваните стокови наличности са
на стойност около 110 млн. евро.
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Улм – София
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Actros – надежден
и икономичен

Влекачите Actros в стандартно изпълнение 4х2 за международен транспорт остават най-търсеният
продукт при продажбите на употребявани камиони Mercedes-Benz в България

Д

о неотдавна на българския пазар се продаваха 5-годишни камиони, на пробег над
500 000 километра, но сега става практика това, което преди време изглеждаше невероятно: според хората от бранша се усеща търсене
на 3-годишни, че в някои случаи и по-нови.
Нагласата на клиентите е да получат икономичен и надежден автомобил. Затова все по-често български компании, работещи в страната и
търсещи употребяван камион, залагат на по-нови модели Mercedes-Benz на 2 – 3 години, с помалък пробег и по-добре експлоатирани.

Какво се търси…
Най-търсени у нас са моделите 1845 и версията с 420 к.с., въпреки че в някои европейски страни влекачите са с по-малка мощност, че и с по-

малък работен обем на двигателите. Предавателните кутии са автоматизираните 12-степенни
PowerShift. Tърсят се автомобили Евро-6. Някои
превозвачи все още търсят и Евро-5 заради тяхната по-простата конструкция, но пък те са с доста голям пробег от над 750 хиляди километра.
От кабините най-търсен е средният вариант
на голямата кабина Stream Space, защото е оптимален като параметри, а и разход на гориво. Равният под е търсено удобство, също много се харесва и по-високото ниво на оборудване. Предпочитани са влекачите с големи резервоари за
гориво – над 1000 литра, тъй като българските превозвачи търсят да заредят оттук възможно повече гориво, за да могат с него да изпълнят
колкото може по-голяма част от курса. Това изискване не е съществено за превозвачите, изпълняващи вътрешни курсове в Европа.
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Най-търсените модели у нас
са 1845 и 1842

Тъй като влекачите през
периода на експлоатация
са били със сервизни
договори, клиентите
могат да бъдат сигурни,
че сервизната им история
е ясна, поддържани са
според предписанията на
производителя и ремонтите
са правени с оригинални
части и в сервизи на
Mercedes-Benz

… и предлага
През 2019 година повечето доставени влекачи Mercedes-Benz са били в изпълнение на конкретни конфигурации, заявени от клиентите.
Част от мениджърите на автопаркове са наясно
какво точно търсят (двигател, предавателна кутия, главно предаване, обем на резервоарите,
кабина), други търсят съвет от дистрибутора за
това кой камион би бил оптимален за техните условия на работа, посочват от генералния представител на марката у нас Силвър Стар. След направена заявка от клиента в максимално кратък срок от седмица-две влекачите се доставят
в България, поясняват от компанията. За спешни случаи, а такива при транспортните компании
възникват, са налични и машини на склад.
Всички употребявани влекачи Mercedes-Benz
разполагат със системата Predictive Powertrain
Control (PPC). Клиентите са запознати с нея, търсят я активно, защото благодарение на нея могат
да оптимизират разхода на гориво според спецификите на терена и трафика. Клиентите също
залагат на телематичната система FleetBoard
за следене и оптимизация на автопарковете.
С помощта на системата проследяват параметри като локализация на превозните средства,

разход на гориво, стил на шофиране, изпращат
маршрути към автомобилите и много други технико-икономически показатели, които способстват за оптимизация на експлоатационните
разходи в автопарка.
Силвър Стар работи с програмата TruckStore
за употребявани товарни автомобили и услуги на Mercedes-Benz. По програмата камионите пристигат проверени и обслужени, а в България преминават техническа проверка и подготовка за продажба. Всички закупени влекачи
през периода на експлоатация са били със сервизни договори, посочват от генералния дистрибутор на немската марка у нас. Това дава сигурност на българските клиенти, защото камионите
са поддържани според предписанията на производителя, сервизната им история е ясна, ремонтите са правени с оригинални части и в сервизи
на Mercedes-Benz.
Повечето клиенти избират техническото обслужване на закупения камион да се извърши в
сервизите на Силвър Стар в София, Пловдив, Варна или Бургас. Така получават автомобила готов
за работа и знаят, че са свободни от тази грижа
през следващите месеци.
Част от клиентите избират да закупят камионите на лизинг. Силвър Стар работи по партньорски програми с водещите лизингодатели в
страната и с тяхно съдействие успява да предостави най-добрата оферта към клиентите.

Какво се е променяло
в Actros
Като член на международното жури Truck of
the Year списание КАМИОНИ е представяло през
годините новите версии на моделите Actros и
правените подобрения по тях. Тук накратко ще
споменем най-съществените от тях.
Actros 4 е представен през октомври 2011 година, а през 2012-а продажбите му у нас се увеличават сериозно. Към края на 2015-а излиза новото поколение на двигателя ОМ 471 (12,8 л), в
което са направени множество подобрения, за
да се намали още разходът на гориво. В commonrail системата за впръскване X-Pulse е направено
интелигентно разделяне на повишаването на налягането на две степени: помпата за високо нафевруари 2020

78

ВТОРА УПОТРЕБА » ACTROS – НАДЕЖДЕН И ИКОНОМИЧЕН
лягане осигурява до около 1100
бара, а електромагнитните инжектори го усилват до 2700.
Този начин не само пести енергия/намалява разхода на гориво, но позволява и значително
по-прецизно управляване на
циклите на впръскване.
Турбокомпресорът, отново с
фиксирана геометрия, е различен, с 2 асиметрични канала: отработилите газове от цилиндри
1, 2 и 3 движат само турбината,
а тези от 4, 5 и 6 отиват за рециркулиране, както и за ускоряване на турбинното колело.
Това нововъведение е свързано и с промяната в рециркулацията. Двигателят вече работи устойчиво при още по-ниски обороти, с въртящ момент
поне 2000 Нм при 800 об/мин и
максимален момент между 900
и 1450 об/мин, а това значи поикономична работа. Променено е управлението на работата,
различен е софтуерът, част от
датчиците, следящи отработените газове, са заменени с други методи за контрол.
Вградено е новото поколение на PowerShift, което работи с по-висок КПД благодарение на по-фино обработените си зъбни колела и по-малкото масло. От 2016 година мултипликаторът на тази кутия вече
не е със синхронизатор, вместо него спирачката на междинния вал изравнява периферните скорости при включване на
планетарния механизъм. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Мнението на клиента:
Методи Смилянов, управител,
Мето Експрес ЕООД
Фирмата е учредена през месец ноември
2014 година в Кърджали. Основната ни дейност
е вътрешен и международен транспорт, както
и спедиторски услуги. Извършваме транспортни услуги за Еконт Транс ООД и Шенкер ЕООД.
В качеството ни на партньор на Еконт Експрес
ЕООД извършваме основно превоз на куриерски и пощенски пратки на територията на България по линии и графици, определени и контролирани от тях.
В началото на 2017 година закупихме 8 броя
тежкотоварни автомобили Mercedes-Benz,
като 6 от тях бяха модел Axor, стандарт Евро4, а 2 бяха модел Atego, също стандарт Евро-4.
Тъй като транспортната ни дейност се разви успешно и дружеството реализира печалба, през
следващата 2018 г. придобихме още 13 тежкотоварни автомобила.
Към настоящия момент Мето Експрес извършва транспортната си дейност чрез общо
51 тежкотоварни автомобила от различни марки. Преобладават обаче Mercedes камионите, общо 36 в нашия автопарк. Разполагаме с
16 броя Аctros, стандарт Евро-6, 7 броя Axor,
стандарт Евро-4, 3 броя Actros, стандарт
Евро-4 и 10 броя Atego с товароносимост под
12 тона.
След подробен анализ на предлагането на
пазара за тежкотоварни автомобили категорично Mercedes-Benz успя да се наложи като
най-предпочитаната марка, която да преобладава в автопарка на МЕТО ЕКСПРЕС ЕООД.
Причините за това са доста. Някои от най-съществените са: доказано качество, изразяващо се в здравината на автомобилите, значително нисък разход на гориво (средно до 23 л
на 100 км), отлично и професионално сервизно
гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Пловдив 4023
ул. Поручик Боян Ботев
тел./факс.+359 32 68 09 25
GSM 089 995 55 57
www.autostar-motors.bg

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И СЕРВИЗ ЗА
ВСИЧКИ МОДЕЛИ НА ISUZU
АВТОБУСИ, КАМИОНИ N-SERIE, ПИКАПИ D-MAX
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ДВИГАТЕЛИ

Не е без значение и фактът, че към днешна дата
повече от автомобилите ни Mercedes-Benz са с
пробег от по 500–600 хиляди километра, а съществени проблеми не сме имали. При нашата
работа и условия на шофиране дискове и накладки сменяме на 80 000 км.
При бъдещи инвестиции в тежкотоварни автомобили със сигурност отново ще се доверя на Mercedes-Benz като марка. Освен за мен
Mercedes е безспорен лидер сред тежкотоварните автомобили и за шофьорите в Мето Експрес.

ТРАНСПОРТНА БОРСА

№ 1 В СВЕТА НА ПАРОСТРУЙКИТЕ

София: 029622895; 0887300350
Пловдив: 032620461; 0887200250
Стара Загора: 042605054; 0888635720
Бургас: 0887553875; Плевен: 0884282409
Русе: 0887841772; Благоевград: 0887553875
Силистра: 0889291988
e-mail: deitabg@mail.bg, www.deita-karcher.com
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Специализирана борса
за автомобили за работа

Златен сервизен партньор и оторизиран сервиз на следните марки:

ДОМ НА КАМИОНА
– Варна
МАГАЗИН
ул. Петър Дертлиев 2
тел.: (052) 51 11 44,
(052) 51 11 55
GSM: 0888 22 44 66,
0888 71 23 67,
0886 10 03 74

ДОМ НА КАМИОНА
– Варна
СЕРВИЗ
бул. Сливница 234
(срещу ЯВОР)
тел.: (052) 51 10 60,
GSM: 0886 10 03 70

ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА –
Плевен
София,
София, МАГАЗИН
Стара Загора,
Бургас,
МАГАЗИН и СЕРВИЗ МАГАЗИН и СЕРВИЗ
кв. Враждебна
МАГАЗИН
МАГАЗИН
ул. Строител 8
жк. Люлин, бул.
бул. Ботевградско
ул. Загоре
ул. Чаталджа 45,
(до Метро)
Европа
шосе 268
Южна промишлена
тел.: 056 53 00 76
тел.: (064) 680 880
(срещу Нестле),
тел.: (02) 945 80 06,
зона,
GSM: 0888 44 88 20
GSM: 0886 66 33 55, тел.: (02) 925 02 41
(02) 945 60 52
тел.: 042 606 517,
burgas@her1.bg
0888 52 16 65,
GSM: 0886 66 33 44, GSM: 0886 10 03 78, GSM: 088 857 27 19,
0886 10 03 66
0884 99 80 70,
0888 08 08 14
stzagora@her1.bg
pleven@her1.bg
0886 10 03 67

