Брой 2 • март • 2020

МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ

Цена 5,95 лв.

2

РЕДАКЦИОННА

Тука има, тука нѓма,
тол система
К
Лъчезар АПОСТОЛОВ

огато държите в ръцете си поредния брой
на списание КАМИОНИ, дългоочакваната тол система по българските пътища би
трябвало да е заработила – макар и с гратисен
период до 27 март, който транспортният бранш
си извоюва. Би трябвало, защото в дните на редакционното приключване на мартенския брой
на списанието ни такива бяха настроенията и
очакванията на всички участници в процеса –
държавните институции, доставчиците на услугата и транспортните фирми. Точно тези, които
ще плащат тол таксите – транспортните фирми, обаче имаха сериозни резерви към готовността за старт на системата и посочваха редица неизяснени детайли в нея, както и закъснели
действия на другите участници в процеса, които спъват работата им и ги натоварват с допълнителни разходи. Три дни преди старта на системата браншовите организации от транспортния сектор заявиха категорично, че толуването
трябва да започне, но за пореден път поставиха на висок глас въпросите, които ги притесняват и които не бяха никак малко и сигурно ще
продължат да се решават и доста време след
като системата е заработила. На практика съществуваше опасност тол системата да тръгне само с маршрутни карти, а GPS-тракерите
да бъдат блокирани. Причините бяха две. Първата – доставчиците на декларирани данни не
харесват условията, поставени им от националните доставчици на услугата и не искат да
сключват договори с тях. И втората - превозвачите не искат да сключват договори с доставчиците на услугата, защото не желаят да плащат
такса обслужване за бордовите устройства. В
крайна сметка се реши системата да има гра-

тисен период, през който проблемите с договори и устройства да бъдат изчистени.
Така или иначе последният месец мина
под знака на предстоящия старт на толуването. Което, когато и да започне, това ще е малко на принципа – тука има, тука нема. Както в
една стара игра, при която обикновено печели
водещият. Първият проект за тол система обхващаше над 10 000 км пътища при едни цени.
По-късно обхватът на плащане бе редуциран на
малко над 6000 км пътища, а накрая – бе решено стартът да бъде с малко повече от 3000 км
при доста по-ниски цени, а още „платени“ пътища да бъдат на изчакване с нулева ставка.
Ясно е че тол система трябва да има и, че
който е по-дълго на пътя и тежи повече, трябва да плаща повече. Една от целите на тол системата обаче е да се събират адекватни суми
от транзитния трафик през България. Дали при
изваждането накуп на второкласните пътища
от толуването това ще стане? Направи ли някой сметката, че досега турски камион, влязъл
през Капитан Андреево и излязъл през Русе,
много често купуваше две дневни винетки (24
евро). Сметнато ли е, ако сега маршрутът му
премине по предимно второкласни пътища,
дали тол таксата му няма да е по-ниска? Дано
сметката да е направена. За да не стане, само
че с обратен знак, това, което се случи, когато
контролът на винетките бе поверен на тол камерите и в обхвата им попаднаха стотици километри крайградски пътища, които не трябва
да са платени. Въпреки че тол участъците отдавна бяха разписани сегмент по сегмент и някой само трябваше да ги прегледа предварително. K
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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/.
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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.
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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.

Силвър Стар Моторс ЕАД – Генерален дистрибутор на Mercedes-Benz в България
Повече информация може да получите при Вашия Mercedes-Benz партньор.
София: 0885 228 410, 0889 995 596; Пловдив: 0885 222 209, 0884 656 654
Варна: 0887 215 315; Бургас: 0882 633 159
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Над 35 000 качествени продукти на
склад за вашия товарен автомобил.
Над 100 премиум марки.
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Турботракс България – със Златна звезда на DAF
На 29 януари по време на международната среща на дилърите
на DAF във Виламура,
Португалия, Турботракс
България получи Златна звезда за цялостно
си отлично представяне
през 2019 г. Само година по-рано компанията бе отличена със Сребърна звезда.
Поредното отличие
нарежда Турботракс
България сред петимата най-добри дилъри на
DAF в ЕС, избрани сред
над 250 доставчици на
нидерландската марка.
Турботракс България е единствената
компания от Централна и Югоизточна Европа, получила такова отличие. България
пък е една от шестте държави в Европа,
в които DAF е пазарен лидер за 2019 г., и
единствената от тях, в която с нидерландската марка оперира само независим дилър.
Сред отличените със Златна звезда дилъри са още Ciron, Франция, Hiltl
Fahrzeugbau, Германия, De Burgh, Нидер-

лания, Van Tilburg-Bastianen Group, Полша.
За Международен дилър на DAF за 2020
е избрана Британската дилърска група
Ford & Slater. Groupe Lefevre от Франция е
наградена за Международен дилър на годината на PACCAR Parts Europe, германският EBB Truck-Center получи наградата Международен дилър на годината на
PACCAR Financial Europe, а Centrako, Литва, е Търговец на употребявани камиони
на годината.

TRATON ще партнира с шведския
изследователски институт (RISE)
TRATON и Изследователския институт на Швеция (RISE) започват дългосрочно сътрудничество. Първоначално то ще се
съсредоточи върху киберсигурността и изкуствения интелект
(AI), но портфолиото от проекти ще се променя гъвкаво във времето.
Меморандум, подписан от двете страни, ще служи като платформа за дългосрочни стратегически отношения. Scania като
част от TRATON има специална роля в проекта. Сътрудничеството е отворено за всички марки на TRATON – MAN, Volkswagen
Caminhões e Ônibus и RIO.
RISE е шведски държавен изследователски институт с 2800
служители и има най-големия отдел за киберсигурност в страната. Член е на Европейската организация за киберсигурност
(ECSO). Според Пиа Сандвик, изпълнителен директор на RISE,
новите технологии са част от решението за много от социалните предизвикателства, както и за климатичните заплахи.
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Нидерландия брои
командированите шофьори
От 1 март 2020 г. Нидерландия отчита
с електронна система командированите
в страната чуждестранни шофьори. Те и
водачите със самостоятелна заетост, извършващи транспорт до или от Нидерландия или каботаж на нейна територия
(изключение за транзита), са командировани работници съгласно нидерландските разпоредби. Условията за работа, публикувани в Закона за Европейския съюз
(WagwEU), считано от 1 март 2020 г., налагат задължение на компаниите, установени извън Нидерландия, да подават
информация за командированите си служители. Това заявяват от нидерландския
транспортен съюз. За целта местното
Министерство на социалните въпроси и
заетостта е създало специален уебсайт:
www.postedworkers.nl, чрез който трябва да се направи регистрация и да се подаде заявление. Уебсайтът е достъпен и
на английски и немски език. Онлайн регистрацията започна от 1 февруари 2020
г., но задължението за информиране е в
сила от 1 март 2020 г. Командировки, започнали преди 1 март, не изискват електронно уведомяване, информира организацията.

Модерна станция за зареждане
с природен газ от IVECO

ENGIE Italia и IVECO откриха в Торино модерна станция за зареждане с метан на тежкотоварни автомобили. Тя е в централата на CNH Strada delle Cascinette в източната част на Торино. Разположена е на повече от 5 декара и разполага с 2 разпределителя за втечнен природен газ (LNG) и 4 за CNG (сгъстен природен газ). Има и станции за зареждане на електрически превозни средства, захранвани от фотоволтаична система, разположена на покрива. Станцията е отворена за всички видове превозни средства на природен газ от 6 до 21 часа,
от понеделник до петък. Проектът отразява ангажиментите на
ENGIE към развитието на зелена мобилност чрез съсредоточаване върху алтернативни горива – електричество и природен
газ. IVECO е лидер в областта на превозните средства, работещи на природен газ. IVECO ORECCHIA, дилър на IVECO за Торино и Вале д‘Аоста, пък ще подкрепя клиентите си в прехода към
зелена мобилност с цялостно обслужване – продажба, обслужване, вече и зареждане с гориво.
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Nikola TRE ще се произвежда в Улм
Съвместното предприятие ще заработи в базата на
IVECO в германския град. Като
част от партньорството за производство на тежкотоварни
електрически и водородни камиони, CNH Industrial инвестира 250 милиона долара в Nikola
и получи дял в американската
компания. През декември за
пръв път в Европа бе показан
Nikola TRE – тежкотоварен камион от ново поколение, захранван от електрически батерии. Той е междинна фаза към
следващия европейски модел
на Nikola, който ще работи с горивни клетки (FCEV).
Улм е инженерен център
на IVECO, разположен в Баден-Вюртемберг. Регионът се
стреми да бъде водещ център
за производство на горивни
клетки. Неотдавна германското федерално правителство
пусна проект за Национална водородна стратегия, който да стимулира компаниите,
развиващи водородните технологии. Два милиарда евро е

финансирането за програмата
за водород, в това число и за
развитие на необходимата инфраструктура за разпространение.
„Решението ни да сглобяваме Nikola TRE в Улм – центърът ни за високотехнологични
постижения в производството
на камиони – е базирано и на
стратегическото местоположение на базата ни. Тя се намира в сърцето на технологичния клъстер за горивни клетки
в Германия“, заяви Хюбертус
Мюлхаузер, главен изпълнителен директор в CNH Industrial.
Инвестицията в първия
етап на проекта от съвместното предприятие е 40 милиона евро за модернизиране
на производственото съоръжение. Фокусът ще бъде върху финалния етап от сглобяването на камионите. Очаква се
производството да стартира
през първото тримесечие на
2021 г. и доставките на Nikola
TRE да започват през същата
година.

Първи в производство ще
влязат електрически камиони 4x2 и 6x2, с модулни батерии с капацитет до 720 кВтч, с
електрически двигател, който
ще осигурява до 480 кВт мощност. Съоръжението в Улм ще
получава модули от заводите
на IVECO в Мадрид и Валядолид. Nikola TRE се разработва

на база новия IVECO S-WAY, с
интегрирана технология, контролни функции и инфотейнмънт от Nikola. Очаква се тестовете му да започнат в средата на 2020 г. с прототипи, които ще бъдат представени на
следващото изложение за автомобили за работа IAA 2020 в
Хановер, Германия.

Ръст в продажбите на Mercedes-Benz
в България
Генералният дистрибутор за България – Силвър Стар,
е доставил на крайни клиенти и фирми
над 1800 превозни
средства през 2019
г. При камионите
най-търсен е новият Actros, който бе
представен у нас в средата на миналата година.
При леките автомобили е отчетено увеличение на продажбите с 25% 2018 г. Ръст има и в продажбите на ванове,
камиони и употребявани леки и товарни автомобили, посочват от Силвър Стар.
Mercedes-Benz е безспорен лидер в сегмента на шасикабините за строителство и дистрибуция в България, посочват от Силвър Стар. Компанията увеличи пазарния си дял и
при камионите. Най-много продажби в сегмента на туристическите автобуси са осъществени благодарение на модела Mercedes-Benz Tourismo. При вановете най-голям е ръстът при Sprinter, който спечели лидерската позиция в пътническата категория М2, като продажбите му са се увеличили с 40%.
При търсенето и предлагането на употребявани автомобили Силвър Стар също отчита 25% ръст през миналата година благодарение на развиването на програмата
Mercedes-Benz Certified. По нея дилърът предлага автомобили на възраст до 48 месеца с доказана история, произход, проверено техническо състояние и гарантиран реален
пробег до 100 000 километра.

март 2020
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ХРОНИКА

Sprinter празнува четвърт век
Вече 25 години Mercedes-Benz Sprinter е синоним за успех в
сегмента на лекотоварните автомобили с допустима максимална маса между 3 и 5,5 тона. От 1995 г. насам моделът постоянно
задава нови стандарти за икономия, безопасност и гъвкавост в
сегмента.
Историята започва през 1995 г., когато Mercedes-Benz Sprinter
дефинира нови размерите в сегмента на големите ванове и така
подпомага прехода към електронната търговия. С дискови спирачки на предните и задните колела, ABS, автоматичен ABD диференциал, по-аеродинамично тяло, ниска консумация на гориво Sprinter поставя стандарти по отношение на безопасността,
ефективността и комфорта. След повече от 1,3 милиона продажби на Sprinter и няколко фейслифта, през 2006 г. Mercedes-Benz
представя изцяло нов Sprinter. Той идва с плъзгаща се врата, увеличен обем на товарното отделение, по-висок покрив и четири
дължини на купето. Задвижването е оптимизирано с нова гама
двигатели и нова 6-степенна предавателна кутия.
С по-ефективна силова линия и много иновации през 2013 г.
Sprinter отново заема челна позиция в сегмента. Благодарение
на SCR технологията, Sprinter става първият ван, който отговаря
на емисионния стандарт Евро-6. В допълнение към разширената гаранция и 7-степенната автоматична трансмисия 7G-TRONIC

Renault и Dacia с най-голямата търговска
мрежа в България

В края на 2019 г. Renault България и Dacia България официално откриха своята 21-ва локация. Обектът е в Добрич и е част
от оторизираната мрежа търговски представителства в страната. С отварянето на новата локация марките Renault и Dacia
имат най-голямата мрежа в България.
Обектът е на площ от 630 кв.м и е сертифициран за авторепаратура и механичен сервиз за марките Renault и Dacia.
Предлагащ 4 подемника и паркинг от 43 места, той отговаря
на всички глобални стандарти на Groupe Renault.
Новата локация е трета за групата на Алианс Ауто, която
разполага с обекти във Варна и Шумен. Алианс Ауто е оторизиран партньор и търговски представител на Renault и Dacia
от 2005 г.
София, ул. Резбарска 9, +359 882 381 516, info@cisterni.bg, www. cisterni.bg
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PLUS клиентите получават нови възможности за избор на оборудване.
Третото поколение Sprinter въплъщава философията на
Mercedes-Benz Vans – adVANCE, появявайки се през 2016 г.
като доставчик на цялостни решения за мобилност. Услугите за
свързване на Mercedes PRO и мултимедийната система MBUX
поставят насоките за бъдещето и създават възможности за управление на голям автопарк и малък бизнес. Икономичен, надежден и гъвкав, с нулеви емисии – това пък е представеният в края
на 2019 г. електрически eSprinter.

Nikola готви и свръхмощен електрически пикап
Американският производител на камиони с горивни клетки –
Nikola Corp., планира да влезе и на бързо развиващия се пазар
за пикапи с нулеви емисии с разработката си Badger.
Иновативната стартъп компания от Финикс, Аризона, разкрива, че бъдещият пикап ще може да работи на захранване
от собствени водородни горивни клетки, на батерии или като
комбинирана система. Той ще бъде изграден чрез партньорство със засега неназован производител на превозни средства. Компаниите ще обявят официално плановете си на пресконференция на Nikola през септември. Nikola вече е в сътрудничеството с IVECO, а влекачът Nikola Tre влезе в кожата на новия IVECO S-Way. Дали пък пикапът на Nikola няма да надене
дрехите на друг модел, произвеждан от групата CNH Industrial?
Най-вероятният заподозрян е Ram 1500, който дори има визуална прилика с Badger.
Собственикът на Nikola Corp. Тревър Милтън разкрива някои
доста впечатляващи спецификации на бъдещия пикап. Милтън
твърди, че Badger ще може да генерира мощност над 906 конски сили и 1328 Нм въртящ момент. Пикапът ще има приблизителен пробег от 965 км с едно зареждане. Електрическият
Bader ще ускорява от 0 до 100 км/ч за около 2,9 секунди. Хибридното задвижване на пикапа ще му позволява да изминава
482 км само на батерия, в случай че наблизо няма станция за
зареждане с водород. Според предварителната информация
Badger ще може да се „изстреля“ от 0 – 160 км/ч с минимална загуба на производителност. Той ще работи на степени чрез
усъвършенствано софтуерно смесване на електрическа енергия от батериите и от водородните горивните клетки.

ХРОНИКА

„Виждам те. Виждаш ме.“ с
награда за пътна безопасност

Кампанията „Виждам те. Виждаш ме“ спечели първо място в
категория „Инициативи за пътна безопасност на фирми и корпорации“ от Годишните награди за пътна безопасност 2019. Отличието се присъжда за успешното провеждане на глобалната програма за безопасна интеракция между велосипедистите и камионите на пътя у нас. В нея през 2019 г. бяха обучени над 600 ученици
на възраст между 10 и 15 години от цялата страна. Участниците се
запознаха със спецификите на движение на камионите на пътя,
кои са основните рискови ситуации и как могат да ги избегнат. По
време на обучението всички деца се качиха в кабината на камион, за да могат да видят къде са „мъртвите точки“, в които шофьорът не може да ги види в огледалата. Международната образователна кампания „Виждам те. Виждаш ме.“ е разработена от Volvo
Trucks и се провежда у нас съвместно с транспортно-логистичната компания Транспрес. Нейни професионални шофьори доброволно станаха обучители.
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DAF празнува 250 000 Super Space Cab
DAF отбеляза 250 000 продажби на найпросторната си
и удобна кабина – Super Space
Cab, като представи специалната версия
XF Super Space
Cab Celebration
Edition.
Кабината на
DAF XF Super
Space Cab е ергономична и изключително просторна – с
обем не по-малко от 12,6 куб. м, което я прави най-обемната на пазара. XF Super Space Cab предлага впечатляваща
вътрешна височина от 2,23 м и 925 л място за съхранение
на багаж. Снабдена е с две удобни легла, долното е широко 80 см и дълго 2,20 м, и стандартно се предлага с дълбок
матрак. Половината от всички продадени DAF XF са с конфигурация Super Space Cab.
DAF XF Super Space Cab Celebration Edition е наличен
като влекач 4x2 FT или 6x2 FTG, а също и за всички конфигурации на шаси кабина. Може да бъде оборудван с двигател PACCAR MX-11 с 450 к.с. или PACCAR MX-13 с 480 или
530 к.с.
Тапицерията на специалната серия е специфична за всяка държава, но всеки камион Celebration Edition е с кожен
салон в цвят „коняк“. Леглото като стандарт е с 15 см дебел
матрак на DAF. Екстри като бързата навигационна система
DAF TNR и впечатляващо големият хладилник на DAF също
са стандарт. DAF XF Super Space Cab Celebration Edition вече
е на разположение при официалните дилъри на марката.

ПАЗАРЕН БАРОМЕТЪР
Пазарен
барометър

от 27.1 до 31.1.2020 г.

BG ► AT
BG ► CZ
BG ► DE

20 Renault D Wide Z.E. за Carlsberg

BG ► FR
BG ► HU
BG ► IT
BG ► NL
BG ► PL

42 % 58 %

Товар и товарно
От дата 19.02.202
Powered by TIMO

EU ► EU
С подписването на договор за доставка на 20 камиона D Wide
Z.E. за пивоварна в Швейцария, собственост
на барометър
Carlsberg Group,
Пазарен
Renault Trucks прави решителна стъпка в по-бързото налагане на
електромобилност при градските превози. Обект на сделката са
26-тонни D Wide Z.E. с изцяло електрическо захранване от батерии, които ще бъдат доставени през тази година. Те ще извършват
всекидневно доставки на разстояние от 100 до 200 км на клиенти
на Feldschlösschen Swiss в 15 логистични центъра в Швейцария.
Според президента на Renault Trucks Бруно Блан, първата поръчка от този мащаб в Европа доказва, че в транспортния сектор е
в ход голяма промяна.
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АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА

Международните награди
Автомобили за работа 2020

ABSTRACT IN ENGLISH

International Awards for
Commercial Vehicles of
the Year 2020
For the third consecutive year,
the most prestigious international awards in the field of
commercial vehicles – Truck of
the Year, Van of the Year, and
International Pickup Award,
were given to the Bulgarian representatives of the winning brands. Silver Star Motors was awarded Truck of the
Year 2020 for Mercedes-Benz
Actros, Moto Pfohe – Van of
the Year 2020 for Ford Transit
Custom Hybrids, and International Pickup Award 2020 for
Ford Ranger.

март 2020

За трета поредна година най-престижните международни призове
в сферата на автомобилите за работа – Камион на годината, Ван на
годината и Международна награда за пикап, бяха връчени на българските
представители на отличените марки. По традиция изисканата официална
церемония се състоя в конгресния център Rainbow Plaza в София

П

овече от 100 гости, клиенти и партньори
на отличените марки се потопиха в уникалната атмосфера на единственото по рода
си събитие в България, което стана вече традиционно.
По време на гала вечерята българските представители в международните журита, присъждащи престижните награди – Снежина Баджева (Камион на годината) и Лъчезар Апостолов (Ван на
годината и Международен пикап), връчиха точни копия на оригиналните награди и специални
плакети на българските представители и вносители на Mercedes-Benz (за новия Mercedes-Benz
Actros) и на Ford (за хибридната гама ванове Ford
Transit Custom Hybrids и за пикапа Ford Ranger).

Официален партньор на вечерта бе Frotcom
България, чиито телематични услуги и интелигентни системи за управление на автомобилни паркове винаги са в помощ на транспортните фирми. Гала вечерята Автомобили за работа
2019 се осъществи и с подкрепата на Уникредит
лизинг – водеща финансова институция, предлагаща разнообразни и гъвкави възможности
за финансиране на транспортните фирми. Събитието бе подкрепено и от фирма Роберт Бош
България, част от гиганта Bosch, откъдето идват
много от най-новите и иновативни технологии,
вграждани в съвременните автомобили.
Гала вечерта в Rainbow Plaza събра множество
клиенти на двете наградени марки – представи-

АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА » МЕЖДУНАРОДНИТЕ НАГРАДИ ЗА 2020

VIDEO

тели на големи български транспортни фирми, на производствени
компании, на различни сектори от бизнеса...
Както обикновено всичко започна с червен килим. Официални
тоалети и строги костюми, прически, шампанско, настроение, усмивки, светкавици, снимки пред наградените модели дадоха старт
на вечерта. Амфитеатрално подредени маси осигуряваха перфектна гледка към сцената, където блестяха наградите в очакване на
притежателите си.
Пред входа на залата погледи и възхищение събираше Камион
на годината 2020 – блестящ в златист металик иновативен високотехнологичен влекач Mercedes-Benz Actros 1845, разбира се – без
обичайните огледала за обратно виждане. До него бе паркиран и
представител на гамата на Ford, обявен за Ван на годината 2020 –
Ford Transit Custom. Появата на носителя на Награда за международен пикап 2020 – Ford Ranger, все още предстоеше и стана истинска
изненада за зрителите на церемонията.
10 минути преди началото на церемонията започна обратно броене. След последната секунда сцената притъмня и вниманието на
зрителите бе приковано от наелектризиращ лазерен танц, част от
спектакъла Андромега. След това официалната част от програмата можеше да започне и наградата Ван на годината 2020 отиде при
българския вносител на Ford. Статуетката и плакета получи Калина Мечкова, PR и маркетингови комуникации за Ford в Мото Пфое.
Последваха благодарности, снимки с наградите, викторина с награди за гостите, а вечерта вървеше към кулминацията си. Публиката притаи дъх, когато сцената отново притъмня и на нея отново
засвяткаха лазерите на Андромега. Сред дим и лазерни ефекти от
отворилия се подиум величествено изплува вторият награден автомобил – Ford Ranger – в наточената версия Wildtrak. Така втората
статуетка и плакет отидоха отново при Мото Пфое, за да се затвърди впечатлението, че в лекотоварния сегмент това е годината на синия овал. Гостите разбраха, че Ranger е най-продаваният пикап не
само в Европа, но и в България, а при поредната викторина тримата най-бързи от тях спечелиха нови награди.
Кулминацията на българските автомобилни оскари настъпи, когато на сцената остана само една статуетка за връчване. Третият
танц завърши със светлинно шоу, което изписа логото но Truck of The
Year 2020. На сцената се качиха Ролф-Юрген Заерле – главен изпълнителен директор на Силвър Стар Моторс, и Александър Бабанин –
изпълнителен директор на Силвър Стар Моторс, генерален дистрибутор на Mercedes-Benz за България. Двамата приеха статуетката и
плакета за най-престижната годишна награда в света на камионите. А г-н Бабанин разкри за зрителите, че високотехнологичните новости в новия Actros, който е на пазара от средата на 2019 г., се приемат изключително добре от българските клиенти на марката. След
обичайните благодарност и снимки видеовръзка на живо пренесе
зрителите в кабината на паркирания пред залата Actros и те станаха свидетели на празнични фойерверки и компетентен разказ за новостите във влекача, които се вграждат за пръв път при камионите.
След като емоциите по награждаването преминаха, вечерта продължи в приятелски бизнес разговори почти до полунощ на фона на
приятния глас и леката музика на Албена Танева и група. K

Вляво – Статуетката и плакета за Ван на годината 2020
получи Калина Мечкова, PR и маркетингови комуникации за
Ford в Мото Пфое
Вляво – Наградата за международен пикап 2020 също
отиде при Мото Пфое

Ролф-Юрген Заерле (вдясно) – главен изпълнителен
директор на Силвър Стар Моторс, и Александър Бабанин –
изпълнителен директор на Силвър Стар Моторс, генерален
дистрибутор на Mercedes-Benz за България, приха приза за
Камион нагодината 2020
Наградите – точно копие на оригиналите
трофеи – в очакване на победителите

март 2020
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НОВО В BG

Frotcom – интелигентна
система и, може би, толинг
Интелигентната
система на Frotcom
България за
проследяване и
управление на
автомобили бе
темата на фирменото
представяне по време
на международното
изложение за
архитектура и
строителство
в IEC, София.
Управителят Делян
Костов (на снимката)
предварително е
имал идеята четири
дни преди старта на
системата BGTOLL,
насрочен за 1 март, да
представи как Frotcom
България ще се включи
в работата ѝ
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Н

е е трудно да се разбере защо системата
на Frotcom обслужва около 14 хиляди автомобила - тя предоставя всичко необходимо за лесно и ефективно управление на парк от
автомобили: хардуер, инсталиран на автомобилите, предаване данните от автомобилите към
сървърите на Frotcom, софтуер, възможност за
интегриране с други типове системи, напр. ERP,
счетоводни и други, отчетност (отчети се извличат автоматично или при поискване).
Хардуерът работи на 24 и на 12 волта, има
множество и различни възможности и предоставя две нива:
)) стандартното позволява позициониране на
превозно средство, отчитане на движение и
на работно време, отчитане на пробега, комуникация в реално време;
)) по-високото, според марката, модела и годината на производство на автомобила, добавя
към стандартните функции данни за разхода
на гориво, за състоянието на двигателя (взета
от бордовия компютър информация за температура, обороти и др.), оценка на стила на шофиране, както и данни и файлове от тахограф,
вкл. и от новото поколение 4.
Силата на Frotcom е във фирмения софтуер:
многофункционален, изграден от модули и затова приспособим за различни потребности – за
транспорт на товари, но и за превози на пътници.
Всеки клиент може да избере това, което му е необходимо, и да плаща само за него. Изцяло Web
базиран, софтуерът работи навсякъде и по всяко
време, на различни устройства, свързани с интернет – смартфони, таблети, компютри и лаптопи. Ползването му е удобно – от мобилните при-

ложения за шофьорите могат да се наблюдават
параметри на автомобила (тези приложения се
инсталират на устройства с Android), а приложенията за мениджърите (работят под Android, но и
под IOS) дават възможност за бърза работа с базовите показатели.
Софтуерът на Frotcom е отворен: всички постъпили данни могат да бъдат импортирани в
други системи, така че те да комуникират в реално време и да дават други данни, които иначе би
трябвало да се извличат „на ръка“.
Удобни софтуерни модули улесняват работата на мениджъри и диспечери в автопаркове. Основният модул Наблюдение в реално време показва на картата местонахождението на автомобилите, може да се покаже маршрутът на всеки автомобил за определен период от време – с
каква скорост се е движил, къде и за колко време е спирал и т.н.
Модулът Отчети позволява множество на брой
отчети да се генерират автоматично или на ръка,
да се експортират, пращат по мейл или да се подават към различни външни системи. Най-използваните форми са Пътен лист (генерира се автоматично), Месечни разходи по автомобил, шофьор (на километър, на час), Работен дневник (ИА
АА го изисква за автомобили над 3,5 т), отчитане
на пробег, изразходвано гориво, километри за
служебно и за лично ползване. Отчитането на изминатите километри и отработените часове по отделни държави е форма, чието ползване става все
по-наложително при командировките в чужбина.
Изчислението на маршрути е функционалност, в която фирмата е по-силна от конкурентите си с даването в повече на разходите за шофьо-
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ра, за автомобила, за пътните такси по избрания
маршрут. Към момента на представянето тези
изчисления за България не се правят.
Приетият маршрут може да се прати на шофьора като директна инструкция и навигацията
ще го води точно по него.
Модулът, който оценява стила на шофиране,
сравнява постиженията на отделните водачи в
парка и ги класира. Дебютирал преди 4 години,
този модул се радва на растящ интерес, тъй като
доброто управление на автомобилите намалява и преките разходите по автомобила (гориво,
гуми, масла), и косвените, свързани с поддръжката му, в т.ч. и резервни части. Като допълнителна функционалност фирмата предлага и сравняване с шофьорите на всички клиенти на Frotcom.
Модулът за контрол на разходите за гориво
използва измерване на наличното количество в
резервоара със стандартните сензори на автомобила и гарантира отклонение до 5%. Грешката
може да се намали до 2% с поставяне на допълнителни датчици. Възможно е сравнение между
показанията на системата и въведеното количество гориво по бележките от зареждане на бензиностанции.
Десетки други модули могат да бъдат добавени по искане на клиентите.

Над какво работят във Frotcom
Набират популярност камерите, които представят случващото се в превозното средство и
край него. Все повече се прилагат камери за броене на пътници (в автобуси), за наблюдение какво се случва в салона с пътници, както и камери,

разпознаващи състоянието на водача (уморен,
разсеян, говори по телефон, пише SMS и др.).
Във Frotcom разчитат до септември т.г. да могат
да предложат за тестване подобни системи.
Интеграцията е друго направление. Множество фирми водят сметките по стар модел – с
Excel или с евтини, но не специализирани програми. Frotcom, заедно с партньори, предлага
разработване на програма за управление на почесто срещаните транспортни дейности, която
да позволи обхващане на цялата дейност. Тя, заедно с данните от телематичната система, до голяма степен оптимизира и автоматизира процесите във фирмата. Необходимо е един диспечер
да въведе данните за товара и да определи кой
автомобил ще го превози. Оттам нататък проследяването е автоматично. До 2 месеца и този
продукт ще бъде готов за тестване от заинтересуваните.

Толинг през Frotcom
Темата за участието на Frotcom в BGTOLL като
ДДД (Доставчик на Декларирани Данни) видимо
интересуваше мнозина присъстващи, но отговорите на повечето въпроси бяха в условно наклонение. Причината: начинът, по който е структурирана BGTOLL, дава на НДУ (националните доставчици на услуги) възможност да работят и без
ДДД и те могат да се възползват от нея. Системата трябва да заработи от 1 март, а евентуалното участие на Frotcom в нея минава през договаряне на приемливи за компанията условията с НДУ. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Изцяло нов продукт

Подобрена устойчивост на износване.
Най-добро поведение на мокра настилка в класа си.
март 2020
www.bridgestone.eu
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Минимален ръст в
регистрациите на нови
камиони в ЕС през 2019 г.
Регистрациите на нови товарни автомобили с допустима максимална маса над 16 т в Европейския
съюз през 2019 г. са 312 692, което означава ръст от 0,1% спрямо 2018 г. Данните са от
статистиката на АСЕА
Нови автомобили за работа на 3,5 тона, регистрирани в Европа през 2019 година
Страна
Австрия
Белгия
България
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Естония
Ирландия
Испания
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Нидерландия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Унгария
Финландия
Франция
Хърватия
Чехия***
Швеция

Промяна, %
-1,5%
6,6%
н.д.
9,5%
4,2%
21,9%
0,8%
-4,2%
3,0%
1,1%
-7,6%
-0,8%
-26,7%
-11,6%
16,5%
-3,3%
-5,2%
-3,1%
-6,8%
-19,2%
-16,4%
-15,7%
3,1%
1,5%
5,4%
-0,4%
7,4%

Над 16 т 2019/2018
7677 / 7722
9788 / 9095
н.д. / н.д.
42 838 * / 39 225
68 010 / 66 770
281 / 171
4540 / 4566
978 / 1005
1784 ** / 1697
20 463 / 19 899
18 993 * / 20 579
49 / 50
1043 / 1459
7266 */ 8178
1059 / 863
13 842 / 14 319
25 418 * / 27 445
4121 / 4156
6142 / 6656
3157 / 3846
2122 * / 2524
4759 / 5590
2911 / 2904
49 519 / 48 519
1150 / 1052
8130 *** / 7988
6652 / 6205

Промяна, %
-0,6%
7,6%
н.д
9,2%
1,9%
64,3%
-0,6%
-2,7%
5,1%
2,8%
-7,7%
-2,0%
-28,5%
-11,2%
22,7%
-3,3%
-7,4%
-0,8%
-7,7%
-17,9%
-15,9%
-14,9%
0,2%
2,1%
9,3%
1,8%
7,2%

Всичко ЕС

388 342 / 384 850

0,9%

312 692 / 312 483

0,1%

Исландия
Норвегия
Швейцария
Всичко EFTA
ЕС + EFTA

304 / 425
7411 / 7068
4291 / 4434
12 006 / 11 927
400 348 / 396 777

-28,5%
4,9%
-3,2%
0,7%
0,9%

190 / 258
5377 / 4911
3526 *** / 3624
9093 / 8793
321 785 / 321 276

-26,4%
9,5%
-2,7%
3,4%
0,2%

* Прогнозни данни
март 2020

Над 3,5 т 2019/2018
8082 / 8204
11 531/ 10 816
н.д. / н.д.
58 568 * / 53 467
98 399/ 94 404
428 / 351
5024 / 4984
1034 / 1079
2209 / 2104
24 575 / 24 305
23 622 * / 25 566
120 / 121
1110 / 1515
7327 * / 8290
1202 / 1032
15 448 / 15 967
28 317 / 29 870
4975 / 5133
6435 / 6903
3482 / 4308
2265 * / 2709
5276 / 6258
4020 / 3898
56 261 / 55 433
1472 / 1397
9852 / 9894
7308 / 6802

** Данни за над 17 т

*** Данни за над 18 т

ПАЗАР » МИНИМАЛЕН РЪСТ В РЕГИСТРАЦИИТЕ НА НОВИ КАМИОНИ...

С

поред статистиката на АСЕА (Асоциацията на европейските автомобилни производители) през 2019 г. в ЕС са регистрирани
312 692 нови товарни автомобила в категорията
над 16 т. През 2018 г. бройката е била 312 483.
Въвеждането на новите хармонизирани изисквания за определяне разхода на гориво (WLTP)
може и да е предизвикало колебания при новите
регистрации на превозни средства за работа в леката категория до 3,5 тона. Но опитът да се обясни
застоят в категорията над 16 тона с въвеждането
на новите, интелигентни тахографи от средата на
юни м.г., не е достатъчно убедителен.
Съществуват и други сериозни причини – застоят в европейската икономиката, притесненията, свързани с Пакет Мобилност, задълбочаващият се дефицит на професионални водачи. За някои
вероятно е парадоксален и фактът, че в годината,
в която трябваше да се реши проблемът Брекзит,
новите регистрации на камиони във Великобритания са се увеличили с почти десет на сто.

Големите
В тежката категория – от 16 тона и нагоре, смятана за индикатор за състоянието на икономиката, средният резултат за годината (+ 0,1%) се дължи на силното първо полугодие, докато през второто всеки месец е по-слаб от едноименния през
2018-а, за да стигнем до -13,6% през декември.
От ACEA твърдят, че от „ключовите“ пазари намаление в рамките на годината е имало единствено в Италия (-7,7%), въпреки че аналогична
(-7,4%) е ситуацията и на полския пазар, който от

доста време е пред пазарите на Италия и Испания. И през изминалата година най-голям пазар
на тежки товарни автомобили остана Германия,
следвана от Франция, Великобритания, Полша,
Испания и Нидерландия.
Една идея по-добре е обобщената ситуация
при товарните автомобили в категорията над 3,5
тона, където новите регистрации в ЕС през 2019а са се увеличили с почти едно на сто.
Каква е ситуацията у нас, след като според
АСЕА няма данни за тази ниша от българския пазар? Най-обобщена информация, в т.ч. по марки,
може да получите от сайт на вътрешното министерство, там товарните превозни средства над
3,5 тона не са разграничени по допустима пълна
маса. K

март 2020
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Лъвът скочи…

Новата гама камиони на MAN е готова за бъдещето

ABSTRACT IN ENGLISH

The Lion Jumped –
The New Range of MAN
Trucks Is Ready for the
Fututre
For 20 years the Munich manufacturer MAN Truck & Bus
has not had such a premiere,
renewing its whole range at
once. The new MAN models
were presented for the first
time on February 10 at the Port
of Bilbao, with a show worthy
for the occasion. What is new,
and what will be the benefits
for the transport companies as
well as the drivers?

март 2020

20 години мюнхенският производител MAN Truck & Bus не е имал такава
премиера, обновявайки цялата си гама наведнъж. Новите модели на MAN
бяха показани на 10 февруари за първи път на пристанището в Билбао с
подобаващо шоу. Какво е новото и какви ще са ползите за транспортните
фирми и за водачите

К

огато дълго очакваш нещо, може и да се
разочароваш. Не е такъв случаят с новата
гама на MAN обаче. Грандиозната премиера на пристанището в Билбао съответстваше изцяло на момента.
Ето го. Появява се новият MAN TGX. При първия поглед към дизайна отвън няма да кажеш:
Уау, това е невероятен шедьовър, но когато се
вгледаш втори път, виждаш, че е мислено много прецизно.Първо, по отношение на аеродинамиката, което, естествено, е важно за по-ниския
разход. Второ, по отношение на цялостната визия. Запазено е излъчването на типичния MAN –
строг, с изчистени линии, надежден немски камион, който съответства на символа на лъва,
стоящ на предната решетка.

Как е разработен
Проектът за разработката на новия MAN стартира преди 5 години. Още тогава се дефинират
четири основни „стълба“, около които да бъде
създадена новата гама:
)) отлично работно място за водача;
)) много добра ефективност и икономичност;
)) оптимизирана работа и сервизиране;
)) силно партньорство с клиентите.
И това може да се види отразено в новите модели. „Съхрани това, което е изпробвано и работещо, и го направи още по-добро, ако е възможно.“ Това е философията на новото поколение камиони на MAN, базирано на познатите модели и серии.

ПРЕМИЕРА » ЛЪВЪТ СКОЧИ… НОВАТА ГАМА КАМИОНИ НА MAN...

Дългоочакваната премиера на
новата гама на MAN се състоя
в Билбао на 10 февруари

март 2020
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Запазено е излъчването
на типичния MAN –
строг, с изчистени
линии, надежден
немски камион, който
съответства на символа
на лъва, стоящ на
предната решетка

март 2020

Обновена е цялата гама
Важен факт е, че се обновява цялата гама –
моделите от сериите TGL, TGM, TGS и TGX с допустима максимална маса от 7,5 до 41 тона идват с 8 различни нови кабини и с точните шасита и силови линии. Първо на пазара се появява,
разбира се, флагманът за превози на дълги разстояния – TGX, върху който спираме вниманието си сега. Новите модели от серията MAN TGX
са лесно разпознаваеми с широките си, удължени и високи кабини. Както и досега, новият MAN
TGX предлага избор от три серии двигатели с бо-

гата гама от мощности. Първокласният MAN D38
е с мощност до 640 к.с.; средният клас MAN D26
е от 430 к.с. до 510 к.с.; а за леки превози на дълги разстояния помощникът е MAN D15 – с от 330
до 400 к.с.

До 8% по-нисък разход
Едно от обещанията на MAN е, че новите модели ще са значително по-икономични. Типичният влекач 4х2 с двигател D26 Евро 6d от новото поколение камиони на MAN ще изразходва до 8% по-малко дизел от аналогичен влекач с

ПРЕМИЕРА » ЛЪВЪТ СКОЧИ… НОВАТА ГАМА КАМИОНИ НА MAN...
Новото контролно табло
впечатлява с удобството и
функционалността си

Вляво – Два цифрови
дисплея изпъкват на
контролното табло.
Панелът с инструменти е
кристално ясен
Вдясно – Смарт
селекторът е важна
част от новостите в
интериора на новия
MAN TGX

двигател Евро 6с. Това се случва благодарение
на модернизираните двигатели Евро 6d, оптимизирани двигателни мостове, подобрена аеродинамика и GPS-базираната система за круиз контрол.

Едно кръгче с новия MAN TGX
Имам възможност за едно кратко кръгче зад
волана на новия TGX по хълмистите магистрали
около Билбао. Първото впечатление от сядане-

то зад кормилото – усещането за удобство, някак си всичко си е на мястото, контролното табло
е ясно и всичко е на една ръка разстояние, няма
множество бутони, както беше при предишния
модел. Седалката сякаш ме обгръща и водачът
става неразделна част от това работно място.
Разбира се, дали това усещане за удобство се
запазва и след 10 часа зад кормилото, тепърва
предстои да се разбере. Но още от първия поглед е ясно: подобрението на вътрешния интериор е страхотно.

Вляво – Качеството
на материалите
и изпълнението
вътре в кабината са
впечатляващи
Вдясно – Паркинг
спирачката вече е
електронна

март 2020
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1–В
 ратата се отваря на 900
и качването в кабината е
удобно
2–С
 тези бутони от
вътрешната страна на
вратата водачът може да
зададе някои функции,
без да се качва в кабината
3–Н
 овият интериор включва
повече удобства за водача
4 – Лостчето за управление на
предавките и ретардера
вдясно от кормилото
5–П
 оставката на смарт
селектора може да се
прибира и това създава
още повече пространство
в кабината
6–Н
 алични са различни
варианти за захранване
и включване на
допълнителни устройства
март 2020

От MAN очевидно са се вслушали в оплакванията на клиенти и шофьори. Липсва голямата механична паркинг спирачка, заемаща място на пода на кабината. Тя не просто е преместена на контролното табло, но вече е и електронна. На таблото липсва и кръглия селектор за превключване на предавките – последното става от
лостчето вдясно от волана – както при Скания. И
тук то е многофункционално – с него се задейства и 6-степенният ретардер. Хардуерно предавателната кутия е същата като другата марка от
групата Traton, но управлението и съчетаването
на работата ѝ с двигателя и силовата линия е работа на MAN.
По отношение на контролното табло MAN е
поел по пътя на другата немска марка от Щутгарт. На контролното табло изпъкват два цифрови дисплея. В първия момент панелът с инструменти е леко озадачаващ – на оборотомера, който е вдясно, оборотите се увеличават по посока
обратна на часовниковата стрелка, а не както е
обикновено – по посока на часовниковата стрелка. Но след като се възприеме този факт, пане-

лът с инструменти става кристално ясен. Всичко
е семпло и подредено. Очевидно е и че качеството на дисплея е много високо.
Инженерите от MAN са преценили обаче, че
работата с touch екрани не е най-удобна по време на движение на автомобила и за това въвеждат т.нар. смарт селектор. Смарт селекторът
е една от важните новости в интериора на новия MAN. Всъщност той е нещо като компютърна мишка – с негова помощ водачът си избира
функциите от менюто на десния дисплей лесно,
удобно и интуитивно, като ръката на водача остава стабилна върху специалната поставка.
Почти същото той може да направи и от бутоните на многофункционалния волан, като наблюдава изборите си директно на панела с инструменти. Кормилото е много стабилно и удобно.
Бутоните на него са ясно диференцирани – отляво за системите за управление, отдясно – за менюто, телефона и системата за забавление.
Огледалата – това са същите големи стари огледала, в които се вижда много добре назад, но
които леко затрудняват видимостта вляво и вдя-
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Новата гама с един поглед
MAN TGL
Обща допустима маса
Двигатели

MAN TGM

7,5 – 12 t

MAN TGS

12 – 26 t

MAN TGX

18 – 41 t

18 – 41 t

D15 6-цилиндров 330/360/400 к.с.

D15 6-цилиндров 330/360/400 к.с.

D26 6-цилиндров 430/470/510 к.с.

D26 6-цилиндров 430/470/510 к.с.

D08 4-цилиндров 160/190/220 к.с.
D08 6-цилиндров 250 к.с.

D08 6-цилиндров 250/290/320 к.с.

D38 6-цилиндров 540/580/640 к.с.
Мостове
и задвижване

Двуосен on-road

Двуосен on-road,
задвижване на вс. колела
Триосен on-road

Кабини

Двуосен on-road, MAN HydroDrive,
задвижване на вс. колела

Двуосен on-road,
MAN HydroDrive

Триосен on-road, MAN HydroDrive,
задвижване на вс. колела

Триосен on-road

Четириосен on-road, MAN HydroDrive,
задвижване на вс. колела

Четириосен on-road

CC

CC

NN

GN

FN

FN

FN

GM

FM

FM

FM

GX

DN

DN

Обяснение за кабините
Първа буква

Ширина (mm)

Дължина (mm)

C – компактна

2240

1620

N – за къси разстояния

2240

1880

F – за дълги разстояния

2240

2280

D – за екипажи

2240

2790

G – кабина с голям размер

2440

2280

сно. Все пак позицията им е прецизирана, има
по-голямо разстояние между тях и А-колоната
на кабината, така че слепите зони са по-малко. В
идните месеци производителят от Мюнхен също
ще предложи възможност за замяна на класическите огледала за обратно виждане със система
от камери и дисплеи вътре в кабината. Но ще се
предлагат и двете опции.
Силовата линия не е променена в новия TGX,
но това не е лошо. Така или иначе с въвеждането
на двигателите Евро 6d и 12+2 степенната предавателна кутия от Скания, нещата вече много
се подобриха по отношение на икономичност и
плавна работа. Моделът, който карам, е с двигател с мощност 470 к.с. – впечатляват плавността
при ускоряването и ниския шум в кабината.

Защо новият MAN е надежден?
Едно от нещата в новата гама на MAN, което
не се вижда отвън, е изцяло новата електрическа и електронна архитектура. Тя е изградена на
базата на централизирано управление от модерен компютър и основната част от софтуерния ѝ
код за управление е писан вътрешно от специалисти от MAN. Този факт предполага прецизно и
оптимизирано управление на различните модули и осигурява добра надеждност.
Тази нова електрическа архитектура позволява значително по-добро взаимодействие между всички сензори, инсталирани в камиона. Вече
съществуващите помощни системи за водача
сега работят по-ефективно и се допълват една
друга. Същевременно новата електрическа система осигурява добра основа за бъдещи приложения, свързани с автономно управление.
Освен това новите модели са преминали над
4 млн. километра в тестове в различни климатични условия.

Втора буква

Височина (mm)

C – компактна

1645

N – ниска

1737

M – средна

2035

X – висока

2260

Кога ще е в България?
Заводът в Мюнхен е готов за производството
на новия модел. Подготовката тече от доста време насам и се изразява в сериозни инвестиции.
От една страна, в закупуването на множество роботи за производствената линия и изключително модерно оборудване за бояджийни камери и
защита от корозия, а от друга страна – в оптимизиране и прецизиране на производствените
процеси. Първите демокамиони от новия MAN
ще пристигнат в България в края на април, през
май българските превозвачи ще могат да ги видят на живо и да ги тестват.

VIDEO

Ще се предлага ли още и
предният модел?
Да, цялата моделна гама от досегашните модели ще се произвежда 18 месеца паралелно с
новите камиони и ще може да се поръчва до средата на следващата година.

С две думи
От кратките си впечатления по време на премиерата определено мога да кажа, че мюнхенският лъв се е засилил и е направил добър скок
напред. Той не предлага камиони с най-много
нововъведения на пазара, но е направил всичко
необходимо, за да може клиентите и любителите
на марката MAN да имат един надежден и модерен камион, който да отговаря максимално прецизно на техните нужди. Или както заяви Йоахим
Дреес, главният изпълнителен директор на MAN
Truck & Bus: „Вярваме, че сме повече от добре
подготвени за бъдещето.“ K
Снежина БАДЖЕВА
Билбао – София
март 2020
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В АВАНС

Volvo пуска на пазара
четири нови камиона
В началото на март Volvo Trucks прави най-голямата премиера в историята си – обновени са
наведнъж четири модела. „Подгряването“ за премиерата става чрез разпространяването на
атрактивен филм
Рогер Алм, президент на Volvo Trucks:
Това е най-мащабното пускане на пазара на
нови модели от Volvo Trucks

март 2020
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Това не е фотомонтаж, инженерите от Volvo наистина са построили колосална 15-метрова, 58-тонна кула от камиони,
подреждайки четирите нови модела един върху друг, за да демонстрират мощността и здравината на новите товарни
автомобили и са заснели с тя специален филм

В

индустрията на товарните автомобили
пускането на пазара на един камион е голям дългогодишен проект. Но излизането
на четири модела едновременно е рядко срещано. За да подготви публиката за грандиозната си премиера, Volvo Trucks направи грандиозен филм.
Инженерите от Volvo са построили колосална
15-метрова, 58-тонна кула от камиони, подреждайки четирите нови модела един върху друг, за
да демонстрират мощността и здравината на новите товарни автомобили. В допълнение най-отгоре на четирите камиона застава президентът
на Volvo Trucks – Рогер Алм. И отгоре на всичко
тази кула се движи.
Филмът беше пуснат един ден преди официалното обявяване на европейския пазар на гамата тежкотоварни камиони Volvo FH, Volvo FH16,
Volvo FM и Volvo FMX. Четирите камиона представляват около две трети от продажбите на Volvo
Trucks.
Необичайният филм е заснет през нощта и започва с показване на кулата от камиони като огромен, светещ в далечината монолит. По-нататък виждаме вълци на преден план и зърваме за
малко жена водач. С приближаването към кулминацията на филма, изпълнена с дим и светлинни ефекти, виждаме, че човекът, който стои върху кулата от камиони, всъщност е президентът на
Volvo Trucks Рогер Алм.
„Това е най-мащабното пускане на пазара на
нови модели от Volvo Trucks. Те ще имат огромно

влияние върху рентабилността и способността
на нашите клиенти да се конкурират както за бизнес, така и за най-добрите водачи. Свикнал съм
да контролирам нещата, но за мен снимането на
кулата от камиони определено беше необичаен
работен ден. Нека го кажа така – изпитвам известен респект към височините. Аз съм земен човек“, казва Рогер Алм, президент на Volvo Trucks.
Филмът е заснет в края на 2019 г. на полигон
извън родния град на Volvo, Гьотеборг, Швеция.
Както кулата от камиони, така и по-голямата част
от визуалните ефекти са истински, включително
димът и светлините, което е показано във филм
зад кадър.
За проектирането и изграждането на кулата е
работил цял инженерен екип. Бил е необходим
около месец, за да се проектира и изгради тя и
специалистите да се уверят, че е безопасно „кулата“ да се движи. Това става възможно най-вече
благодарение на якия строителен камион Volvo
FMX и новия му спомагателен мост с товароносимост 38 тона. Volvo FMX е най-отдолу и отгоре върху него са качени останалите три камиона.
Поддържането на постоянна скорост и посока
при движението са постигнати чрез технологията Volvo Dynamic Steering и много опитен водач
на камиони. K
Очаквайте в следващия брой пълни технически подробности какво е новото в новите модели на Volvo директно от централата на
Volvo в Гьотеборг.

VIDEO

ABSTRACT IN ENGLISH

Volvo Launches Four
New Trucks on the Market
At the beginning of March, Volvo Trucks the biggest premiere
in its history – four models are
renewed at the same time. As
warming-up for the premiere,
an attractive video is distributed online.

март 2020
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Volvo Trucks празнува
20 години в България
Световно известният шведски бранд за цялостни транспортни решения Volvo Trucks отбелязва
20 години от стъпването си на българския пазар. През тези години развитието е непрекъснато и
устойчиво, дори и в трудните моменти

Volvo Trucks България
представи и специална
серия камиони, посветени
на годишнината, с
отличителен дизайн и
характеристики, свързани
с оптимална горивна
ефективност, комфорт
за водача и максимална
производителност

Volvo Trucks България
през годините

ABSTRACT IN ENGLISH

Volvo Trucks Celebrates
20 Years in Bulgaria
The world-renowned Swedish
brand for complete transport
solutions Volvo Trucks marks
the 20th anniversary since its
establishment on the Bulgarian market. Through all these
years, its development is a
continuous and sustainable
process even in difficult times.

март 2020

Volvo Trucks България поставя началото на
дейността си на нашия пазар преди 20 години с
малък екип и един сервиз – в района на летище
София. През 2006 г. компанията открива първи
собствен сервизен център в столицата, построен и оборудван изцяло по международните стандарти на марката. Две години по-късно отваря
врати сервизен център в Бургас, не закъсняват
и сервизни локации в Пловдив (открит през 2011
г.), Варна (2015 г.), както и допълнително сервизно хале в София (2016 г.). През последните три
години, Volvo Trucks продължи да следва своята
цялостна стратегия за устойчиво развитие, модернизация и увеличаване на капацитета на сервизната мрежа в страната, влагайки 2 млн. лева
в новия си сервизен център в Бургас, открит през
2017 г. Следва сервизна база във Велико Търново, която отваря врати през есента на 2018 г. и откриване на собствен сервиз в Пловдив през май

2019 г. С това общата инвестиция за развитието
на сервизната мрежа у нас надхвърля 12 млн. лв.
Днес екипът на Volvo Trucks в България наброява над 160 души и компанията планира да отпразнува годишнината си със специално събитие през месец април.

Инициативи по повод
годишнината
По случай годишнината Volvo Trucks България планира поредица от инициативи в течение
на цялата година. За цялата си сервизна мрежа в
страната компанията предоставя специални условия при подписване на договори за следпродажбено обслужване. Кампанията се провежда
под мотото „Тук за теб“ и предвижда месеци на
отворените врати в сервизните центрове в страната. Стартът бе даден в сервизен център Бургас
през месец февруари. През месец март „светлините на прожекторите“ са насочени към сервизен център Варна, а април е месецът на серви-
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За цялата си сервизна мрежа в страната компанията предоставя специални условия при подписване на договори за
следпродажбено обслужване. Кампанията се провежда под мотото „Тук за теб“ и предвижда месеци на отворените врати в
сервизните центрове в страната
оптимална горивна ефективност, комфорт за водача и максимална производителност.
В края на април Volvo Trucks България ще
представи и новите модели Volvo FH, Volvo FH16,
Volvo FM и Volvo FMX на клиентите си и местния
пазар, като част от честването на 20-годишнината на компанията, а през есента са планирани активности с основен фокус върху водачите, които са в центъра на развойната дейност на новите
продукти на Volvo Trucks. K
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зен център Велико Търново. Сервизен център
София избра месец май, а юни и началото на лятото бележат месеца на сервизен център Пловдив. В съответните месеци Volvo Trucks предоставя ваучери за безплатна диагностика в комбинация с допълнителни отстъпки за обслужване,
консумативи и вложени в сервиза части.
Volvo Trucks България представи и специална
серия камиони, посветени на годишнината, с отличителен дизайн и характеристики, свързани с
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Просто по-ефективна
в н о ст
POWER CURTAIN: Ние опростяваме конструкцията на платформата със завеси по-голяма ефекти
в о ст
чрез изключително здрави високотехнологични брезенти и за сметка на това
ма гъвка
+ по-голя
ба
се отказваме от дъските – при пълна товароносимост. Вие товарите по-бързо,
ма печал
+ по-голя
разпореждате се по-гъвкаво и транспортирате по-ефективно – при това спесCURTAIN
= POWER
тявате гориво и разходи за резервни части. www.cargobull.com/bg
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ЮБИЛЕЙ
Тази година фирма
ИПО ООД отбелязва
своя 30-и юбилей.
Основана през
май 1990 г., с
утвърдени позиции
в индустриалния
бранш в България и
на международния
пазар, компанията
продължава да
отстоява принципите
си: лоялност към
своите клиенти и
безкомпромисно
качество на всички
продукти и услуги в
своето портфолио

30 години ИПО

В
ABSTRACT IN ENGLISH

IPO Ltd. Celebrates
Its 30th Anniversary
The company is a dealer for
Bulgaria of Cummins Inc., Yanmar, Allison and other manufacturers whose products are
serviced and repaired. An authorized Bosch Diesel Center
is working at the service facilities in Sofia to diagnose and
repair all Bosch fuel systems.
IPO’s Diesel Center is an authorized service provider for
fuel systems of both Delphi and
Siemens-VDO. With 30 years
of experience in metal casting
and metalworking, IPO Ltd. is
an established manufacturer
and supplier of services and
spare parts for mining companies in Bulgaria and the European Union.

март 2020

първите години след основаването си основна дейност на компанията e производство и ремонт на резервни части за минни и минно-обогатителни машини. На база натрупания опит в сферата на производството и в
отговор на непрекъснатото търсене на резервни части за машиностроителната, миннодобивната, строителната промишленост, енергетиката, агробизнеса, корабостроенето и транспорта
започва да се развива второто основно направление – дилърството.
Повече от 20 години фирма ИПО представлява на българския пазар редица световно утвърдени производители на индустриални машини и агрегати. През 1998 г. Cummins Inc., световен лидер в проектирането и производството на дизелови двигатели за индустриални приложения, избира ИПО ООД за свой официален
дилър за България. В портфолиото на фирмата
се нарежда и дилърството на утвърдения японски производител на индустриални двигатели
Yanmar, както и на производителя на автоматичните предавателни кутии Allison. Водещият американски производител на дизелови генератори
Cummins Power Generation (CPG), част от групата
на Cummins Inc., също избира ИПО ООД за свой
дистрибутор на българския пазар.
На разположение на клиентите на фирмата е
надеждната и добре развита сервизна мрежа в
страната. Всеки един сервиз е оборудван с всички необходими оригинални стендове и инструменти за извършване на сервизно и гаранционно обслужване, за частични и основни ремонти
на всички модели двигатели Cummins и Yanmar,
генератори CPG и предавателни кутии Allison.
Освен стационарните сервизи в София, Карло-

во, Варна и Панагюрище, ИПО ООД разполага
и с напълно оборудвани мобилни сервизи, които могат да извършват сервизно обслужване или
частични ремонти на място при клиенти във всяка точка на България.
Специално проектираната за сервизна дейност сграда на 5 нива в София помещава специализираните сервизи за двигателите Cummins,
Yanmar, скоростните кутии Allison и дизеловите
генератори Cummins Power Generation. По двигателите Cummins, Yanmar и скоростните кутии
Allison тук се извършва техническо обслужване
(ТО), както и гаранционни, текущи и основни ремонти. Сервизът разполага с всички необходими диагностични софтуерни програми за специализирана диагностика нa двигателите и предавателните кутии, както и със специализирани
стендове за техния ремонт и изпитване. Поддържаният склад с голямо разнообразие от оригинални резервни части и консумативи, заедно с
готовността на сервизните автомобили, гарантират на клиентите експресно обслужване. Постоянният достъп до централните складове на
Cummins, Yanmar и Allison и близкото партньорство с производителите, от друга страна, осигуряват доставката на неналични резервни части
до 3 дни от поръчката.
В сервизната база в София се помещава и
оторизираният Bosch Diesel Centre, който извършва диагностика и ремонт на всички горивни системи Bosch. От 2015 г. дизеловият център
на ИПО ООД е оторизиран сервиз за горивните
системи и на Delphi и Siemens-VDO, покривайки
целия им продуктов диапазон. През 2018 г. фирмата се разраства с още едно представителство:
ИПО ООД става официален оторизиран сервиз

ЮБИЛЕЙ » 30 ГОДИНИ ИПО
за автобусите Temsa за България. За тези автобуси, срещани
в градски и междуградски транспорт, сервизът предлага пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване и ремонт.
Oбновеният през 2015 година централен сервизен комплекс на фирмата, базиран в Карлово на площ от 1200 кв.
м., също дава възможност за извършване на диагностика,
техническо обслужване и ремонт на двигатели Cummins и
Yanmar, предавателни кутии Allison и дизелови генератори
Cummins Power Generation. Обособени са зони за разглобяване, измиване, настройка и калибровка за отделните части и възли. С помощта на осемтонен мостов кран отделните
елементи се транспортират в различните сектори. Сградата
бе отличена от конкурса „Сграда на Годината“ 2015 със специалната награда за индустриална сграда, отличаваща се с
изключително иновативен дизайн и архитектура.
Производствената дейност на фирмата е съсредоточена
в Карлово. Тя обхваща металолеене на детайли и резервни
части от черни и цветни метали, механично производство и
производство на заваръчни конструкции за минната, миннообогатителната, строителната, пътностроителната индустрия и др. С вече 30 години опит в металолеенето и металообработването, фирма ИПО ООД е считана за утвърден производител и доставчик на услуги и резервни части за минните компании в България и Европейския съюз. С течение на
времето предприятието започна засилено да специализира
в производството и доставката на оборудване, което в много случаи изисква нестандартни решения, свързани с решаването на производствените задачи, възникнали пред клиентите. Основната производствена дейност на предприятието е заложена в създаването на висококачествени малки и
средни серии детайли от черни и цветни метали с груба или
окончателна механична обработка. Надеждното оборудване намира широко приложение при машини и съоръжения в
различни сфери на минната, строителната, пътностроителната, селскостопанската, транспортната индустрия и енергетиката.
Някои от най-широко разпространените детайли, произвеждани от ИПО, са резервни части и екипировка за минно
и флотационно оборудване, също така и висококачествени
зъби, корони и ножове за пътностроителни, земекопни и кариерни машини; облицовъчни плочи от високоизносоустойчиви стомани за мелници във флотационни фабрики и др.
Постоянството е един от основните приоритети на компанията, благодарение на който тя продължава да обслужва клиенти в широк диапазон от индустриални сектори. Компанията ежегодно реинвестира в обновяване и модернизиране на
техническата база, обучение и квалификация на своите специалисти и в нови бизнес направления.
Успоредно и неразделно от целите за икономическо развитие и растеж, компанията залага като основополагащ
принцип на своята политика и опазването на околната среда, и осигуряването на здравословни и безопасни условия
на труд. Значителни усилия и ресурс се отделят ежегодно
за съблюдаването на най-високите стандарти и изисквания
в тези направления. Така през 2014 г. ИПО ООД стана първото българско производствено предприятие с легализирано комплексно разрешително от РИОСВ. Този превантивен
инструмент гарантира недопускане или намаляване на емисиите на вредни и опасни вещества в атмосферата, водите
и почвата. По този начин се осигурява и законосъобразното управление на отпадъците от промишлени дейности с цел
опазване качеството на околната среда.
През последните 30 години всяко ново направление на
предприятието, добавено към дейността, следва неговите
основни принципи за високо качество на всички предлагани
услуги, лоялно отношение към клиентите си и грижа за техните бизнес нужди. Всичко това се поддържа през годините
благодарение на екипите на всяко едно направление в компанията. Някои от специалистите са част от ИПО ООД от самото създаване на дружеството и това е най-ценното, с което фирмата разполага. K

ИПО участва
на избрани
международни
и български
изложения
Сервиз Allison
обслужва и ремонтира
автоматични скоростни
кутии от марката

Cummins
Power
Generation
– сериозни
продукти за
сериозни
клиенти

Сградата на ИПО в София е специално
проектирана и за сервизна дейност
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Daimler: Бъдещето е
електричество и водород
Daimler е пионер в разработката на електрически задвижвани автомобили за работа и на снимката е показана цялата
гама от е-превозни средства на автомобилния гигант

Във време на бурни промени всеки би искал да има кристална топка, в която да види бъдещето и
да се подготви. По-реалистично е обаче да чуем какво казват тези, които определят тенденциите. А
Daimler определено е един от тях

А

ко мога да обобщя с няколко думи посланието, което Мартин Даум, председател на
Борда на директорите на Daimler Truck, предаде по време на годишната си среща с журналисти от цяла Европа, това ще бъде: НЕлеки няколко следващи години по отношение на продажбите, много инвестиции в нови технологии, НЕ на камионите на газ, ДА на камионите, задвижвани с батерии и горивни клетки, и
силно ДА на автономните камиони. Ето как изглеждат тези тенденции в по-разширен вид.

Пазарите
забавят темпо
ABSTRACT IN ENGLISH

Daimler:
The Future is
Electricity and Hydrogen
In a time of turbulent changes,
everyone would like to have
a crystal ball in which to see
the future, and to prepare for
it. But it's ,ore realistic to listen
to those who define the trends.
And Daimler is surely one of
them.
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Daimler Truck завършва 2019 г. с общо продадени 489 000 камиона и 2,5 млрд. евро оперативна печалба. Това е трета поредна рекордна година за автомобилния гигант. Но… следващите няколко години продажбите в Европа и Северна Америка ще са по-ниски поради нормалната цикличност на икономиката. Прогнозата на
Мартин Даум е, че пазарите ще се нормализират
след 2022 година. За да се поеме този спад, се
предприемат редица мерки, от които най-драстични са в Европа – общо разходите трябва да
се намалят с 550 млн. евро до 2022 г. Същевременно обаче инвестициите в новите технологии
се запазват и се планират около 1,7 млрд. евро
през 2020 и 2021 г. В кои точно нови технологии
ще отидат тези инвестиции?

Електрификация
и пак електрификация
ЕС вдигна много високо летвата пред камионите, що се отнася до CO2 емисиите – до 2025 г.
последните трябва да се намалят с 15%, а до
2030 – с 30%. Това звучи много добре като идея
за един по-чист свят, но не е толкова лесно за реализиране от техническа гледна точка. Според
Мартин Даум, каквито и подобрения да се правят по дизеловите двигатели, те са стигнали до
лимита. Според шефа на Daimler Truck два са източниците на задвижваща енергия за камионите в бъдеще, с които е възможно да се постигнат
изискванията за 30% намаление на CO2 емисиите – това са батериите и горивните клетки с водород. Автомобилният гигант няма да разработва и да залага на камиони, задвижвани с природен газ, защото с тях не може да се реализират
заветните 30%.

eActros и eEconic
От 2018 г. насам се провеждат интензивни полеви тестове в Германия и Швейцария с електрическия eActros и вече са изминати доста километри. Какви са изводите? Обхватът от около 200 км
без зареждане е достатъчен, камионите работят
добре при пиковете в температурите през лятото и през зимата, водачите ги предпочитат заради лесното управление и ниския шум. Серийно-
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то производство на eActros се планира да стартира през 2021 г.
През същата година ще започнат и полеви тестове на изцяло електрически задвижван eEconic. Той
ще е базиран на eActros, а Mercedes-Benz залага
на него, защото електрическите комунални машини бързо ще намерят място в големите градове, тъй
като са CO2 неутрални и много тихи.
Същевременно, за да навлязат електрическите камиони по-широко, е нужна необходимата инфраструктура от зарядни станции. Ето защо Daimler
Truck стартира инициатива за изграждане на подобна инфраструктура, като първоначалният фокус
е изграждане на зарядни станции в депата на транспортните и логистичните фирми.

Какво става с водорода?
Ясно е обаче, че за превози на по-дълги разстояния електрическите камиони няма да са достатъчни.
Какво е решението, което предлага Daimler? Горивните клетки с H2 допълват задвижването само с батерии и така разширяват обхвата на камионите. Така
че въпросът не е електрически или водородни камиони, а по-скоро за какво ще се използват камионите. Следователно в близкото бъдеще камионите за
по-къси разстояния – примерно за дистрибуция ще
са изцяло електрически, а тези за по-дълги разстояния ще бъдат електрически с горивни клетки. Разбира се, неяснотите остават много, но Мартин Даум
смята, че цената на водорода значително ще падне
в бъдеще. Първите модели с водород от Daimler ще
са базирани на Fuso.

Мартин Даум, председател на Борда на директорите на Daimler Truck:
Следващите няколко години продажбите в Европа и Северна Америка ще
са по-ниски поради нормалната цикличност на икономиката

Ще има ли скоро автономни
камиони?
Daimler e една от компаниите, които направиха
първите демонстрации на автономни камиони още
през 2014 г. А миналата година по време на изложението CES 2019 обявиха курс към автономни камиони от ниво 4, т.е. изцяло автономни камиони, в които ще се инвестират над 500 млн. евро. Автономните
камиони ще намерят приложение в затворени области като мини, пристанища и други, по магистралите
и в градски условия. Разработката на автономни товарни автомобили за затворени области е най-лесно постижима, но според Daimler това е много тясна ниша на приложение и на практика няма да окаже
решаващо влияние върху транспорта. Приложението в градска среда пък е твърде сложно и изисква съобразяването с прекалено много фактори. Ето защо
Daimler залага на концепцията автономни камиони
от хъб до хъб по магистралите и оттам дистрибуцията ще се извършва с „нормални“ камиони.
Стъпка по пътя за реализацията на тази концепция е придобиването през пролетта на 2019 г. на
фирмата Torc Robotics. Тя е известна с разработката си на система за автономно управление, наречена „Asimov“, която вече е тествана по реални пътища
и се е доказала с нула на брой инциденти. Ето защо
Daimler Truck и Torc Robotics от септември 2019 г.
вече са започнали съвместна разработка и тестване на автономни камиони от ниво 4 първоначално по
пътищата на Югозападна Вирджиния, близо до централата на Torc Robotics. И тези тестове ще се разширят в съвсем обозримо бъдеще по много от магистралите на южните щати. K
Снежина БАДЖЕВА
София – Щутгарт

Daimler Truck стартира инициатива за изграждане на инфраструктура от
зарядни станции за електрическите камиони

Пилотен проект Truck-ID & Truck Wallet подготвя камионите да могат
да се идентифицират сами пред различни машини и да плащат
самостоятелно. Технологичната основа на проекта е Truck Data Center с
криптографски процесор и банкова система с блокчейн технология
март 2020
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Как електрическата мобилност
променя автомобила
Електродвигател Voith – мощност и въртящ момент

Нм

Въртящ момент

к.с.

Мощност

кВт

Мощност (кВт)

P пост.
Р пик.
М пост.
М пик.

Въртящ момент (Нм)

32

Честота на въртене на коляновия вал (об./мин)

об./мин

об./мин

Продължават противоречивите коментари около постепенното преминаване към електрически
превозни средства и предполагаемите ползи от това за екологията. Списание КАМИОНИ е
представяло и ще продължи да представя фактите такива, каквито са. Вместо да обсъждаме
предимствата и недостатъците на начините, по които се осигурява захранването на
електромобилите – само от батерии или и с горивни клетки (на водород), както и на хибридите (ДВГ
+ батерия), ще се постараем да съпоставим силовите вериги на моторните превозни средства,
задвижвани с електродвигател и с двигател с вътрешно горене

С

иловата верига включва задвижващия
агрегат(и) и трансмисията. А от какъв вид
ще бъде трансмисията, колко сложна и с
какъв обхват – това зависи от задвижващия агрегат и от предназначението на транспортното
средство.

Сравнение между
характеристиките на дизелов
ДВГ и електродвигател
Няма да ги съпоставяме като принцип на
действие, нито като устройство или управление
на работата – разликите очевидно са огромни,
вместо това ще разгледаме онези характеристики, които занимават проектантите и производителите и са важни за потребителите на превозни
средства и други машини.
С най-голямо значение от външните характеристики и на двата типа двигатели са тяхната изходяща мощност и въртящ момент – показатели, които предопределят работоспособността и
максималната производителност на машините,
които задвижват.
март 2020

Примерите, които подбрахме, са от конкретни
модели измежду най-добрите на пазара в началото на третото десетилетие на ХХІ век:
)) Двигател Voith IPMSM – постояннотоков,
безчетков, синхронен, с постоянни магнити
(СДПМ/Синхронен Двигател с Постоянни Магнити). Основните показатели на този двигател,
който се вгражда в автобуси, произвеждани в
Европа, са:
)) Пикова*/краткотрайна мощност 340 кВт
(≈ 462 к.с.),
)) Мощност при продължително ползване – 160
кВт (217 к.с.),
)) Максимален въртящ момент – 3100 Нм,
)) Въртящ момент при продължително ползване
– 1600 Нм.
)) Максимална работна честота – 3800 об./мин.
Електродвигателите PMSM/СДПМ имат висока енергийна плътност, ефективност и ниски разходи за поддръжка, което ги прави привлекателен избор за производителите на електрически
и хибридни автомобили. За да се запази компак* Пиковата мощност е за краткотрайно ползване. Значително по-ниска е мощността, която
може да се ползва при продължителна работа.
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тен силовият тракт и да не се прибягва до многостепенни предавателни кутии, някои двигатели от този тип се изработват с постоянна мощност, която поддържат в широк честотен диапазон, стигащ до 12 000 об./мин.
За сравнение избрахме съпоставим по мощност и типичен представител на дизеловите двигатели – шестцилиндров, редови, с работен обем
13 л, номинална мощност 331 кВт/1900 об./мин
и въртящ момент от 2200 Нм в интервала между
950 до 1440 об./мин.
Видна е голямата разлика в стойностите на
максималния въртящ момент – 40,9% в полза на електродвигателя. Много по-важна обаче
е принципната разлика в начина, по който двата типа двигатели генерират своята мощност и
въртящ момент (фигурите на стр. 35).
Колкото и да бъдат усъвършенствани, двигателите с вътрешно горене, дори и без натоварване могат да работят устойчиво само в диапазона
над т.нар. „обороти на празен ход“, а при натоварване са използваеми над честоти на въртене
на коляновия вал от 800 и повече об./мин.
Съвсем друго е поведението на разглеждания
електродвигател: мощността стремително расте по линеен закон с развъртането на ротора до
около 1000 об./мин и над тази стойност остава
постоянна, докато роторът достигне максималната честота на въртене. Още по-удобен е въртящият момент – той е с максималната си стойност още при началото на завъртането на ротора
и тя се запазва до същите 1000 об./мин, докато
мощността не спре да се увеличава. В сухоземния транспорт максимален въртящ момент при
честоти на въртене, близки до нула, имаха парните двигатели на локомотивите допреди шейсетина години. Заслугата за този уникален резултат според Voith е на техния инвертор, осигуряващ максимален ток още в началния момент.
Самият IPMSM на Voith е много по-лек от аналога си с вътрешно горене – тежи 280 килограма
вместо около 1000. Освен това е и несравнимо
по-компактен (диаметър 430 мм и дължина 650
мм) от дизеловия си конкурент, чиито габарити
са от порядъка на 1330 х 860 мм и височина над
1100 мм. Правилно е към масата на тяговия електромотор да се причисли и тази на инвертора за
задвижването, която е няколко десетки килограма. Това устройство, което представлява силова
електроника с интегрирани контролери, е разположено в близост с електродвигателя и осигурява необходимото захранващо напрежение – докъм 800 В. В този случай инверторът е с водно охлаждане. Много високи са изискванията към уплътняването на корпуса на инвертора – то трябва да отговоря на клас на защита IP6K9*, т.е. да
бъде устойчиво на проникване на прах и да издържа на почистване с пара, както и със силна
водна струя, насочена към корпуса от каквато и
да е посока.
Още едно, много съществено предимство на
*К
 одът IP (Ingress Protection code) определя класа/степента на защита на електрическо оборудване и по този начин е свързан с неговата дългосрочна функционална надеждност.
Клас IP6K9 първоначално е разработен за пътни превозни средства, които се нуждаят от редовно интензивно почистване (напр. самосвали, бетон-миксери и др.), но се прилага и в
други области.
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електрическия двигател е отсъствието на неравномерностите при въртене, които са органично
присъщи на всички двигатели с вътрешно горене. За какво става дума? При редуване на процесите в 4-тактовия двигател възпламеняването на
сместа от въздух и гориво в началото на работния такт предизвиква ускоряване на въртенето
на коляновия вал. Обратното се случва през такта сгъстяване: съпротивлението на въздуха забавя въртенето на коляновия вал. Редуването на
тези явления поражда неравномерност на въртенето и колебания на въртящия момент. А колебанията създават усукващи вибрации, които се
предават към задвижването.
Моделът, по който протича този процес, зависи основно от:
)) Броя на цилиндрите и тяхното разположение
в двигателя (редови, V-образен, боксер) – неравномерностите са по-малки при повече на
брой цилиндри;
)) Начина на промяна на налягането в цилиндрите;
)) Геометрията и масата на компонентите на ДВГ,
на първо място от коляно-мотовилковия механизъм;
)) Натоварването на ДВГ и честотата на въртене
на коляновия вал.
Усукващите вибрации са вредни за автомобила, тъй като се предават, макар и в различна степен, към компонентите на цялата трансмисия,
а и на окачването на двигателя. Те са враг и на
комфорта. Техният ефект започна да се чувства
силно през последния четвърт век, когато се появи т.нар. даунсайзинг (ДВГ с по-малък работен
обем и брой цилиндри), а дори дизеловите двигатели с неголям работен обем получиха висок
въртящ момент при ниски честоти на въртене на
коляновия вал. Автомобилната индустрия реагира основно с вграждане на двумасови маховици,
които позволяват на трансмисията да работи поплавно, но са по-скъпи и неособено трайни.

Какво следва за трансмисията
При характеристики на задвижващия агрегат
от този тип не е необходим съединител, който с
приплъзването си при потегляне да компенсира
разликата между скоростите на въртене на коляновия вал (над 600 об./мин) и неподвижните детайли от трансмисията. А опасения от рода „Няма
ли колелата да боксуват при потегляне с максимален момент и недостатъчно сцепление?“ са
несъстоятелни: автомобилостроенето се научи
да ограничава въртящия момент към двигателните колела при коли с ДВГ, а при електрическо
задвижване това не е по-трудно, напротив. Не е
необходим и механизъм за обръщане посоката
на движение (заден ход).
Как обаче ще изглежда трансмисията, т.е.
всичко, което предава движението от електродвигателя до задвижващите колела? Този въпрос няма и не може да има еднозначен отговор.
Възможни са различни варианти в зависимост от
типа и предназначението на превозното средство, от неговите параметри, от разположението, мощността и броя на използваните електромотори, от броя и разположението на двигателните мостове (или колела с индивидуално задвижване), дали ще се използват и вече съществуващи компоненти и т.н.
Сигурно е, че в цитирания случай Voith IPMSM

Редуването на забавяне и ускоряване на въртенето
на коляновия вал при сгъстяване и разширение
поражда неравномерно въртене
не може да задвижва директно (Direct Drive) колелата на
каквото и да е пътно превозно средство без поне още един
редуктор (понижаваща предавка). Дори с нископрофилните гуми 275/70 R 22,5 за градски автобуси при 1000 об./
мин на двигателя и на колелата превозното средство ще
трябва да се движи с над 180 км/ч! От друга страна, колкото и голям да изглежда въртящият момент на електродвигателя, на натоварен автобус, който потегля при изкачване, е необходимо поне пет-шест пъти повече.
Споменавам тези факти мимоходом, тъй като проектирането на трансмисията е логичен и точен процес, основан
на баланса между необходимата и наличната мощност при
различните условия на работа на превозното средство.
При проектирането се отчитат показателите на двигателя, но и съпротивителните сили и моменти при движение
на автомобила. В изчисленията участват технически допустимата пълна маса на превозното средство (собствена + товар/пътници), максималната му скорост на движение, коефициентът на въздушно съпротивление, челната
площ, размерите (радиусът на търкаляне под товар) на гумите, както и сумата от съпротивленията, които превозното средство може да изпита (при придвижване, при изкачване на наклон, от съпротивление на въздуха, инерционни моменти на трансмисията и колелата). Пълната схема
включва дори съпротивленията при движение по неправолинейна траектория.
Множество компании се стремят да се наместят в производството на автомобили с електрическо задвижване,
но не всички от тях разполагат с достатъчен развоен, технологичен и производствен капацитет. Това е причина част
от продуктите да се проектират и изработват на база на
използване на готови компоненти, по принципа на игрите Lego, вместо с възли и агрегати, които да са създадени
специално за конкретно превозно средство и да осигуряват максимална ефективност.
Необходимо е време и натрупване на критична маса
от електрически превозни средства, след което и производството им да стане ефективно, и техническото им ниво
поне да се изравни с това на добрите конвенционални
днешни автомобили.
Електрозадвижването засега предоставя повече свобода при взимането на решения, затова не се учудвайте,
когато срещате информации за електродвигатели с твърде различни показатели или в едни електрически камиони
видите степенна предавателна кутия, а в други – не, както
и ако вместо двигателен мост, задвижван от 1 електродвигател, установите, че всяко от двигателните колела е със
собствен двигател и редуктор.
Електромобилността е в младенческата си възраст и
тепърва ще се развива. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Товарни автомобили
Основни услуги
Нашето портфолио за товарни автомобили включва следните услуги:
●Р
 емонт или замяна на стария
●Д
 иагностика и настройки на
агрегат с фабрично рециклиран
място
(exchange program):
● Анализ на маслото
● Резервни части
● Г аранционно и извънгаранцион● Техническа консултация
но сервизно обслужване

Товарни автомобили

Лекотоварни
автомобили и ванове
Ремонт, замяна и сервизиране на следните агрегати:
●М
 еханични трансмисии и
●П
 ТО
превключващи механизми
● К ормилни кутии
●А
 втоматизирани трансмисии и
● К ормилни помпи, валове и
управляващи блокове
цилиндри
●А
 втоматични трансмисии,
●М
 остове и диференциали
охладители на маслото и
●Р
 етардери / Интардери
контролни блокове
●Х
 идродинамични преобра●Р
 азпределителни предавки
зуватели на въртящия момент /
●Ъ
 глови трансмисии
Конвертори /
Нашите агрегати и резервни части се влагат в:
DAF, Bmc, Ford, IVECO, Renault, Scania, Hyundai, Hino, Isuzu, Kamaz, MAN, Nissan,
MAZ, Volvo Trucks, VW, Mercedes-Benz, Opel, Otokar, Rvi, Foton, Ginaf, Tata Motors,
Daimler Chrysler, Mitsubishi Fuso, Ashok Leyland, Asia Motor Works, Beiben, C&C,
Camc, Cnhtc, Dfl, Faw, Force Motors, North Benz, Shanghai Huizong, Dongfeng,
Golden Dragon, Jmcg, Vauxhall, Zna (Zhengzhou Nissan Automobile) и други.

Клиентите ни ползват следните предимства:
°
°

°
°
°

Директна връзка с производителя
Професионален ремонт извършен само с оригинални резервни
части, по стандартите на производителя, без компромиси в
качеството
Оригинални части, директно от производителя
Обслужване на агрегатитесамо с оригинални консумативи
Една година гаранция на всички ремонтирани агрегати

Аутомотив Текнолъджи
Солушън
София, ул. Андрей Германов 11
тел.: +359 2 4390880
www.ats-world.com
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Селекция от широка гама инструменти и
технически помощни средства,
използвани от TruckServices.
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Вносителите на ремаркета:
Сравнително добра 2019 г.,
умерен оптимизъм за 2020-а
По традиция в началото на всяка година списание КАМИОНИ прави преглед на ситуацията на
пазара за прикачен състав в България. Попитахме мениджърите на официалните представители
и вносители на основните марки ремаркета и полуремаркета у нас каква е била за тях 2019 г. и
какво очакват от настоящата година. За да бъде по-пълна картината, сме включили в анкетата и
компании, предлагащи хладилни агрегати, термоизолирани надстройки и различни трансформации
Георги Цветков, Шмиц Каргобул България (Schmitz Cargobull):

2019 г. беше сравнително добра, но същевременно и трудна за Шмиц Каргобул
България ЕООД. Пазарът беше нестабилен, като определени фактори повлияха за
спада от около 12% на целия пазар. Шмиц
Каргобул България ЕООД също бележи
спад в продажбите с около 12% спрямо
2018 г. Завършихме годината с издадени
общо 849 бройки, което е със 121 единици
по-малко спрямо 970 бройки през 2018 г.
Важното е, че успяхме да запазим пазарния си дял над 55%, както и през 2018 г. на
все по-конкурентния и „изискващ“ пазар в
България.
Бих искал да благодаря на всички наши
клиенти за тяхното доверие към нас!
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За поредна година
много голяма част от продажбите ни се падат на
брезентовите и термоизолационните полуремаркета благодарение на изключително високото им
качество, което води до
ниски експлоатационни
разходи и висока остатъчна стойност на вторичния
пазар. При продажбите на
брезентови полуремаркета успяхме да реализираме такива с новата технология на брезента Power
Curtain, която улеснява
процеса при товарене и
разтоварване, както и групирането на различни видове товари. При термоизолационните ни полуремаркета, за добрите
резултати допринесе високо-технологичното им
производство, както и непрестанното усъвършенстване и иновации
при редица компоненти: термопанелите с
нов тип пяна с повишен коефициент на изолация, олекотената самоносеща конструкция с късо шаси; разработването и налагането на нашия собствен хладилен агрегат,
предлаган със собствената ни телематична система, и договори за пълно сервизно
обслужване.
Очакванията ни за 2020 г. са по-скоро
песимистични. Според нас тенденцията на
спад ще продължи и през 2020 г., защото
има фактори и икономически индикации,
които могат да окажат негативно влияние
върху пазара. Надяваме се то да не бъде в
големи размери. Важното за нас е да за-

пазим водеща позиция на пазара в сложната ситуация и да бъдем близо до нашите клиенти.
Нашата бъдеща стратегия ни задължава
да се развиваме и подобряваме цялостното обслужване за нашите клиенти. И през
2020 г. Шмиц Каргобул България ЕООД ще
продължи да работи в насока за развитието на подразделенията ни за употребявани
полуремаркета и продажбата на оригинални резервни части.
За поредна година бележим ръст в продажбата на употребявани полуремаркета,
което оправдава усилията ни през последните години за предоставяне на качествена употребявана техника.
Продължаваме усилената работа за подобряване на услугата при продажбата и
доставката на оригинални резервни части.
Крайната цел е оптимизиране на процесите по: складиране, обработка, логистика и
доставка на резервни части, с което ще постигнем подобряване на цялостната услуга, която предлагаме на нашите клиенти.
Относно новите полуремаркета – продължаваме да предлагаме за нашите клиенти и опцията за доставка и сглобяване на нови брезентови полуремаркета в
България, които отговарят на всички заводски изисквания и стандарти на Schmitz
Cargobull AG. Това ни дава възможност да
бъдем още по прецизни и гъвкави при сроковете на доставка и поддържането на налични полуремаркета, с което успяваме да
намалим разходите по доставка за нашите клиенти.
Целият ни екип ще продължи да предоставя и налага на пазара всички наши водещи продукти, технологии и услуги.
Както винаги бих искал да пожелая на
нашите клиенти, партньори и колеги, здраве и успехи през 2020 г.

март 2020

40

АНКЕТА » ВНОСИТЕЛИТЕ НА РЕМАРКЕТА: СРАВНИТЕЛНО ДОБРА 2019 Г...
Невен Бончев, Унитрейлър (Kögel, Meiller, Knapen, Weka, Doll):

Няколко бяха факторите, които повлияха значително на пазара на прикачна техника в България през 2019 г. Въпросителните около приемането на Пакет Мобилност, Брекзит и негативните прогнози за
забавяне на ръста на световната икономика. Като резултат се създаде усещане за несигурност за развитието на бранша, което се отрази върху готовността на
превозвачите да инвестират в подновяване на техниката и разширяване на флоти-

те. Всичко това доведе до известно свиване на пазара на полуремаркета за международен транспорт. От друга страна, търсенето на самосвали отбеляза значителен
ръст, обусловен от стартирането на реализацията на значими инфраструктурни проекти.
Традиционно основният дял на доставките ни през изминалата година се падаше на полуремаркетата Kögel с тристранно разкриване на брезента. Имахме удо-

волствието да представим на нашите клиенти новата гама – Kögel Novum, при която има редица нововъведения и модификации, надграждащи утвърденото качество и насочени към улесняването на работата на шофьорите. Стремежът към оптимизация на разходите и повишаване на полезния товар се изрази в повишен интерес
към олекотената версия Light Plus, при която, без да се правят компромиси с надеждността на конструкцията, се предлага значително по-ниско собствено тегло на полуремаркето.
При доставките на самосвалите преобладаваха надстройките на Meiller за четириосни шасита от модификациите със задно разтоварване – Classic с оребряване за
екстремна експлоатация и от типа Halfpipe,
където се постига отличен баланс между
здравина и собствено тегло.
Новата 2020 година започна позитивно, с повече запитвания в сравнение с последните месеци на 2019 г. При брезентовите полуремаркета очакваме запазване
на нивото на търсене. Относно самосвалите смятаме, че ще се запази възходящата
тенденция от предходната година, като се
надяваме на известен ръст.
Освен познатите продукти на производителите, на които сме официални представители за България – Kögel, Meiller,
Knapen, Века и Дол, вече можем да предложим и фургонни и термоизолирани надстройки за шасита над 3,5 т на немския производител Humbaur. В зависимост от предпочитанията на клиентите можем предложим изработка с различни видове панели.
Моделите съответстват на код XL.

Николай Бонев, Кроне България (Krone):
2019 година от гледна точка на доставката на ново оборудване за цялата наша
гама бе по-слаба от 2018-а. За сметка на
това се представихме значително по-добре в продажбите на втора употреба. Значителна част от транспортния бранш се опитва да минимализира разходите си. Дори
в момента издаваме последните 10 броя
втора употреба по договор, подписан в
края на 2019 г. Това за една фирма от среден калибър в България не е малък договор. Имаме доста български партньори,
които поръчват по 1–2 бройки. До 2018 г.
имахме фиксирани лихви само върху новите полуремаркета. Така че през 2019 г.
продажбите на втората употреба скочиха
значително, имаме фирма, която поръча
130 такива полуремаркета. Транспортният бранш трябва да се съобразява с цени
на горива, тол такси, политическата ситуация в Европа, товари... По мои наблюдения навлата, които се изплащат на транспортните фирми през последните 1–2 години, падат. Така че не можем да изискваме от тези фирми да инвестират в ново и
добре изглеждащо оборудване.
Най-продаваният ни продукт беше стандартното полуремарке от серията Profiliner 5.
март 2020

Представихме го през 2018 г.,
като то има доста модификации спрямо Profiliner 4. През
2018 г. пуснахме и новия завод за КТL обработка, за подобро защитно покритие на
шасито. Това се отразява доста добре на качеството. Да не
забравяме, че Krone спечели наградата за полуремарке на 2019 г., което показва,
че вървим в правилната посока с иновативно и развиващо
се производство.
През първите 2 месеца на
2020 г. отбелязваме по-бавни
темпове спрямо януари-февруари 2019 г., когато пазарът беше много динамичен. Изглежда, компаниите изчакват, за да си направят разчетите колко
ще им струва поддръжката на един камион след въвеждането на новите, по-високи пътни такси. Смятам, че 2020 г. няма да
бъде лека за всички производители. Надявам се, че ситуацията ще бъде същата, както през 2018 г., но в момента е много трудно да се прогнозира бъдещето. Относно структурата на Krone – производството

върви нагоре и вероятно ще има повишени
пазарни резултати.
Нови продукти и услуги Krone ще въвежда на всеки 3–4 месеца, но те няма да са
нещо чак толкова фрапиращо. Нов продукт
е Profiliner 5, който продължава да се разработва. Отзивите за него са изцяло положителни, което значи, че направените технически промени от инженерите на Krone в
производството са изцяло в полза на клиента.
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Ивайло Якимов, Шварцмюлер България (Schwarzmüller):
Изминалата 2019 година беше успешна за
Шварцмюлер, с нормален ръст в продажбите и
оборота, съгласно заложената стратегия за растеж и развитие 2020. В България имаше известни колебания и скептицизъм сред някои от превозвачите поради очакваните промени, свързани с „Плана Макрон“, но постепенно, към края на
годината, нещата се нормализираха.
Постарахме се и успяхме да намалим сроковете на доставка чрез допълнителни модернизации и оптимизации на производствата, оправдахме доверието на настоящите ни клиенти и спечелихме значителен брой нови.
Основен дял от продажбите на транспортни
средства в България бяха 3-осните-бордови полуремаркета за международен транспорт, предимно с 3-странна щора, някои от суперолекотената версия (5,3 т собствено тегло), и все по-богато оборудване, като две повдигаеми оси, двустранно повдигаеми тавани и др., спомагащи за
по-рационална експлоатация.
Имаме доставени и триосни стоманени самосвални полуремаркета с усилени Offroad оси и
Hardox кош, предназначени за най-тежки транспортни условия в строителството.
През 2019 г. имаме доставени и поръчани значителен брой алуминиеви цистерни-надстройки
за светли горива, върху 2-, 3- и 4-осни автомобилни шасита, с изключително богато оборудване, като помпени и измервателни системи, макари с маркучи и др., т.нар. подвижни бензиностанции, като клиентите ни са от цялата страна, кое-

то е показателно за известна стабилност и сигурност на регионално ниво.
За настоящата година сме настроени оптимистично, гледаме напред и смятаме, че положителната тенденция в развитието ще се запази.
Ще продължим да сме все така близо до клиентите си, да предлагаме иновации, да изпълним и
най-взискателните индивидуални клиентски изисквания и да разширим още повече сервизната ни
мрежа в България и в цяла Европа, където предлагаме над 350 оторизирани сервизни центъра.
Като нови модели транспортни средства ще
предложим новата серия Offroad самосвални ремаркета, двуосното централноосово TP22, двуосно TX24 и триосно TX34, предназначени за
екстремно тежки условия, суперусилени, позволяващи натоварвания от 30 т дo 60 т, със самосвален кош, изцяло от ламарина Hardox, HB450/
HB400 и върху колела 650/55R22,5, идеални за
Offroad движение, гарантиращи висока стабилност върху меки повърхности и същевременно
възможност за комфортно шосейно транспортиране.
Друг интересен модел е триосното ни полуремарке с подвижен под, което е снабдено с покривало с електрическо задвижване и дистанционно
управление и има собствено тегло от 7,4 т.
Новият ни модел – триосно високообемно самосвално полуремарке (зърновоз), изцяло нова
разработка, което с алуминиево шаси има собствено тегло от 5,5 t и актуално е най-лекият модел на пазара.

март 2020

41

42

АНКЕТА » ВНОСИТЕЛИТЕ НА РЕМАРКЕТА: СРАВНИТЕЛНО ДОБРА 2019 Г...
Калин Цветков, WIELTON S.A. (Wielton, Langendorf):

На първо място искам да благодаря за доверието на транспортните фирми, избрали марката WIELTON. За поредна година
WIELTON доказва категорично своите предимства, за което говорят позициите ни на европейския пазар.
Изминалата 2019 г. беше както обикновено динамична за
WIELTON в България. Като цяло пазарът на ремаркета и полуремаркета категория О4 бележи спад с около 10% спрямо 2018 г.,
като регистрираните полуремаркета и ремаркета WIELTON в страната за 2019 г са 96 броя.
Можем да споменем и предизвикателството, с което успешно
се преборихме през 2019 г., по отношение на следпродажбените
услуги към нашите клиенти по отношение на резервни части и пр.,
като повишихме доверието им в това отношение чрез качествено,
навременно и адекватно обслужване.
Като цяло 2019 г. беше ползотворна и успешна, със сериозна
заявка от страна на WIELTON за продължаване на тенденцията за
увеличаване на пазарния дял в България.
Основните продукти WIELTON, доставяни в България през 2019
г., бяха на първо място самосвалните полуремаркета с алуминиеви и стоманени надстройки, следвани от бордови полуремаркета с тристранно разкриване, както и полуремаркета за превоз на
строителна техника.

Самосвалните полуремаркета WIELTON се представят изключително добре благодарение на най-модерните технологии
за производство, висококачествените материали и компоненти, които се влагат, здравината на конструкциите и надеждността при работа, за което допринася и новият KTL процес за антикорозионна защита.
При бордовите полуремаркета наблюдаваме същата тенденция, отново благодарение на новата ни KTL линия за антикорозионна защита, постигнатото ниско собствено тегло и новата усилена конструкция на рамата.
За качеството и здравината на полуремаркетата за превоз на
строителна техника говорят увеличаващите се продажби и постоянният интерес от страна на нови клиенти.
Годината вече започна със силно търсене и повишен брой поръчки на предлаганите от WIELTON продукти. Стремежът ни е
през 2020 г. да се увеличи присъствието на камилите (логото на
WIELTON е камила) по пътищата, в производствените бази и кариерите в България. Отново залагаме на доказаната здравина на самосвалните полуремаркета, високото качество на бордовите полуремаркета и също така на функционалността на т.нар. хенгери –
комбинация от надстройка и ремарке.
С разрастването на доверието към марката WIELTON от страна
нашите клиенти се увеличава и нашата отговорност към тях, така
че старанието ни е да прилагаме най-добри практики в работата
си и да развиваме постигнатото.
Тази година продължаваме с доставките на последната продуктова линия на WIELTON – самосвалните полуремаркета модел
BULKMASTER, които са с обем на товарното помещение от 45 до
67 куб. м. Разбира се, конструкторският отдел непрестанно разработва и тества нови и усъвършенствани модификации, така че
продуктите на WIELTON да станат все по-специализирани и оптимизирани по отношение на качество, функционалност и здравина,
водени от единствената цел – улесняване на работата на клиентите с нашите продукти. Освен продуктите на WIELTON през 2020 година представителството в България предлага и продукти с марката Langendorf. Тази марка е познат и доказан производител на
low-bed полуремаркета за транспортиране на строителна техника,
както и на т.нар. стъкловози.
Пожелаваме на нашите клиенти годината да бъде успешна и
благодатна и да продължават да залагат на предимствата на предлаганите от нас продукти.

Цветан Белчев, ТТ Сълюшън (BERGER, CHEREAU)
2019 г. беше втората, в която BERGER
има официално представителство в България, но 60 броя нови доставени ремаркета
за година индикират необходимостта от такъв продукт на пазара ни, с който клиентите получават конкурентни предимства и редуцират разходите си за гориво. ТТ Юниън ЕООД е официален представител и на
CHEREAU – водещ френски производител
на хладилни полуремаркета. 2019 г. беше
успешна за CHEREAU в България. Завършихме годината с над 25% процента пазарен
дял в сегмента „хладилни полуремаркета“.
BERGER произвежда олекотени полуремаркета. BERGERecotrail е модел, който е
вече трето поколение продукт и се произвежда от висококачествена стомана S700.
При производството му е обърнато внимание на прецизността и геометрията, което
дава възможност за намаляване разхода на
гориво. Това е моделът, който беше основен при продажбите ни през 2019 г.
При CHEREAU през 2019 г. бяхме фокусирани в продажбата на еднотемпературни
и двутемпературни хладилни полуремаркемарт 2020

та. Основните изисквания на клиентите са
за високо ниво на изолация, спомагаща за
намаляване разхода на гориво на агрегата и надеждност, които CHEREAU удовлетворява.
Транспортните фирми се стремят да
бъдат конкурентни, използвайки различни модели. Основната полза от BERGER и
CHEREAU за тях е по-висока конкурентноспособност. И през 2020 г. ще продължим
да удовлетворяваме високите им изисквания. В гамата на BERGER фигурира и двуосно полуремарке. Когато междуосовото
разстояние е над 1,80 м и полуремаркето е
оборудвано с 10-тонни оси според евродирективите общото допустимо тегло е 38 т.
Този модел тежи само 4,2 т, което дава възможност на клиентите ни да превозват до
25 т товар без да има претоварване. При
експлоатацията на двуосно полуремарке има по-нисък разход на гориво, редуцирани разходи за гуми, накладки, дискове. Относно CHEREAU смятаме през 2020 г.
да промотираме тук хладилни надстройки в
сегмент 3,5 т и 7 т.

март 2020

44

АНКЕТА » ВНОСИТЕЛИТЕ НА РЕМАРКЕТА: СРАВНИТЕЛНО ДОБРА 2019 Г...
Георги Балтов, CTE trailers България (Zaslaw, Max-trailer, D-tec, Legras):
Като обобщение мога да кажа, че 2019 г. беше динамична и разнообразна. Доказахме както на нашите партньори, така и на нашите клиенти, че сме един сериозен и надежден доставчик. Основната визия на нашата дейност е да предоставим точната информация
как и с какво да бъде конфигурирано даденото превозно средство,
за да може то да оправдае инвестицията си. Но не само за периода,
в който ще бъде експлоатирано – в повечето случаи 5–6 години, но и
в момента, в който активът ще бъде на вторичния пазар. Така нашите
клиенти запазват по-голяма част от първоначалната си инвестиция,
което е от изключително значение за тяхната ликвидност.
В продажбите ни преобладаваше главно специализираната техника като полуремаркетата за инертни материали и стандартни полуремаркета тип „щора“. Но се забелязва и търсене на хладилни полуремаркета с конкретни параметри. Това показва, че нашите клиенти се ориентират към определен вид техника, с която да постигнат по-голяма гъвкавост. Това ще наложи новите тенденции за търсене на нова и употребявана техника.
Очакваме една стабилна и фокусирана 2020 година без много
изненади. По мои наблюдения търсенето на second-hand техника
значително ще нарасне. Поради тези причини вече започнахме зареждане на различни по спецификации единици. Така клиентите ни
нямат да губят време и ще имат възможността веднага да започнат
и да обслужат договорените условия с техните партньори. За нас
като компания е важно да осигурим възможно най-бързо закупения
актив, защото знаем какво означава единицата време в този бранш.
От месец февруари започваме дистрибуция на резервни части,
насочени към прикачната техника, с добре обучен екип. Той ще консултира нашите клиенти по всички запитвания и новости на пазара.
Ще затвърдим присъствието на компаниите, които представляваме, а именно Zaslaw, Max-trailer – част от Faymonville Group, D-tec,
Legras.

Александър Младенов,
ФригоС (Lamberet,
Palkit, Frigos):

ABSTRACT IN ENGLISH

Trailer Importers:
Relatively Good 2019,
Moderate Optimism
for 2020
By tradition, at the beginning
of each year, KAMIONI magazine reviews the situation on
the trailer market in Bulgaria. We asked the managers
of official representatives and
importers of the main brands
of trailers and semi-trailers in
Bulgaria how the business in
2019 was, and what they expect from this year. For a full
picture, we have also included
in the survey companies offering refrigeration units, thermal
insulation superstructures, and
various transformations.
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За фирма ФригоС 2019 г. мина
много бързо. Тя бе пълна с множество различни и специфични поръчкови изделия, които ние успяхме да
изработим, влагайки старанието си
повече от всякога. Ще я запомним с
много вълнения, успехи и трудности, които успяхме да преодолеем и
да станем по-утвърдени като найкачествения производител и надстройчик на пазара в България.
Основните ни продукти са хладилните надстройки. Освен тях
клиентите харесват и бордовите с
щори и твърдите херметични фургони. Увеличиха се и поръчките за
специализирани хенгери.
Очакванията ни за 2020 г. са за
все по-добър пазар, все по-доволни клиенти и все повече интерес към нас, защото с всяка година
ставаме все по-добри в това, което
правим.
Всеки един продукт, които ние
правим във ФригоС, за нас е нов,
защото е направен специално по
изискванията на клиента. Очакваме
повишен интерес и поръчки на хенгеровите композиции, които сами
успяваме изцяло да произведем в
нашия цех.

АНКЕТА » ВНОСИТЕЛИТЕ НА РЕМАРКЕТА: СРАВНИТЕЛНО ДОБРА 2019 Г...
Анатоли Атанасов, ТермоПро (Thermo King):
2019 г. започна със силни продажби на хладилни агрегати, отразявайки инерцията от силната предишна година. В края на лятото почувствахме забавяне на пазара, което се засили в четвърто тримесечие. Сделки, които очаквахме да се материализират през втората половина на годината, се отложиха във времето. Като цяло бизнесът на ТермоПро отбеляза ръст, но по-нисък
от предвиждания.
За щастие някои от отложените сделки вече се реализират, а и
като цяло първите месеци на 2020 г. изглеждат оптимистично. Това
развитие ни кара да се надяваме, че усетеният спад в търсенето
на хладилни превозни средства от трето и четвърто тримесечие на
2019 г. е бил по-скоро временно забавяне, а не признак на сериозна циклична криза на пазара.
Ние предлагаме премиум бранд на пазара на хладилни агрегати, който благодарение на високите си експлоатационни характеристики и гарантирано по-добра остатъчна стойност е предпочитаното решение от професионалните и опитни потребители, които знаят, че инвестирайки в продуктите на Thermo King и имайки на
разположение опита на служителите на ТермоПро, тяхната инвестиция всъщност е по-ниска в дългосрочен период.
Преобладаващите продажби през 2019 г. бяха на решения за
транспорт на наистина замразени храни, също и на двутемпературни агрегати, изискващи висок професионализъм в монтажа,
както и на агрегати за превоз на лекарства, за които освен ATP сертификати ТермоПро може да осигури и пълния набор документи за
съответствие с добрите практики за транспорт на медикаменти –
Pharma GDP. Чувствително се засилиха и продажбите на аксесоари – соларни панели, дозареждащи акумулатори не само на нашите агрегати, но и на влекачите в композицията.
През 2019 г. ние взехме стратегическото решение да инвестираме в изцяло нов сервизен център в ИЗ Божурище, като строителните дейности по него ще започнат в най-скоро време. Надяваме се 2020 г. да е година с преобладаващо хубаво и слънчево време, за да можем да завършим обекта възможно най-скоро и клиентите на Thermo King да получат още по-качествено сервизно обслужване в новия ни дом.
Що се отнася до очакванията ни за продажбите, нашите собствени разчети бяха, че 2020 г. може би ще е една предизвикателна
година. След затоплянето в търсенето от началото на годината –
надяваме се, че сметките ни са били песимистични и че годината
ще бъде успешна за ТермоПро, включително и за продажбите на
нови хладилни агрегати Thermo King.

В крак с тенденциите в автомобилостроенето продължава развитието и на следните тенденции при нашите продукти:
)) Електрификацията в нашия бранш – все повече модели чисто
електрически агрегати, подходящи за напълно електрически
превозни средства. Предвид забраната на дизелови превозни
средства в центъра на редица европейски градове ние сме тук
с готовото решение.
)) Свързаността на агрегатите с техните оператори на практика
вече е стандарт и при нашите продукти.
)) През 2020 г. очакваме новия хладилен агрегат за полуремаркета Thermo King Navigator, който поетапно ще замени гамата SLXi.
Thermo King работи няколко години по този проект, включително
скорошни полеви тестове с избрани ключови клиенти. На база
на резултатите от тези тестове, които производителят сподели
с нас, очакванията ни са, че Thermo King Navigator ще е един наистина първокласен и успешен продукт с най-добри показатели в бранша, което отново ще отличи продукта в рамките на сегмента. Но нека засега уважим правото на производителя да го
представи пръв. Разбира се, ще се състои и българската му премиера, надяваме се в нашия нов комплекс.

Димитър Костадинов, Юрорент (Carrier):
За представляваната от нас марка Carrier
2019 г. традиционно бе успешна. Затвърдихме резултатите си от предишните години,
през които сме на пазара. Успяхме отново
да разширим клиентската си база и да запазим доверието на партньорите и клиентите
си, което смятаме за най-важно.
Силният екип, който изградихме, отново
се справи с всички предизвикателства, които срещнахме през 2019 г. Запазването на
резултатите ни през последните няколко години е показателно за дългосрочните планове на марката.
През изтеклата 2019 г. в доставките при
Carrier преобладаваха отново агрегатите за
лекотоварни автомобили, но също така неколкократно повишихме дела си при дизеловите агрегати модел Supra. Благодарение на
новия модел агрегат при полуремаркетата –
Vector HE, заменил един изключително успешен модел като Vector 1950, утвърдихме водещата си роля в този сегмент на пазара.
Стартираме 2020 г. с високи очаквания с
оглед стабилните резултати през последни-

те години. Разбира се, за нас от първостепенна важност е да запазим доверието, което нашите клиенти и партньори ни оказаха.
През 2020 г. очакваме да запазим нивата на
продажбите, като, работейки активно по новите ни проекти, да надградим постигнатото до момента.
Carrier, като водещ световен производител, няма да изневери на себе си и ще представим няколко нови модела и подобрени
версии на досега предлагани агрегати, които в течение на 2020 г. ще покажем и на нашия пазар, както правим и през последните години. Нашите клиенти ще имат възможност да се запознаят с няколко абсолютно
нови модела при агрегатите за лекотоварни и малки товарни автомобили заедно с изцяло новата ни серия, която вече представихме и към момента навлиза все по-успешно
на нашия пазар.
Както винаги, искам да използвам случая
от името на целия екип на Юрорент и Carrier
да пожелая на всички наши клиенти и партньори успешна 2020 година. K
март 2020

45

46

Н.В. КЛИЕНТЪТ

Костадин Дрангов, собственик на Ули Транс ЕООД:

Цялостно оптимизирахме
бизнеса си със Zeron
Базираната в София транспортна компания Ули Транс ЕООД е специализирана в международен
и вътрешен транспорт на охладени и замразени стоки. Основната ѝ дейност е свързана с превоз
от България за Европа и обратно на фармацевтични продукти, меса, зеленчуци… Преди 3 години
фирмата става първият потребител на професионалната софтуерна система за управление
на бизнеса Zeron, разработена и предлагана от българските компании Ойлкарт ЕООД и ЕЛИТ
Софтуер ООД. Списание КАМИОНИ разговаря с Костадин Дрангов, собственик на Ули Транс, за
внедряването на Zeron и предимствата, които дава системата
март 2020
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– Г-н Дрангов, кажете първо нещо за създаването и развитието на Ули Транс.
– Фирмата е създадена през 2002 г. Стартирахме както всички – внимателно. Дотогава се
занимавах със строителство. Имахме транспортна и строителна техника – бетоновози, бетон-помпи, собствен транспорт, но имах идеята
да започна да развивам и международен транспорт. По специалност съм строител, не бях се занимавал с транспорт, затова казвам, че подходих
внимателно.
През първия месец започнах с един камион
втора употреба. До три-четири месеца камионите станаха 5, всичките купувани на старо, защото
нямах смелост да започна с големи инвестиции.
Стартирах с износ на меса – по-точно гъши
меса и продукти. Имах познат с кланица и започнахме с износ за Франция на гъши дроб и производните на гъши и патешки разфасовки.
Влекачите теглеха хладилни ремаркета. В началото тръгнах с Mercedes-Benz, после купих и
Renault.
Тогава мои приятели ми казваха, че съм тръгнал от горе на долу, че стартът ми бил рисков, защото гъшият дроб е капризна и сложна за транспорт стока. Сблъсквали сме се с трудности, но не
бих казал, че беше толкова сложно.
– Как продължихте напред и с какъв автопарк разполагате сега?
– Най-силните ни години бяха 2007-а и
2008-а. Тогава започнахме и превоз на лекарства, паралелно с транспорта на месата.
В продължение на десетина години имахме
договор с Актавис. Увеличихме композициите на
16–17. Возехме фармацевтични продукти първо
за Русия, а след това и към пазарите в Европа.
Спомням си, че имахме едни много натоварени
8 месеца с големи ангажименти.
Сега имаме 22 автомобила и изхождайки от
ситуацията в европейски план, не е необходимо
да ги увеличаваме. Мислехме си, че когато влезем в Европа, нещата ще се оправят, ще се работи и по-лесно, но се оказа, че не е така.
– С какви товари и по какви дестинации работите сега и какъв е паркът ви?
– Транспортът ни е свързан с износ и внос на
трупни меса. Зареждаме големите търговски вериги с месо предимно от Белгия и Франция, но
возим също от Полша и от други дестинации.
Продължаваме да возим и фармацевтични продукти. Работим основно България – Европа и обратно, няма държава, до която да не возим. Вътрешен транспорт в Европейския съюз не мисля
да развивам. Това ме поставя в малко по-изгодно положение по отношение на изискванията за
връщане на камиона и водача в държавата по регистрация, заложени в готвения от европейските институции Пакет Мобилност.
Автопаркът ни се състои предимно от влекачи
DAF XF. Преди това сме имали и Mercedes-Benz.
От 7–8 години купуваме само нови камиони. Експлоатираме ги до към 700–800 хиляди километра
и, когато станат на 4–4,5 години, ги продаваме.
Всяка година купуваме нови камиони и подменяме част от автопарка.
Сега средната възраст на парка е под 3 години. Всичките влекачи са Евро-6 с мощност на
двигателите 460 к.с., а при най-новия модел на
DAF – 480 к.с.

Използваме само хладилни полуремаркета –
основно Schmitz, с хладилни агрегати Carrier или
със собствения агрегат на Schmitz. Навремето
използвахме и хенгери, но се отказахме от тях.
Работя така, че да уважавам изискванията на
клиентите. Имаме полуремаркета с двутемпературен режим, полуремаркета с двоен под…
80 на сто от работата ни е с директни клиенти.
Изградили сме добри връзки с тях. Те също свикнаха да проявяват разбиране за нашата дейност
и ни влизат в положение за това, какво е възможно и какво невъзможно в транспорта. Защото навремето е имало случаи да искат едва ли не днес
тръгнем от Франция и на следващия ден да сме
в България.
– Как стигнахте до идеята да внедрите в
работата си Zeron?
– Необходима ни беше система за управление на цялостните процеси във фирмата и така
се насочихме към Zeron. Ние сме първите клиенти на системата. Преди да я внедрим, разнасяхме тефтери, разпечатки, попълвахме таблици с
отчети за разходи и приходи. През 2017 г. стартирахме със Zeron. Нуждаехме се от пълноценно
ERP и тази система ни го даде, а аз усетих, че е
това, което ни трябва.
– Как работи системата и какви са предимствата, които ви дава?
– Системата е достъпна и лесна за работа и не
изисква монтирането на никакъв допълнителен
хардуер в камиона. Свързва се с GPS-ите, монтирани в автомобилите, и черпи цялата информация оттам. Така във всеки един момент аз знам
какво става. Ако клиент ми заяви курс, за няколко
минути Zeron изчислява всичко – маршрут, време на курса, разходи себестойност… Системата
дава възможност да планираш всичките си разходи – преки и косвени, защото събира информацията за всички процеси във фирмата в едно.
Специално за транспортната дейност дава
предимство и с това, че прави връзка и с транспортните борси и сама търси товари при нужда.
Zeron се връзва дори и със системата за интелигентен контрол при по-новите полуремаркета на Schmitz и дава възможност от офиса да
следиш дистанционно параметрите на ремаркето по време на курса – температурен режим,
възникнали проблеми и аномалии… Заради превоза на лекарства сме сертифицирани по GDP и

Част от автопарка на
Ули Транс

ABSTRACT IN ENGLISH

Kostadin Drangov: We
Completely Optimized
Our Business with Zeron
Sofia-based transport company Uli Trans Ltd. specializes in international and domestic road haulage of refrigerated and frozen goods. Three
years ago, it became the first
user of Zeron – the professional software for business management developed and offered by Bulgarian companies
Oilkard Ltd. and ELIT Software
Ltd. KAMIONI magazine talks
to Kostadin Drangov, owner of
Uli Trans, about the Zeron implementation and benefits of
the system.
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От известно време
компанията залага на
изпитания DAF XF

За да заявите
своята презентация
на Zeron:
0888 638 566
0888 418 073
02 9077340
office@oilcard-bg.com

сме задължени през цялото време на превоза да
осъществяваме контрол, в което Zeron ни помага
много, а това ни вдига рейтинга пред клиентите.
По всяко време, когато клиент ми поиска пълна
информация за извършен или предстоящ курс,
аз мога да му извадя всичко от системата.
– Как Zeron улеснява работата на вас и
водачите при планиране на пътуването и по
време на самия курс?
– Първо, системата ти предлага маршрут, когато планираш курса. Тя също се самообучава.
Ако по подразбиране като най-бърз маршрут от
България до Западна Европа ти предлага преминаване през Сърбия, но ти три пъти избереш
маршрут през Румъния, на следващи път тя вече
ти го предлага като основен. Когато зададеш нов
курс, ако преди това е правен идентичен курс,
Zeron веднага вади запаметения маршрут.
Zeron прави връзка с всички тол системи в
Европа и когато избереш маршрут, ти изчислява колко ще платиш, като така можеш да оптимизираш маршрута. При влизане в програмата можеш да откриеш паркинги за камиони по маршрута, да провериш безплатни ли са, или платени, дали има свободни места и да планираш спиранията и почивките по маршрута. Това също ни
е много полезно, защото с медикаментите ние
нямаме право да престояваме на неохраняеми
паркинги. Zeron е свързана с тахографа. По всяко време можеш да видиш колко километра и
колко часа е шофирал водачът, какви почивки е
правил или му предстои да направи.
На екрана в офиса се вижда за всеки автомобил къде е, дали се движи, приключил ли е курса,
спазил ли е маршрута, колко му остава, пълен ли
е, или празен…
Zeron има мобилни приложения за смартфони, през които можеш да изпратиш текстово съобщение до шофьора. Например, ако избереш
паркинг по маршрута му, можеш да го добавиш
към маршрута и водачът бива известен при достигането му.
– Как Zeron ви помага в цялостното оптимизиране на разходите на фирмата?
– По всяко време може да се види информацията за всеки направен курс – откъде е направен, изразходвано гориво, разходи за пътни такси, заплати, командировъчни, гуми, печалба от
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курса. Виждаш всеки един разход откъде идва
и можеш да направиш сравнение колко ти струва стандартният курс, който си направил преди
седмица, и колко ще ти струва, ако го промениш.
Виждаш, че от застраховката, която примерно е
3000 лв., в този курс са влезли 24,50 лв. От гумите, които си решил да амортизираш за 200 000
км, са влезли 14,07 ст., от амортизации за първоначална инвестиция за камиона са влезли 124,5
евро. Сменил си предавателна кутия, искаш да
я амортизираш за 200 000 км и виждаш колко се
пада на всеки курс. Можеш да видиш отражението в себестойността на всеки курс на всички
разходи във фирмата – за ток, вода, отопление
в офиса…. Даже се шегувам с колеги, когато ме
питат какво въвеждам в програмата, и им казвам,
че и тоалетната хартия въвеждам.
Информацията от Zeron ми позволява, след
като поработя два-три месеца с даден клиент по
дадена дестинация, да преценя дали ми е рентабилно да продължавам. Можеш да видиш колко
настина ти струва всеки отделен курс. Да прецениш колко ти излиза, ако го направиш за 3 дни, и
колко ти се оскъпява, ако е за 4 дни. Програмата ти дава възможност да планираш курса, така
че да го направиш бързо и да намалиш празните километри.
– Zeron улеснява работата и на водача, но
при вас усеща ли се кризата за професионални шофьори?
– Кризата за шофьори няма как да не ни засегне. Преди имахме по двама-трима, чакащи за
работа, сега ги търсим ние. Успяхме да минимизираме липсата на водачи, защото 100 процента камионите ни бях на двойна езда и при нужда свалях шофьори и тръгваха на единична езда.
Сега работим с 36 шофьори, защото имаме и
двойки.
– В България влиза тол система за автомобилите над 3,5 т, как ще ви се отрази това?
– Не можем да избегнем тол системата и претенциите на държавата към нас да си плащаме.
Трябва да има та`кси, за да се поддържат пътищата, които са в състояние, което пречи на бизнеса ни – виждам колко харча за сервизи. Тол системата ще оскъпи транспорта, но не всички клиенти робуват на цената. Имаме дългогодишни
партньори, за които и сега не е от значение, че
някой ще им направи курса за 100 лв. по малко.
В превозите за фармацевтиката сме малко сертифицираните фирми с допълнително оборудване на ремаркетата, а 90 на сто от нашите полуремаркета са сертифицирани.
– И ако се върнем на Zeron – как накратко
бихте я препоръчали на колеги?
– Когато внедрихме програмата във фирмата
и направихме преглед на курсовете – една трета
от тях светеха в червено. Започнахме да разискваме и в крайна сметка преди 4–5 месеца нямаше нито един курс да свети на червено. Програмата ти помага да прецизираш нещата, да подбираш курсовете, да намаляваш празните километри, които заедно с бързината на доставката
влияят изключително много върху себестойността на превозите. И нашите партньори оценяват
това. K
Въпросите зададе Лъчезар АПОСТОЛОВ
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Световна премиера на
новия Volkswagen Caddy

Новият Volkswagen Caddy бе представен официално от Volkswagen Nutzfahrzeuge.
Световната премиера на петото поколение на един от бестселърите на VW се състоя в Дюселдорф

К

акто бе анонсирано, новият Caddy идва поцифровизиран, свързан и ефективен от
всякога, за да продължи традициите на легендарния модел, от който досега са произведени над 3 000 000 броя.
Изцяло новият Caddy вече е базиран на модулната напречна матрица MQB, а не на рама
както досега. Това е позволило на дизайнерите
да постигнат по-динамични пропорции на автомобила. С намалената стойност на коефициента си на въздушно съпротивление 0,33 на 0,30,
Caddy задава нови стандарти в сегмента на компактните ванове, популярни като баничарки.
С редица детайли от екстериора са свързани и множество нови функции като електрическо
управление на плъзгащите се странични врати
и на задната врата, панорамен люк на покрива с
площ от 1,4 м2.
Новост са и 18-инчовите алуминиеви джанти,
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които са стандарт при високооборудваните версии, както и LED фаровете, и LED задните светлини. За първи път в оборудването на Caddy са
включени безключов достъп до автомобила, безключово стартиране на двигателя и цифровизирано място на водача Digital Cockpit.
Производителят представи новия Caddy като
компактен отвън и просторен отвътре. Карго
версията на варианта Maxi например вече предлага място за до два европалета.
Друга новост при модела е, че емисиите на
азотни окиси, отделяни от дизеловите двигатели
TDI, са значително намалени чрез двойно дозиране на впръскването. Новите четирицилиндрови Евро-6 двигатели на Caddy отговарят на нормите за емисии, влизащи в сила от 2021 г., като
всички са снабдени с филтри за твърди частици.
За първи път при дизелите TDI с мощност
между 75 и 122 к.с. се прилага нова система с

СВЕТОВНА ПРЕМИЕРА НА НОВИЯ VOLKSWAGEN CADDY
двойно дозиране на впръскваната добавка Adblue. Чрез двата SCR филтъра нивата
на емисиите на азотен оксид (NOx) са значително намалени в сравнение с предишния модел, което поставя TDI двигателите
на Caddy сред най-чистите дизели в света.
Ефективен и екологичен е и бензиновият двигател с турбокомпресор (TSI), който
осигурява мощност от 116 к.с. Ще се предлага и познатият турбиниран метанов TGI.
Новите технологии в силовата линия
имат положителен ефект както в екологичен, така и в икономически план. В зависимост от версията на двигателя, прогнозният разход на гориво на Caddy е до 12 на
сто по-нисък от този на предишния модел.
Дигиталният Innovision Cockpit път пък
превръща компактния ван в истински
смартфон в сегмента. 19 са новите или
ъпргрейднати системи в помощ на водача, които правят шофирането по-лесно и
по-безопасно.
Нивата, в които ще се предлага новият компактен ван, са базовото Caddy, ориентираното повече към сегмента на леките автомобили за свободното време Life, и
премиум нивото Style. Всички нива са доста по-добре оборудвани от тези при четвъртото поколение.
Базовият модел Caddy ще се предлага във версия Cargo (познатият Panel Van),
която може да бъде с неостъклен или остъклен фургон, както и в различни варианти на пътнически автомобил (от сегмента
MPV).
Интериорът е просторен, а мястото
на водача е високотехнологично и дигитализиарно. Интерактивният интерфейс
за водача и пътника на предната седалка е обединен в новия Digital Cockpit, който при различните версии включва сензорен дисплей с размер 6,5 или 10 инча. Изцяло нов и цифров е пейзажът на арматурното табло пред водача Innovision Cockpit,
което е свързано и с навигационната система. Свързаността е осигурена от интегрирана SIM-карта, като това дава възможност за достъп по всяко време до функциите на приложението Volkswagen We.
Революционна новост при петото поколение на Caddy са цифровите бутони за
светлините, аудиото и функциите на менюто. Това праща в историята неизменния
легендарен въртящ се превключвател за
включване на светлините при VW. На мястото му вляво от кормилната колона сега
има групирани в кръг сензорни бутони –
Light & Sight.
Новостите се допълват от LED интериорно осветление, ергономични седалки, захранване за външни устройства на
230 волта.
Сред новите системи в помощ на водача е Travel Assist, която се прилага за пръв
път в лекотоварен автомобил. Системата асистира на водача при всякаква скорост, като заради нея многофункционалният волан е оборудван и с капацитивни
сензори. При новия Caddy влизат и системите Trailer Assist, позната от Crafter и Side
Assist. K

Макар да не можеш да сбъркаш модела, при петото поколение на Caddy е
работено сериозно върху външния дизайн и аеродинамиката

Цифровизираното място на водача
Товарното пространство на Caddy Maxi побира две европалети
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Хищният Ford Ranger Raptor
дойде в България
Новият Ranger
Raptor – найвисокопроходимата
и най-издръжлива
версия на найпродавания пикап в
Европа, пристигна
у нас. Специално
разработеният за
тежък офроуд хищник
бе лансиран пазарно в
Европа през миналата
година, а от края на
януари е наличен и в
България

Б

ABSTRACT IN ENGLISH

The Predator –
Ford Ranger Raptor
Came to Bulgaria
The new Ranger Raptor – the
highest passable and most robust version of Europe’s bestselling pickup truck, has arrived in Bulgaria. Specially developed for heavy off-road, the
predator was launched in Europe last year, and is available in Bulgaria since the end of
January.
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роени дни след пристигането си в България
Ranger Raptor бе избран за Многофункционален автомобил на годината 2020 от Пресавтоклуб България. А още в броя си от юни 2019
г. КАМИОНИ представи подробните си впечатления от атрактивния тест на модела, проведен в
пясъците на Мароко, с който хищникът бе представен пред Европа.
Raptor e специална разработка на Ford
Performance, предназначена да задоволи и найкрайните прищевки на истинските офроуд ентусиасти. Идеята за него идва от презокеанския
Raptor, базиран на по-големия американски пикап F-150 и радващ се на сериозен пазарен успех в Щатите.
Европейският Raptor се задвижва от двулитровия дизелов двигател на Ford – 2.0 EcoBlue,
снабден с двоен турбокомпресор. Силовият агрегат осигурява максимална мощност от 213 к.с.
и максимален въртящ момент от 500 Нм. Нова е
10-степенната автоматична предавателна кутия
на Ford.
Внушителни размери, по-широка следа, оптимизирано задигнато шаси за универсална
проходимост, специални амротисьори, екстремен външен вид с множество елементи, издаващи хищнически нрав… Това са само част от мерките, приложени от Ford Performance при разработката на Raptor. „Забравете всичко, което си
мислите, че знаете за пикапите“, каза неслучайно Лео Роукс, директор на Ford Performance, Европа. „Нашият нов Ranger Raptor е различна по-

рода – чистокръвен пустинен състезател и офроуд автомобил за екстремен начин на живот, който може да се справи с най-трудните маршрути в
най-суровите условия.“
Следата на Raptor e със 150 мм по-широка, а
просветът от 283 мм – с 51 мм по-голям от тези
при XLT – най-наточената версия на Ranger XLT.
Амортисьорите FOX дават повече стабилност,
като ходът на предните е увеличен с 32%, а на
задните – с 18%.
Предните и задните спирачки са с вентилирани дискове с увеличени размери, а спирачните
апарати отпред са двубутални.
Гумите за всякакъв терен BF Goodrich 285/70
R17 са разработени специално за Ranger Raptor.
Външният им диаметър от 33 инча (838 мм) при
ширина на профила 11 инча (285 мм) и агресивната шарка на протектора осигуряват сигурно
сцепление на мокър терен, върху кал, пясък, скали и сняг.
Офроуд характеристикитена Raptor са повече от впечатляващи – дълбочина на газене – 850
мм, 32,5 градуса преден ъгъл на заход, ъгъл на
надлъжна проходимост и заден ъгъл на заход –
24 градуса.
При Ranger Raptor водачът има избор между
шест предварително конфигурирани режима за
управление на силовата линия съобразно терена.
Нормалният режим осигурява комфорт, икономия на гориво и превъзходна управляемост.
Спортният режим дава възможност за вълну-

ХИЩНИЯТ FORD RANGER RAPTOR ДОЙДЕ В БЪЛГАРИЯ
 

 
ващо шофиране на пътя. В режим Трева/Чакъл/
Сняг Raptor се справя уверено с хлъзгави и неравни офроуд повърхности. При избор на режим
Кал/Пясък предимството е оптималното сцепление при движение по повърхности, поддаващи
се на деформация като ронещ се пясък и дълбока кал. Режимът Скали е разработен специално
за движение с ниска скорост по скалисти терени, където плавният контрол е най-важен. Режимът Баха настройва на реакциите на хищника за
високоскоростен офроуд, подобен на участие в
известното пустинно рали Баха.
10-степенната автоматична трансмисия на
Ford е същата като при F-150 Raptor. Изработена
е от високоякостна стомана, алуминиеви сплави
и композитни материали за оптимална издръжливост и ниско тегло. Предавателните числа са
подбрани така, че да осигуряват разход на гориво от 8,9 л/100 км и CO2 емисии от 233 г/км. Уникалното калибриране на трансмисията включва
и функция Live in Drive, като перата за смяна на
предавките винаги са под ръка, за да осигурят
механичния избор на предавка.
Усъвършенстваните технологии, проектирани да направят новия Ranger Raptor комфортен
и удобен на пътя и офроуд, включват системата
за комуникация и забавление Ford SYNC 3, която позволява на водачите да контролират аудиосистемата, навигационната система и свързаните смартфони, като използват прости разговорни гласови команди. Системата предоставя съвместимост с Apple CarPlay и Android Auto™
без допълнителни такси и включва SYNC AppLink
за гласово активиране на редица приложения
за смартфон. Централният 8-инчов цветен сен-

зорен екран на системата може да се управлява с жестове „плъзване“ и „прибиране с пръсти“
и включва технология за сателитна навигация,
която идва на помощ при офроуд шофиране в
отдалечени локации, като дори предлага функция „трохи“ за оставяне на следа при проучване
на непознати райони. Вградената модемна технология FordPass Connect осигурява свързаност
в движение.
Raptor e наличен в цветове Ford Performance
Blue, Colorado Red, Shadow Black, Frozen White и
Conquer Grey с контрастни акценти в цвят Dyno
Grey. Впечатляваща нова предна решетка е
вдъхновена от първия в света заводски високодинамичен офроуд пикап – Ford F 150 Raptor.
Макар и хищник, Ranger Raptor си остава истински работен кон. Модифицираната задна
броня съдържа вграден теглич с капацитет от
2500 кг. Двете предни куки за теглене могат да
поемат товар от 4635 кг, а двете задни имат капацитет от 3863 кг.
ДНК-то на Raptor присъства навсякъде в интериора – майсторска изработка, хармонични цветове и издръжливи материали. Седалките с подплънки и тапицерия от премиум кожа и велур са
проектирани за по-добро сцепление и опора при
високоскоростно офроуд шофиране. Сините шевове и кожените акценти присъстват навсякъде.
Воланът е облицован с перфорирана кожа в зоната на захвата и има централен червен маркер,
позволяващ на водача да следи лесно ъгъла на
завъртането му при офроуд шофиране.
На българския пазар модификацията на
Ranger – Raptor, ще е с клиентска цена 120 000
лв. K

1 – Хищникът влезе
с летящ старт на
европейския и
българския пазар
2 – Офроуд
способностите на
Raptor са ненадминати
3 –Моделът се предлага
и в ефектен сив цвят,
който като един
истински хищник го
слива с естествената
му среда
4 – При Ranger Raptor
водачът има
избор между шест
предварително
конфигурирани
режима за управление
на силовата линия
съобразно терена
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Тест: Multivan T6.1 –
най-интелигентното Bulli досега

ABSTRACT IN ENGLISH

Test Drive: Multivan T6.1
– The Most Intelligent
Bulli So Far
The arriving of the new Volkswagen T 6.1 on Bulgarian
market is an event that should
not be missed. Although last
year KAMIONI magazine had
the opportunity to test different versions of the model near
Amsterdam during international tests organized by Volkswagen Nutzfahrzeuge, we have
not withstood the temptation
to get behind the wheel of the
Digital Bulli and try it on our
roads.
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Появата на новия Volkswagen T 6.1 на българския пазар е събитие, което
не бива да се пропуска. Въпреки че през миналата година списание
КАМИОНИ имаше възможност да тества различни варианти на модела
край Амстердам по време на международни тестове, организирани от
Volkswagen Nutzfahrzeuge, сега не устояхме на изкушението да се метнем
в „дигиталното Bulli“ и да го пробваме на родна земя

Н

а всичко отгоре изкушението се казваше Multivan 6.1 в топнивото Highline (останалите две са Trendline и Comfortline). Естествено, тестовият Multivan бе с перманентното задвижване на четирите колела 4Motion, а
като по поръчка тестът ни съвпадна с единствения обилен сняг у нас през тази зима – в началото на февруари.

Тестовият автомобил
Когато през миналата година Volkswagen
Nutzfahrzeuge обяви пускането на новата серия
T6.1, бе подчертано, че това е много повече от
фейслифт, но по-малко от нов модел. Затова бе
решено след T6 да дойде Т6.1. В означението

има и нещо символично. Свикнали сме по този
начин да се обозначават новите версии на софтуер и хардуер. А при T6.1 точно дигитализацията е на ново, невиждано досега ниво. И неслучайно T6.1 като продължител на една легенда в сегмента веднага си спечели прозвището „най-дигиталното Bulli“.
На разположение за тест имахме предоставен от Порше БГ Multivan Highline TDI 4MO BMT
луксозен пътнически автомобил с 6+1 седящи
места. Като едно истинско Bulli нашият Mulivan
6.1 грееше ефектно в два напълно хармонични
цвята – горната част бе в Candy White (бонбонено бяло), а долната – в Copper Bronze (меден
бронз). Ефектните хромирани лайстни по предната решетка и по страничната линия, хроми-
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ран надпис Multivan на предните калници, блестящите черни
18-цолови алуминиеви джанти и
още редица ефекти подчертаваха благородния произход на съвременното Bulli.
Битурбодизеловият двигател
2.0 TDI с работен обем 1968 куб.
см беше с най-високата предлагана мощност от 199 к.с. и максимален въртящ момент от 450
Нм. Силовият агрегат бе съчетан със седемстепенната автоматизирана предавателна кутия с двоен съединител DSG-7.
Собственото тегло на автомобила е 2195 кг. При тези параметри производителят обещава
комбиниран разход на гориво от
7,5 л/100 км и емисии на CО2 от
197 г/км.
Салонът е с пет врати – две
предни странични, две плъзгащи задни странични и автоматично отваряща се клапа на
багажника отзад. Интериорът
също е в приятен сиво-черен
(Palladuim-Titanium) цвят. Всички седалки са с тапицерия, комбинираща кожа и плюш. Подът
на салона за пътниците е с противоплъзгащо покритие, наподобяващо паркет. Петте седалки в салона с лекота се плъзгат
по релси напред и назад, за да
бъдат конфигурирани по желание на пътниците. Двете седалки на втория ред се завъртат лесно и се обръщат с лице към
задните, а между тях на релси се придвижва масичка с барче.
И ако изброените дотук аналогови глезотии са обичайни за всеки по-луксозен автомобил, то допълнителното оборудване – свързано с улесняването на работата на водача,
безопасността, сигурността и комфорта, изобилства от смели дигитални решения, ползата от които най-добре усетихме на пътя. Богатото оборудване включва асистент при смяна на лентата на движение, външни огледала с електрически
настройки, отопление и сгъване, Bluetooth за връзка с мобилен телефон, адаптивна система за регулиране на окачването DCC и избор за профил на шофиране Drive Select, акустичен пакет с шумоизолиращи силно затъмнени ламинирани
стъкла в пътническата зона, асистент за маневриране с ремарке Trailer Assist, система за самопаркиране Park Assist, камера за задно виждане Rear View, паркинг-пилот с предни и
задни сензори и странична защита, асистент за регулиране
на дългите светлини Light Assist, воден отоплител с таймер
и дистанционно управление, дигитално радио DAB+, пакет
за свързаност We connect Plus, радионавигационна система
Discover Media Pro с 9.2-инчов сензорен дисплей, Streaming
& Internet, Wired & Wireless, App-Connect, гласово управление,
6 тонколони… Седалката на водача е с 12-посочно електрическо регулиране с функция „памет“ и електрическа лумбална настройка. Водачът разполага със система за автоматичен
контрол на дистанцията ACC (Adaptive Cruise Control), работеща до скорост 210 км/ч и снабдена с изключително полезната в задръстен градски трафик функция Follow to stop. За
безопасността се грижи и системата за наблюдение на зоната пред автомобила Front Assist с функция за аварийно спиране в градски условия City Emergency Brake.
Разбира се, може да се изброява още много, но истинското усещане от дигиталния ван е на пътя, за това – да се пренесем там.
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1 – Тестовият Multivan
6.1 е двуцветен
като истински Bulli
2 – На лукс лъха дори
от багажното
пространство
3 – Ван или смартфон
4х4



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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Цифровият приборен
панел пред водача и
сензорният дисплей на
централната конзола
предоставят на водача
неизброими възможности
за информация, свързаност,
помощ при паркиране…

Side Assist
предупреждава
водача за обекти в
„сляпата“ зона със
светлинна индикация
в страничното
огледало от
съответната страна
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Тестът и впечатленията
Да седнеш за пръв път зад волана на лекотоварен Volkswagen винаги е едно и също – имаш
усещането, че цял живот си карал точно този автомобил. Всичко е ергономично и на мястото, където очакваш да бъде – логично, удобно и достъпно. В резултат – нямаш нужда от привикване – палиш и тръгваш. В Multivan T6.1 въпреки
обилната дигитализация на автомобила разлика
няма. С подаване на контакт кабината оживява.
Многофункционалният дисплей на централната колона светва с множеството си възможности. От там можеш да управляваш и контролираш
всички функции и показатели на автомобила.
Както и да изведеш на дисплея екрана на смартфона си и да ползваш приложенията му.
Много интересно е на приборния панел пред
водача, който на практика е дисплей. Вместо
познатото аналогово-цифрово унифицирано
табло с прибори имаме екран с четлива графика – част от новия Digital Cockpit. От сензорния
екран на централната конзола можеш да конфигурираш приборния панел по собствен вкус
и предпочитания. Да избереш каква информация да се извежда в средата на дигиталните скоростомер и оборотомер, а и какво да има между тях. Особено полезна е възможността да проектираш там навигационната карта в 3D-вариант. Или да изведеш показанията на адаптивния
круиз контрол, или каквото си поискаш… Много от функциите се управляват и от бутоните на
волана. Както и с гласов контрол, при това и на
български – можеш да си поръчаш музика, смяна на радиостанцията или обаждане по телефона например.
За динамичните качества на автомобила –
мощност, пъргавина, работата на двигателя и
предавателната кутия, комфорт на возене, няма
да говорим. Защото са на високото ниво, характерно за марката. А и все пак разполагаме с най-

мощния двигател, предлаган при модела, развъртането на който с лекота започва да пълни километража. Изборът на режим на управлението
на силовата линия – икономичен, нормален или
спортен, чрез бутон от водача се усеща осезаемо при натискане на педала на газта. Нрави се и
електромеханичното кормилно управление, което е прецизно и директно.
И понеже тръгваме от София в снежна делнична утрин, първата новост, която изпробваме, е Follow to stop. Прекосяваме цялата столица в силно натоварен трафик, в режим спритръгни-спри. С Follow to stop е лесно. Включваш
ACC, задаваш дистанция от предното превозно
средство, задаваш скорост 30, 40 или 50 км/ч и
следваш потока. Multivan 6.1 спира сам при спиране на колоната и потегля и ускорява сам при
тръгването ѝ, като спазва зададената дистанция.
Ако натиснеш спирачка преди автомобилът да е
спрял напълно, системата изключва, но зададените параметри се помнят и можеш да я активираш с едно натискане на бутона на кормилото.
Чиста проба автономност. Автономност, безценна за града, имаме и при асистента за паркиране, който мери преценява и паркира, като може
да се ползва както за успоредно, така и за перпендикулярно паркиране.
След това на магистралата по посока към
Пловдив и обратно Mulivan 6.1 отново е напълно в свои води. Стабилен е в завоите и при висока скорост, въпреки хлъзгавата настилка заради
мокрия сняг и мъглата. За това спомага и адаптиращото се към условията окачване. Разбира
се, приоритетно управляваме на адаптивен круиз контрол, който помага на водача да се разтоварва по време на движение. Автомобилът поддържа зададените скорост и дистанция, при маневра за изпреварване ускорява сам и намалява
скоростта при прибиране в колоната. И точно тук
оценяваме полезността на Side Assist. Всеки все
някога се стряскал от изпреварващ го отблизо

Врати за дома
и индустрията

Третият ред седалки предлагат много възможности
за регулиране с цел удобство

●

Гаражни и външни врати

●

Задвижвания за гаражни и портални врати

●

Индустриални врати и задвижвания

●

Товаро-разтоварни рампи, уплътнения
за врати и товарни шлюзове

Двете седалки на втория ред се завъртат на 180
градуса и се плъзгат лесно напред и назад
автомобил или от клаксон на изпреварван автомобил, който не е забелязан навреме в огледалото. Side Assist заостря
вниманието и спестява критични ситуации, и предупреждава със звук и светлинен сигнал на корпуса на огледалото от
страната на проблема.
На магистрала може да се направи извод, че въпреки
впечатляващата мощност на двигателя при нашия Mulivan
6.1 липсва усещането за брутална мощност. Собственото
тегло от 2,2 тона не е за пренебрегване, но основната причина е в интелигентното сътрудничество между двигателя
и гениалната предавателна кутия DSG, предаваща движението към четирите двигателни колела на 4Motion. С умело
дирижираното трио – двигател, DSG и интелигентна трансмисия се чувствате еднакво добре и на жълтите павета, и
на магистрала, и в лепкавата кал на размръзнал се черен
път. Да, Т 6.1 не е специализиран офроуд автомобил, но неговата силата е в способността му да се справя повече от
успешно в най-различни условия.
Може да се каже също, че до изкуствения интелект при
автомобилите има още време. При Mulivan 6.1 обаче допада финесът, с който дигиталното Bulli върши неща, които
би направил и добрият водач. Ако при спускане по наклон
спирачното действие на двигателя е недостатъчно поради
високата предавка, кратко натискане на спирачния педал
предизвиква минаване на по-ниска предавка. Ако държиш
на по-икономичното управление, може да ползваш и възможността да се движиш по инерция, без да поставяш лоста на предавките в неутрално положение. Достатъчно е да
имаш наклон при спускане, да поставиш силовата линия в
режим Eco и да отнемеш напълно газта. Ще видиш, че оборотите падат до тези на празен ход, а до символа D на приборния панел изчезва цифричката, показваща на коя предавка е автомобилът.
За дигитализацията, свързаността и иновативността на
6.1 и ползите от тях може да се разказва още дълго. В заключение обаче може да се каже, че след този тест си изяснихме защо означението на новото Bulli е 6.1.
А иначе цените на новия Multivan 6.1 започват от 73 150
лв. с ДДС за базово изпълнение. K
Екип КАМИОНИ
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2,8% ръст при
регистрациите
на нови ванове
в Европа през
2019 г.
През 2019 г. регистрациите на нови лекотоварни
автомобили с допустима максимална маса до 3,5
т в Европейския съюз са били 2 115 650 срещу 2
058 574 през 2018 г. Пазарът на годишна база е
отбелязал ръст от 2,8%. Данните са от статистиката
на Асоциацията на европейските автомобилни
производители (ACEA)

Т

ака през 2019 г. броят на регистрираните нови лекотоварни автомобили в страните от ЕС за втори път надхвърля 2 млн. от 2007 г.
насам, след като това се случи и през 2018 г.
Анализът на АСЕА казва, че въвеждането от 1 септември на WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) за определяне на
разхода на гориво и вредните емисии за новите ванове в ЕС е изтеглило пика на регистрациите през летните месеци. Впоследствие от септември до ноември е забелязан спад. Ефектът е отслабнал през декември, когато търсенето на ванове отново е нараснало.
Петте най-големи пазара в ЕС са отчели растеж през миналата година, като най-голям е приносът на Германия (+ 6,9%) и Франция (+ 4,5%).
Общо в страните – членки на ЕС, и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) регистрациите на нови ванове през
2019 г. са били 2 189 324 срещу 2 129 951 година по-рано, като и тук нарастването е с 2,8%. Изобщо в тазгодишната статистика числото 2,8 е
най-често срещаното. Толкова е ръстът на регистрациите през 2019 г.
спрямо 2018 г. и в държавите – членки на ЕС, приети в Съюза преди 2004
г., и в новите членки, присъединили се след тази дата.
На този фон регистрациите на нови лекотоварни автомобили до 3,5 т
в България през 2019 г. бележат спад с 4,7% – 5985 през 2019 г. при 6282
през 2018 г. Цитираната от АСЕА бройка обаче сериозно се различава от
тази за новите регистрации в категория N1 от статистиката на МВР, където малките, компактните и средните ванове са 7894 (данните са публикувани в списание КАМИОНИ бр. 1/2020). Не е ясно откъде идва разликата и дали от регистрациите на АСЕА не са изключени пътнически
леки автомобили, хомологирании регистрирани като лекотоварни, каквато практика има в България. Но цяло чудо е, че все пак страната ни
присъства в европейската статистика, след като в данните за регистрациите на нови камиони и автобуси, разпространени от АСЕА, графата
срещу България упорито продължава да стои празна.
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Регистрации на лекотоварни автомобили до 3,5 т в
Европа1
Страна

2019

2018

Промяна

Австрия

43 425

43 641

– 0,5%

Белгия

81 219

77 936

4,2%

България

5 985

6 282

– 4,7%

Великобритания

365 778

357 325

2,4%

Германия

304 965

285 191

6,9%

Гърция

7 972

6 905

15,5%

Дания

33 108

33 849

– 2,2%

Естония

4 403

5 012

– 12,2%

Ирландия2

25 350

25 447

– 0,4%

Испания

215 164

214 556

0,3%

Италия

187 725

181 498

3,4%

Кипър

2 274

1 815

25,3%

Латвия

2 703

2 393

13,0%

Литва

4 355

3 577

21,8%

Люксембург

5 089

4 853

4,9%

Нидерландия

76 395

79 173

– 3,5%

Полша

69 872

68 819

1,5%

Португалия

38 454

39 282

– 2,1%

Румъния

16 985

17 585

– 3,4%

Словакия

8 508

9 126

– 6,8%

Словения

13 407

12 709

5,5%

Унгария

26 203

22 728

15,3%

Финландия

14 702

15 515

– 5,2%

Франция

478 375

457 603

4,5%

Хърватия

8 982

8 901

0,9%

Чехия

20 436

20 225

1,0%

Швеция

53 816

56 628

– 5,0%

2 115 650

2 058 574

2,8%

ЕС15

1 931 537

1 879 402

2,8%

ЕС126

184 113

179 172

2,8%

Исландия

1 383

1 918

– 27,9%

Норвегия

37 736

37 228

1,4%

Швейцария

34 555

32 231

7,2%

EAСТ

73 674

71 377

3,2%

ЕС15 + EAСТ

2 005 211

1 950 779

2,8%

ЕС + EAСТ

2 189 324

2 129 951

2,8%

3

ЕС

4
5

7

Източник: Националните асоциации на автомобилните
производители
1 – Включително микробуси
2 – Лекотоварни автомобили до 6 т
3 – По прогнози на ANFIA
4 – Данните за Малта не са налични
5 – Членки на ЕС отпреди разширяването през 2004 г.
6 – Приети в ЕС след разширяването през 2004 г.
7 – Европейска асоциация за свободна търговия

Увеличете
цифровизацията
на Вашия
транспортен бизнес
на timocom.bg
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КОНСУЛТАЦИЯ

За претоварването и
последиците му в Германия
Немската полиция
провежда проверки на
превозните средства
и лицата, участници
в автомобилния
транспорт. По
преценка на
контролния орган
такава проверка
може да обхване
теглото на товара.
Мярката се прилага
относително често и
спрямо автомобили
с разрешено
максимално общо
тегло до 3,5 тона.
Това е така, защото,
от една страна, при
тях по-лесно се стига
до претоварване,
а от друга страна,
признаците му
относително лесно се
констатират с просто
око
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оглед установяване действителното тегло на товара шофьорът бива задължен да
последва контролния орган до близко до
контролния пункт селище, където се провежда
замерване със заверена везна.
В случай че бъде констатирано претоварване,
полицията ще забрани на автомобила да продължи пътя си, докато проблемът не бъде отстранен. Това може да доведе до значително забавяне на доставката с всички последващи от закъснението рискове. Освен това практиката показва, че контролните органи се възползват от
законовата си възможност да отнемат в полза на
държавата облагата, извлечена от административното нарушение. Идеята на немския законодател тук е да лиши неизправния предприемач
от всички ползи, които той е извлякъл от забраненото претоварване.
При това, за да изчислят стойността на облагата, контролните органи се ръководят от ориентировъчни коефициенти относно средните разходите в автомобилния транспорт на стоки. Става въпрос за така наречените KGS-показатели,
които се издават в Германия като ежегодно актуализиран справочник на средните цени в бранша. Те не са задължителни по своя характер, но
се ползват с авторитет в практиката. Коефициентите отразяват структура на разходите, която е
характерна за немски транспортни предприятия.
KGS-показателите са организирани в четири
таблици: Таблица I включва разходите на ден и

километър, Таблица II на човекочас, Таблица III
на тон и пратка, а Таблица IV на тон насипно тегло. Четивото е интересно за българските спедитори и транспортни предприемачи най-малко
по две причини. На първо и най-важно място, то
дава представа за цените, постижими при едно
директно възложение от немски товародател.
На второ място, онагледява санкционния риск от
едно претоварване.
Нека дадем пример, базиран на КGS-коефициентите от 2019 година: Български превозвач от Централна България товари в югозападен
български град стока, която трябва да достави
в Брюж. Осъществява транспорта с автомобил
с максимално допустимо тегло от 3,5 тона, при
това допуска претоварване от 900 кг. При замерването немските контролни органи ще признаят
в негова полза толеранс от 50 кг, който няма да
елиминира нарушението.
Като следваща стъпка полицията ще изчисли
общата дължина на еднократния маршрут в километри (от месторегистрацията на товарния
автомобил през точката на товарене до точката на разтоварване), в случая примерно 2500 км.
Тази дължина ще умножи с KSG-коефициент от
0,58 евро на километър, за който, съгласно Таблица I, ще приеме, че покрива непосредствените разходи за консумативи като гориво и евентуални винетки.
Накрая, отново с оглед данните от товарителницата, полицията ще изчисли общия брой чове-
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кочасове (в случая например 25), необходим за провеждането на транспорта. Този брой ще умножи с почасова
ставка от 68,30 евро, за която съгласно KGS ще приеме,
че покрива себестойността на транспортната дейност при
включване на всички разходи за нейното осъществяване
без непосредствените консумативи.
Така административно-наказващият орган ще стигне
до извода, че транспортният предприемач, действайки
разумно, трябва да е оферирал и получил от своя възложител цена, не по-ниска от себестойността на транспорта, в случая 3175,50 евро съгласно KGS-стойностите. В
очите на немската полиция това е неговата облага от претоварения транспорт. За да конфискуват тази облага, органите на реда ще изискат от транспортния предприемач
плащане на 3175,50 евро, като му връчат така наречения
Einziehungsbescheid. Немската дума може да се преведе
описателно като „Постановление за отнемане облагите от
административно нарушение”.
Такива постановления подлежат на обжалване в рамките на две седмици от деня на тяхното получаване, след което влизат в сила. По правило те представляват по-голяма
тежест за предприемача, отколкото налагането на глоба.
При обжалването им транспортният предприемач може да
има интерес да покаже истинската стойност на осъществения транспорт (чрез транспортна заявка, фактура и извлечение от банкова сметка с оглед конкретното постъпление). Действителната стойност по правило ще бъде по-ниска от стойността, съгласно KGS-коефициентите, а това
има потенциал съществено да намали размера на възприетата в постановлението облага. Разбира се, най-добрата
защитна стратегия е спазването на закона. K

При автомобили с разрешено максимално общо тегло до 3,5 тона
от една страна по-лесно се стига до претоварване, а от друга –
признаците му относително лесно се констатират с просто око
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Тол системата –
обхват, тарифи и глоби
Общата дължина на пътищата,
за които превозните средства с
допустима максимална маса над 3,5
тона трябва да плащат тол такси при
стартиране на системата от 1 март
2020 г., е 3115 км. В това число влизат
803 км автомагистрали и 2312 км
пътища първи клас. Да припомним,
че по настояване на превозвачите
от платената мрежа бяха извадени
второкласните пътища, които обаче
остават в обсега на тол системата
и на по-късен етап могат да станат
платени.

В

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

Безкомпромисно качество от Дания с най-добрата гаранция за подемна техника в света
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окончателно одобрената от Министерски съвет тарифа цените за използването на тол системата варират за различните типове превозни средства и между
1 и 20 ст. на км. Разликите са в зависимост от класа на
пътя, вида, екокатегорията и броя на осите на превозните средства.
Платените тол сегменти (платените отсечки между две
рамки) обаче са с обща дължина 6050 км, като повечето
участъци са включени и в двете посоки на движение.
Съгласно Тарифата за таксите, които се събират за
преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, платени ще са автомагистралите и пътищата първи
клас извън градските територии.
За 2935 км пътища втори клас ставката засега ще е нулева. Но те остават в обхвата на тол системата, тъй като
по тях е установено преминаване на повече от 600 тежкотоварни автомобила средно на ден. От обхвата на тол системата са изключени участъците в лошо състояние, както
и 12 171 км третокласни пътища.
Тол сегментите, или отделните платени отсечки, са
5800 на брой. Най-дългият платен участък е по магистрала Марица и е с дължина почти 24 км – между село Крепост и отбивката за град Харманли. Най-късият тол сегмент в платения обхват е около 150 м и е в област Шумен.
Най-новият платен участък е отсечката Ябланица – Боаза
на автомагистрала Хемус, която бе пусната в експлоатация през октомври 2019 г.
Тол таксите за най-масово използваните товарни превозни средства – с бруто тегло между 3,5 т и 12 т, ще са от
3 до 7 ст. на километър. Естествено, те зависят и от емисионния клас на превозното средство и класа на пътя, като
най-малко плащат камионите със стандарт Евро-6.
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Размерът на тол таксите е обвързан с екологичната категория на превозното средство и с
класа на пътя, за който се дължи такса – автомагистрали и първи клас. Стойността ще се изчислява на изминат километър. На практика всяко
навлизане в тол сегмент ще се приема за пълното му изминаване.
Товарните автомобили с тегло между 3,5 т и 12
т от най-високите еко класове Евро-5, Евро-6 или
EEV ще плащат по 3 ст. на километър на автомагистрала и 4 ст. на километър за първокласните пътища. За камиони с емисионен клас Евро-3 или
Евро-4 тарифата ще е 4 ст. на километър за автомагистрала и 5 ст. на километър за първи клас пътища. За тези с най-ниската екокатегория – клас
Евро-0, 1 или 2, които масово се използват за вътрешни доставки, тарифата е 6 и 7 ст. на километър за автомагистрала и първокласни пътища.
Тежките камиони с тегло над 12 т, с две или три
оси, ще плащат в зависимост от емисионния клас
между 6 и 11 ст. на километър за автомагистрали и между 5 и 10 ст. на километър за първи клас
пътища.
Камионите 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.
След протестите на автобусните превозвачи цените тях бяха сериозно намалени. Автобусите с тегло до 12 тона с емисионен клас Евро 5,
Евро 6 или EEV ще плащат 1 ст. за автомагистрала
и първи клас пътища. Тези с емисионен клас Евро
4, Евро 3, Евро 2, Евро 1 или Евро 0 – по 2 ст. на километър за автомагистрали и първи клас пътища.
Тарифата за автобуси над 12 тона ще е от 2 ст.
до 4 ст. на километър за автомагистралите в зависимост от екокатегорията. За първокласните пътища автобусите над 12 тона с екокатегория Евро5, Евро-6 или EEV ще плащат по 1 ст. на километър, а с емисионен клас Евро-4, Евро-3, Евро-2,
Евро-1 или Евро-0 – по 2 ст. на километър.
Приятна изненада има за собствениците на
превозни средства с тегло над 3,5 т, използващи
алтернативни горива. Въпросните екоавтомобили ще плащат с 50% по-ниска тол такса в сравнение със съответния вид автомобили от категория Евро-6 и EEV. Засега обаче не е дефинирано ясно какво се разбира под понятието „алтернативно гориво“. И този пропуск вероятно ще доведе до множество спорове още на старта на тол
системата.
Всъщност тол системата заработи частично
още на 17 февруари. От тази дата автомобилите, които пътуват по републиканската пътна мре-

жа без валидна електронна винетка, се засичат от
камерите на тол рамките и съответно подлежат
на санкция. А това доведе и до първите проблеми с използването на пътната мрежа. Житeлите нa квaртaли и грaдoвe в рaмкитe нa Cтoличнaтa oбщинa, кoитo обаче ca извън пeримeтърa
нa Oкoлoвръcтния път, изразиха масовото си недоволство, че на практика бяха отчетени като нарушители. Живеещите в Бaнкя, Пaнчaрeвo, Нoви
Иcкър и други квартали на практика трябваше да
се оборудват с винетки, за да стигнат законно до
София. На Биcтришкo шoce при Биcтрицa дори
посреднощ бе срязана тол рамка с камери.
След намесата на премиера Борисов стана
ясно, че за 151 км са пътните участъци около София Столична община предлага да бъдат освободени от винетна такса. Поддържането на въпросните за последните 5 години е струвало над 40
млн. лв., или около 8 млн. лв. годишно.
Столичната община официално е депозирала
в АПИ искането си за участъците около столицата
да бъдат извадени от Списъка на републиканските пътища, за които се събира винетна такса, срещу ангажимент да поеме разходите за поддържането им. Председателят на АПИ Георги Терзийски
заяви, че на 151 км пътни участъци около София
до момента не е генериран нито един електронен
фиш и нито един шофьор не е глобен. Той допълни, че камерите имат различен режим на работа –
за тол, за тол и винетка или само за проследяване
на трафика. Терзийски посочи още, че е провел
срещи и телефонни разговори с кметове на населени места като Бистрица, Панчарево и Банкя, за
да успокоят хората, че няма да бъдат глобявани.
Предстои уточнение за всичките 265 общини в
страната за това, кои участъци от републиканската пътна мрежа на тяхна територия да бъдат освободени от винетни такси. Това обаче ще се случи,
само ако въпросните общини се ангажират да поемат разходите за поддръжката на тези пътища.
Процедурно на пътищата, попадащи в обхвата на тол системата, нарушителите се заснемат
от камерите и автоматично влизат в базата с данни. Ако в същия ден бъдат спрени на пътя от мобилнен екип на тол контрола, имат възможност да
платят по-ниска санкция – или така наречената
компенсаторна такса. Тя е 70 лв. за леки автомобили, 125 лв. за превозни средства между 3,5 т и
12 т и 175 лв. за тези над 12 тона. В противен случай в края на деня следва да бъде изпратен електронен фиш по пощата за плащане на глобата. Тя
е 300 лв. за леки автомобили до 3,5 тона и 1800
лв. за тежкотоварните превозни средства. Глобата може да бъде избегната, ако в 14-дневен срок
от получаване на електронния фиш, бъде плате-
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and Fines
The total length of roads for
which vehicles with gross
weight over 3.5 tonnes must
pay taxes at the start of new
toll system from March 1, 2020
is 3,115 km. These include 803
km of motorways and 2,312
km of first class roads. At the
insistence of hauliers, secondclass roads were removed
from the paid network. But they
remain within the range of the
toll system and could later become paid.
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За автоматичното таксуване
с бордово устройство или
GPS тракер е необходимо
съответната фирма или
превозвач да има сключени
договори с един от двата
национални доставчици на
услуги
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на компенсаторната такса. Последната се плаща
само по банков път, а в платежното нареждане се
посочва номерът на електронния фиш за глоба.
След 1 март компенсаторните такси за камионите и автобусите над 3,5 тона, вече варират от 150
до 750 лв. в зависимост от масата на превозното
средство и броя на осите му.
Камерите на тол системата обхващат 10 800
км от републиканската пътна мрежа и въпреки че
след 1 март платените участъци за тежкотоварните превозни средства ще са само 3115 км, камерите и по останалите трасета ще работят с нулева ставка. За останалите участъци от републиканската пътна мрежа от общо 20 000 км, за които се дължи електронна винетка, контролът ще се
осъществява както и досега – от 105-те мобилни
екипа на Националното тол управление.
Съгласно наредбите към Закона за движението по пътищата, ако водачът откаже да плати на
място на мобилните екипи, ще му бъде съставен
акт за установяване на административно нарушение. За да продължи пътя си, шофьорът трябва да плати уикенд винетка за лек автомобил и
седмична винетка – за тежкотоварните автомобили, съответно от 1 март – максимален тол.
В противен случай ще му бъде издадено наказателно постановление и ще бъде глобен с 300
лв. за леките автомобили до 3,5 тона, а за тежкотоварните – с 1800 лв. След старта на тол системата, ако водачът е декларирал неверни данни за
масата, осите и екокатегорията на камиона или
автобуса, санкцията е 2500 лв.
Ако бъде деклариран различен екологичен
клас, санкцията е 2500 лв. Всеки, който няма
вписан в талона на автомобила екологичен клас,
трябва да има сертификат от производителя и да
носи надлежно заверено копие от него.
По отношение на теглото схемата „активно измерване в движение“ на стационарни кантари ще
се прилага за камиони, за които АПИ има съмнения, че са претоварени на база отчетеното от
кантарите на тол рамките натоварване на осите.
Електронният фиш ще се анулира при плащане на компенсаторна такса в срок, както и в случаите, когато пътното превозно средство е обявено за издирване или за него законът не изисква плащане на пътна такса.
За всички специализирани машини, например бетоновози, АПИ ще консултира собствениците индивидуално. Всички машини, регистрирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, няма да попадат
в обхвата на тол системата.
Както отдавна се знае, за отчитането на изминатите километри по тол системата от тежкотоварните автомобили ще се използват маршрутна карта, бордово устройство или GPS тра-

кер. Таксите не зависят от това кой вариант ще
бъде избран. За автоматичното таксуване с бордово устройство или GPS тракер е необходимо
съответната фирма или превозвач да има сключени договори с един от двата национални доставчици на услуги – Интелигентни Трафик Системи и Конкорд Смарт Инфраструктура, както и
с един от (засега) 12-те доставчици на декларирани данни.
Членът на УС на АПИ проф. Олег Асенов препоръча още от самия старт на тол системата
преминаващите тежкотоварни превозни средства, които са 200–300 хил. на дневна база, да
бъдат оборудвани с бордови устройства и GPS
тракери. Така те ще бъдат интегрирани в системата и ще се избегнат проблемите. От АПИ задължават всеки доставчик на услуги да информира чрез SMS водача и собственика на превозното средство при възникнал проблем с бордовото устройство.
Със старта на тол системата ще бъде въведена и маршрутната карта, с която предварително ще бъде избиран маршрут с начало и край и
с до 4 междинни точки. С картата предварително може да бъде изчислена и пътната такса. За
регистрираните потребители в системата на Националното тол управление маршрутната карта ще бъде валидна 168 часа след закупуването
ѝ, а за останалите – 48 часа. Веднъж активирана
обаче, маршрутната карта е валидна за следващите 24 часа и вече не се отчитат евентуални забавяния заради тежък трафик или поради други
форсмажорни обстоятелства.
92 допълнителни пункта, в които ще се продават маршрутни карти, бяха разкрити по граничните пунктове, за да улеснят шофьорите на тежкотоварните превозни средства при стартирането на тол системата. Беше увеличен капацитетът на най-натоварените пунктове като Капитан
Андреево, Калотина и Кулата. На всеки граничен
контролно-пропускателен пункт ще има обучени
хора, които говорят езика на съседната държава.
Те ще информират чуждестранните шофьори
за новия начин на таксуване у нас, ще им помагат в закупуването на маршрутни карти и ще информират за текущите ограничения на пътя, за
да могат шофьорите да изберат най-подходящия за тях маршрут.
Ще има и терминали за самообслужване на
7-те езика, с които работи системата (английски, немски, сръбски, турски, руски, румънски и
гръцки). В тези зони ще има и консултант от тол
управлението, който ще е на разположение за
въпроси.
При установяване на нарушение за транзитно преминаващите тежкотоварни камиони важат
същите санкции, както и за българските водачи.
Те ще могат да платят компенсаторна такса, а
ако откажат, ще им бъде съставен акт за административно нарушение. Преди да напуснат страната, минималната санкция, която трябва да платят, е „максимален тол“. В противен случай като
крайна мярка регистрационните номера на тези
превозни средства ще бъдат свалени.
От тол управлението уверяват, че ако заради
инцидент е невъзможно да се използва платената мрежа, своевременно ще осигурят пропускане без правоприлагане по предварително обявени обходни маршрути. K
Калоян АТАНАСОВ

ТРАНСПОРТ

Пакет Мобилност прекрачи
в образованието

Р

ешението на министрите на ЕС относно
Пакет Мобилност е неблагоприятно за въпросните държави, тъй като се приема, че
регулациите ще засегнат местните превозвачи.
Общо 10 държави са гласували против Пакета.
Но това за пореден път се оказа недостатъчно,
за да бъде отхвърлен „Планът Макрон“.
Интересното е, че предпоследното-последно решение за бъдещите транспортни правила в
Европа бе взето на среща на министрите на образованието на страните членки (?!). Това официално се посочва като формалност, тъй като за
гласуване предварително бе приета датата 21
февруари. Министрите на транспорта не са се
нуждаели от допълнителна среща за обсъждане
на Пакет Мобилност и са делегирали правата за
гласуване на своите образователни колеги, които на тази дата така или иначе са имали ресорна комисия.
Последното гласуване в Комисията по транспорт след всички процедури по верификация на
текстовете и правно прецизиране ще е на 21 април 2020 г. След това Пакет Мобилност отива в
пленарна зала на Европарламента за гласуване
на второ четене през май.
От името на Източноевропейския блок Анна
Будановска, заместник-министър на науката и
висшето образование на Полша, заяви, че Пакет Мобилност създава сериозен риск от неблагоприятни последици не само за транспортния
сектор. Най-опасният възможен резултат от приемането на Пакета би било неговото отрицателно въздействие върху околната среда, увеличените разходи за транспорт и прекомерната бюрокрация.
Европейската комисия също е критично настроена към разпоредбите, включени в документа. Засега обаче гласовете на опозицията не
успяват да блокират противоречивите текстове.
Евродепутатите ще имат последния шанс да го
направят.
Няколко дни преди гласуването българският министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията Росен Желязков се
срещна в Брюксел със заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс,

с европейския комисар по транспорта Адина Валеан и с министрите от групата на единомислещите държави.
След срещите Желязков заяви, че към групата от шест единомислещи държави – България,
Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния, са се
присъединили Кипър, Малта и Естония.
„Ние, министрите, показахме ясно и категорично, че не приемаме това, което се случва в
момента, най-вече по отношение на непропорционалните и дискриминационни правила, които
ще бъдат наложени с връщането на превозното
средство на 8 седмици, връщането на водача на
всеки 4 седмици и други“, изтъкна Росен Желязков. По думите му първоначално заложената цел
на Еврокомисията за подобряване на социалноикономическите условия за бизнеса и работещите в тази индустрия няма как да бъде изпълнена с подобни правила. Те са в пълно противоречие с широко прокламирания Европейски зелен договор и заявените политики за намаляване
на карбоновите емисии. С въвеждането им ще се
наруши правилното функциониране на Единния
европейски пазар, допълва министърът.
По време на разговорите с двамата комисари транспортните министри от държавите-противници на пакета са получили уверение, че Европейската комисия ще възложи чрез обществена поръчка оценка на въздействието на законодателните предложения по Мобилност I.
Настояването е това да стане най-късно до
влизането в сила на разпоредбите. От момента
на обнародването им в официалния вестник на
ЕС, което се очаква да стане през месец юли, и
след второто четене на Пакет Мобилност в Европарламента ще започне да тече 18-месечен преходен период, в който разпоредбите няма да се
прилагат.
След обнародването на тези разпоредби българската страна има готовност да депозира искова молба в Съда на ЕС в Люксембург срещу
приетите промени, което смятат да направят и
Полша, и Литва. Росен Желязков засега е категоричен, че страната ни има готовност и ще се
възползва от всички институционални възможности, за да защити правата си. K

Финализирането на
Пакет Мобилност,
който е остро
критикуван от много
държави, включително
и България, получи
одобрение от
министрите на
Европейския съюз.
Източноевропейските
страни съвсем
обяснимо изразиха
недоволството си
от резултата от
последния вот. А
няколко дни преди
това групата на
противниците на
Пакета се увеличи
с още три държави
– Кипър, Малта и
Естония
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The Mobility Package
Leaps into Education
The finalization of the Mobility Package, which has been
sharply criticized by many
countries, including Bulgaria, has received approval from
EU ministers. Eastern European countries quite clearly expressed their dissatisfaction with the outcome of the
last vote. A few days earlier,
the group of opponents of the
Package increased by three
more countries – Cyprus, Malta, and Estonia.
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ГУМИ

Bridgestone DURAVIS R002
– най-добри на мокро в
тестове на TÜV SÜD

Години след като ЕС въведе задължителното етикетиране за поведението на гумите по
няколко показателя, най-престижният начин за представяне на техните качества все така са
специализираните тестове

Т

ова е естествено, тъй като разнообразието
от условия, при които работи една гума, е
толкова голямо, че няма как да се опише с
няколко букви или символа. Продължават и дискусиите дали не е време да се провеждат тестове и на гуми, които са износени в някаква степен,
тъй като през огромната част от времето всички използват гуми, които вече не са нови. Някои
производители обявиха, че подкрепят тази идея,
но в центъра на вниманието продължават да бъдат резултатите от тестове с нови гуми.
Макар и не дотолкова всестранни, колкото са
проучванията на самите производители, някои от
тях са много детайлни. Такъв е примерът с тестовете на гуми за товарни превозни средства от
водещите световни производители, извършени
от TÜV SÜD през ноември 2019 година по искане
на Bridgestone.
Изпитанията са направени в съоръженията
EUPG, Aprilia (Италия) за тестове на мокра на-
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стилка. Използван е камион MAN TGX 26.500 с
гуми с размер 315/80 R 22.5. Гумите, предоставени от Bridgestone – DURAVIS R-STEER 002
(за завиващи колела) и R-DRIVE 002 (за двигателния мост) са сравнявани с представянето на
продуктите на основните конкуренти в същия
сегмент.
Припомняме: гумите от новото, второ поколение R (R-STEER 002 и R-DRIVE 002) бяха обявени през юни 2019 г. като свръхиздръжливи, създадени да намалят експлоатационните разходи
с много високата си устойчивост на износване и
оптимизирана горивна ефективност. С пускането
на линията многофункционални модели DURAVIS
R 002, производителят замени не само предшестващите модели (R-Steer 001, R-Drive 001 и R168
за ремаркета), но и цялата си продуктова линия
за превози по пътища, като обеща на превозвачите, че новите модели имат изключително добро сцепление на мокро.

ГУМИ » BRIDGESTONE DURAVIS R002 – НАЙ-ДОБРИ НА МОКРО...
Топпредставяне
на мокри настилки
Това потвърждават тестовете, извършени от
TÜV SÜD – един от най-уважаваните независими институти за автомобилни тестове в Европа.
Според доклад № 713168488, предоставен от изпълнителя:
С DURAVIS R002 спирачният път (в метри) на
мокра настилка при намаляване на скоростта от
60 км/ч до 10 км/ч е 24,9 м, докато при тримата останали конкуренти е по-дълъг с 0,4 до 1,2 м
(0,16 до 4,8 на сто);
DURAVIS R002 превъзхожда конкурентите си и
по показателя странично сцепление на мокро. То
се оценява с осреднената стойност на регистрираното странично ускорение (м/сек2), което автомобилът изпитва при най-високата скорост, с
която се движи устойчиво по мокра кръгова писта. По-високите стойности отговарят на по-добро сцепление. Постижението с R002 е 3,18 м/
сек2, докато при конкурентите стойностите са
3,14 и 3,15 м/сек2.
Очаквано, DURAVIS R002 на Bridgestone се
представя чувствително по-добре и от своя
предшественик – R001.
Тези най-добри показатели в класа при мокри
настилки показват какви допълнителни предимства осигуряват гумите DURAVIS R002 от гледна
точка на безопасността за всички участници при
движение в сложни метеорологични условия.
Освен че R-STEER 002 имат най-високата
оценка „А“ в класа си за сцепление на мокро, и
трите нови гуми са готови за зимни условия –
това потвърждава маркировката 3PMSF, която те
носят.

Ефективност на MAX
Собственици и мениджъри на автопаркове
повече от всякога са загрижени да увеличат производителността и да минимизират оперативните разходи. С издръжливост на износване, подобрена с 45% спрямо тази на предшествениците,
и с намалената с 15 на сто цена на километър гумите DURAVIS R002 на Bridgestone доказват, че
са проектирани да позволят намаляване на експлоатационните разходи. DURAVIS R002 предла-

га и по-ефективно използване на горивото с комбинацията B-C-B за гумите за управляващ и задвижващ мост и за ремаркета.
Стартирала с 4 от най-разпространените размери, моделната линия DURAVIS R002 се предлага в 15 размера. Разработени и произведени в
Европа, гумите R002 съчетават новаторска концепция и състав, и са резултат на подобрен производствен процес.
Стивън Де Бок, вицепрезидент на бизнес отдела за тежкотоварни гуми в Bridgestone EMIA
(Europe, Middle East, India, Africa) коментира така
резултатите от теста: „Гумите DURAVIS R002 са
проектирани да отговорят на предизвикателствата пред съвременните автопаркове. Разходите и натискът за опазване на околната среда
ще бъдат на първо място за мениджърите на автопарка, затова с гордост заявяваме, че нашите
гуми им помагат да се справят с тези проблеми.
Но безопасността винаги ще бъде на първи план,
особено при предизвикателни пътни условия.
TÜV SÜD установи, че DURAVIS R002 предлага
най-добрите в класа си характеристики при мокра настилка и това е чудесно признание за гума,
която е проектирана да помогне на автопарковете да намалят експлоатационните си разходи,
като същевременно ги поддържа в движение, и
безопасност при трудни условия.“ K

Гумите DURAVIS R002 са
проектирани да отговорят
на предизвикателствата
пред съвременните
автопаркове

инж. Радослав ГЕШОВ
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Иде нова вълна в ETRC
Край на летаргията в пистовия шампионат с камиони – ще видим нови, съвсем млади участници от
познати фамилии и голямата стъпка към завръщане на състезанието в Австрия през 2021 година

Календарът за 2020 г.
Графикът за тази година, одобрен от Световния съвет за моторни спортове към FIA (Международната федерация по автомобилизъм), отново предвижда осем състезания в осем различни страни от Стария континент. Може да се
каже „само осем“, ако не беше добрата новина,
че в календара е вмъкнат двудневен официален
тест на Red Bull Ring в Австрия, насрочен за 18
и 19 юни. Той не е валиден за борбата за титлата, но се твърди, че е сигурната стъпка към завръщането на тази много интересна писта в списъка на FIA с официални състезания за Европейския пистов шампионат за камиони (ETRC) през
2021 г. Ще бъде чудесно, ако промоутърът ETRA
(European Truck Racing Association), който е и организатор на шампионата, успее да върне и състезанието в Нидерандия.
Дата
1 25–26 април
2 23–24 май
3 6–7 юни
18–19 юни
4 18–19 юли
5 29–30 август
12–13 септем6
ври
26–27 септем7
ври
8 3–4 октомври
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Писта
Hungaroring
Misano
Slovakiaring
Red Bull
Ring Test
Session
Nurburgring
Most

Страна
Унгария
Италия
Словакия

Zolder

Белгия

Le Mans

Франция

Jarama

Испания

Австрия
Германия
Чехия

Пистата Red Bull Ring е удобна за отборите от
гледна точка на логистиката, а тестът на познатата писта е насрочен така, че да остави на екипите
достатъчно време между стартовете в Словакия
и Германия. Проявата е замислена по начин, който да даде на отборите възможност да използват пистата не само за спортни, но и за търговски
и маркетингови цели. Предстои да се види доколко тази промяна ще повлияе на предсезонния
тест, който от няколко години събира почти всички в Чехия, на пистата Мост в Бърно.
Първият и третият кръг от календара на ETRC
се провеждат по време, през което там се провеждат и състезания от световния шампионат
за туристически автомобили (WTCR FIA World
Touring Car Cup) – през април, край Будапеща, и
през юни в Словакия.
ETRC застаря през последните петнадесетина години – не са малко пилотите на повече от
50 години, през април шампионът ще навърши
46, вицешампионът е на 55… През новия сезон
обаче ще видим нова вълна от млади хора, които ще променят средната възраст, като някои нямат дори 20 години.

В Buggyra Racing ще има
подмладяване
След като 45-годишният Давид Вржецки –
двукратен ETRC шампион (2008 и 2009 година), преди два сезона преустанови окончателно
участието в ETRC, изпъкна липсата на равностоен съотборник на Лацко и чешкият отбор престана да бъде категоричният лидер в отборното класиране. Самият Адам Лацко, който спечели титлата през 2017-а, продължава да бъде звездата

СПОРТ » ИДЕ НОВА ВЪЛНА В ETRC
на тима, но в последвалите два сезона не бе на
висотата на Йохен Хан.
В отбора търсиха подходящ съотборник на
Адам, но нито Иржи Форман през 2016-а, нито
през последните два сезона британецът Оливър
Джейнс оправдаха високите очаквания. Дори
през 2017-а в името на отборната победа се наложи Вржецки отново да седне зад кормилото
на втория Freightliner Buggyra. Джейнс, който не
успя да влезе в Топ 10, но спечели Grammer Truck
Cup 2019, през тази година ще се концентрира
върху шампионата на Острова, а планира и няколко участия в кръгове от ETRC.
Освен Лацко, комуто предстои 10-и сезон
в ETRC, през 2020-а на пистите ще има още не
един, а два състезателни камиона на отбора, при
това със съвсем млади пилоти. Имената са на
Тео Калвè, роден на 11 февруари 2001-ва, който
ще „наследи“ камиона на Лацко от миналия сезон, и на 16-годишната Алия Колоч, която ще започне да се състезава в Buggyra Freightliner с камион със спецификацията от 2018 година.
И двете фамилии са достатъчно известни в
средите. Тео е син на Фабиен Калвè – бивш състезател с камиони и уважаван администратор в
състезанията с тях, но не семейната връзка го
лансира: едва 16-годишен при първото си участие в състезание през 2017-а той спечели Голямата награда на Ногаро, Франция, през 2018-а
и 2019-а постигна впечатляващи успехи на Нюрбургринг, все с MAN и в състава на отбора Lion
Truck Racing.
По-различен е случаят с Колоч. Чешки спортни издания съобщиха към края на 2019-а, че
Buggyra е купена от Мартин Колоч – бивш състезател с камиони, когото в края на миналото десетилетие чешки съд оправда след грандиозен скандал за неизпълнен строителен проект за около 8 млн. евро. След като е поел контрола върху моторната конюшня, която е основал навремето, Мартин поставя задачата: „Искам да бъдем най-добрите!“. Една от стъпките
по този път е създаването на Академия, която
да открива нови таланти. Засега нейната основна задача, изглежда, е да подготвя Алия – едната от двете дъщери на Колоч от „Мис Сейшели“.
След преустановената ѝ кариера в тениса амбициозният баща открива, че дъщеря му е талант
с голямо бъдеще в състезанията с камиони, макар да твърди, че не търси в Алия осъществяване на свои несбъднати мечти. Планирано е тя да
стартира в Нюрбургринг, след като на 1 юли навърши 16 години – тогава ще е прескочила долната възрастова граница за участие и ще стане
най-младият пилот в историята на състезанията.
Ще се търси ли регистриране на рекорд в книгата на „Гинес“ е въпрос, до отговора на който остават повече от 4 месеца.
В отбора с набъбнал мениджмънт се работи
здраво – след анализ на данни от телеметрията са променени множество настройки и системи. Основната тежест пак носят Робин Долейж,
който ръководи изследванията и разработките,
и Вржецки, който, освен че е начело на производството, е и аналитик и под неговото ръководство
е подготвена новата програма за тестове.
Очаква се през този сезон машината VK50 на
Лацко, в която бяха направени множество промени, трудно забележими отвън, и освен това би
трябвало да бъде с 13-литров двигател MAN, да
успее да покаже преимуществата си пред пре-

дходните версии с GyrtechRace Power на базата
на 12,5-литровия агрегат Caterpillar.

Крушата не пада далеч
от дървото
Шампионът Йохен Хан, който през миналата
година по най-категоричен начин извоюва шестата си титла и с това подобри рекорда на Париш, ще брани отново титлата си, но няма да
бъде единственият Хан на пистата. 22-годишният му син Лукас е отраснал в атмосферата на състезанията и всички в падока го познават. Твърди
се, че това отчасти се дължи и на склонността му
непрекъснато да обикаля на всяко „нещо на колела“, което му попадне в ръцете.
Лукас вече демонстрира през миналата година своите качества на Нюрбургринг: в състезанията за купата Мителрейн, в яка битка с опитни конкуренти от Острова, от три старта със своя
Iveco той не само завърши, но и три пъти се качи
на подиума – едно второ и 2 трети места в конкуренцията на още две дузини пилоти! След многообещаващото начало отборът Hahn Racing е планирал през тази година и Хан-младши да участва
в европейския шампионат. K

Мартин Колоч, носител на
Европейската купа през
1995 и 1996 в категория
Състезателни камиони със
Sisu SR 340

In memoriam

инж. Радослав ГЕШОВ

Мартин Колоч, босът на Buggyra Racing, при
представянето на „новата вълна“ – Алия
Колоч и Тео Калвè
Патрик Фолеас – собственик на отбора Lion
Truck Racing и на фирмата
Transports BFT, почина на 15
януари на 53 години в Лион,
Франция. В сърцата на хората, свързани със състезанията с камиони, г-н Фолеас
остава с големия си принос
към спорта във Франция и в
Европа и като откривател на
таланти, каквито са Щефи
Халм и Тео Калвè.
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Член на международнoтo жури

Busworld Turkey се връща
към корените си в Истанбул
Осмото издание на
международното
автобусно
изложение
Busworld Turkey,
организирано
от Busworld
International в
партньорство с
турската компания
HKF Trade Fairs,
ще се проведе от
5 до 7 март 2020
в истанбулския
изложбен център
Istanbul Expo
Center

ABSTRACT IN ENGLISH

Busworld Turkey Is Back
to Its Roots in Istanbul
The eighth edition of the International Bus Trade Fair – Busworld Turkey, organized by
Busworld International in partnership with Turkish company
HKF Trade Fairs, will be held
from 5th to 7th of March 2020 at
the Istanbul Expo Center.
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еригата от изложения Busworld тръгва от
първото издание на Busworld Kortrijk, проведено през 1971-ва в Белгия. През годините Busworld получава признанието на автобусната индустрия и се превръща във верига от международни изложения. Сега Busworld е най-старото, най-голямото и най-известно автобусно изложение в света. Първото международно изложение Busworld в Турция се провежда през 2007
г. в Истанбул. Панаирният център на турския мегаполис остава дом на Busworld Turkey за общо 6
издания на изложението. През 2018 г. най-голямото автобусно изложение се мести в Измир, но
сега организаторите решиха да го върнат към корените му в Истанбул. Винсент Дюел от Busworld
International коментира, че организаторите са
горди, че второто по големина изложение в портфолиото им се завръща в Истанбул.
По време на последното издание на Busworld
Turkey 2020 в Измир се представиха 112 компании, 83 от които бяха местни, а останалите 29 –
чуждестранни, от 16 различни държави. Шоуто бе
посетено от 10 040 професионалисти от 107 страни и бе подкрепено от 39 медийни партньори.
В изложението през март 2020 ще участват
114 изложители. Сред тях са голяма част от турските автобусни производители като Anadolu
Isuzu, Karsan, Otokar, Bur-Can, Can Can, Erduman
и Karadag, които ще покажат последните си разработки на обща изложбена площ от 6868 кв. м.
Isuzu ще покаже последните версии на
Citiport 18, Citiport 12 CNG, Novociti Volt, Novo Lux
иTurquoise. Съчлененият Citiport 18 е най-големият член на семейството Citiport и предлага висока функционалност за градския транспорт с
вместимост до 155 пасажери. Газовият Citiport 12
CNG се предлага с двигател Cummins и автоматична предавателна кутия ZF Ecolife. Novociti Volt
е изцяло електрически мидибус, базиран на дизеловия Novociti Life. Доказаният мидибус Turquoise
комбинира предимствата на малките габарити с
комфорта на пълноразмерен туристически автобус. Novo Lux предлага места с багажно отделение за до 29 пътници.

В Karsan са строго фокусирани на превозни
средства с нулеви емисии. Този производител
ще представи в Истанбул два градски модела –
шестметровия Jest Electric и осемметровия Atak
Electric. От пазарното лансиране на Jest Electric
през ноември 2018 досега 68 броя от модела
бяха продадени в осем държави. Atak Electric
беше представен през юни 2019 г. и вече реализира 18 продажби. От Karsan потвърждават, че
продължават да работят в посока нулеви емисии
и са горди с постигнатото дотук.
В списъка на изложителите на Busworld Turkey
2020 личат имената на поне 40 компании, които
идват за пръв път на изложението в Турция. Те
идват от Турция, Китай, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Тайван. Сред тях е
турската компания Makersan, която ще представи решението си „Един ключ“, при което водачът
само с едно устройство или ключ може да отвори всичко – вратите на автобуса, външните багажници, клапата на двигателя, тоалетната, жабката… Компанията е глобален доставчик на елементи за първоначално вграждане за Daimler,
Mercedes, MAN, Irizar, Iveco, Volvo и други марки.
За четвърти път в рамките на Busworld
Turkey ще се проведе конгресът на Busworld
Academy. На 5 и 6 март посетителите на изложението ще могат да се включат в разнообразни семинари. Централната тема ще бъде „Екологични
автобусни системи за екологични градове“. Изборът ѝ се основава на прогнозите, че със сегашните темпове на нарастването на градското население до 2050 г. 70 на сто от хората по света
ще живеят в големите градове. Това налага търсенето на интелигентни решения за градската
мобилност, облекчаване на трафика и опазване
на околната среда. Входът за Busworld Academy
Congress е свободен, но предварителната регистрация е задължителна и местата с ограничени. Пълната програма е налична на www.
busworldacademy.org в рубрика „seminars“.
Изложението и семинарите са подкрепени от
редица партньори – TOHOB, ISTAB, WRI, UCLG и
турското Министерство на търговията.

АВТОБУСИ

Minibus of the Year 2020 ще
стане известен на FIAA 2020

ABSTRACT IN ENGLISH

Третото издание на надпреварата за наградата Minibus of the Year ще се
проведе в рамките на международното автобусно изложение FIAA 2020

И

зложението за професионалистите от автобусната индустрия ще продължи от 6 до
9 октомври във Feria de Madrid, когато победителят ще стане известен и ще получи приза си.
Както при предишните две изключително успешни издания на наградата Minibus of the Year,
международният тест за определяне на носителя ѝ, ще стане част от най-голямата бизнес платформа за автобусния бранш в Южна Европа. Наградата Minibus of the Year се присъжда след паралелни пътни тестове на кандидатите от международното жури Автобус на годината. То е съставено от 22 специализирани в автобусите журналисти от 22 европейски държави. В журито от
2010 г. членува и списание КАМИОНИ. Наградата се връчва от испанското автобусно списание
Autobuses & Autocares, което е домакин на теста
– Minibus Euro Test 2020.
Паралелните пътни тестове ще протекат в испанската столица и околностите ѝ от 3 до 5 октомври 2020 г. При тях членовете на журито от позиция на водачи и пътници ще оценяват участниците в теста. Кандидати за наградата ще бъдат
превозни средства на средства на основните европейски производители.
През тази година акцентът е върху минибусите в туристическо изпълнение, които са предназначени за превози на по-дълги разстояния.
Журналистите от журито ще оценяват пътното
поведение на минибусите в реална обстановка по предварително избран маршрут, включващ различни типове пътища и разнообразни
терени.
Първото издание на Minibus Euro Test бе през

пролетта на 2017 г., тогава акцентът също бе върху туристически версии на минибусите, а наградата отиде при Iveco Daily Tourys. Второто издание – през април 2019 г., бе за градски минибуси
и бе спечелено от Mercedes-Benz Sprinter City 75.
С присъждането на наградата Minibus of the
Year организаторите на събитието – FIAA, списанието Autobuses & Autocares и учредителят на
приза – международното жури Автобус на годината обръщат вниманието на индустрията към
постоянно развиващия се и разрастващ се сектор на минибусите за професионален превоз на
пътници.

The Minibus of the Year
2020 Will Be Announced
at FIAA 2020
The third edition of Minibus of
the Year test race will be held
at FIAA 2020 International Bus
Expo. The bus industry trade
show will take place from October 6 to 9 at Feria de Madrid when the winner will be
announced and will receive its
prize.
Последният победител
в надпреварата е
Mercedes-Benz Sprinter
City 75, който стана
Minibus of The Year 2019
и получи наградата си
през април миналата
година в Мадрид
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Новият дабълдекер
Volvo 9700 DD
Volvo Buses разширява гамата си от
туристически автобуси за превози
на далечни разстояния с новия
двуетажен модел Volvo 9700 DD

Т

ова е поредната стъпка в развитието на гамата от туристически модели на шведския
производител, включваща представените преди малко повече от година туристическия
Volvo 9700 и суперлуксозния туристически Volvo
9900.
С Volvo 9700 DD вече можем да предложим на
нашите клиенти богата гама от първокласни туристически автобуси и от автобуси за експресни превози. Секторът на експресните превози се
разраства бързо в северните държави и за много
оператори Volvo 9700 DD е желаният модел, който повишава капацитета и производителността
на бизнеса им, казва Никлас Орре, вицепрези-
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дент на Volvo Buses, отговарящ за продажбите на
туристическите автобуси.
Новият модел се отличава с много високо ниво на свързаност. Това позволява на операторите да имат наблюдение върху превозните средства в реално време, да следят как се управляват те и да планират обслужванията им, за
да постигнат оптимална ефективност. Благодарение на функцията Zone Management скоростта
на автобуса може да се задава и регулира, което
е предпоставка за по-висока безопасност и понисък разход на гориво.
Volvo 9700 DD може да превозва до 96 пасажери при възможно най-висок комфорт както на

АВТОБУСИ » НОВИЯТ ДАБЪЛДЕКЕР VOLVO 9700 DD
къси, така и на далечни разстояния.
Туристическият автобус е оборудван
с ергономични пътнически седалки,
разработени от Volvo. Климатичната
инсталация е с обособени зони за водача и пътниците. При конфигурирането на автобуса може да се избира
от широка гама аудиосистеми, мултимедийни и информационни системи. Конфигурацията на вратите, централната пътека, стъпалата за качване и тези, водещите към второто
ниво, са проектирани за бързо качване и слизане от автобуса.
Мястото на водача е просторно и
повдигнато за по-добър поглед към
пътната обстановка. За подобряване
на пътната безопасност Volvo 9700 DD
се оборудва с редица активни системи за сигурност като електронно контролирана спирачна система, ЕSS,
система срещу подхлъзване… Водачът може да разчита и на системата
за съвети, асистент за поддържане
лентата за движение и системата за
предупреждение при опасност от челен удар, съчетана с авариен спирачен асистент.
В допълнение производителят
подчертава, че стабилността на автобуса на пътя е на високо ниво благодарение на подобреното окачване на
олекотената конструкция на бодито.
Триосният дабълдекер Volvo 9700
DD е с височина 4250 м при дължина от 13 000 до 14 800 мм. Ширината
на автобуса е стандартна – 2550 мм.
Колесната база е от 5360 до 7160 мм
при преден надвес от 2810 мм и заден
надвес от 3430 мм. Предният и задният ъгъл на атака са по 7 градуса. В
зависимост от дължината на автобуса радиусът на завой между стени е
10 040, 11 890 или 12 490 мм, а този
между бордюри – 8070, 9920 или
10 520 мм. Стандартно колелата са
315/70 R22.5. Допустимата максимална маса на Volvo 9700 DD e 26 500
кг.
Външните багажници са с полезен
обем 7,5 куб. м, а вътрешните – до 3
куб. м. Тоалетната и кухнята на борда
са достъпни като допълнително оборудване.
Силовата линия се състои от
шестцилиндровия редови 10,8-литров турбодизелов двигател Volvo
DK11 с мощност 460 к.с. и максимален въртящ момент 1400 Нм при 2200
об./мин и автоматизираната 12-степенна предавателна кутия I-Shift
AT2412F. Вариантите за горивни резервоари са
2x205 л, 3x205 л или 4x205 л. Резервоарът за AdBlue е с вместимост
64 л.
Автобусът е изграден на самоносещото шаси B11R/LE, 6x2 – собствено производство на Volvo. Каросерията се произвежда във Финландия от
Carrus Delta Oy.

Просторно и с
добра видимост
на вън е мястото
на водача в новия
Volvo 9700 DD

Долното ниво
на дабълдекера

Вторият етаж е
просторен и светъл

март 2020
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46 174 нови автобуса са
регистрирани в Европа през 2019 г.
46 174 нови автобуса над 3,5 т са
регистрирани в Европа през 2019 г., сочи
статистиката на ACEA (Асоциацията на
европейските автомобилни производители).
За сравнение през 2018 г. са регистрирани
44 192 нови автобуса.

Д

анните на АСЕА показват, че през миналата година общият пазар в страните членки и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) бележи
ръст от 4,5%. В бройката, включена в статистиката, влизат тежките автобуси от категория М3 (над 5 т), както и тези мини- и
мидибуси от категория М2, които са с допустима максимална
маса над 3,5 т.
През 2019 г. регистрациите на автобуси над 3,5 т само в
страните от ЕС са се увеличили с 1,8% – от 42 068 през 2018
г. на 42 838. АСЕА отчита, че това се е случило въпреки отрицателните резултати за сегмента на автобусите през втората половина на годината. Трябва да се отбележи, че страните от Централна Европа са дали най-силен тласък на пазара
(+ 5,1%). Сред основните пазари в Западна Европа само Франция (+ 8,8%) дава сериозен положителен принос за растежа на
пазара на нови автобуси в региона.
Статистиката обхваща 28-те страни – членки на ЕС, както и
държавите от Европейската асоциация за свободна търговия
(ЕАСТ) – Исландия, Норвегия, Швейцария.
Обичайно в статистиката на АСЕА продължават да липсват
данни за България. По данни на МВР (публикувани в списание КАМИОНИ бр. 1/2020 г.) регистрациите на нови пътнически превозни средства от категория М3 в България през 2019
г. са 228 на брой. При миди- и миниавтобусите от категория
М2 (с над 8+1 седящи места и допустима максимална маса до
5 т) през 2019 г. са регистрирани 160 нови превозни средства.
Статистиката на МВР дава и брой регистрирани нови автобуси през 2019 г., които са били 386. Ако последното число показва реалните регистрации на нови автобуси на нашия пазар,
то в статистиката на ЕС за 2019 г. запазваме 19-ото си място
от предната година, като този път сме преди Гърция (364 бр.)
и отново след Ирландия (445 бр.).
С България или без България в статистиката, от картината
на регистрациите на нови автобусни в Европа през изминалата
година се налага изводът, че за поредна година пазарът е стабилен и дори започва да бележи ръст.

Източник: Националните асоциации на автомобилните производители
1 – Прогнозни данни
2 – По прогнози на ANFIA, базирани на сертификати за регистрации на ПС, издадени от италианското Министерство на транспорта
март 2020

Регистрации на нови автобуси над 3,5 т в Европа
Страна

2019 г.

2018 г.

Промяна

Австрия

1 163

1 125

3,4%

Белгия

1 310

1 060

23,6%

н. д.

н. д.

н. д.

Великобритания

6 628

7 523

–11,9%

Германия

6 437

6 687

–3,7%

Гърция

364

263

38,4%

Дания

535

574

–6,8%

Естония

200

136

47,1%

Ирландия

445

446

–0,2%

Испания

3 261

3 329

–2,0%

Италия

4 249

4 573

–7,1%

Кипър

н. д.

н. д.

н. д.

Латвия

98

114

–14,0%

Литва1

515

696

–26,0%

Люксембург

273

217

25,8%

Нидерландия

935

562

66,4%

2 471

2 687

–8,0%

601

510

17,8%

Румъния

1 952

1 324

47,4%

Словакия

305

351

–13,1%

Словения1

202

169

19,5%

Унгария

705

659

7,0%

Финландия

593

475

24,8%

6 780

6 230

8,8%

България
1

2

Полша
Португалия

Франция
Хърватия

278

224

24,1%

Чехия

1 220

1 203

1,4%

Швеция

1 318

931

41,6%

ЕС

42 838

42 068

1,8%

ЕС15

34 892

34 505

1,1%

ЕС12

7 946

7 563

5,1%

Исландия

79

109

–27,5%

Норвегия

2 296

1 002

129,1%

Швейцария

961

1 013

5,1%

ЕАСТ

3 336

2 124

57,1%

ЕС15 + ЕАСТ

38 228

36 629

4,4%

ЕС + ЕАСТ

46 174

44 192

4,5%

ВТОРА УПОТРЕБА

БГ пазарът на употребявани
камиони си остава в пъти
по-голям от този на новите
Според официалната статистика в България през миналата година пазарът на употребявани
камиони е бил по-неустойчив от този на новите. Това сочат данни за регистрациите на автомобили
от категориите N2 и N3, публикувани от Министерството на вътрешните работи
2019 г. – регистрирани
употребявани камиони до
12 тона

И

звестно е, че продажбите на товарни автомобили, осъществени на пазара през 2019
г., бяха по-малко от тези през рекордната
2018 г. както за новите, така и за употребяваните
машини. Статистиката отчита единствено броя
на регистрираните машини, а не средствата, дадени за закупуването им. Затова специално при
употребяваните N3, където по данни на част от
официалните вносители е имало изместване на
интереса на клиентите към автомобили, които са
по-нови и с по-малък пробег, не е изключено по
стойност продажбите да са намалели значително по-малко, отколкото са намалели бройките.
Статистиката не дава никаква информация за
възрастта на употребяваните автомобили и превозни средства, регистрирани през периода.
Може само да правите догадки колко от регистрираните употребявани машини са на възраст
до 5, 6 и повече години.
За разлика от статистиката на ACEA, тук то-

DAF

31

Ford Trucks

10

IVECO

208

MAN

167

Mercedes-Benz

544

Renault Trucks

42

Volvo Trucks

19

варните автомобили над 3,5 тона са разделени в
две категории: до 12 тона (N2) и над 12 тона (N3).
Статистиката, водена от МВР, стриктно съответства на начина, по който Законът за движението
по пътищата (чл. 149, точки 3б и 3в) разделя превозните средства от категория N (моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари) с маса над 3,5 тона:
)) 3б) категория N2 – превозни средства от категория N с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, но не повече от 12 тона;
)) 3в) категория N3 – превозни средства от категория N с технически допустима максимална
маса над 12 тона.

Категория N2
В категорията N2 (под 12 тона) съотношението между бройките на регистрираните употребявани и регистрираните нови камиони продължамарт 2020
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2019 г. – регистрирани
употребявани камиони
над 12 тона
DAF
Ford Trucks

641
5

IVECO

193

MAN

957

Mercedes-Benz

1010

Renault Trucks

201

Scania

583

Volvo

491

ва да бъде все така в полза на употребяваните,
макар и в по-малка степен: промяната на съотношението от 12,68 през 2018 година на 9,12 през
2019 г. се дължи на намалелия интерес (-29,3%)
към тези камиони, които в голяма част се използват и за вътрешни превози. При регистрациите
на нови МПС в N2 ситуацията се е променила с
по-малко от 1 на сто – тази, общо взето, анемична категория е единствената, в която българският пазар е бил устойчив.
В N2 е включено огромно многообразие от
марки и модели с допустима маса от малко над
3,5 тона та до горната граница на категорията, а
немалко марки имат и по няколко модела с различни варианти. Липсата на възможност да се
идентифицират обектите обезсмисля сравняването по бройки, още повече, че тук в статистиките на употребяваните се намесват и превозни средства от производители, които вече не съществуват, например Praga, ЗИЛ, Star и др.

По-малко са неизвестните в
тежката категория
Категория N3 (най-тежката според ЗДвП) е
по-прозрачна, затова и нещата са по-сравними.
Тук намаляването на регистрациите на употребявани през миналата година спрямо 2018 г. е с
2,2% по-голямо от това при новите, т.е. нишата
„Втора ръка“ е следвала общата посока на българския пазар на товарни автомобили.
Регистрираните употребявани камиони и влемарт 2020

качи (въпреки че това не личи от статистиката,
предполага се, че тъкмо влекачите са преобладаващата част) са точно с 1/3 повече от новите
– тази зависимост, аналогична и на по-раншни
наши констатации, изглежда устойчива. Официалните вносители твърдят, че качественият състав на употребяваните камиони, които те продават напоследък, е по-добър от гледна точка на
година на производство, както и на пробег. Има
симптоми в подкрепа на това твърдение, но официалната статистика не разграничава, автомобилите, продадени от официалните вносители,
от внесените от други търговци или отделни клиенти, не обявява средна възраст на употребяваните, които са регистрирани през годината, нито
ги сортира в някакви интервали по възраст. Така
остава да приемем твърдението, че в N3 вече се
регистрират машини, които са по-малко стари,
защото не може достоверно да се определи каква е степента на „подмладяване“.
Особено активни в борбата за спечелване на
клиенти за употребявани товарни автомобили
са официалните вносители на онези марки, които са представени най-силно на европейските и
на българския пазар. Растящият брой продажби
на нови камиони (предимно влекачи за международен транспорт) с договори за обратно изкупуване гарантира регулярно и предвидимо попълване на листите с оферти за употребявани машини, вече навършили 3 години. За част от тях, които не са надхвърлили определен пробег и са добре поддържани в началния период, някои производители са в състояние да предложат (и го
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Пазарът на употребявани в категориите
N2 и N3 през 2018 и 2019 година

доколко обосновани са очакванията да се увеличат регистрациите на употребявани камиони до
12 тона от поколенията Евро-3 и 4.

2018
2019

2018
2019

правят!) допълнителна гаранция на вторите собственици. Тази възможност е привлекателна за
превозвачи, които имат достатъчно работа, но
не намират за разумно или не могат да си позволят да инвестират на всеки три години в напълно нови камиони. Всред чисто транспортните фирми, осъществяващи международни превози, е разпространено мнението, че за три години едва се „избиват“ парите за нов камион и
едва след това от него почва да се печели.

Тол таксите
Много коментираното въвеждане на тол такси, изглежда, поне до средата на февруари, не
беше повлияло на избора на употребявани камиони. Минималните разлики в тарифите между
Евро-5 и Евро-6 за категория N3 и особено – еднаквите за N2, не са достатъчен стимул за купуване на нов камион или поне на такъв на по-малък пробег и възраст. А след година ще проличи
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

Über Alles
Фактите, погледнати откъм пазарните дялове на отделните марки, сочат, че само две от
т.нар. „Голяма европейска седморка“ са увеличили, при това незначително, присъствието
си при регистрациите на употребявани товарни автомобили N3: с 4 бройки DAF (641 бр. през
2019-а срещу 637 през 2018-а) и Renault Trucks
с 2 бр. (201 срещу 199). Успехът е несъмнен и за
едната, и за другата марка, особено на фона на
общото за страната намаляване на регистрациите с 12,1%.
И през миналата година най-популярни сред
българските превозвачи са употребяваните N3
на немските производители: Mercedes-Benz с
1010 регистрации, следван от MAN с 957 бройки. Двете марки имат 48 на сто от всички регистрирани през 2019-а употребявани автомобили в тежката категория. Следващите две места
държат DAF (641 камиона) и Scania (583). Трябва да подчертаем, че тези резултати отразяват
мнението на клиентите за автомобилите от съответните марки, за условията, при които се предлагат, както и за възможностите за тяхната поддръжка. От тези резултати не следва да се правят каквито и да са изводи за дейността на съответните официални вносители в България, защото в официалната статистика няма информация
колко от употребяваните автомобили са внесени
от тях и колко е делът на останалите търговци на
употребявана техника, както и колко са били закупени пряко от крайни клиенти, без посредничество на търговски фирми в България.
Марката с трилъчната звезда си остава звезда и на българския пазар при употребяваните
N2: Mercedes-Benz държи лидерската позиция с
544 броя, повече, отколкото имат заедно вторият – Iveco, 208 бр. и третият – MAN, 167 броя. K
инж. Радослав ГЕШОВ

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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Други издания на Българска Транспортна Преса:
Логистика, Ванове, Строителна техника,
Кой какъв е в транспорта и спедицията
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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

