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МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ

Цена 5,95 лв.

там ни няма, но СМЕ

тук
за
теб.
ВЪВ велико търново.

БЕЗПЛАТНА

ДИАГНОСТИКА

Изображението е с илюстративна цел.

Да, на луната ни няма, но сме тук за Вас.
Избрахме април за месец на сервизен център Велико Търново
и по случай 20-ия ни рожден ден Ви предлагаме безплатна
диагностика през април и други специални предложения.
Мрежата на Volvo Trucks България разполага с пет сервизни
центъра, които се намират в София, Пловдив, Бургас, Варна и
Велико Търново.
Всички те са оборудвани по последните международни
стандарти на компанията и имат екипи от висококвалифицирани
специалисти, които да намерят точното решение, за да може
Вашите камиони да бъдат там, където им е мястото – на пътя.
За повече информация и записване на час се свържете с нас на
тел. +359 889 24 26 58 или here4you.velikotarnovo@volvo.com

РЕДАКЦИОННА

Негово Величество
Транспортът
З

а съжаление, трябваше пандемията от
COVID-19 да се стовари с невижданата си
ярост върху Европа, за да разберем или
по-скоро да усетим колко е важен автомобилният транспорт за всички и за всичко. В такива
времена навременните доставки стават от първостепенно значение, а продължаването на живота и борбата с невидимия враг са немислими
без тях.
Какво ще кажат сега поддръжниците на скандалния Пакет Мобилност, с който искат да издигнат регулационни бариери между страните
от Европейския съюз? Пандемията издигна много по-страшни бариери и тогава някои се сетиха, че да цепиш секундата при работното време
на водачите на камиони не било толкова важно.
Разбраха, че не само не е толкова страшно да се
спи в кабината, а че дори – при сегашните условия, май е препоръчително.
А със сигурност за много хора вече камионите не са създадени само за да пречат на другите на пътищата.
И тук е мястото да кажем голямо БЛАГОДАРЯ и на професионалните шофьори. В тези дни
всички обясняват как лекари и сестри са на първа линия в борбата с вируса. На първа линия оба-

че са и шофьорите, които продължават да работят – не само за себе си, а за цялата многомилионна Европа и част от останалия свят. Защото и
те са хора, и те сигурно се страхуват, и те търпят
несгоди и работата им е излязла от обичайния
ритъм. Но без тях – работата на другите, които са
на първа линия – медиците, не само би станала
безсмислена, а би станала невъзможна.
В залисията около пандемията някак на втори
план остана удължаването на гратисния период
за реалния старт на станалата едва ли не историческа вече тол система в България. Но всъщност
продължението на историята бе повече от очаквано предвид обстоятелствата.
На целия пандемичен фон автомобилната индустрия и свързаните с нея отрасли правят и невъзможното да се съхранят. Въпреки че
се спират заводи, отменят се събития, пренастройват се производства и бизнеси. Премиери
се правят онлайн, клиенти се обслужват дистанционно, обмислят се нови срокове за вече планирани активности… И като се замислиш, всичко това се прави, защото на върха на пирамидата стои Негово Величество Транспортът, без
който всичко е загубено и по време на пандемия, и без нея. K
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БЛАГОДАРИМ ВИ!
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

Благодарим на всички български шофьори, които са на път,
по граници и далече от семействата си, за да ни снабдяват
с всичко от първа необходимост, рискувайки здравето си!
Времена като тези ни припомнят, че когато сме обединени,
сме по-силни.
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Над 35 000 качествени продукти на
склад за вашия товарен автомобил.
Над 100 премиум марки.

СМП помогна на шофьорите по границите
Две хиляди бутилки вода от 1,5 л, 5000 кроасана, 1000 маски,
1000 чифта ръкавици и 1000 дезинфектанта ще бъдат осигурени
за блокираните на границата с Турция шофьори на камиони от
Съюза на международните превозвачи у нас. Помощта е безвъзмездна и се предоставя от членовете на браншовата организация в съвместна акция с Областната дирекция на МВР в Хасково.
Жизненоважните артикули вече са осигурени и окомплектовани
в съответствие с изискванията за превенция на разпространението на COVID-19.
Те са доставени на 26 март, рано сутринта с транспорт, осигурен от СМП, като доброволци от страна на превозвачите ще помогнат също и за раздаването им на нуждаещите се шофьори.
Подборът е съобразен с препоръките на властите и организациите с опит в оказването на помощ при такива кризи, като са проведени разговори и с браншови организации от турската страна.
„Тази акция беше организирана буквално за часове с участието на нашите членове. По този начин ние демонстрираме с
действия добрата воля на транспортния бизнес и конструктивната си позиция за търсене на решения за излизане от критичното положение. Опазването на здравето и живота на шофьорите
на камиони без значение от тяхната националност е наш основен
приоритет и в такива моменти трябва да обединяваме усилията,
да търсим заедно решения и всеки да прави, каквото е възможно“, обясни Ангел Траков, Председател на УС на Съюза на международните превозвачи.
От Съюза на българските превозвачи изразяват надежда, че
кризата с трудното преминаване на границата, ще намери бързо
решение чрез преговори. „Вярваме, че в моменти на криза всички страни трябва да прояват добра воля в търсене на решения

в полза на обществото и хората. Както ние помагаме на турските шофьори и сме в постоянен диалог с нашите колеги в Турция,
така се надяваме, че турската държава ще прояви добра воля и
ще намери бързо решение на проблема и забавянето на пропускателните пунктове от тяхна страна.“, коментира още Траков. „В
същото време трябва да се знае, че блокирането на транзита
между Европа и Турция води до допълнително натоварване върху транспортния бизнес у нас в кризисна ситуация. Освен рискове за шофьорите, забавянето на границата води до загуби, още
по-трудно функциониране, още работни места под въпрос.“, категоричен е той.
Затова от СМП изразяват готовност да подпомагат търсенето
на ефективни решения за запазването на т. нар. „зелени коридори“ за свободно и ефективно придвижване на товарите и стоките от първа необходимост.

С карти euroShell могат да се купуват
е-винетки и маршрутни карти

IVECO BUS и Otokar подписаха договор за
производство в Турция

От 1 март чрез картите на Shell за безналично плащане могат да се заплащат и маршрутни карти за превозни средства
над 3,5 т. Винетките и маршрутните карти могат да бъдат закупени в някой от 500-те пункта за продажба и самообслужване, оперирани от Агенция „Пътна инфраструктура“. Те са разположени в бензиностанции, търговски комплекси и на ГКПП. В
обектите на Shell има 51 терминала за заплащане на пътни такси в цялата страна.
Стойността на електронната винетка се определя от нейния
срок, докато за цената на маршрутната карта от значение са
емисионният клас, броят оси, теглото на превозното средство
и маршрутът. Валидността й е 24 часа след закупуването. Тарифите и пътищата, които се таксуват, могат да бъдат открити на
сайта на АПИ.
Следващи услуги, от които притежателите на карти euroShell
ще могат да се възползват, са активиране на онлайн заплащане, заплащане на глоба, заплащане на пътна такса посредством бордово устройство.

IVECO BUS, глобален производител на автобуси и марка на
CNH Industrial NV, подписа споразумение с един от най-големите производители на автобуси в Турция – Otokar Otomotiv ve
Savunma Sanayi A.Ş. Автобуси с марката IVECO BUS ще бъдат произвеждани във фабриките на Otokar в Сакария, Турция. Партньорство обхваща съществуващите модели в гамата на IVECO BUS за
износ плюс производството на модел, специално предназначен
за пазарите в Източна Европа, Африка, Близкия Изток и Азия. Моделите ще бъдат задвижвани от двигатели на FPT Industrial. Първият от тях се очаква да бъде произведен до 2021 г. С това споразумение IVECO BUS се стреми да разшири производствените си
възможности и потвърждава, че поддържа всички активности в
съществуващите производствени бази, където настоящите и бъдещите модели ще продължат да се проектират и произвеждат.

април 2020

София, ул. Резбарска 9, +359 882 381 516, info@cisterni.bg, www. cisterni.bg
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Еврокомисията пусна 15-минутни зелени коридори
За да се гарантира,
че веригите за доставки за ЕС продължават да
действат, държавите членки бяха приканени да определят незабавно всички свои вътрешни гранични пунктове (ГП) от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) като „зелени коридори“. ГП със зелен коридор трябва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства,
независимо какви стоки
превозват. Преминаването на границата, включително всякакви проверки и здравен скрининг, не
трябва да отнема повече
от 15 минути. Процедурите на ГП със зелен коридор
трябва да бъдат сведени
до минимум и да бъдат опростени до строго необходимото. Проверките да се
извършват, без шофьорите да напускат превозните
си средства, а самите шофьори трябва да премина-

ват само минимални проверки. Шофьорите на товарни превозни средства
не трябва да представят
никакъв документ, различен от лична карта (паспорт) и свидетелството си
за управление на МПС, а

при необходимост – и писмо от работодателя. Трябва да се приеме и електронното подаване или показване на документи.
Държавите членки бяха
призовани също така временно да преустановят

всички ограничения за
достъп по пътищата, които понастоящем съществуват на тяхна територия,
като забраните за шофиране през уикенда, през
нощта и секторните ограничения.

Комисията препоръча на държавите членки
да предприемат действия
за осигуряване на свободното движение на всички
работници, участващи в
международен транспорт,
независимо от вида му.
Трябва да бъдат отменени
правила като ограниченията за пътуване и задължителна карантина на транспортните работници, които не проявяват симптоми. Не трябва да се изискват от транспортните работници да носят свидетелство от лекар, за да докажат добро здраве.
Международно признатите сертификати за
професионална компетентност трябва да се считат за достатъчно доказателство, че работникът е
активен в международния
транспорт. При липса на
такива сертификати трябва да се приеме писмо, подписано от работодателя.

L-сериите на Scania вече и
със 7-литровия двигател

април 2020

Новаторската серия камиони Scania L в ниския клас вече
може да се поръчва и с двигателя DC07. Решението е подходящо за дистрибуция, сметосъбиране и строителство в натоварени градски райони, където във фокуса на вниманието са е
безопасността, ергономията и ниското тегло. В комбинация със
Scania City Safe Window, система от камери и обучени водачи,
това е оптимално решение за градски приложения.
Серия L на Scania е с възможност да се „снижава“, притежава всичко необходимо за камион, създаден за градски райони. С двигателя DC07 товароносимостта на серията се увеличава с около 360 кг. Двигателят се предлага с мощности 220,
250 и 280 к.с.
С представянето на серия L през 2017 г. Scania предложи
камион с модулна конструкция и ниско разположена кабина, в
която водачът да се качва от нивото на улицата. Серията L снема физическото напрежение от водачите и в същото време им
позволява в натоварена пътна среда да взаимодействат наистина „очи в очи“ с другите.
Двигателят DC07 дебютира през 2017 г. и в началото се
предлагаше само с кабините на P-серията на Scania. DC07 е
лек, здрав и модерен 6-цилиндров редови агрегат с обем 6,7
л, който предлага до 1200 Нм въртящ момент още от 1050 об./
мин при най-мощното си изпълнение от 280 к.с. Третирането на
отработените газове е по технология на Scania, само със SCR.
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IVECO отваря нов административно-сервизен център в София
Той се намира в базата на АйТръкс –
официален вносител на IVECO за България и ексклузивен дистрибутор на тежкотоварни камиони IVECO TRAKKER в страната. Административно-сервизният център се състои от търговска част, сервизна част, склад за резервни части и аксесоари. В него могат да се обслужват до 14
автомобила едновременно. Разполага с
висококачествено специализирано сервизно оборудване по утвърдените глобални стандарти на IVECO – подемна техника, хидравлични крикове, мобилни моноколони, измервателни уреди, специализирани инструменти и др.
За управление на смазочните материали в сервиза се използва мониторингова
система от последно поколение. Складовата база разполага с широк асортимент
от налични резервни части и възможност
за експресни доставки, а клиентите могат
да разчитат и на мобилни сервизни екипи
за бърза реакция при необходимост.
Новият административно-сервизен
център на IVECO е позициониран в София,
на ул. Околовръстен път 454. По случай отварянето клиентите могат да се възползват от специални промоционални предложения.

ИМА ПО-ДОБРИ
НАЧИНИ

ПАЗАРЕН БАРОМЕТЪР
Пазарен
барометър
от 27.3 до 3.4.2020 г.

BG ► AT
BG ► CZ
BG ► DE

да направите автопарка
си по-ефективен

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

64 % 36 %

Товар и товарно про
От дата 18.03.2020. д
Powered by TIMOCOM

EU ► EU

Пазарен барометър

Разберете как можете да повишите общата
си ефективност на автопарка, като свържете
камиони, ремаркета и шофьори на

www.transics.com/better-ways-cta
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Задвижвани от

НАДЕЖДНОСТТА

Ако сте постоянно в движение, имате нужда от
сигурност – особено когато става въпрос за износващи се
части. Ето защо филтрите на Bosch за товарни превозни
средства не правят никакви компромиси: качеството на
първокласната прецизна обработка и стриктният контрол
на продуктите гарантират висока издръжливост през целия
експлоатационен живот.
bosch.bg

Това, което задвижва
вас, задвижва и нас
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Сервизите за камиони работят
на пълно работно време
В дните на извънредно положение почти по целия свят всички разбрахме колко е важно
транспортът да работи, камионите да вървят, за да имаме това, което ни е нужно по магазините.
Затова попитахме вносителите на товарни автомобили у нас как работят в сложната ситуация и
какво е работното време на сервизите им. Ето и техните отговори
Иван Зънзов и Иван Ушев, Волво Груп България
Волво Груп България първи от вносителите на
товарни автомобили пуснаха и в социалните мре-

жи за превантивните мерки, които въвеждат, така
че да се осигури безпрепятствена работа на фирмата и най-вече оптимално и най-безопасно обслужване на клиентите.
Цялата сервизна мрежа на Volvo Trucks
Bulgaria работи с нормално работно време и с
всички предписания за безопасност с цел превенция, включително и са отделени входовете за
сервизите и за останалите отдели на фирмата.
Всеки камион, който влезе в сервиза, първо се
дезинфекцира. Дезинфекция се извършва и при
издаването на готовите автомобили.
От 23 март е въведена работа на две групи в
сервизите. Така се гарантира, първо, запазването здравето на хората и второ, ако, случайно въпреки всичките мерки, които се взимат, възникне случай на заразяване, сервизът ще продължи
да работи. Едната група работи от понеделник до
събота включително от 8 до 18 часа всеки ден. От
18 часа в събота до 8 часа в понеделник се прави
дезинфекция – естествена и изкуствена. Следващата седмица работи другата група, като двете
групи не се засичат помежду си по никакъв начин. Приемат и предават, каквото е необходимо
като работа онлайн през Skype.

Николай Йорданов, Danubetruck:
IVECO работи с 4 дилъра в България – Булавто
България АД, Пълдин Транс Сервиз, Burgas Truck
Service и i-Truck.
Всички сервизи на дилърите ни, включително и новооткритият сервиз на I-Truck в София,
работят с пълна сила в стандартното си работно време, като са взети предпазни мерки в съответствие с препоръчаните. Оторизираните сервизи на Iveco са общо осем на брой – в София,
Пловдив, Бургас и Варна. Така че всички клиенти,
които имат нужда да бъдат обслужени, ще бъдат
поети. Всеки сервиз си доставя резервни части
директно от Iveco. Снабдяването с части работи,
като за момента има известно забавяне заради
самия транспорт. Търговските и следпродажбените отдели на фирмите също работят.
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Владислав Атанасов, MVB Truck & Bus:
Всички сервизи на MVB Truck & Bus работят на нормално работно време. За момента
сме изключили само събота от графика си, но
ако има необходимост и достатъчна натовареност, ще работим и тогава.
Сервизите в София и Пловдив работят от
8 до 20 ч, а във Варна от 8 до 17.30 ч, защото там натовареността е по-малка. Разделили сме хората на две смени, като те работят по 12 часа през ден. Администрация-

та и следпродажбеното обслужване работят
от вкъщи.
Смятам, че ние сме от индустриите, които ще бъдат много засегнати, но не толкова
тежко, както например развлекателната и туристическата индустрия. За мен най-важното
е да се осигури да работят европейските коридори, така че товарният транспорт да продължи да функционира, за да има снабдяване и всичко да е нормално.

Петър Дончев, Скания България:
Сервизите на Scania България в София,
Бургас, Девня, Велико Търново и Русе продължават да обслужват клиенти в нормалното
си работно време. Разбира се, са взети всички мерки за безопасност. Scania Assistance
също е разположение 24 часа всеки ден.
Всички необходими документи - удостоверения, Евро сертификати и ADR сертификати, ще се издават в срок до една седмица. За
целта е необходимо да се изпрати запитване
на офисния имейл (office@scania.bg), като задължително трябва да се опише какъв документ е необходим, данни на фирмата за фак-

тура, адрес, на който да изпратим документите, име и телефон за контакт.
От Скания България призовават клиентите си да планират посещенията в сервизите
на Scania отговорно и внимателно, като, ако е
възможно, предварително да се свържат телефон или имейл.
Петър Дончев допълни, че към момента не
могат да се правят и краткосрочни прогнози как ще се развие ситуацията. Най-важното е да се гарантира, че транспортният сектор
няма да спре, защото той е кръвоносната система на икономиката ни.

Александър Бабанин, Силвър Стар
Силвър Стар предприема необходимите мерки, за да гарантира здравето и сигурността на своите служители и клиенти, както и функционирането на бизнес процесите
в компанията. Беше въведено работно време
за автосалоните и сервизните приемни в делничен ден от 08:30 до 17:30 часа. Предприети са допълнителни мерки за дезинфекция на
работните помещения, сервизите и приемните за клиенти. Осигурени са предпазни маски и ръкавици за служителите, които работят
с външни лица и са предприети мерки за безопасност при обслужването на клиенти и сервизирането на автомобили.
Въведен е ротационен принцип на работа
в сервизите и приемните, а за позициите, за
които е възможно, и работа от дома.
Същевременно Силвър Стар отговорно и с грижа изпълнява поетите ангажименти по доставка на автомобили и сервизни услуги, взимайки предвид въведени ограничения и усложнената логистична обстановка в
страната и чужбина. Само за втората половина на март са доставени и предадени на клиенти над 15 товарни автомобила, както и оригинални резервни части за Mercedes-Benz автомобили.
Компанията предлага допълнителни безплатни услуги за собствениците на леки автомобили с марката Mercedes-Benz. Услугата „от врата до врата“ осигурява възможност
да се заяви дистанционно сервиз и техническо обслужване. Консултант на Силвър Стар
посещава клиента на адреса и организира
придвижването и отстраняването на повредата в оторизираните сервизи на компанията. Поръчка на резервни части и аксесоари с
марката Mercedes-Benz също може да бъде
направена по телефон или мейл, като достав-
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ката се извършва с куриерска фирма до адрес на клиента.
В допълнение на тези извънредни мерки генералният дистрибутор продължава да
предлага и стандартните услуги спешен сервиз 24/7, който гарантира сигурност на пътя
за собствениците на Mercedes-Benz леки автомобили по всяко време на денонощието,
online заявки за резервни части за бизнес
клиенти, както и сервизни консултации по телефона.
Центровете за обслужване на лекотоварните и тежкотоварни автомобили на Силвър
Стар в страната продължават също отговорно да функционират. В момента от съществено значение е всички превозни средства за
транспорт и логистика да изпълняват навреме своите доставки и услуги за населението.
Обслужването на камиони, автобуси и ванове
се изпълнява с грижа и внимание, при спазване на специални правила за дезинфекция и
опазване здравето на служители и клиентите.
Превозните средства се почистват отвън и
отвътре при прием от клиент със специални
дезинфектиращи препарати, предназначени
за камиони. Същата процедура се изпълнява след сервиз и преди предаване на клиента. Служителите, които извършват дезинфекцията, са снабдени с предпазни маски и ръкавици за целта.
Над 3000 сервизни центрове на Daimler AG
в Европа, обслужващи товарни автомобили и
автобуси с марка Mercedes-Benz, също продължават да функционират, където е възможно според наложените национални мерки за
превенция. Работните процеси са организирани така, че клиентите да бъдат снабдени с
необходимите резервни част и автомобилите
им да се поддържат в изправност.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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Петър Лефтеров, Булавто:
Сервизите ни в София, Варна, Бургас, Стара Загора,
Шумен и Добрич, които са изцяло наши и имаме пълен
контрол върху тях, работят на нормалното си работно
време. Разделили сме екипа на две, за да може, ако стане нещо, да дезинфекцираме сградите и да продължим
работа. Всеки екип работи 15 дни и така имаме 14 дни,
без тези хора да контактуват помежду си. Осигурили сме
UV лампи за обезпаразитяване, хората на рецепцията са
зад плексиглас и нямат пряк контакт с клиентите.
Не мога да правя конкретни прогнози, но смятам, че
правителството взе бързи и адекватни мерки. Важно е,
разбира се, хората ди ги спазват. Ако следим модела в
Китай, където също взеха много строги мерки, би трябвало нещата до 2 - 3 месеца да се нормализират.

Георги Загоров, Турботракс България:
В момента е много важно да се направи всичко, за
да се пропускат камионите, защото всички зависим от
това, което има в магазините, аптеките и бензиностанциите.
Всички сервизи на Турботракс в София, Пловдив и
Бургас работят на нормално работно време, така че
клиентите могат да разчитат за сервиз и резервни части. При нас са малко хората, които са в домашен офис,
поради спецификата на работата ни, но за всички сме
осигурили предпазни мерки и средства.
Колко време ще продължи тази ситуация? Това е въпрос за милиарди долари в момента. Смятам, че мерките, които се взеха в България, са най-балансирани. Те
хем позволяват да се предпазят хората, хем към момента позволяват и бизнесът да работи, доколкото е възможно. K
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СТЕ Трейлърс България с нов уебсайт
Наскоро СТЕ Трейлърс
България стартира
собствен уебсайт –
www.ctetrailers.bg.
Той е съобразен с
визията и стратегията
на компанията и
цели да помогне
за по-добро
удовлетворяване
нуждите на клиентите

У

ебсайтът е създаден
практичен, свеж и интуитивен с добри възможности по отношение на функционалност и оферти.
СТЕ Трейлърс България е
част от семейството на CTE
Trailers – компания, създадена
преди 15 години с ясното намерение да подкрепя и консултира транспортната индустрия.
Българският клон на компанията се развива положително и от
фирмата смятат, че новият им
уеб сайт ще подсили това развитие. CTE Trailers България
работи с големи транспортни
компании, но и също с превозвачи със среден и малък бизнес. „Нашата цел е да оставим
отпечатък на българския пазар
в транспортната и мобилна индустрия, като обслужваме клиентите си с високи постижения
и предоставяме услуги, подходящи за техните нужди“, казва
Георги Балтов, търговски директор на компанията.
На www.ctetrailers.bg клиентите могат да намерят следната информация:
)) Оригинални резервни части Krone. Ключов момент
в работата със СТЕ Трейлърс България, в допълнение към продажбата на търговски превозни средства, е
предлагането на разнообразие от допълнителни услуги,
като например продажба на
оригинални резервни части
Krone.
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)) Сглобка

и монтаж на надстройки. Цялото оборудване преминава през техническа проверка преди доставката. Предлага се и гаранция
за всички продукти, за да гарантира дългосрочно партньорство, изградено на доверие.
)) Технически преглед, транспортни документи и гаранция на продукти.
)) Опции за финансиране
чрез партньори. Чрез СТЕ
Трейлърс България клиентите имат възможност за достъп до лизингово финансиране и банкови заеми. От фир-

мата помагат при събирането на нужните документи и намирането на най-добрия възможен партньор за финансови нужди на клиентите.
)) Финансиране чрез СТЕ
Трейлърс. Друг вариант е да
се ползва собствено финансиране от компанията, като
покупката да се изплаща на
вноски от 3 до 12 месеца.
Също така фирмата предоставя употребявани превозни
средства за тези, които искат
да започнат свой собствен бизнес и да закупят употребявано
превозно средство като първа
стъпка. K
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Renault Trucks започва
производство на
електрическите си камиони

Renault D Z.E. и Renault D Wide Z.E. излизат от завода в Бленвил
Renault Trucks започва през този месец серийно производство на електрическите камиони Renault
D Z.E. и Renault D Wide Z.E. в завода си в Бленвил. Новината бе потвърдена и от Бруно Блан,
президент на Renault Trucks, по време на онлайн пресконференция

Е

лектрическите камиони вече са реалност
за Renault Trucks както от производствена,
така и от търговска гледна точка. Стартът на
производството, посочват от компанията, е решаваща и повратна точка в трансформацията на
градската мобилност.
Серийното производство на Renault D Z.E. и
Renault D Wide Z.E. стартира в завода на френския производител в Бленвил, Нормандия. Фабриката, открита през 1957 г., е специализирана
в производството на камиони от средния клас и
кабини за камиони. От нея всеки ден излизат 240
кабини и 72 превозни средства за дистрибуция.
Тук вече се асемблират и електрическите камиони на Renault Trucks.
В завода в Бленвил са инсталирани съоръженията за производството на електрическите модели. Отделението за новото производ-
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ство е разположено до поточната линия за камиони, предназначени за дистрибуция и доставки.
Операциите, свързани с производството на двата електрически модела, се извършват на площ
от 1800 кв. м, като т.нар. Z.E. сграда вече е изцяло посветена на тази дейност. Сглобяването става на поточна линия, като при преминаването на
шаситата по нея върху тях ще се извършват хоризонтални и вертикални операции по асемблирането. Z.E. сградата се използва и за съхранение на компоненти за електрическите камиони,
а специална зона от нея с контролирана температура е предназначена за съхранение на батериите.
От Renault Trucks отчитат, че за производството на един електрически камион са необходими
50 часа работа. На практика производството започва седмица преди качването на електричеКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

НОВО В ЕС » RENAULT TRUCKS ЗАПОЧВА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СИ КАМИОНИ
ския модел на монтажната линия. Предварителните операции също се извършват в Z.E.
сградата. При тях квалифицирани техници извършват монтаж на всички възли и агрегати,
които са специфични за електрическите превозни средства – силово предаване, електродвигател, предавателна кутия, модулна кутия на захранването… След това възлите се
транспортират до монтажната
линия, където да бъдат монтирани върху шасито. Цялостният монтаж на електрическите
модели става на монтажна линия, аналогична с тази, на която
върви производството на еквивалентните дизелови модели.
След слизането от монтажната
линия електрическите камиони
се връщат в Z.E. сградата, където техниците извършват някои допълнителни технически
операции и провеждат тестове
за качество.
D Z.E. (двигател с мощност
185/130 кВт и въртящ момент
425 Нм) се предлага в 16-тонни
версии, оптимизирани за градска дистрибуция и за дистрибуция на стоки с контролирана
температура. Батерията с капацитет 200 или 300 кВтч осигурява пробег до 300 км.
26-тонният D Wide Z.E. разполага с два двигателя с обща
мощност 370/260 кВт и въртящ
момент 850 Нм и е подходящ за
градски дейности като сметосъбиране. Автономността на D
Wide Z.E. може да достигне 200
км, като батерията е с капацитет 200 кВтч.
Второто поколение електрически камиони на Renault Trucks
стана реалност след повече от
десет години експерименти и
тестове, проведени и в реални
условия при клиенти.
Със старта на производството на D Z.E. и D Wide Z.E. френският производител вече предлага на пазара готови за работа
електрически автомобили в диапазона от 3,1 до 26 т допустима максимална маса. Продажбите на лекотоварния Master
Z.E. започнаха още през 2018 г.
От Renault Trucks предвиждат, че до 2025 г. електрическите превозни средства ще достигнат 10% от обема на продажбите на компанията. Френският
производител вече подписа договор за доставката до края на
2020 г. на 20 броя D Wide Z.E. за
пивоварната Feldschlösschen
в Швейцария, собственост на
Carlsberg Group. K
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Серийното производство
на електрическите
Renault D Z.E. и Renault
D Wide Z.E. започна в
завода в Бленвил

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

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

Cooler код
за информация.
Krone BG EOOD, Buero No. 5, jk. Slatina, Spatnik 16 Str., BG-1574 Soﬁa, Tel.: +359 28723306, Fax: +359 28716867
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Голямата премиера: Volvo Trucks

В началото на март точно преди да се разрази глобалната криза с COVID-19, която наложи
обявяване на извънредни положения и затваряне на границите на много европейски държави,
Volvo Trucks представи най-голямата премиера в историята си – обнови наведнъж четири от гамите
си. Новостите наистина са много

V

olvo Trucks е силно отговорна компания и
една от основните ѝ ценности е безопасността на хората. Чувала съм това многократно при представяния и драйв тестове. Едно
е обаче да се декларира това на думи, друго е
наистина да го видиш реализирано. Във връзка с разпространението на коронавируса и за да
предпази клиенти и журналисти, Volvo Trucks отмени вече напълно организираното събитие в
началото на март, макар че то беше свързано с
най-голямата премиера в историята ѝ. Компанията не се замисли за загубите, които ще понесе,
а постави на първо място сигурността на хората.
За което мога само да я адмирирам.
Безопасността е поставена и в центъра на
разработката на новите модели. Защо? Защото проведено независимо проучване сред водачи поставя безопасността като третия най-важен
фактор за тях – след, разбира се, заплащането и
удобствата за водача. Въобще новите модели са
разработени с фокус върху водача, което е напълно естествено, след като нуждите от транспорт се увеличават, а липсата на водачи вече се
чувства навсякъде по света. А в дните на криза
всички оцениха колко важно е транспортът да не
спира, колко важно е всички ние да имаме необходимото в магазините близо до нас. Ето защо
видимостта, комфортът, ергономичността, нивото на шума, маневреността и безопасността
април 2020

са били в центъра на вниманието при разработването на всички нови модели камиони на Volvo
Trucks.

Нова кабина за FM и FMX
При камионите за регионални превози и за
строителството кабината нерядко служи и като
мобилен офис. За да се отговори на тези нужди, Volvo FM и Volvo FMX имат чисто нови кабини.
Под нови кабини имам предвид не просто сменени някои части и леко подобрена аеродинамика, а изцяло нова конструкция и структура на кабината. Вътрешният обем е увеличен с до 1 куб.
м при някои от моделите. Естествено това осигурява по-добър комфорт и повече работно пространство.
Видимостта е значително подобрена в резултат на по-големите прозорци, по-ниската линия
на вратите и новите огледала. А видимостта е
особено важна както при движението в големите градове и техните тесни улици, така и по трудните терени на строителните обекти. Видимостта се подобрява още повече от камерата, монтирана под огледалото от страната на пътника (опция), която предлага помощен изглед на слепите
зони отстрани на камиона. „Вижданото“ от тази
камера водачът наблюдава на допълнителния
дисплей на контролното табло.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ПРЕМИЕРА » VOLVO TRUCKS ОБНОВИ НАВЕДНЪЖ ЧЕТИРИ ОТ ГАМИТЕ СИ

обнови наведнъж четири от гамите си

Дневната кабина на новия Volvo FMX предлага и допълнително място за съхранение до 800
литра. При FMX новата кабина включва и предна
секция с лесносменяеми подсилени части, протектори за фаровете и нови V-образни LED фарове, както и нови противоплъзгащи се стъпала.
С всичко това FMX отговаря на изискванията за
един строителен камион да е здрав и издръжлив.

Усъвършенстван външен вид
за FH и FH16
Промените във външния вид на флагманите
на Volvo – FH и FH16, имат две цели – да подобрят
аеродинамиката на автомобила, пряко влияеща
върху разхода на гориво, и да го направят още
по-отличителен и разпознаваем. И двете цели са
постигнати със следните изменения. Характерните V-образни фарове са изместени навън, за
да съответстват на отличителната линия на вратите на кабината. Емблемата на предната решетка е по-голяма. Силният характер и наследство
на флагмана Volvo FH16 е подобрен с решетката
с нов дизайн, при проектирането на която дизайнерите са имитирали водопад. Страничните пътепоказатели също са преместени към вратата,
което подобрява аеродинамиката на камиона.
Панелът на чистачките е по-изчистен и тънък.

Нова работна среда
на водача
При всичките нови модели арматурното табло
е значително модернизирано. Вниманието веднага се привлича от изцяло дигиталния 12-инчов
панел с висока разделителна способност, който изпълнява ролята на панела с инструменти.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

На него водачът може да избира 4 различни изгледа в зависимост от предпочитанията си. Вдясно от кормилото на арматурното табло е разположен допълнителен 9-инчов дисплей (опция),
който осигурява допълнителна информация –
на него се вижда системата за забавление, навигационната система, информацията от камери, ако има такива, друга транспортна информация. Този дисплей може да се управлява по различни начини – чрез интуитивно разположените
бутони на волана, чрез гласово управление или
директно чрез сензорния му екран. Както панелът с инструменти, така и допълнителният дисплей работят на много езици.
Лостът за управление на I-Shift остава, с което Volvo Trucks остава единственият производител на камиони с такъв лост – всички останали
управляват превключването на предавките или
чрез лостче вдясно на кормилната колона, или
чрез бутони на контролното табло. И при камионите Volvo управлението на предавателната кутия може да е чрез бутони, но това е в случай
че се поръча само един режим на управление –
икономичен. Ако собственикът или водачът иска
да може да превключва примерно между eco и
power режим по време на движение, той трябва да поръча конфигурацията с лост за I-Shift.
Всъщност този лост в новите FH е по-компактен
и по-ергономичен, така че ръката на водача спокойно може да почива върху него, а от друга страна, това оставя повече пространство в кабината.
За тези, които се нуждаят от много по-голям
капацитет на акумулаторите, се предлага интелигентна система с четири акумулатора, която
гарантира, че винаги има резервно захранване
за стартиране на двигателя. Предлага се и обширен набор от опции за персонализиране с нови
материи и цветове, особено при FH16.
април 2020
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➊ ➋
➌ ➍

1–И
 нтериорът на FMX e
по-удобен
2–Л
 остът за управление
на I-Shift остава,
но е по-малък и
ергономичен
3–В
 FMX воланът
може да се накланя
допълнително,
за да е позицията
максимално удобна.
4–Т
 ака изглежда
контролното табло
вдясно от кормилото

При FMX има приятна екстра, която досега се
предлагаше само в FH, и това е възможността за
допълнително накланяне на волана, така че позицията му да е максимално удобна за водача.
Новата спална кабина на Volvo FMX се доставя с
подобрени възможности за съхранение, включително голямо отделение за съхранение под повдигнатото легло и горно задно отделение за багаж с LED панели в разделителите на отделението. Подсилена изолация предпазва от студ, топлина и шум.
Новият FMX се предлага и оборудван с нов
панел за контрол на сцеплението, който помага на водача безпроблемно и бързо да се справи с потенциално опасни ситуации както на пътя,
така и извън него. Водачът може лесно да осигури повече сцепление, като включи блокировките на диференциалите чрез завъртане на ясен и
лесен за управление регулатор, и същевременно да наблюдава състоянието на сцеплението на
индикаторното табло. По този начин новият FMX
отговаря на изискването да преодолява всякакви терени. За това спомага и окомплектоването
с I-Shift с предавки за бавен ход.

Нови мостове с повишена
товароносимост за FMX
Новият Volvo FMX разполага с най-тежкото
допълнение към гамата шасита на Volvo – спомагателен мост до 38 тона, който позволява брутно
април 2020

тегло на композицията до 150 тона. Точно такъв
FMX беше в основата на кулата от четири камиона, която Volvo Trucks показа във впечатляващо
видео, промотиращо новите модели.
Освен това предното въздушно окачване е обновено, което позволява натоварване на предния мост до 10 тона или 20 тона за двойни предни
мостове. За камиони с управляван предно- или
задноразположен спомагателен мост ъглите на
завиване са увеличени, което води до по-добра
маневреност и намалено износване на гумите.
Ето как новият FMX изпълнява изискванията
да е як и да носи много.
За особено тежки приложения като рудодобив Volvo FMX се предлага с опционален стоманен покривен люк с ръкохватка за авариен изход,
която сваля целия люк.

Нови интелигентни системи
Всички подобрения в системите са свързани
с улесняване работата на водача и с подобряване на безопасността.

Адаптивни дълги светлини
Те са опция, но много полезна опция, която
подобрява безопасността за всички участници в
движението. Как – като избрани сегменти от дългите LED светлини се изключват автоматично, когато има насрещно движение или друго превозно средство пред камиона. Дългите светлини се
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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Нов панел за контрол на сцеплението помага на водача
безпроблемно и бързо да се справи с потенциално опасни
ситуации както на пътя, така и извън него

Индикаторното табло е дигитален 12-инчов дисплей с
викока разделителна способност. Водачът може да избира
4 различни изгледа в зависимост от предпочитанията си

На допълнителния дисплей се виждат „слепите“ зони
отстрани на камиона

Допълнителен 9-инчов дисплей осигурява допълнителна
информация – на него се вижда системата за забавление,
навигационната система, информацията от камери, ако има
такива, друга транспортна информация

регулират, когато камерата и радарът открият други превозни
средства или когато камерата открие промени в количеството
светлина около камиона.

Нови опции
на круиз контрола
Те са две. Първата е възможността да се зададе максимална скорост при спускане по наклон, за да се предотврати нежеланото ускорение при спускане. Когато автомобилът достигне
тази максимална скорост, се задейства и „крачната“ спирачка,
така че да не се надвиши скоростта. Втората е усъвършенстваният адаптивен круиз контрол (ACC), който работи при всяка
скорост, включително до нула км/ч.

Системи за безопасност
Спирачната система с електронно управление (EBS), която е
необходимо условие за функциите за безопасност, като предупреждение за сблъсък с аварийна спирачка и електронен контрол на стабилността, вече се доставя стандартно в новите камиони. Като опция се предлага също Volvo Dynamic Steering със
системите за безопасност Lane Keeping Assist – за активно поддържане на камиона в лентата на движение и за подпомагане на
стабилността.
Новост е и системата за разпознаване на пътните знаци, която може да открива пътни знаци като ограничения за изпреварване, тип път и ограничения на скоростта. Тази функция е само
информативна – примерно на панела с инструменти водачът
вижда ограничението на скоростта, но камионът сам не предприема никакви действия за промяна на скоростта. Това трябва
да стане от водача, ако той прецени за необходимо.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Фокусът на новото работно място е върху
удобството на водача
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➋
➍
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➌

1–А
 даптивни дълги светлини – като избрани
сегменти от дългите LED светлини се изключват
автоматично, когато има насрещно движение или
друго превозно средство пред камиона
2–В
 идимостта се подобрява от камера, монтирана
под огледалото от страната на пътника
3–Н
 овата кабина на FMX включва и предна секция с
лесносменяеми подсилени части, протектори за
фаровете и и нови противоплъзгащи се стъпала.
4–Н
 ови огледала също допринасят за подобрена
видимост и аеродинамика

Повече информация за
Volvo FH с I-Save вижте тук,

а видео от драйв тест на
Volvo FH с I-Save – тук

Силовата линия на FH
Силовата линия на практика не е променяна, защото не е и
нужно. С въведените през миналата година модели Volvo FH с ISave за Евро-6, които комбинират новия двигател D13TC (Turbo
Compound) с пакет други характеристики Volvo вече подобри
значително горивната ефективност на камионите си за превози на дълги разстояния.
Производителността – друг важен приоритет за клиентите
– е допълнително оптимизирана при Volvo FH благодарение на
капацитета му за увеличени натоварвания на предния мост, както и предно и задно разположен спомагателен мост с подобрени ъгли на завиване за намаляване на износването на гумите и
подобряване на маневреността. Камионът се предлага и с повдигане на тридемния мост, позволяващо изключване и повдигане на задния мост, когато камионът не е натоварен, което намалява разхода на гориво.

С няколко думи
Да, новостите са много и съм сигурна, че съм пропуснала
и някои важни детайли, които може и да са съществени. Тях
обаче ще ги откриете, когато се заинтересувате от конкретен модел за конкретна работа. И когато кризата с коронавируса отмине, със сигурност ще имаме възможност да седнем сами зад волана на тези нови модели и да се убедим лично в ефективността на нововъведенията. А дотогава останете здрави. K
Снежина БАДЖЕВА
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ПРЕМИЕРА » VOLVO TRUCKS ОБНОВИ НАВЕДНЪЖ ЧЕТИРИ ОТ ГАМИТЕ СИ

VIDEO

VIDEO

Volvo FH

Volvo FH 16

Volvo FMX

Volvo FM

VIDEO

VIDEO
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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ЕДИН ВЪПРОС, ЧЕТИРИ ОТГОВОРА

Превозвачи: В тол системата
има много проблеми
Тол системата в България за всички моторни превозни средства с допустима максимална маса над
3,5 т бе въведена на 1 март. Заради традиционните за България трудности около стартирането й бе
даден гратисен период до 27 март, през който превозвачите трябваше да се оборудват с бордови
устройства за отчитане и заплащането на тол таксите, а GPS тракерите да заработят. Изначално
заработи единствено плащането на тол такси с маршрутни карти. В дните на пандемията
гратисният период бе удължен до края на извънредното положение – 13 април

К

ак се справяте с тол таксите през гратисния период и готови ли сте за
истинския старт на системата? Тези въпроси списание

КАМИОНИ зададе на четирима превозвачи, като ги подбрахме така, че дейността на
всеки от тях да има своя специфика.

Неизбежно събеседниците ни споделиха и притесненията на транспортния бранш
от пандемията.

Сашо Стойков, Класик 2000, базирана в Дунавци:
Имаме 40 композиции – Евро-6 и Евро-5. Работим прави и обратни курсове почти до цяла Европа – Скандинавия, Бнелюкс, Германия, Франция, Англия, Швейцария… Сключили сме договор, но все още чакаме бордовите си устройства. Явно имат проблеми с доставките.
През това време работим с маршрутни карти.
Работата с тях обаче е трудна – особено когато
имаш повече камиони. Трябва да отделиш хора,
които да правят само това, да правиш много точно маршрутите, за да не те прекара през пътища, затворени за тежки превозни средства. Ви-

дин има 4 изхода, а София – 14, трябва да прецениш откъде ще излезеш и къде ще влезеш.
Когато излизаме от България или влизаме в
страната – няма проблем, защото Дунав мост-2
ни е близо. Тол таксата ни дотам е лев и нещо.
Но когато трябва да доставим или вземем товар
в страната, с маршрутната карта става сложно.
По време на пандемията работата ни стана
още по-трудна. Работят около 25 камиона. 12 от
42 наши шофьори не карат в момента.

Дончо Обретенов, Строй-Спед, базирана в Девня:
Работим с 65 камиона – Евро-4, Евро-5 и
Евро-6. Возим предимно вътрешно, но имаме
курсове и до Румъния. Водим цимент, сода, имаме и гондоли и няколко бордови композиции. За
мен нещата с тол системата все още са много неясни.
Ние има GPS-тракер, но доставчикът не е
лицензиран, затова сключихме договор с друг
доставчик. Изненадах се, че устройствата ни
дойдоха много бързо – половината в края на
февруари, а другата половина в началото на
март. Дотогава работехме с маршрутни карти,
но с тях всичко е много тромаво и мисията е невъзможна.
Сега всичките ни камиони са оборудвани с устройства. Устройствата работят, но на моменти
индикират, че има прекъсване на връзката. Все-
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ки ден, като отчетем данните от системата, има
неясноти кое какво означава.
Като разход с тол системата ни е по-скъпо в
сравнение с винетките. До 26 март имаме за тол
такси около 12 000 лв. в момента. Месечните винетки на 65 камиона струваха 8710 лв. Имаме 1
влекач Scania на природен газ и очакваме за тях
таксите да са по-ниски, но засега ги третират
само като Евро-6.
Има много недомислици в тол системата. Ние
имаме един участък от гаража, до Девня цимент,
който е 520 м и за минаването по него плащаме
по 6 ст., като за това се плаща банков превод!
Иначе в сегашната ситуация работата намаля драстично. Бетоновите възли почти не работят. Правим по 7–8 курса с цимент на ден, докато
обичайно стигахме до 20–30.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ЕДИН ВЪПРОС... » ПРЕВОЗВАЧИ: В ТОЛ СИСТЕМАТА ИМА МНОГО ПРОБЛЕМИ
Веселин Стоянов, Транспрес,
базирана в София:
Всичките ни над 200 товарни автомобили
вече са оборудвани с бордови устройства, които работят. Наистина на места светят червено, но
ние вече сме избрали този начин на плащане на
тол таксите. В началото ползвахме и маршрутни
карти, но при голям автопарк те не са удобно решение.
Като цяло грубите сметки показват, че за превозвачите тол системата оскъпява пътните такси около 10 пъти в сравнение с винетката. Ние
имаме камиони, които правят по 13 000 км на месец. Да, останаха и безплатни пътища, но когато
маршрутът ти е от София до Бургас нямаш избор
– почти целият е платен.

Костадин Дрангов, Ули Транс,
базирана в София:
Имаме 22 камиона, като за всички сме взели бордови устройства. В момента ги раздаваме и монтираме на камионите, които тръгват. За нас това е удобният начин за плащане
на тол такси.
Ситуацията с транспорта стана много трудна
заради мерките срещу корона вируса. Ние возим фармацевтични продукти и меса. Сега след
свиването на пазарите в Испания и Италия се опитваме да компенсираме с превози към Русия.
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DKV Euro Service обслужва
новата тол система в България
Бордово устройство, маршрутна карта или
електронна винетка могат да се заявят от
платформата за поръчки на DKV

ABSTRACT IN ENGLISH

DKV Euro Service Settles
New Bulgarian Toll
As of March 1, Bulgaria has introduced a new satellite-based toll
system for motorways and national roads, and all motor vehicles above 3.5 t are subject to it.
As of now, customers of DKV Euro
Service can conveniently book the
toll operator’s On-Board Unit and
Route Pass via the DKV ordering
platform.

Н

а 1-ви март България въведе нова сателитно-базирана тол система за магистрали и
национални пътища. Всички моторни превозни средства са обект на тол такса или винетка
в България. Към момента клиентите на DKV Euro
Service с автомобили над 3,5 т могат удобно да
поръчат бордови устройства и маршрутни карти
чрез платформата за поръчки на DKV.
Бордовото устройство е предназначено за
често пътуващи водачи с общо тегло на превозното средство над 3,5 т. Тук транспортните фирми могат да се възползват от подобрена ликвидност, тъй като, благодарение на процедурата за
последващо плащане, те трябва да заплатят тол

таксите след завършване на пътуването. За порядко пътуващите водачи е препоръчително закупуването на маршрутен билет. Изчисленията
на тол таксите са различни в зависимост от пропътуваните километри, емисионен клас, брой
оси, допустима максимална маса на превозното средство, вид на превозното средство и категория на пътя.
На по-късна дата закупуването на електронни винетки за превозни средства до 3,5 т също
ще бъде възможно чрез портала за регистрация
на DKV.

За допълнителна информация посетете https://www.dkv-euroservice.com/gb/toll-bulgaria/ K

DKV Euro Service
DKV Euro Service е един от водещите доставчици на мобилни услуги в областта на логистиката и
транспорта вече повече от 80 години. От безкасови мобилни разплащания в повече от 80 000 партньорски обекта на различни търговски вериги до отчитане и фактуриране на пътни такси и възстановяване на ДДС, DKV предлага широка гама от услуги за оптимизиране и управление на автомобилни паркове в цяла Европа. DKV е предприятие от групата DKV MOBILITY SERVICES Group, в което работят повече от 1000 служители. През 2018 г. групата реализира оборот от 8,6 милиарда Евро от предлаганите от нея услуги в 42 страни. Понастоящем над 200 000 клиенти използват услугите на DKV с повече от
3,7 милиона DKV карти и бордови уреди. През 2018 година DKV CARD беше отличена за 14-та поредна година като най-добра марка в категорията „Карти за зареждане с гориво и за ползване на услуги“.
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GOA Pick Up Plus S10 –
диамант от Индия
Пикап за работа – солиден, напълно екипиран с всичко необходимо, включително и за справяне
с всевъзможни терени, без част от „глезотийките“, с които мнозина производители се стараят да
привличат клиентите на по-богатите пазари. И цената му е изключителна – 49 930 лева с ДДС за
S10, 4x4 – най-скъпата версия, която КАМИОНИ тества

П

икапът GOA се предлага във версии 4х2
и 4х4, с единична кабина (двуместен) и с
двойна кабина – 5-местен, с 4 врати. Две
са нивата на оборудване – S6 е по-ниското, докато S10, по наша преценка, предоставя достатъчно удобства. Вносителят за България предлага
версиите 4х4 с двата вида кабини в изпълненията S6 и S10. Разликата между най-евтиния 4х4
S6 с единична кабина и 4х4 S10 с двойната кабина е 5800 лева. Междуосието е едно – 3040 мм,
затова изборът на кабина определя и дължината
на товарното пространство: 229 см с единичната
кабина и 149 см с двойната.
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Здрав работяга
Създателите на Mahindra GOA Pik-up Plus са го
направили здрав, надежден и мобилен дори при
твърде сложни условия. Масивната рама с надлъжни греди, големият просвет, задният мост,
окачен на надлъжни ресори и оборудван с барабанни спирачки, минималният преден надвес са
част от детайлите, които се забелязват още при
външен оглед. Вместо разточителността, финеса и елегантността, присъщи на „паркетните“
джипове и пикапи, GOA Pick Up Plus притежава
онази малко грубовата сила и здравина, присъщи на машините за работа в тежки условия.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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GOA PICK UP PLUS S10 – ДИАМАНТ ОТ ИНДИЯ
Функционално, удобно и просто – като в кола
за работа с гаранция 3 години/100 000 км

Пластмасови
кори
предпазват
коша и
капака
На преситените европейци дизайнът на кабината може да се стори малко скучен или архаичен, но тя е проектирана и изпълнена с внимание,
фокусирано към качеството на живот на борда и
към удобствата за водача и пътниците. Кабината
е доста висока – 129 сантиметра от пода до тавана, така че на предните седалки да могат удобно
да пътуват дори много високи и едри хора. Широките граници, в които се регулират предните седалки – по височина, отстояние от педалите и наклон на облегалката, заедно с регулиране положението на кормилото, позволяват всекиму да намери настройките, които са удобни за
него. По-пестеливо е пространството за краката на пътуващите на задния ред седалки, но в кой
ли пикап е различно? Лампи на всяка от четирите врати осветяват масивните странични тръбни
предпазители, които служат и за стъпенки.
По-еклектично е решено таблото с приборите, използващо съвременните технологии с мярка и с придържане към ясна, изчистена графика:
оборотомер и скоростомер в аналогов стил плюс
централно поле, в което са показанията на одометъра, за температурата на охладителната течност, за наличното гориво и включената предавка. Допълнителна и по-подробна информация
може да се изведе на екрана на информационноразвлекателната система Scorpio, който е разположен на централната конзола. Управлението и
използването на системата са прости и удобни
благодарение на съчетанието от бутони, които
се въртят и натискат, и сензорния екран.
Мощният климатик реагира бързо на смяната
на настройките, но какви са възможностите му в
разгара на летните горещини, може да се каже
само през юли или август, и то в същата черна

кабина. Външните огледала са с голям обхват и
електрическо регулиране. Не е ясно обаче защо
в Mahindra & Mahindra продължават да разполагат лостчето за управление на светлините и мигачите и това за чистачките обратно на приетото в Европа.
Goa Pik-up Plus е с немалки размери и собствено тегло от порядъка на 2,1 тона, затова е
интересно поведението на силовата му линия.
Производителят посочва 4-цилиндров двигател
m-Hawk Евро-6 с работен обем 2,18 л и мощност
140 к.с. при 3750 об./мин. Поразтърсите ли се,
ще научите, че той е с 2 разпределителни вала
в цилиндровата глава и по 4 клапана на цилин-

TÜV NORD Mobilität

11 години на българския пазар
Заедно към успеха!
• Индивидуални одобрения
• Изменения в конструкцията
• Оценка на употребявани автомобили
• Обезопасяване на товарите
• Обучения
• CoP
1113 София
ул. Фр. Жолио Кюри 16, бл. 155, ет. 2
тел. 0892 264522, 0894 416902

Въпрос на избор е дали
да оборудвате
Mahindra GOA Pik-up Plus
и с хардтоп
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GOA PICK UP PLUS S10 – ДИАМАНТ ОТ ИНДИЯ
Достатъчно
широко е
за трима

Управлението
на климатика,
електрическите
стъкла и
навигационноразвлекателната
система е
достъпно и
за пътника
отдясно. Част
от командите са
дублирани и на
кормилото
дър, с турбокомпресор с променлива геометрия
(VGT) и common rail система Bosch. А родословието му води към Стария континент.

Предимства:
)) Яка

конструкция на рама с
лонжерони;
)) Двигател, използваем в целия диапазон от честоти на
въртене;
)) Трансмисия с големи възможности;
)) Достатъчно комфортна кабина за хора с всякакъв
ръст;
)) Способност да работи и в
тежки условия;
)) Изключително добра цена
предвид възможностите и
оборудването.

Недостатъци:
)) Качеството

на част от
пластмасите.
)) За цвят металик трябва да
доплатите 690 лв.
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Отличен синхрон между
двигател и трансмисия
140 конски сили не са мощност, която да шокира, така е и с максималния въртящ момент –
330 Нм при 1600 до 2800 об./мин. Всъщност това
е едно от ценните качества на този агрегат: такива характеристики предполагат голям моторесурс и дълъг живот. Освен това m-Hawk е напълно
жизнен и от малко над 1000 об./мин, така че „тегли“ достатъчно, за да не се налага честа смяна
на предавките. Това съчетание е отлично за автомобил за работа, но вече не се среща при високофорсираните дизелови двигатели с литрови
мощности от 85 к.с. и нагоре.
Трансмисията на Mahindra Goa Pik-up Plus е
като за автомобил с истинска висока проходимост: избор между 4х2 (двигателни са задните колела), 4х4Н и дори 4х4L (с понижаващ редуктор Borg Warner с предавателно отношение
2,48). Превключването между трите режима е по
електрически път чрез завъртането на селектор
пред скоростния лост. Съчетанието на тези три
алтернативи с 6-степенна предавателна кутия с
ръчно управление, самоблокиращ диференциал
на задния мост, офроуд гуми 245/75 R16 и про-

свет 210 мм дава спокойствие и увереност на терени, където се предават немалко модерни автомобили с „висока“ (всъщност повишена) проходимост.
При по-трудна маневра, когато се налага „пълзене“, режимът 4х4L с включен редуктор
дава възможност да се движите дори с 900 об./
мин. Много практична е функцията за задържане при потегляне по наклон (деактивира се от бутон на централната колона, разположен под екрана на Scorpio).
Да уточним: въпреки големите си заложби за
придвижване в трудни условия Mahindra Goa Pikup Plus е пикап, а не автомобил за офроуд състезания – размерите и маневреността му (радиусът
на завой е 6,30 м) ще ви затруднят по „спънати“
пътчета и просеки, а заради голямото междуосие някъде може да не ви стигне и просветът му…
Предавателната кутия е добра, с удачно подбрани отношения, превключванията са леки, но
с малко „ленив“ и недостатъчно отчетлив преход
между някои предавки. Както се очаква от автомобил с механично окачване (отпред на напречни рамена и торсионен вал, отзад – на надлъжни
ресори) и с такива гуми, комфортът при движение по неравни настилки е на приемливо ниво.
Приемливо е и нивото на шум в кабината, стига
да няма силен страничен вятър. При движение
по асфалт кормилото не е достатъчно директно
и бързо, усещат се и вибрациите при преодоляване на по-големи неравности, но запазвате конКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

GOA PICK UP PLUS S10 – ДИАМАНТ ОТ ИНДИЯ
трол над ситуацията през цялото време.
Кошът на товарното пространство е покрит с пластмасов предпазител. Задният
капак се спуска на нивото на
дъното на коша и така може
да превозите и по-дълъг товар. Подът на коша е на височина, напълно приемлива
и за товарене от хора с ръст
под среден. Добра работа
при укрепването на обемисти товари вършат предпазната решетка зад остъклената кабина и куките отстрани (по 5 на страна) и 2 на задния капак.
На читателите, на които показателите на Goa Pikup изглеждат недостатъчно
hard, си позволявам да спомена, че в днешно време с
помощта на автомобилната електроника не е особено трудно да се повиши мощността. Лично аз харесах
Mahindra GOA Pik-up Plus такъв, какъвто е: в стила на найдобрите солидни класически
пикапи, без нищо излишно,
готов да работи и в тежки условия, и… евтин. K
инж. Радослав ГЕШОВ

)) Размери:

Д 5175 мм, Ш
1820 мм, В 1850 мм
)) Р а з м е р и н а к о ш а : Д
1490/2294 (с единична кабина), Ш 1520 мм, В 820 мм
)) Резервоар за гориво: 80 л.

Алуминиевите колела
са част от стандартното
оборудване на S10

Изцяло нов продукт

Подобрена устойчивост на износване.
Най-добро поведение на мокра настилка в класа си.
април 2020
www.bridgestone.eu
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Битката на електрическите пикапи

Пазарът на пикапи се развива все по-динамично в посока на електрификацията. Най-сериозната
конкуренция в този сегмент логично е на пазара в САЩ, където пикапът отдавна си е извоювал
привилегирован статут. Nikola, Tesla, Rivian, Ford и GM вече показаха новите си електрически
разработки, които със сигурност ще се борят и за благоволението на европейците

N

ikola, стартъпът от Финикс, Аризона, разкри, че бъдещият пикап на компанията 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.
Собственикът на Nikola Corp. Тревър Милтън извади някои доста впечатляващи спецификации на пикапа. Милтън твърди, че Badger ще
може да генерира повече от 906 конски сили и
1328 Нм въртящ момент. Пикапът ще има приблизителен пробег от 965 км с едно зареждане.
Електрическият Badger ще ускорява от 0 до
100 км/ч за около 2,9 секунди (!). Хибридно задвижваната версия на пикапа ще изминава 482
км само на батерия, в случай че няма близка
станция за зареждане с водород.
Според анонсите Badger ще може да се справи с „изстрелвания“ от 0 – 160 км/ч с минимална загуба на производителност. Той ще работи на
степени чрез усъвършенствано софтуерно смесване на заряд от батерии и горивни клетки.
С напълно натоварено ремарке и комбинирана маса на превозното средство от 8 тона Badger
ще може да стартира от място на 30-процентов
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наклон без засядане на ротора на електродвигателя.
Главният изпълнителен директор на Tesla Inc.
Илон Мъск представи новия изцяло електрически пикап Cybertruck на събитие в Лос Анджелис
в края на миналата година. Превозното средство
е с начална цена от 39 900 долара. Cybertruck ще
се конкурира с F серията на Ford, която е найпродаваният пикап от 40 години в САЩ, както и с
Chevrolet Silverado на GM.
Tesla иска да позиционира базовия си модел
под 50 хил. долара и обяви, че стилът е киберпънк, вдъхновен от филмите Blade Runner и The
Spy Who Loved Me. Всички версии на пикапа ще
разполагат със системата Autopilot. Пакетът за
автономно управление ще струва 7000 долара,
ако потребителите са склонни да чакат новите
функции, които ще бъдат развивани.
Cybertruck може да ускори от 0 до 60 км/ч за
по-малко от 6,5 секунди за базовия мотор и за
2,9 секунди за високия клас. Версията от среден
клас постига това за 4,5 секунди.
Базовата версия на Cybertruck с един мотор
има пробег от 400 км с едно зареждане. Версията с два мотора, която ще струва 49 900 долара,
издържа около 480 км, а тази с три мотора ще е
на цена от 69 900 долара и с пробег 804 км.
Компанията очаква производството на найКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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евтините модели Cybertruck да започне в края на
2021 г., а на тези с три мотора – през 2022 г.
Футуристичният Rivian R1T е изцяло електрически пикап от новата американска стартираща компания Rivian. Производителят обещава повече от
640 км пробег с едно зареждане и ускорение, съпоставимо с това на суперавтомобил. Пикапът не е
концептуално превозно средство и ще влезе в производство като Rivian R1T от 2021 година. При дължина 215,6 инча, екипажната кабина на R1T го позиционира между пикапите със среден размер като
новия Ford Ranger и големите пикапи като Ram
1500.
Задвижването на всички колела при 2021 R1T е
подобно на Tesla Model X – всяка ос се задвижва от
собствен електромотор. Предлага се гама от батерии от 105, 135 и 180 кВтч за пробег съответно над
400, 480 и 650 км. Моделът с мощност 135 кВтч е
най-бързият от трите, със 754 конски сили и ускорение от нула до 100 км/ч за 3,0 секунди. Всяка версия на R1T има задвижване на всички колела и ще
може да тегли товар до 5 тона. Третото ниво на автономност ще бъде стандартно за всички версии,
заедно с регулируемото въздушно окачване.
Rivian R1T ще влезе в продажба в края на 2020
г., като началната цена е 69 000 долара за версията
със 105 кВтч. Заредените с всички екстри 180-кВтчасови R1T ще бъдат първите модели, които ще
влязат в производство, а 135-кВтчасовият R1T идва
скоро след това. Моделът със 105 кВтч ще бъде наличен в рамките на 12 месеца след началото на производството.
Едва ли електрическата революция в сегмента
на пикапите би могла да премине без участието на

Ford. Подвластна на максимата, че действията говорят по-силно от думите в света на лекотоварните автомобили, Ford извади най-новия си прототип
EV F-150 и прикачи към него 10 двуетажни железопътни вагона, натоварени с 42 пикапа Ford F-150.
За да се увери, че демонстрацията ще стигне до
масовата публика, компанията събра на презентацията си обикновени американци, почитатели
на F-150, които импровизирано и цветисто коментираха видяното. Главният инженер на Ford F-150
Линда Жанг собственоръчно натовари 42 пикапа на
вагоните, заедно с екипа си. А зрителите се питаха
от какъв материал от космическата епоха е изработен тегличът, за да издържи на подобно натоварване от над 566 тона!
General Motors също ще се включи в наддаването със супермощна електрическа пикап версия на
Hummer, който трябва да излезе през 2022 г. Найневероятното нещо в новия пикап GMC Hummer
EV ще бъде мощността му. Електромоторите на
Hummer ще произвеждат до 1000 конски сили, което ще му позволи да ускорява от 0 до 100 км/ч само
за три секунди. Hummer ще има поразително висок
въртящ момент от над 15 000 Нм. За сравнение пикапът GMC Sierra 3500 Heavy Duty с дизелов двигател може да генерира 445 конски сили и въртящ момент от 1300 Нм.
С подобна мощност Hummer EV скача „в дълбокото“ в предстоящата битка между висококачествените електрически пикапи.
Новият GMC Hummer EV ще бъде пуснат в продажба през 2022 г. и се очаква да се продава в лимитирани серии. От GM все още не разкриват колко ще струва той. K
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По-добра аеродинамика на
ремаркето – по-икономичен
и безвреден транспорт

С новаторски решения в областта на електрониката, механиката и мехатрониката WABCO
усъвършенства своите системи за спиране, за стабилност и за автоматизиране на предавателни
кутии, които доставя на водещите производители на камиони, ремаркета и автобуси

Д

руги продукти на компанията помагат в
глобален мащаб на транспортната индустрия да пести гориво и да намали
емисиите.

Съпротивлението на въздуха
За полезна работа – преместване на превозното средство и неговия товар, се изразходва
само част от енергията, в която двигателят преобразува горивото. Друга част са неизбежни загуби вследствие на триенето в компонентите на
трансмисията, на съпротивлението при търкаляне на колелата с гумите, на спиране или намаляване на скоростта, както и загуби от аеродинамичното съпротивление – т.е. съпротивлението,
което въздухът оказва на движещото се превозно средство/композиция.
Това последно съпротивление е право про-
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порционално на челната площ на машината и с
увеличаването на скоростта се увеличава особено бързо. Съществува още един фактор, присъщ
на всеки автомобил/композиция – той характеризира нейното аеродинамично съвършенство и
се нарича коефициент на въздушно съпротивление. Зависимостта се описва със следната формула:
Fв = ½ ρв . Sa. Cx . Va2

(1)

ρв – плътност на въздуха (кг/куб.м);
Sa – площ на напречното сечение на автомобила (кв.м);
Cx – коефициент на въздушно съпротивление;
V a – скорост на движение на автомобила
(м/сек).
Свързваме коефициента на въздушно съпроКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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тивление (известно и като аеродинамично съпротивление, тъй като се проявява само при движение) предимно с формата на автомобила. При
съвременните леки автомобили Cx е в границите
между 0,29 и 0,40. По-сложни и неблагоприятни
са условията при товарните автомобили:
)) докато постигането и поддържането на добра
обтекаемост на постоянно съчетание от кабина и надстройка е възможно, при композицията влекач-полуремарке промяната на взаимното разположение на двете части при движение (в завой) силно затруднява поддържането
на добра обтекаемост. Още по-трудно е това
да се постигне, когато влекачът работи с различни полуремаркета (тип, размер).
)) неблагоприятно се отразява на аеродинамиката и формата на полуремаркетата – паралелопипед, който завършва с отвесна стена
заради постигането на максимална вместимост. В края на полуремаркето въздухът рязко
се „откъсва“ от стените му и това предизвиква интензивното му завихряне, което увеличава въздушното съпротивление.
)) при товарните автомобили и особено при композициите съществена роля има и завихрянето на въздуха под превозните средства – то
също увеличава въздушното съпротивление.
Всяка от посочените причини увеличава разхода на енергия/гориво при движение, без оглед
на това колко е натоварено превозното средство. Част от тази енергия може да бъде спестена с помощта на аеродинамиката. В най-голяма степен това се отнася за превозите на средни
и дълги разстояния, които се извършват с такава скорост, че аеродинамичното съпротивление
става осезаемо и влияе върху степента на декарбонизация.

Как да стане
От параметрите, посочени в (1), Sa не може
да бъде променян, ρв не зависи от водача, неоправдано е и ограничаването на Va под определени стойности. Остават мерките за намаляване
коефициента на въздушно съпротивление.
В последните десетилетия от дизайнерски
студия до производители на камиони лансираха различни идеи и комплексни проекти по темата, но само единици стигнаха до стадия да
се предлагат като търговски продукт. А през
ноември 2018 година бяха обявени правилата, които изясняват техническите спецификации при разработване на решения за подобряване аеродинамиката на задната част на полуремаркетата.

WABCO OptiFlow™
WABCO, водещ световен доставчик на спирачни системи, системи за управление и други
съвременни технологии за безопасност, ефективност и свързаност на търговските превозни
средства, развива и предлага и решения за аеродинамика на ремаркета. С 25 години опит в
технологиите на композитните материали, компанията е готова с аеродинамичното си портфолио в САЩ още преди там да бъде създадено законодателството за аеродинамичните подобрения.
Комплектът от аеродинамични продукти
OptiFlow™, разработен съвместно с технологичКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ния университет в Делфт, Нидерландия, приспособява превозните средства от вчера и днес
към изискванията на променящото се законодателство в ЕС. Пакетът OptiFlow™ на WABCO за
Европа включва AutoTail и SideWings (AutoTail и
TrailerSkirts за др. континенти).
)) OptiFlow™ AutoTail е решение, което минимизира завихрянето в задната част на полуремаркето. Състои се от П-образно наредени
хоризонтални и вертикални плоскости, които
при движение са разгънати и намаляват въздушното съпротивление, като изместват/отдалечават въздушните вихри от задната стена
на полуремаркето. Плоскостите на AutoTail се
разгъват автоматично, без намеса на водача,
щом скоростта на движение достигне определена стойност (напр. 75 км/ч). Автоматично е и
прибирането им – при понижаване на скоростта (напр. 15 км/ч) и когато композицията маневрира. Информация за скоростта постъпва от
спирачната система на полуремаркето.
)) Решението OptiFlow™ SideWings (с аналогични
функции е и TrailerSkirts) намалява загубите,
като ограничава завихрянето под пода на ремаркето. Изделията OptiFlow™ SideWings съответстват на изискването да изпълняват ролята и на странични предпазители – сертифицирана е способността им да издържат приложени сили и те са получили типово одобрение. Полуремаркета и ремаркета се изработват с различни междуосия, затова SideWings и
TrailerSkirts могат да бъдат произведени според потребностите на клиентите.
В някои страни от ЕС и Северна Америка производители на нови ремаркета/полуремаркета ги доставят с аеродинамичната оптимизация
OptiFlow.
Кай-Уве Симон, който ръководи автопарка на
голям немски производител на печива, съобщава, че преоборудването с OptiFlow™ SideWings
на 4 ремаркета, работещи на дълги разстояния, е понижило разхода на гориво средно с
1,9 л/100 км (6,7%). Това е потвърдено от изпитване с продължителност 6 месеца (януариюни). Полската фирма NoLimit отчита подобряване на горивната ефективност с до 9,5% след
оборудване на композициите си с AutoTail и
SideWings през 2017 година.

Компютърно симулиране
с помощта на програми
за компютърен анализ
на динамиката на
флуидите (Computational
Fluid Dynamics/CFD)
предшества изпитванията
в аеродинамичен тунел.
Резултатите от него
дават възможност да се
подберат проектите с
най-висок аеродинамичен
потенциал
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Ресурси, знания, опит…

Производителите
на превозни
средства
експериментират
в областта на
подобряване на
аеродинамиката
на цялата
композиция, от
кабината до края

Естествено, такива продукти за аеродинамиката не могат да се създават без знания и опит. Компанията се откроява на пазара със специализираните си процедури за инженеринг, проектиране и тестване в тази област. Прилагането на знания от аерокосмическата дейност в света на ремаркетата позволява разработването на решения с висока
ефективност и дори точна оценка на ползата от тях. Това е
важно, тъй като от 2019 година в Европа започна проследяване на емисиите, та събраната информация да послужи за
установяване на базова линия, която да улесни сравнителния анализ за ефекта от подобренията, правени за понижаване нивото на емисиите.
С WABCO се консултират заради опита на компанията в
тази област и това е една от причините тя да участва в разработки, финансирани от ЕС. Развитието на аеродинамичния продукт започва с анализ на основните участници в аеродинамичното съпротивление и идентифициране на възможностите за подобрения. За предварителна оценка на
ефекта от прилагането на различни варианти конструкции
инженерите генерират множество алтернативи, провеждайки компютърна симулация на въздушния поток посредством програми за компютърен анализ на динамиката на
флуидите (Computational Fluid Dynamics/CFD). Резултатите
от цифровите симулации позволяват по време на фазите на
разработване да се проследи и разбере как въздухът взаимодейства с повърхностите на проектираните устройства.
Този подход дава възможност компютърно да бъдат симулирани различни конструктивни идеи и да се оцени тяхното въздействие върху коефициента на въздушно съпротивление, за да се отсеят само онези, които имат най-добър аеродинамичен потенциал. На селектираните проекти
се изработват физически прототипи, които се тестват в аеродинамичен тунел.

… и физически тестове
Този тунел е основна стъпка от процеса на разработка,
тъй като дава възможност да се измерят всички въздушни
сили върху реален физически прототип и да бъде проверено поведението му при натоварвания. До тестване в реални условия стигат само най-обещаващите аеродинамични устройства, а решенията, които пускат компании като
WABCO, доказано пестят гориво.
Клиентите първоначално имат съмнения към нетрадиционните решения. За да изгради трайно доверие в своите продукти, WABCO подлага всяка нова система на строг
процес на тестване – както цифрово, така и в реални условия. За иновативните технологии, насочени към бъдещето,
е изключително важно да бъдат поставени в редица различни ситуации, възпроизвеждани с все по-сложни тестови
симулации. Технологиите и системите, тествани при екстремни условия, са в състояние да издържат на почти всичко, което светът може да им поднесе. Едно от трите тестови
съоръжения на WABCO е в Арктика, където от декември до
март средната температура е -30°С. Климатичните тестове
доказват: продуктите издържат на екстремни температури.
Съоръжението, проектирано да тества и оптимизира системите, създадени от WABCO, предлага и широк спектър
от пътни условия. В Северна Америка WABCO също подлага решенията си на тежки климатични и вибрационни тестове – в условия, имитиращи пътища в екстремно лошо
състояние, както и при температури от -40 до +65°C. Всички метални части се подлагат на индивидуални тестове за
корозия.
Пътят до готовите решения е продължителен, труден,
серийността им не е достатъчно голяма, затова стойността
им е висока и все още се срещат рядко. K

Решението
OptiFlow™
TrailerSkirts,
използвано
в Китай, е с
аналогични
функции на
SideWings:
намалява
загубите, като
ограничава
завихрянето
под ремаркето

инж. Радослав ГЕШОВ
април 2020
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9-тонният Airlight II тежи
под 370 килограма
BPW предлага найлекия за всички
времена ходов
агрегат за ремаркета
и полуремаркета. Повисока товароносимост
и намален разход на
гориво са основите
преимущества, от които
могат да се възползват
на първо място тези
превозвачи, за които
полезният товар е
критично важен

П

роизводителите на оборудване за превозни средства с комерсиална цел се борят да
ги олекотят с няколко десетки килограма,
за да повишат тяхната ефективност. Парадоксално, в същото време електромобилността налага
увеличаване на собствената маса на камионите
със стотици килограми.
Производителят от Вейл за първи път постига
тегло под 370 кг на моста Airlight II за ремаркета и
полуремаркета, чиято товароносимост е 9 тона.
В този сектор няма чудеса, резултатите се постигат трудно, но се обясняват просто, с няколко думи – конструкции, материали, технологии.
В изпитания Airlight II са обединени три найсъвременни решения:
)) дисковите спирачки за ремарке ECO Disc TS2;
)) алуминиеви главини;
)) новаторски, свръхлеки надлъжни конзоли.
Вече сме представяли уникалната конструкция на ECO Disc TS2 със супорт с особена форма и бутало, изместено странично спрямо центъра на металната основа на спирачната накладка, така че да се уравновесят напълно силите и
моментите, действащи върху нея при спиране.
Пълноценното използване на цялата площ на
спирачната накладка и равномерното ѝ износване удължават експлоатационния живот, а многофункционалният регулатор MFA (Mulifunctional
Adjuster) има по-малък брой елементи. По-лесно е и обслужването: не се налага да се сваля спирачният апарат при смяна на спирачните
дискове. Много полезна за превозвачите е информацията за степента на износване на спи-
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рачните накладки, която BrakePadMonitor показва в 10-процентови интервали. BrakePadMonitor
може да се вгради допълнително и в предишното поколение ECO Disc – една от най-популярните дискови спирачки.
Кованите алуминиеви главини са пример за
рационално използването на леки сплави. Всяка от тях е по-лека с 9 килограма от стоманената
си посестрима. Предлагат се за деветтоните мостове с колела с отстъп/отместване 0 мм (ET 0) и
единични гуми.
Надлъжната конзола е новост не само от
гледна точка на технологията, по която е произведена, но и като конструкция: изкована от
високоякостна пружинна стомана, тя е кух профил, чиято структура е заимствана от структурата на кост. Всяка от новите надлъжни конзоли е със 7 килограма по-лека от използваните
преди това.
Airlight II е доказано много здрав мост – качество, което в случая се съчетава с минимизирано тегло. Новите надлъжни конзоли олекотяват полуремарке с три моста с 42 кг (6 х 4 кг), а
алуминиевите главини – с 54 кг (6 х 9 кг). Общо
96 килограма.
От BPW посочват, че превозни средства, оборудвани с техни леки компоненти, могат да спестят годишно до 200 килограма въглероден диоксид (СО2) и да увеличат с до 900 евро приходите.
Производителят обаче не уточнява при какви условия е постижим такъв резултат. K
инж. Радослав ГЕШОВ
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Увеличете
резултатите
от Вашето търсене
на товар
на timocom.bg
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Тол система на повикване

История с очаквано продължение… Това е обобщението за предизвестеното отлагане на
нормалния старт на тол системата. Този път до 13 април с „любезното“ съдействие на извънредното
положение, предизвикано от пандемията от коронавирус

К

ъм момента камионите и автобусите пътуват предимно с маршрутни карти, но много от тях вече са оборудвани с бордови устройства и GPS тракери, които могат да ползват. По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) 28 430 български камиони и автобуси са с активирани бордови устройства. Според
превозвачи не всички от тях се ползват пълноценно. В същото време технически оборудваните транспортни компании по неволя си купуват
маршрутни карти и се надяват да не бъдат таксувани повторно за досега изминатите километри.
По информация на АПИ обаче тези 28 430 камиони и автобуси вече са с регистрирани в Националното тол управление бордови устройства
и се таксуват чрез тях при преминаването по платените пътища. От старта на тол системта на 1
март са закупени 342 646 маршрутни карти, което едва ли има връзка с проблемите около коронавируса, тъй като маршрутните карти лесно могат да се купят онлайн.
От АПИ заявяват, че най-предпочитани са
каналите за продажба на Агенция „Пътна
инфраструктура“. Според статистиката им 76%
от маршрутните карти са купени през сайта
bgtoll.bg, мобилното приложение, 500-те терминала за самотаксуване или от гишетата на основните ГКПП-та и областните пътни управления.
Анализът на данните в Националното тол уп-
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равление показва, че въпреки извънредното положение и затрудненията заради ограниченията
срещу COVID-19 „превозвачите не са прекъсвали усилията си да оборудват автопарка си с бордови устройства“. От 13 март до 26 март са регистрирани 9540 машинки.
Разговорите с всички участници в процеса
също довели държавните институциии до извода, че е нужно допълнително време в условията на извънредно положение, за да приключи в
цялост оборудването на автопарка над 3,5 тона.
„Затова, отчитайки и затрудненията, които браншът изпитва, до края на извънредното положение – 13 април, се удължава времето за оборудване на тежкотоварните превозни средства.“
Както се казва в играта на табла – „дюшеш“….
В този период ще продължи правоприлагането на терен от мобилните екипи на тол контрола. Нарушителите без регистрирани бордови устройства и без активирани маршрутни карти ще
бъдат насочвани как да станат „изрядни ползватели“ на платената пътна мрежа. Мобилните екипи ще проверяват и дали правилно се използват
вече активните и монтирани машинки за отчет
на тол такси. Основната цел на контроните органи във времето на извънредното положение ще
бъде за всяко превозно средство над 3,5 тона да
бъде платена дължимата пътна такса според изминатия маршрут, категория и емисионен клас.
Според постъпилата в Националното тол упКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ТРАНСПОРТ » ТОЛ СИСТЕМА НА ПОВИКВАНЕ
равление информация от двамата досега одобрени национални доставчици на услуги, в процес на монтиране и активиране са близо 10 000 бордови устройства. А през април
предстояла доставка на още 10 000.
Пак по информация на АПИ, пет дружества, вписани в
списъка на АПИ като доставчици на декларирани данни,
имат влезли в сила договори с национални доставчици
на услуги и могат да предоставят данни от GPS тракерите за целите на тол таксуването. По предварителни заявки
те трябва да осигуряват автоматичното таксуване на повече от 60 000 пътни превозни средства. До момента има подписани договори за над 1500 тежкотоварни автомобила и
процесът продължава.
Анализ на приходите от тол такси се очаква да бъде направен след приключването на поне един месец от въвеждането им, но предвид създалата се ситуация, той едва ли
ще бъде мерило за ползата от новата тол система. K

Какво казват доставчиците на
декларирани данни
Анкета на списание камиони с доставчиците на декларирани данни обаче показа, че на повечето от въпросните фирми все още им е трудно да постигнат споразумение с Националните доставчици на услуги и да заработят като пълноправни участници в тол системата. На
въпроса: Подписахте ли договор с НДУ, ако да – с кой от
двата доставчика и какви услуги (плюс софтуер и устройства) ще предлагате на клиентите си? – от ДАК-22 отговориха, че са подписали договор с Конкорд Смарт Инфраструктура АД през изминалата седмица. Компанията все още свързва системата си към тази на НДУ, но като
цяло отчита забавяне на процеса.
„Надяваме се НДУ да ни предостави нужната информация днес или през следващите дни, за да можем да
свържем нашите интерфейси към тях и да започнем с тестове“, каза управителят на ДАК-22 ЕООД Делян Костов.
Йордан Стойчев, управител СТ ИНОВЕЙШЪН ЕООД,
отговори, че компанията ще подпише договор с Конкорд Смарт Инфраструктура. „Ще предлагаме отчитане на тол през нашата GPS система. Технически кога ще
бъде възможно това, не мога да ви кажа, тъй като зависи
от КСИ, а те са претоварени и никой според мен от ДДД,
свързани към тях, не е наясно кога точно реално ще тръгнат нещата на 100%.“
От DIL-SOFT отговориха, че към момента нямат подписан договор с НДУ. „Нашето мнение е, че много от клаузите в предлаганите от НДУ договори са в противоречие на
нормативната база и вменяват неизпълними за ДДД изисквания. Като цяло при така създалата се ситуация не
смятаме, че е възможно по никакъв начин да се спазят
обещанията от срещите в АПИ и Министерския съвет.“
Локатор БГ има сключен договор с НДУ Конкорд
Смарт Инфраструктура АД от 6 март 2020 г. Локатор БГ
е упълномощен от КСИ АД (Digitoll) да сключва договори
с крайни клиенти за автоматично отчитане на ТОЛ такси чрез GPS или бордови устройства. Към днешна дата
Локатор включва успешно нови и съществуващи клиенти към ТОЛ системата, които отчитат плащания през GPS
оборудване, се казва в отговора на компанията.
Мениджърът на European Electronic Tolling Корнел Патруца отговори, че компанията му е в процес на подписване на договор и интеграция на оборудване с НДУ.
ИКОМ ООД (Viasat Technology) вече има подписан договор с Конкорд Смарт Инфраструктура АД, каза Драгомир Божков, оперативен директор на ИКОМ. Viasat
Technology е започнала предоставянето на тол услуга със
съществуващите GPS устройства на Viasat Technology (в
т.ч. Vivafleet, EuroGPS), вече монтирани в автомобили.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

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

ДАЛКО МОТОРС ООД
1517 София, кв. Левски, ул. Саранци 3
офис: 02/ 931 22 20, магазин: 02/ 831 01 94
e-mail: tools@dalkomotors.com
www.dalkomotors.com www.beta-tools.bg
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Къде е сега Пакетът Мобилност?!
Тарифите за транспорт
се увеличават?
Превозите не
достигат? Продуктите
в магазините стават
ли по-скъпи? Всичко
това се дължи на
засиления контрол
и на недостига на
превозвачи, готови да
отидат до засегнатите
райони. В момента
всякакви ограничения
са оправдани и
обосновани от
изключителната
ситуация, създадена
от опасността от
COVID-19. Както
и изключенията
от правилата и
регулациите
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П

арадоксалното обаче е, че транспортът е
изправен пред перспективата на подобно
„военно положение“, причинено от бюрократични рестрикции, които се налагат вече от
няколко години. Настоящата епидемия е само
демоверсия на това до какво може да доведе
Директивата за командироване на работници и
като цяло – Пакет Мобилност.
Не, транспортът не е станал по-важен от обичайното заради коронавируса. Все още не говорим за абсолютно спешна ситуация, в която е
необходимо да се предостави например хуманитарна помощ. Ориз, домати, минерална вода,
тоалетна хартия все още се доставят – това са
обикновените неща, които изведнъж се оказаха
толкова чакани и търсени от клиентите на супермаркетите. И въпреки че много производства са
свили обема на работата си, суровините, материалите и готовата продукция трябва и продължават да се транспортират. Свободният транспорт е точно толкова важен, колкото е бил винаги, само че политиците и чиновниците невинаги
си го признават.
Поради тези ограничения и допълнителната бюрокрация например необходимостта от
попълване на куп документи, причиняващо задръствания по границите, транспортът става
много по-сложен и някои превозвачи се оттеглят
от най-засегнатите от вируса страни. По този начин, дори и при намалено потребление, транспортните тарифи се повишават, което от своя
страна повишава цените на продуктите по рафтовете на магазините.
Не, трудните условия на работа не са нищо
ново за водачите. Някои хора може да не са наясно с това, но шофьорите отдавна са принудени да прекарват нощите си на пътя, тъй като в Европа няма достатъчно паркинги. По същата причина те винаги са имали проблеми с достъпа до
тоалетни и бани.
Шофьорите често са третирани като натрапници на рампите и им е отказван достъп до санитарните помещения и зоните за почивка. Не само
сега, когато съществува опасност от масово разпространение на коронавируса. Работата на шофьорите винаги е била сравнително опасна, не-

уважавана и нездравословна. Неслучайно от година на година намалява броят на желаещите да
упражняват тази професия.
А превозвачите? Сега изведнъж те се оказаха
много необходими и обгрижвани. Сега изведнъж
се приемат, макар и плахи, мерки за облекчение
на бизнеса, както и занижен контрол. Но превозвачите трябва да изчакат 30, 60 или повече дни,
за да получат плащанията си, а властите напълно игнорират този проблем.
Съгласно регламентите на Пакет Мобилност
транспортните компании трябва да познават законодателството и въпросите, свързани с колективните трудови договори, продължителността
на престой във всяка държава, през която шофьорите им преминават. Ще трябва да уредят
тези въпроси пропорционално на времето, прекарано от шофьорите в тези държави, и водят
пълни записи на всички езици в ЕС.
Именно това са проблемите, които трябва да
бъдат решени на първо място, вместо да се преследват конкретни интереси за защита на националните пазари чрез възпрепятстване на свободния международен транспорт. Сега много
добре виждаме до какво водят ограниченията на
трансграничния транспорт. Показва ни го епидемията от коронавирус…
Сега същите чиновници, които неотдавна искаха да принудят хората да правят паузи в хотелите дори ако шофьорите не искат това и няма
достатъчно хотели, внезапно разхлабиха правилата за работно време и почивки. Те изведнъж
установиха, че шофьорът, за когото уж много се
бяха загрижили, може да почива по-малко, дори
и отстрани на пътя. Защото се страхуват от кризата.
Въпрос на време е и правилата за каботаж,
които са силно недолюбвани дори от ЕС, да бъдат облекчени. Къде са защитниците на правата
на шофьорите, тръбящи за въображаемия „социален дъмпинг“? Епидемията ще отмине, но
възможно ли е да запомним случващото се, когато Брюксел се върне към гласуването на Пакет
Мобилност?! K
Калоян АТАНАСОВ
По материали на trans info
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ТРАНСПОРТ

CNG камионите пестят 50% от тол таксата
Н

ормативът, който урежда това, е Постановление № 24 от 20 февруари 2020 година на Министерския съвет (МС). С него се
променя Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с постановление №
370 на МС от 2019 година (ДВ, бр. 101 от 2019
година). С акта от 20 февруари МС е постановил (вж. Държавен вестник бр. 16 от 24.02.2020
година):
„….
§2, Чл. 27. За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, както следва:

Пътни превозни
средства

ЕВРО VI, EEV
ЕВРО V
ЕВРО III и IV
ЕВРО 0, I, II
ЕВРО VI, EEV
Товарен автоЕВРО V
мобил над 12 т с
ЕВРО
III и IV
2–3 оси
ЕВРО 0, I, II
ЕВРО VI, EEV
Товарен автоЕВРО V
мобил над 12 т
ЕВРО
III и IV
с 4 и повече оси
ЕВРО 0, I, II
ППС за преЕВРО VI, EEV
воз на пътниЕВРО V
ци с над 8 места
ЕВРО III и IV
за сядане, без
мястото на воЕВРО 0, I, II
дача, до 12 т
ППС за преЕВРО VI, EEV
воз на пътниЕВРО V
ци с над 8 места
ЕВРО III и IV
за сядане, без
мястото на воЕВРО 0, I, II
дача, над 12 т
Товарен автомобил над 3,5 т
– до 12 т

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Платена пътна
инфраструктура
Цена на тол
такса лв./км
I-ви II-ви
АМ
клас клас
0,03 0,04 0,00
0,03 0,04 0,00
0,04 0,05 0,00
0,06 0,07 0,00
0,06 0,05 0,00
0,07 0,06 0,00
0,08 0,07 0,00
0,11 0,10 0,00
0,11 0,10 0,00
0,12 0,11 0,00
0,16 0,15 0,00
0,20 0,19 0,00
0,01 0,01 0,00
0,01 0,01 0,00
0,02 0,02 0,00
0,02

0,02

0,00

0,02
0,02
0,03

0,01
0,01
0,02

0,00
0,00
0,00

0,04

0,02

0,00

(2) За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5
тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер на 50 на сто
от стойността, определена в ал. 1 за съответния
вид пътно превозно средство за категория ЕВРО
VI, EEV.“

Кои горива са алтернативни?
Съгласно §4 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 година за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в §1 от допълнителните разпоредби са създадени точки 18, 19,
20 и 21. Първата от тях дава определение на понятието „Алтернативни горива“ по следния начин:
„18. „Алтернативни горива“ означава горива
или източници на захранване, които поне отчасти служат за заместител на изкопаемите нефтени източници при снабдяването с енергия на
транспорта и имат потенциал да допринесат
за неговата декарбонизация и да повишат екологичните показатели на транспортния сектор,
състоящи се от:
а) електроенергия, консумирана във всички
видове превозни средства;
б) водород;
в) природен газ, вкл. биометан, в газообразна форма (компресиран природен газ – КПГ/
CNG) и втечнена форма (втечнен природен газ
– ВПГ/LNG);
г) втечнен нефтен газ (ВНГ/LPG);
д) механична енергия от бордови системи за
съхранение/бордови източници, вкл. отпадна
топлина.“ K
инж. Радослав ГЕШОВ

Ползвателите на
пътни превозни
средства (ППС) над
3,5 т с алтернативно
гориво като единствен
източник дължат
към АПИ/БГ ТОЛЛ
само половината от
таксата за ползване
на платената пътна
инфраструктура,
предвидена за
съответния вид ППС,
категория Евро VI и
EEV
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Права и задължения на
превозвачите по време
на извънредните мерки
Какво се случва в света по време на кризата, свързана с коронавируса?
Особено явно става значението на транспортния бранш в Европа през
този период. Хранителни продукти, хигиенни материали, медицинска
техника, вода и други жизненонеобходими стоки продължават да бъдат
превозвани из целия континент. За пореден път транспортните процеси
могат да бъдат сравнени с „кръвоносните съдове” на свободната
икономика и цивилизацията
д. ю. н. адвокат
Надежда РЕШКЕ

В

много държави вече са обявени извънредни мерки, които изключително тежко натоварват малките и средни предприятия,
вследствие на което стокообменът, свързан с
тяхната дейност, е силно ограничен, или в найлошия случай – бива генерално прекратен. Това
обстоятелство, от своя страна, застрашава малките и средноголеми превозвачи, за някои от тях
може дори да се окаже и фатално.
Какви права и задължения има превозвачът в
тази ситуация?

Навло въпреки прекратен
транспортен договор
Превозвачът има интерес да получи уговореното с изпращача навло след коректно изпълнена заявка за превоз. По повод нарушените икономически връзки между отделни европейски
фирми наблюдавам обаче, че договорите за превоз често се прекратяват от изпращача, например защото получателят не е в състояние да заплати уговорената цена на стоката или защото не
е ясно, дали превозното средство и стоката няма
да бъдат задържани на границата на някоя европейска държава въз основа на извънредни мерки. В тази ситуация претенцията на превозвача
за изплащане на навло след приета заявка зависи от това, дали изпращачът е отговорен за прекратяването на договора, или дали прекратяването е настъпило като последствие от извънредните мерки срещу разпространяването на коронавируса, които не могат да бъдат повлияни нито
от изпращача, нито от превозвача.
В случай че изпращачът е прекратил договора виновно, обикновено превозвачът има различни алтернативи на действие, които зависят
април 2020

от това, кое право е приложимо върху сключения и своевременно прекратен транспортен договор. Лесно се отговаря на този въпрос относно транспортни заявки, касаещи каботажни
превози, респективно вътрешнодържавни превози. Тогава се прилага правото на държавата,
на чиято територия се извършва транспортът.
Така, в Германия например, превозвачът може
да изисква договореното навло в пълен размер,
както и всички разходи, които е направил и са
били свързани с отказания транспорт (разбира
се, спестените разходи трябва да се приспаднат), такси за престой. Алтернативно може да
изисква 1/3 от договореното навло (т.н. „мъртво“ навло).
В рамките на международния автомобилен
транспорт на стоки важи конвенцията ЧМР относно задълженията по договора за превоз, но относно приложимото право, свързано със сключването и прекратяването на договора, трябва да
погледнем ал. 5 ал. 1 на регламента РИМ № 1. Доколкото приложимото право към договор за превоз на стоки не е било избрано от страните в съответствие с член 3 на същия регламент, правото, приложимо към такива договори, е правото
на държавата по обичайното местопребиваване
на превозвача, при условие че мястото на предаване или мястото на доставяне, или обичайното местопребиваване на товародателя е в същата държава. Ако тези изисквания не са изпълнени, се прилага правото на държавата, в която
се намира договореното между страните място
на доставяне. На това място трябва да се обърне внимание, че е особено желателно за българските превозвачи да договорят прилагането на
правна уредба, която е разбираема и достъпна
за тях.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Врати за
индустрията

Ако прекратяването на договора не е предизвикано
виновно от изпращача, а е било провокирано от извънредни мерки, трябва всеки случай да бъде разглеждан
индивидуално според приложимото законодателство.
Общо становище, респ. съвет с общ характер, в подобна
ситуация не могат да бъдат дадени.

Забава при доставянето на товар
Какво става в ситуацията, в която превозвачът е приел заявка, натоварил е стоката редовно, но по време на
превозния процес са възникнали спънки, които водят до
забава в доставката на стоката? Дължи ли превозвачът
обезщетение, в случай че податлива на разваляне стока
претърпи щета – напр. на крайната дестинация пристигат
не поръчаните ягоди и банани, а мултивитамин-субстанция, която е негодна за консумация. По принцип трябва
да започнем с това, че когато по каквато и да е причина
изпълнението на транспорта по уговорените условия е
или стане невъзможно преди пристигането на стоката на
предвиденото място, превозвачът трябва да поиска нареждания от лицето, което има право да се разпорежда с
товара. Това, от своя страна, се определя от фазата на изпълнение на транспортния договор, но няма да бъде дискутирано обстойно, защото касае друга тематика.
Но дори и най-подробните и ясни нареждания не могат
понякога да анулират дадено препятствие. На това място трябва да обърнем внимание на понятието „непреодолима сила“. Коронавирусът и свързаните с него мерки са
„чудесен“ пример за обстоятелства, които превозвачът
въпреки най-голяма грижа на добър търговец не би могъл да избегне и чиито последствия той не може да предотврати. Внимание! Не трябва да се осланят превозвачите обаче паушално на „непредвидимо обстоятелство“.
Защото е есенциално важно кога е бил сключен договорът за превоз. Ако транспортните заявки са били приети
в края на 2019 г. – началото на 2020 г., може да се твърди,
че последиците от коронавируса не са били предвидими.
Защото тогава е нямало такъв обем извънредни мерки за
спирането му. Дали при правен спор обаче всеки съд би
се съгласил с това твърдение, трябва да се изчака – времето ще покаже.
Със сигурност може да се каже, че ако превозвачът е
приел заявката в „несигурни“ времена, с ясното съзнание
за наложените мерки за сигурност, трудно би могъл да се
позовава на „непредвидимия“ характер на ситуацията.
Погине ли повереният му товар в този случай, или бъде
доставен със закъснение, много вероятно превозвачът
няма да може да се освободи от отговорността си. Дори
– в екстремни случаи – може изпращачът да се опита да
му вмени умишлено унищожаване на товара, защото той
го е приел за превоз, въпреки че е осъзнавал, че не може
да го достави/съхрани адекватно и не е написал съответното указание към изпращача за тази опасност, респ. не
е изключил/ограничил отговорността си.
Какво да направят транспортните фирми в такъв случай? Трябва ли да преустановят дейност, за да избегнат
отговорността на неизпълнен транспортен договор?
От моя гледна точка със сигурност – не. Всяка ситуация
трябва да бъде използвана умело, особено с оглед на
това, че доста транспортни фирми от Западна Европа отказват превози до Италия. Поради това препоръчвам да
се приемат транспортни заявки само с изричното указание, че транспортът може и да не бъде извършен, както е
договорено. Най-разумно би било да се изключат всички
щети, свързани с обстоятелствата около коронавируса.
Това изключване трябва да стане с писмено споразумение между изпращача и превозвача.
Накрая искам да отбележа, че тази статия не замества
правната консултация с адвокат и поради абстрактния си
характер не представлява такава. K
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

●

Функционални индустриални врати с над

●

Енергийно ефективни бързо движещи
се врати за оптимизирани работни процеси

●

Товаро-разтоварна техника за ефективна
логистика

Сервиз, техническа
поддръжка и ремонт
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Променят правилата
за етикиране на гуми
„Фейслифт на решенията, които не работят“ – така изглежда стратегията на Парламента и на
Съвета на Европа за етикирането на гуми, сочещо горивната им ефективност и други показатели

➊

Така трябва да изглежда горната
част на новия етикет
1 – QR код;
2 – Име или марка на доставчика;
3 – Идентификатор на типа гума;
4 – Обозначение на размера
на гумата, индекса на
товароносимост и символа за
категорията скорост;
5 – Клас на гумата (C1, C2 или
C3);
6 – Пиктограма за горивна
ефективност, клас на горивна
ефективност;
7 – Пиктограма за сцепление с
влажна пътна настилка, клас
на сцепление;

С

➋
➍

➌
➎
➏

тратегията предвижда нов регламент да
замени от 1 май 2021 година Регламент
(ЕО) № 1222/2009, който същите институции приеха на 25 ноември 2009 година и е в сила
от 1 ноември 2012-а. След повече от седем години евробюрократите констатират, че актът,
приет от тях, не постига целта си, записана в
Член 1 „… да увеличи безопасността, икономическата и екологичната ефективност на автомобилния транспорт чрез популяризиране на гуми,
които са ефективни от гледна точка на разхода на
гориво, безопасни и с ниски нива на шум.“
След преповтаряне на констатацията, че горивната ефективност има ключово значение за
намаляването на потреблението на енергия, и

➐

споменаването на енергиен съюз, който провежда насочена към бъдещето политика в областта на климата, в Брюксел предвиждат „за
по-голяма яснота“ да се замени регламент (ЕО)
№ 1222/2009, като се отчете технологичният напредък в областта на гумите.
Както и в досега действащия документ се подчертава, че е целесъобразно държавите членки, в сътрудничество с Комисията, да създадат
стимули по отношение на гуми от всички класове* (C1, C2 и C3), които са ефективни откъм разход на гориво и безопасни (само за гуми от клас
А или B по отношение на съпротивлението при
търкаляне или сцеплението с влажна пътна настилка). Производителите на гуми следва да бъ-

* Класифициране на типовете гуми според Регламент 661/2009, член 8:
Клас За превозни средства (ПС) от категориите

C1

M1, N1, O1 и O2

C2

M2, M3, N, O3 и O4 с индекс на товароносимост при единично монтиране по-малък или равен на 121 (1450 кг) и символ за категория на скорост ≥ „N“ (140 км/ч)
M2, M3, N, O3 и O4 с индекс на товароносимост при единично монтиране ≤ 121 (1450 кг) и
символ за категория на скорост ≤ „М“ (130 км/ч) или с индекс на товароносимост при единично монтиране ≥ 122 (1500 кг)

C3
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дат насърчавани да подобрят всички параметри
спрямо настоящите стандарти, а не само едни,
най-често в ущърб на други.
Определена гума може да бъде класифицирана в повече от един клас, ако отговаря на всички изисквания за всеки клас, за който е класифицирана.
Позицията на Съвета е, че технологичното развитие позволява да се повиши значително нивото на досегашните минимални изисквания към:
)) загубите на енергия, дължащи се на съпротивлението при търкаляне на гумите;
)) външния шум при търкаляне.
Прогресът в технологиите позволява значително да се подобри и сцеплението с влажна
пътна настилка спрямо досегашните минимални
изисквания, т.е. да се скъси спирачният път при
влажна пътна настилка.
На тази база идва решението, че е необходимо да се актуализират разпоредбите за етикирането на гумите. Идеята е, че по-доброто етикиране ще предоставя по-уместна и по-сравнима информация за горивната ефективност, безопасността и шума, и на нейна база при купуване
на гуми потребителите ще взимат икономически
ефективни и екологосъобразни решения.
Тази логична наглед схема отново пропуска
фактора „Цена“, който стана определящ и при
автомобилите за лично ползване, и при тези за
комерсиално ползване. Разликите между цените
на премиум продуктите и евтините алтернативни обикновено са толкова големи, че по-ниската консумация на гориво трудно ги компенсира,
особено при ограничен годишен пробег.
Брюкселската администрация продължава да
неглижира капитален проблем: необходимостта
да се изпитват и износени гуми! Вниманието се
концентрира върху показатели на новите гуми,
но не са изключение модели, които след износване 18–25% съществено влошават поведението си, в т.ч. и по показателите, които са обект на
Регламент 1222/2009.

За кои гуми се отнасят
новите изисквания
Докато Регламент (ЕО) № 1222/2009 обхваща
гумите, които се пускат на пазара за пътнически
превозни средства (клас С1) и за лекотоварни
автомобили (клас С2), действието на новия регламент се простира и над гумите от клас С3 (за
тежкотоварни превозни средства). Това се налага поради големия пробег на ПС с такива гуми и
значителния потенциал за намаляване разхода
на гориво и на емисиите от тези ПС.
Предвижда се поставяне на изисквания и към
регенерираните гуми, които са значителна част
от пазара. Изискванията обаче ще се прилагат,
когато бъде налице подходящ метод за измерване на характеристиките на регенерирани гуми, а
такъв понастоящем няма.
До 2 години от датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията трябва да го допълни с нови изисквания към информацията в
приложенията за регенерирани гуми, при условие, че е наличен подходящ метод за изпитване.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

N ≤ LV-3

LV-3 < N ≤ LV

Регламентът не се прилага към:
a) гуми за професионална употреба на ПС с
висока проходимост;
б) гуми, проектирани за монтаж единствено
на ПС, които са регистрирани за първи път преди 1 октомври 1990 г.;
в) резервни гуми за временно ползване тип Т;
г) гуми, чиято номинална скорост е по-малка
от 80 км/ч;
д) гуми, предназначени за джанти с номинален диаметър ≤ 254 мм (10“) или ≥ 635 мм (25“);
е) гуми, оборудвани с допълнителни приспособления за увеличаване на задвижващата сила
(напр. с шипове);
ж) гуми, проектирани за монтаж единствено
на ПС, предназначени изключително за състезания;
з) гуми втора употреба, освен ако не са внесени от трета държава (не член на ЕС).
Предвижда се етикет и за гумите, предлагани или доставяни с превозните средства. Така
крайните потребители, вкл. купувачите на резервни гуми, на гуми за нови превозни средства
и управителите на автопаркове и транспортните
предприятия, ще могат лесно да сравняват параметрите на гуми с различни търговски наименования.

N > LV-3

Нови са и означенията
за нивото на външен
шум при търкаляне

Какво ще се промени при
етикирането
В новия регламент класовете на горивна
ефективност (КГЕ) на гумите са пет (A, B, C, D
и Е) вместо седемте в етикета по Регламент №
1222/2009 (A, B, C, D, Е, F и G). Те отново се определят на база на коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ), наричан коефициент
на съпротивление при контакт с пътя (КСКП) в
1222/2009.
Табл. 1 Класове на горивна ефективност
(КГЕ) според коефициента на
съпротивление при търкаляне (КСТ)
по новия регламент
Гуми от
клас С1
КГЕ

Гуми от
клас С3

Гуми от
клас С3

КСТ (Н/кН)

A

≤ 6,5

≤ 5,5

≤ 4,0

B

6,6 до 7,7

5,6 до 6,7

4,1 до ≤ 5,0

C

7,8 до 9,0

6,8 до 8,0

5,1 до 6,0

D

9,1 до 10,5

8,1 до 9,0

6,1 до 7,0

E

≥ 10,6

≥ 9,1

≥ 7,1
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Пиктограмата за сцепление
с лед

Табл. 2 Класове на горивна ефективност
(КГЕ) според коефициента на
съпротивление при контакт с пътя (КСКП) по
регламент 1222/2009
Гуми от
клас С1
КГЕ

Гуми от
клас С2

Гуми от
клас С3

КСКП (кг/т)

A

≤ 6,5

≤ 5,5

≤ 4,0

B

6,6 до 7,7

5,6 до 6,7

4,1 до 5,0

C

7,8 до 9,0

6,8 до 8,0

5,1 до 6,0

E

9,1 до 10,5

8,1 до 9,2

7,1 до 8,0

F

10,6 до 12,0

9,3 до 10,5

КСКП ≥ 8,1

G

≥ 12,1

≥ 10,6

D

6,1 до 7,0

Новото класиране е по-просто, но изискванията към гумите от най-ниския КГЕ и в трите класа
гуми (С1, С2 и С3) са значително по-строги (вж.
редове F и G от табл. 2 с ред E от табл. 1).
Подобно е положението с класовете на сцепление с влажна пътна настилка.
Табл. 3 Класове на сцепление с влажна
пътна настилка (КСВПН) според
коефициента на сцепление G
Гуми от клас Гуми от клас Гуми от клас
С1
С3
С3
КСВПН
A

G
≥ 1,55

≥ 1,40

≥ 1,25

B

1,54 до 1,40 1,39 до 1,25 1,24 до 1,10

C

1,39 до 1,25 1,24 до 1,10 1,09 до 0,95

D

1,24 до 1,10 1,09 до 0,95 0,94 до 0,80

E

≤ 1,09

≤ 0,95

≤ 0,79

Табл. 4 КСВПН според коефициента на
сцепление G
(КСВПН)

G

A
B
C
D
E
F
G

≥ 1,55
1,54 до 1,40
1,39 до 1,25
–
1,24 до 1,10
≤ 1,09
–

Регламент 1222/2009 определяше КСВПН
само за гуми клас С1, но в 7 класа (A, B, C, D, Е, F
и G), два от тях неизползвани:
Етикетът ще съдържана информация за характеристиките на гумите, които са проектирани специално за експлоатация при наличие на
сняг и лед.
Информацията за характеристиките за сцеплението със сняг се основава на най-новата
версия на Правило № 117 на ИКЕ на ООН (Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации). Етикетът на гума,
отговаряща поне на минималните стойности на
показателя за сцепление със сняг, посочени в
април 2020

това правило, ще съдържа пиктограмата Alpine
Symbol (позната и като 3PMSF).
След официалното приемане на стандарта ISO 19447 (Passenger car tyres — Method for
measuring ice grip performance — Loaded new
tyres), информацията за характеристиките за
сцепление с лед следва да се основава на него.
До приемането му характеристиките за сцепление с лед се оценяват с надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно технологично равнище. И в
двата случая етикетът на гума, отговаряща поне
на минималните стойности на показателя за сцепление с лед, трябва да съдържа пиктограмата
за сцепление с лед (фигурата вляво).
Промяната при означаването на класовете
на външен шум при търкаляне и съответните измерени стойности е външна – вместо досегашните 1, 2 или 3 плътни вълни в новото оформление ще се изписва стойността на външния шум
N, измерена в децибели по скала А [(дБ(А)], придружена от буквено означение:
)) ABC – за най-тихите гуми, при които N ≤ LV-3
(т.е. нивото на външния шум N е по-ниско или
равно на граничната стойност LV, намалена с 3
дБ). Граничните стойности LV са предвидени в
част В от приложение II към действащия Регламент (ЕО) № 1222/2009;
)) ABC – за гумите, при които LV-3 < N ≤ LV;
)) ABC – за гумите, при които N > LV.

Форматът
се запазва
Размерът на етикета на гумите остава същият
като посочения в Регламент (ЕО) № 1222/2009.
В етикета следва да бъдат включени подробности за сцеплението със сняг и лед, както и QR
кодът.
Не е задължително да се поставя нов етикет
на гумите, които вече са били пуснати на пазара преди датата на прилагане на новия регламент.
Отчитайки факта, че все повече потребители
решават да купят гуми, без да ги видят, и поради
това не виждат и етикета за тях, в новия регламент са предвидени и ред задължения на: доставчиците на гуми (Чл. 4 и Чл. 5), дистрибуторите на гуми (Чл. 6), доставчиците и дистрибуторите на превозни средства (Чл. 7), както и на доставчиците на хостинг услуги (Чл. 8).

Иде ред и
на износването
Пробегът на гумите е свързан с абразивното
им износване по време на употреба, а то е източник на микрочастици, вредни за околната среда
и за човешкото здраве. Във връзка с това в едно
съобщение на Комисията („Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“) сред
мерките спрямо непреднамереното изпускане
на микрочастици от гуми се споменават етикетиране и минимални изисквания за гумите.
Предвижда се Комисията да възложи разработването и на подходящ метод за измерване на
износването и пробега на гумите, защото такъв
все още няма. K
инж. Радослав ГЕШОВ
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

СПОРТ

Лице в лице с Каргинов,
победителя в Дакар 2020

Андрей Каргинов с КАМАЗ победи в Дакар 2020 г. в категорията камиони. Джаненрико Грифини,
президент на международното жури Камион на годината, се срещна с него след карирания флаг
– Двa екипажа на КАМАЗ завършиха на
подиума в Кидия, друг КАМАЗ е четвърти в
крайното класиране. Очаквахте ли този резултат, особено предвид дебюта на Арабския
полуостров и непознаването на условията?
На всяко състезание, особено на най-тежкото – Дакар, отиваме с определени цели. Същото правят и останалите участници. Всеки е с амбициите си и иска да покаже възможно най-добрия резултат. Задачата на нашия екип бе да спечелим състезанието. Спечелихме първо, второ и
четвърто място – отличен резултат. Състезанието беше трудно. Темпото, което зададоха конкурентите ни, а понякога и нашата скорост пораждаха съмнение дали машините, а и екипажите ще
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

издържат. За пореден път доказахме, че сме силен отбор и можем да печелим.
– Кой Дакар бе по-труден: в Саудитска
Арабия или в Южна Америка? Защо?
– Има и прилики, и разлики. Първо, по време
на Дакар в Южна Америка е лято, а в Саудитска
Арабия – зима. В Саудитска Арабия е малко подобре, защото ги няма изтощителните горещини, но нощем ставаше много хладно, дори студено – почти до нула градуса. Налагаше се механиците да носят много топли дрехи, за да не
замръзват, докато работят. Другата разлика е, че
по маршрута в Саудитска Арабия нямаше големи
височини. Така бе по-лесно и за хората, и за мааприл 2020
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СПОРТ » ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С КАРГИНОВ, ПОБЕДИТЕЛЯ В ДАКАР 2020
„Всичките ми
умения и особено
постиженията
ми като пилот са
благодарение на
отбора – той ме
научи на всичко.“

„Екипажът ни се
представи поравномерно и в
съвкупността
от всички дни
постигнахме найдоброто време.“

април 2020

шините, двигателите определено се чувстваха
по-добре. Също така пътуването дотам отне помалко време, а и по-лесно се адаптирахме към
условията на състезанието. Трасетата на Дакар
2020 бяха много разнообразни. Имаше бързи
участъци, по които можехме да караме с максималната скорост, пясъчни писти и дюни с различна сложност. Имаше скалисти участъци и пътища с огромни камъни, както и криволичещи речни корита „убийци“. Имаше всички видове терени, които обичам в рали маратоните.

– Какъв е вашият стил на шофиране – агресивен, спокоен или сте тактик?
Използвам и трите стила. Понякога се налага да си бърз и това включва агресивно шофиране, но се стремя да излагам себе си и камиона на
възможно най-малкия риск. Това невинаги е постижимо. Разбира се, съобразявам и с тактиката на отбора. Всичко това се комбинира, за да се
постигне добър резултат.

– Кои са основните причини за успешното ви представяне – предварителните тестове, качествата на КАМАЗ 43509, работата в екип, тактиката и стратегиите на вашия
мениджър Владимир Чагин или надеждният
13-литров двигател Dongfeng Cummins?
– Причината е не само една. Отборът е механизъм, който работи като цяло. Екипът е много
опитен и в края на всеки състезателен ден актуализираме тактиката. Тренираме целогодишно, а и състезанията, в които участвахме през
сезона, допринесоха за нашия резултат на Дакар. И камионът, и двигателите са надеждни. Съчетавайки всички тези фактори, дадохме добър
резултат.

– Къде се чувствате най-добре като пилот – на скалисти участъци, в меки пустинни
пясъци, в дюни или по тесни и криволичещи
маршрути?
– За някои трасета в отбора казваме: „Колкото по-лошо е, толкова по-добре.“ Криволичещите речни корита – това са условията, които най-много харесвам. Не е много приятно да
се състезаваш по планински специален етап, където не можеш да „режеш“ ъгли, тъй като караш
по фиксирана траектория. На планинските етапи обикновено от едната страна е възвишение,
а от другата – пропаст, така че ако „сечеш“ ъглите, умираш. Трябва да си особено хладнокръвен
в тези условия. Обичам дюни – там не е нужно да
караш бързо, важното е да ги преодоляваш, без
да заседнеш.

– Защо използвахте автоматична предавателна кутия тази година? Харесва ли ви?
– Да, тази година и четирите екипажа карахме с автоматични предавателни кутии. Миналата година само две от машините ни бяха с тях,
на другите две, включително и на моята, използвахме кутии с ръчно управление. За първи път с
автоматик участвах на Silky Way Rally. Основното
му предимство е в дюните, в тежкия пясък, където е необходимо постоянно да се сменят предавките. С ръчна кутия това е по-трудно и вероятно
се губи повече време. Ако например се плъзгате,
автоматичната кутия определено е предимство.

– Кои са основните стъпки в кариерата ви
като пилот на рали камиони? Къде и кога започнахте да карате рали камион?
– Кариерата ми започна в Набережние Чьолни и то с картинг. Картингът по същество е малка
кола, но има много общо с камион – дава усет за
управлението, създава реакции и буди желание
за победа. Който се занимава с моторни спортове, може да научи изключително много на картинг пистата. Сядайки зад кормилото на камион,
просто променяте и разширявате тези умения.
Всичките ми умения и особено постиженията ми
като пилот са благодарение на отбора – той ме
научи на всичко.

– Разкажете кои бяха основните повратни
точки във вашия Дакар 2020.
– Организаторите се стремят да превърнат
Дакар в незабравимо приключение и всяка година изненадват състезателите. Тази година успяха със сигурност. Огромно бе разнообразието от
много сложни трасета. Маршрутът бе осеян с остри камъни и през цялото време се стремях да се
опазим от пробиване на гумите.
Финалните 100 км бяха наситени с огромни
камъни, които трябваше да избягвам, като все
пак карам достатъчно бързо. Беше изключително рисковано, защото камионът можеше да получи сериозни повреди. На финала мнозина от лидерите в категорията казаха, че това са били найтрудните 100 км в историята на Дакар.

– Искате ли да карате камион с кабина зад
предните колела?
– На тренировки карах такъв камион и познавам предимствата му. Но не може да се научите
да го управлявате просто като участвате в еднодве състезания: трябва да го карате над година.
Сигурен съм, че в бъдеще камионът ни с кабина
зад предните колела ще стане достоен съперник.
Засега обаче доработихме нашата традиционна
версия до такава степен, че да бъде изключително конкурентна и да се представя добре. Това е
основният фокус на отбора в момента.

– Вязович ли беше най-големият ви конкурент?
– Уважавам всички състезатели. Всички работим за добър резултат и победа. Отборите на
МАЗ (със Сярхей Вязович), Tatra, Hino и Renault
бяха силни – както и на Iveco с Жерар де Рой и Федерико Вилагра в предишни състезания. Всички
те от време на време постигаха добри резултати.
Може да се каже, че нашето представяне беше
по-равномерно и в съвкупността от всички дни
постигнахме най-доброто време.

– Какво ще кажете за бъдещите си проекти?
– Наш основен проект е състезателният ни камион, неговата модернизация и непрекъснатото
му усъвършенстване. Като пилот се интересувам
преди всичко от подобряването на спортните му
качества. Искам да го направим по-бърз. Със сигурност има нужда от тестване. Можем да направим това на Silk Way – събитие, което ни позволява да тестваме и камиона, и нашите умения. Рали
Silk Way Rally се провежда в три различни страни
и предлага разнообразие от писти: дюни, пясък,
твърди писти и хлъзгави офроуд участъци. Конкуренцията е силна. Успеете ли на Silk Way, може
да отидете на Дакар с увереност. K
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Член на международнoтo жури

Busworld Turkey 2020:
Електричество и
алтернативни горива

Над 123 изложители от близо 20 държави събра осмото издание на международното
изложение Busworld Turkey, проведено в Истанбул от 5 до 7 март. Busworld Turkey 2020
се завърна към корените си в турския мегаполис край Босфора, след като единствено
предишното седмо издание през 2018 г. бе в Измир. Международното изложение
Busworld Turkey, което се организира от Busworld International и се провежда на всеки
две години, отново събра автобусния свят край Босфора

Н

якои от най-големите турски производители на автобуси, а така също и производители и доставчици на възли, агрегати, детайли, оборудване, услуги… за автобусите и автобусния транспорт, дошли от цял свят, както и посетители напълниха до краен предел зали 9 и 10
на истанбулския изложбен център hkf.
За трите дни на изложението през залите преминаха 7935 посетители от 75 държави. Те можеха да разгледат 35 автобуса, мидибуса и минибуса, както и да се запознаят с експонатите на 119
изложители от сектора на доставчиците за автобусната индустрия.
Логично най-голямото автобусно изложение в Югоизточна Европа премина под знака на
електрификацията, алтернативните източници
на задвижване, свързаността и високите техноКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

логии. Не липсваха новости в моделните линии
на производителите, като, разбираемо, голяма
част от експонатите бяха насочени към региона
на Турция, Близкия изток и Северна Африка. Турските производители на автобуси обаче отдавна
са си извоювали сериозно име в Европа, така че
изложението беше полезно и за професионалните посетители от Стария континент и особено
от нашия регион.

Otokar с два нови модела
за Европа
Otokar, един от големите турски производители, по традиция се представи с обширен щанд.
Новината от базирания в Адапазаръ производи-

ABSTRACT IN ENGLISH

Busworld Turkey
Puts Zero Emissions
on the Agenda
The 8th edition of Busworld
Turkey, organised by Busworld
International and its Turkish
partner HKF Trade Fairs, took
place from March 5 to 7, 2020
in the Istanbul Expo Center.
Busworld welcomed 7,935 visitors coming from 75 countries
around the world who were received by 128 exhibitors. The
exhibitors expressed their satisfaction about their participation.
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тел бе, че в гамата на Otokar за европейските пазари влизат два
нови модела. Градската и междуградска гама Territo U е разширена с училищен автобус. Фамилията градски и крайградски автобуси Kent U пък е допълнена с нов вариант с нисък вход.
От Otokar обявиха, че електрическият 12-метров градски
модел е-Kent C влиза в производство още през тази година. В
Истанбул той бе показан с наименованието си за турския пазар Kent Electra. На щанда можеха да се видят и предназначените за турския пазар мидибуси Sultan и Doruk, които в Европа
са известни съответно като Navigo и Ulyso. Sultan Mega e с дължина 8,5 м и капацитет от 35+1+1 седящи места. Sultan Comfort
е 7,2-метров микробус и има 29+1 седящи места. Десетметровият Doruk T стандартно се оборудва с 39+1+1, а като опция –
с 43+1 + 1 седящи места.
От представянето на Otokar в Истанбул стана известно, че
продукцията на компанията се изнася в 50 държави. През 2019 г.
пък Otokar e била най-предпочитаната марка автобуси в Турция с
пазарен дял около една трета, като в същото време е увеличила
обема на износа си с 29%. Общата бройка на автобусите с марка
Otokar във Франция например вече е надминал 2200. През 2019
г. от Otokar са инвестирали 20,5 млн. евро в изследователска и
развойна дейност, с което общите инвестиции в това направление през последните години са достигнали 165 млн. евро.

Otokar Kent Electra

Anadolu Isuzu разширява гамата си

Isuzu Novociti Volt
Isuzu Citiport 12 CNG

април 2020

С просторен щанд в Истанбул се представи друг от големите производители в Турция – Anadolu Isuzu. Производителят от
Коджаели продължава да обновява и разширява гамата си, която вече включва модели с дължина от 7,3 до 18 м. В Истанбул
Anadolu Isuzu представи екологичните си автобуси Citiport 12
CNG (задвижван от двигател на компресиран природен газ),
Novociti Life, Novo Lux и изцяло електрическия Novociti Volt, разработен да отговори на изискванията на съществуващите и на
целевите пазари на компанията, в тон с тенденциите за чистия
обществен транспорт на бъдещето.
Стана ясно, че износът и на Anadolu Isuzu расте. В момента
марката е представена в 42 държави, но плановете са броят им
да нарасне до 60 през 2023 г. От компанията се похвалиха, че
са шампиони в износа на мидибуси, като марката вече е навлязла стабилно на пазарите в Полша, Италия, Гърция, Франция. С
доставките на модела Novociti Life за Тбилиси, Грузия, пък е реализиран рекорден в историята на Турция експорт на мидибуси,
като сделката е за 16,9 млн. долара.
Нископодовият градски Novociti Life, който бе сред експонатите в Истанбул, е разработен да посрещне променящите се
нужди на пазара. С компактните си размери нископодовият модел е предназначен за градове с тесни улици, като предоставя
комфорт и достъпност на пътниците. С дължината си от 8 метра той се позиционира в градската гама на Anadolu Isuzu между 9,5-метровия Citibus и 7,5-метровия Novociti. Двигателят FPT
NEF4 с мощност 186 к.с. и максимален въртящ момент 680 Нм е
разположен отзад и постига стандарта Euro-6d без EGR.
Вторият експонат по време на Busworld Turkey 2020 бе Novociti
Volt. Тихият автобус с изцяло електрическо задвижване е оборудван с AVAS (Acoustic Vehicle Alerting Systems), за да генерира
шум за предпазване на пешеходците. Предлага се с два варианта на батерии – 140 кВтч за пробег с едно зареждане до 210 км
и 268 кВтч – за изминаване на до 400 км. Електродвигателят е с
мощност 255 кВт и въртящ момент от 2355 Нм. Производителят
гарантира, че за 5 години или за пробег от 250 000 км капацитетът на батерията няма да спадне под 70%.
В Истанбул екогамата на Anadolu Isuzu се допълваше от градския газов Citiport 12 CNG, за който производителят подчерта,
че е модел, осигуряващ ниски оперативни разходи на собственика си.
Туристическата гама на Isuzu бе представена от мидибуса
Novo Lux, който е избор за совалкови превози и туристически пътувания при високо ниво на комфорт. Разработен е на платформата на познатия Novo S, като интериорът предлага високо ниво
на комфорт дори при стандартно ниво на оборудване на модеКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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ла. Предлага се с различени варианти на седящите места и нива
на оборудване, както и в специални изпълнения, оборудвани за
достъп на трудноподвижни пътници. Версията с 2+1 седалки на
ред предлага най-високо ниво на комфорт както при совалкови
превози, така и при туристически пътувания.

Karsan заложи на електричеството
Следващият турски производител, представил се на Busworld
Turkey 2020, Karsan заложи на двата си електрически хита, пуснати в серийно производство през последните две години – Jest
Electric и Atak Electric. В Истанбул стана ясно, че за една година
мъникът Jest Electric има 68 продажби в осем държави, като в същото време са подписани договори и за продажбата на 18 броя
Atak Electric.
Шестметровият Jest Electric с нисък под е оборудван с електрическа силова линия от BMW, използвана при модела BMW
i3. Електродвигателят е с мощност 125 кВт и въртящ момент
290 Нм. Jest Electric се предлага с батерии с капацитет 44 или
88 кВтч, произведени от BMW. Пробегът с едно зареждане е до
210 км, а ефективната система за рекуперация осигурява удължаването му с около 25%. Зареждането на батериите става за
около 8 часа при променливотоково зарядно с мощност 7,4 кВт
и за час с устройство за бързо зареждане.
Компактни размери при голямо вътрешно пространство, маневреност, пъргавина и проходимост по тесни улици, динамичен дизайн, комфортна возия – благодарение на независимото окачване, са част от достойнствата на малкия Jest Electric.
Мястото на водача е оборудвано с 10,1-инчов мултимедиен сензорен екран, изцяло цифров приборен панел, WiFi съвместим
интерфейс.
Осемметровият градски модел Atak Electric се характеризира
с нови и динамични линии на външния дизайн и впечатлява още с
LED дневните си светлини. Електродвигателят на Atak Electric генерира мощност от 230 кВт и въртящ момент от 2400 Нм. Пакетът от 4 батерии е с общ капацитет 220 кВтч, като модулите от по
44 кВтч също са разработка на BMW. Те осигуряват 300 км пробег с едно зареждане.
Батериите на автобуса могат да се заредят за 5 часа с променливотоково зарядно AC и за 3 часа с бързо зарядно устройство. Системата за рекупериране осигурява допълнителен заряд на батериите до 25%. Моделът се предлага с две конфигурации на седящите места – 18 + 4 сгъваеми седалки или 21 + 4
сгъваеми седалки, а общият му капацитет достига 52 пътници.

Karsan Jest Electric

Karsan Atak Electric

Allison Transmission показа нова деветстепенна автоматична
предавателна кутия за средно тежки превозни средства

Нов автоматик от Allison Transmission
Няколко новини имаше на щанда на един от най-големите производители на възли, агрегати и системи за автобусната
промишленост – американската компания Allison Transmission.
На първо място трябва да се отбележи новата деветстепенна автоматична предавателна кутия за средно тежки превозни
средства, която осигурява покритие на 50% повече предавателни отношения в сравнение с позната досега шестстепенна трансмисия от серия 2000. Достатъчно е да се отбележи, че предавателните отношения на досегашната кутия между първа и шеста предавка са в диапазона от 3,51 до 0,61, докато при новата кутия между първа и девета предавка обхватът е от 4,82 до 0,57.
Кутията се предлага с интегрирана старт-стоп система, а за
управлението ѝ се използва същият интерфейс, както на досегашните кутии от сегмента. Предназначена е за превозни средства с допустима максимална маса до 26 т и е оразмерена за
пренасяне на до 1200 Нм въртящ момент.
В Истанбул Allison представи и новата си линия от интегрирани електрически двигателни мостове ABE Series™, разработени
за двуетажни автобуси, нископодови автобуси, автобуси с нормален под или съчленени автобуси. С тези мостове може да бъде
заменена която и да е конвенционална силова линия в автобус.
Серията от мостове се предлага с две предавателни числа на
крайното предаване, а в агрегата са интегрирани два електродвигателя, мултистъпална предавка, силова електроника, сисКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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тема за регенеративно спиране, маслен охладител и маслена помпа. Компактният мост оставя в електрическото превозно средство
повече пространство за монтиране на батерии и други компоненти. Мостовете са лесни за монтаж и интегриране към съществуващите автобусни шасита. Приложими са за широка гама летищни
автобуси, автобуси с 2 или 3 врати на салона.
На щанда в Истанбул можеше да се види и новата серия интегрирани електрически двигателни мостове за тежки камиони и автобуси AXE Electric Axle Series™, с които също може да бъде заменена която и да е силова линия. Тези мостове са съвместими
с всички познати шасита и окачвания. В агрегата са интегрирани
централно разположен електродвигател, мултистъпална предавка, управляваща електроника, маслен охладител и маслена помпа.
Системата е приложима при електрически превозни средства, хибриди и превозни средства с водородни горивни клетки.

Два нови двигателя от Cummins

Cummins представи два нови дизелови двигателя за
междуградски и туристически минибуси

На щанда на Cummins можеха да се видят и задвижвания за
електрически и хибридни автобуси
REVAR показа системи и автоматични врати за
всякакъв тип автобуси

Cummins, един от най-големите производители и доставчици
на двигатели за автобусната индустрия, представи на Busworld
Turkey 2020 два нови дизелови двигателя за междуградски и туристически минибуси, които покриват изискванията на еконормите Евро-6d. Това са 2,8-литров и 3,8-литров двигател от серията F
на производителя.
Двата силови агрегата покриват мощностния диапазон от 129
до 188 к.с. и предлагат до 700 Нм максимален въртящ момент, което ги прави приложими при автобуси с дължина от 5 до 8 м. Четирицилиндровите редови двигатели от серия F идват оборудвани
с интелигентна електроника, която е съвместима със старт-стоп
системи и телематични услуги.
По-чистият и по-ефективен горивен процес при новите двигатели прави възможно покриването на нормите Евро-6d без използването на EGR, което опростява охладителната уредба и архитектурата на силовите агрегати. Комплексно двигателите F2.8
и F3.8 са по-малки и компактни в сравнение с познатите двигатели от серия B на Cummins, без от това да настъпват компромиси с
мощността и надеждността.
Двигателят F2.8 идва с мощност от 129 до 174 к.с. и максимален въртящ момент от 450 Нм. F3.8 предлага мощност от 141 до
188 к.с. при максимален въртящ момент до 700 Нм.
Интегрираната система за обработка на отработилите газове
Cummins Single Module е компактна и постига високо ниво на пречистване на азотните окиси при 99% улавяне на твърдите частици.
При двигателите F2.8 и F3.8 се използва турбина Cummins с
разтоварващ клапан, като при версията на малкия силов агрегат с мощност 174 к.с. тя е с променлива геометрия. Като опция
при F3.8 се предлага моторната спирачка Intebrake, осигуряваща
мощност до 113 к.с.
На щанда си по време на Busworld Turkey 2020 Cummins представи и познатите си задвижвания за електрически и хибридни
превозни средства, които бяха ефектно демонстрирани чрез разрез на автобус.

REVAR прави водна демонстрация
Доста интересно в Истанбул бе и на щанда на турския производител REVAR. Компанията предлага затварящи системи и автоматични врати за всякакъв тип автобуси, като е доставчик на компоненти за първоначално вграждане за много от големите европейски производители. Сред последните сключени от REVAR договори е този с EvoBus за производство и доставка на модул за градски автобуси, включващ двукрила електрическа врата и автоматична рампа за инвалиди.
Атракция на щанда на REVAR беше система от автоматично отварящи се електрически стъпала за миди- и минибуси, която е мобилна и се побира в куфар. За да демонстрират надеждността на
системата, домакините я бяха оставили да работи непрекъснато в
дните на изложението, потопена в аквариум с вода. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Истанбул – София
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Bus Euro Test 2020
отива в Лимерик

Всяка година членовете на международното жури International Bus & Coach of the Year Jury (IB&COY)
след паралелен тест избират автобус, който става носител на престижното звание Автобус на
годината през следващите 12 месеца. За 2020 г. наградата отиде при MAN Lion’s Coach. През
миналия юни 5 туристически автобуса се състезаваха за нея по време на Coach Euro Test 2019 в
Сибиу, Румъния. В четна година тестът е за градски автобуси, а в нечетна за туристически

П

рез идващия май Bus Euro Test 2020 ще се
проведе за пръв път в Ирландия – в югозападния град Лимерик, от 18 до 21 май*. Домакинът на събитието е списанието Fleet Bus &
Coach, което представлява Ирландия в международното жури. „Това обещава да бъде най-интересният тест досега, защото всички участници в него са изцяло електрически автобуси, с нулеви емисии“, обясни Шон Мърта, представител
на Ирландия в журито. „Докато Ирландия като
цяло бавно въвежда в експлоатация в градовете
си електрически автобуси, улиците на Лимерик
ще станат свидетели на транспорт без емисии
в продължение на една седмица. Въпреки че не
всички марки, заявили интерес към теста, са потвърдили участието си, се очаква да имаме шест
или седем конкуренти, които идват от основните
европейски производители“, допълва той.

Преди две години по време на теста в Загреб
два от трите участника бяха електрически автобуси – 12-метровият Heuliez GX Elec и съчлененият Irizar ie-Tram. Сега обаче такива ще бъдат шест
от шест или седем от седем.

Минаваме на ток
След всички дебати за нуждата от опазване на
околната среда и намаляване на вредните емисии от транспорта използването на електрически автобуси и електрически камиони за доставки в градовете излезе на преден план в политиката при превоз на пътници и товари. Въпреки че
ще мине известно време, докато в градския трафик навсякъде навлязат значително количество
електрически автобуси, броят на тези превозни средства, работещи в градовете и летищата

* Ако ситуацията свързана с COVID-19 позволи това да се случи тогава. Организаторите следят случващото се и имат готовност да отложат събитието за по-късна дата.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ABSTRACT IN ENGLISH

2020 Bus Euro Test
Goes to Limerick
Each year members of the International Bus & Coach of the Year Jury
(IBOY/ICOY) select a bus or coach
to carry the prestigious title for the
following twelve months. On alternative years, a bus or coach is selected as the overall award winner.
For the 2020 award, the Jury selected MAN Lion’s Coach. In June 2019,
five coaches competed for the prestigious award with the tests held in
Sibiu, Romania. This year, the judging and the test driving event will be
staged in Ireland for the first time,
with Limerick as the chosen location
for the selection process.
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Шон Мърта е представител
на Ирландия в журито
Автобус на годината

в Европа, се увеличава. Тъй като технологиите,
особено в областта на размерите и капацитета
на батериите, се развиват постоянно, цената на
електрическите автобуси продължава да намалява. Някои производители вече твърдят, че TCO
(общата стойност на притежание) на дизеловите
и електрическите автобуси вече са почти изравнени. Предстои обаче много работа по изграждане на адекватна инфраструктурата за експлоатация и зареждане на големи паркове от електрически автобуси.

Как се оценява и избира
Автобус на годината

Международното жури по
време на последния тест
за градски автобуси – през
2018 г. в Загреб

През времето до теста някои от производителите на електрически автобуси в Европа ще организират тестови шофирания за журналисти на
своите модели. В случая, тъй като става въпрос
за градски автобуси, маршрутите на тези шофирания преминават през градски центрове и улици. Това ще позволи на участниците в тестовете
да преценят от гледна точка на водача колко маневрени са превозните средства, а от гледна точка на пътниците – колко ефективни и удобни са
автобусите.
По време на самия Европейски автобусен
тест първият ден е посветен на измерване на ускорение, спирачен път и ниво на шум в салона.

Чрез специализирано оборудване журито проверява показателите и ги сравнява със заявените от производителите. Следващите дни са посветени на тестови шофирания, които се редуват
с презентации. Всеки член на журито изпробва
всички автобуси по един и същ маршрут – като
водач и като пътник. Всяка от участващите в теста марки има право на две презентации на продукта си. Едната е в зала и е свързана с представяне на техническите характеристики на превозното средство. Втората е в автобуса и около
него и представя детайлите на превозното средство. Техническите екипи на производителите
обръщат специално внимание на подобренията
в сравнение с предишните версии на съответния
модел. По време на шофиранията пък представител на производителя е на разположение на
водача, за демонстрации и указания, свързани с
функциите, налични в автобуса.
В последния ден от теста членовете на журито, на закрито заседание обсъждат впечатленията и мненията си, изградени по време на шофиранията, като накрая гласуват мотивирано за избор на победител. Носителят на наградата ще
бъде обявен и ще получи приза си през септември по време на най-голямото в света международно изложение на автомобили за работа IAA
2020 в Хановер, Германия. Победителят ще получи специална статуетка и правото да брандира наградения модел с логото IBOY 2021 (Автобус на годината 2021).
Наградата се връчва от президента на международното жури Том Терейсен от Норвегия. Той
е собственик и главен редактор на списанието
Bussmagsinet, което е основал през 2002 г. Преди това е бил шофьор на туристически автобус
и все още не пропуска да работи като такъв при
различни поводи.
При избора на мястото за провеждането на
тазгодишната надпревара Том Терейсен каза:
„Пренасянето на конкуренцията в Ирландия и в
Лимерик е вълнуващо и предизвикателно. На повечето от нас, членовете на журито, ще се наложи да шофираме от „грешната“ страна на пътя!
(с десен волан). Пред тази година тестваме само
електрически автобуси и това също ще направи
събитието много интересно.“

За журито IB&COY
Основано през 1989 г., журито IB&COY увеличава броя на членовете си през годините. Сега в
него членуват 23 специализирани за автобуси и
автобусен транспорт издания от 23 европейски
държави. Изданията се представляват в журито
от 23 опитни журналисти, притежаващи лиценз
за управление на автобуси. Някои от членовете
на журито продължават да съвместяват работата си в списанията с тази на автобусни шофьори.

Подготовка за
електрическите автобуси
Домакинството на събитието в Лимерик поставя пред Fleet Bus & Coach някои предизвикателства по отношение на осигуряването на мощности за презареждане на батериите на тестовите превозни средства. „Много по-просто е да се
зарежда с дизел на бензиностанция, но с електричество е малко по-трудно. Двама души ни се
притекоха на помощ. Марк Дейли от Eninserve
април 2020
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Ltd. и Конър Мълой, независим съветник по
енергетиката, помагат при планирането и организацията“, обяснява Шон.
Като електроинженер Марк Дейли има над 20
години опит в енергетиката и електрическата мобилност. Той съветва компаниите как да оптимизират консумацията на енергия, интегрирайки
възобновяема енергия, акумулаторни батерии
и инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства. Конър Мълой помага на
собственици на автопаркове да намалят вредните емисии и в същото време – да спестят пари.
С наставничество и обучение той дава възможност на автобусните компании да намалят разходите си за гориво. „И двамата са много опитни експерти в областта на електрическата мобилност и работят с различни компании за намаляване на въглеродния отпечатък от дейността
им. Те са ненадминати в Ирландия в тази област
и тяхната страст и ентусиазъм за подобряване на
атмосферата са възхитителни“, заключава Шон.

Водната електроцентрала
Арднакруша
Специална емоция за членовете на журито IB&COY ще бъде посещението в Арднакруша, един от най-големите проекти, осъществени някога от ирландското правителство. Водноелектрическата централа в Арднакруша, по поречието на река Шанън е започната в началото на
20-те години на миналия век. Завършена и пусната в действие е през 1929 г. Намира се северно от Лимерик, но е в графство Клеър. По време

на строителната фаза проектът е наречен „Схема
на Шенън“, а в него е инвестиран около една пета
от бюджета на страната по онова време. Сега в
централата работят 55 души, но до преди Втората световна война тя е осигурявала по-голямата част от електрическата енергия за страната.
Днес делът на Арднакруша е под 5% от общото
потребление на енергия в Ирландия. Неотдавна
Арднакруша е била описана като „мощен символ
на смело мислене“, тъй като при строежът ѝ се
е наложило река Шанън да бъде отклонена със
система от канали и след като водата произведе електричество, да бъде върната в коритото на
реката при Лимерик – чиста и бистра, преди да
стигне водите на Атлантическия океан. K

Водната електроцентрала
Арднакруша
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Употребяваните камиони Scania
продължават да очароват

„Няма разлика между здравината на Евро-3 и Евро-6, но еврошестицата е далеч по-икономична“, е
мнението на Павел Димитров, съсобственик във фирма Ес Джи Ес Моторос ЕООД
Търговецът на
употребявани
автомобили

Анелия
Димитрова

Анелия Димитрова, търговец
на употребявани автомобили в
Скания България:
Една трета от употребяваните товарни автомобили, които предлагаме, са от договори с обратно изкупуване. Първите такива доставки са извършени през 2015 година. Основната част от камионите, които предлагаме, са от централизираната система на Scania. Те идват оттам проверени, сертифицирани, с напълно
ясен пробег, както и техническо състояние.
Разбира се, имаме и предлагаме
камиони и от трейд-ин, но те, освен
Scania, са представители и на други марки. Повече от 80 на сто от продажбите ни са на влекачи за международен транспорт, останалото са
хенгери, хладилни камиони, автобуси и самосвали.
април 2020

Нашите клиенти за употребявани
машини търсят основно влекачи за
международен транспорт с мощност
между 410 и 450 к.с., с пробег между 300 000 и 450 000 километра и на
възраст 3 или 4 години.
За камионите Scania предлагаме
удължена гаранция, която е с покритие до 1 200 000 км пробег и възраст
до 72 месеца (което от двете събития настъпи първо). Тази гаранция
е валидна за цяла Европа и покрива
множество компоненти от различните агрегати на камиона, като лагери
на главината, воден радиатор, турбокомпресор, дюзи. При купуването на такива употребявани автомобили клиентите обикновено избират
48-месечен лизингов период през
Скания Файнанс България, които са
наш основен партньор и финансират
повече от 80% от доставките ни.
Търсенето на камиони с емисионна норма, различна от Евро-6, значително намалява след въвеждането
на тол таксите в нашата страна. Все
още разполагаме с такива автомобиКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

€ 8 980

Първоначална вноска
без ДДС.

Volvo FH, Евро 6, 2016 г.
1. Поддържани и обслужвани само в сервизите на Volvo.
2. Силова линия, оптимизирана за нисък разход на гориво - около 27 л/100 км
3. Предавателно число 2.64; 1260 оборота при 90 км/ч.; 420 к.с.
4. Нови гуми - 6 бр., нови акумулатори
5. Възможност за международна гаранция на силовата линия и AdBlue системата за 1 година.
6. Изкупуване на камиони Евро 3, Евро 4 и Евро 5
7. Собствено финансиране.

Бе

За повече информация свържете се с Вашия търговски представител
Волво Груп България ЕООД
1331 София, бул. Сливница 630
нко
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Борислав Калев, 0882 70 77 20 borislav.kalev@volvo.com
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Георги Мисайлов, 0889 641 643 george.missaylov@volvo.com
Борис Благоев, 0886 422 124 boris.blagoev@volvo.com
Пловдив

Соф
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ВТОРА УПОТРЕБА » УПОТРЕБЯВАНИТЕ КАМИОНИ SCANIA ПРОДЪЛЖАВАТ...
от транспортни фирми и повече от доставките
ни се извършват през тях. Изключителни професионалисти са, познават транспортните фирми в
детайли и са много гъвкави, особено в моменти,
когато бизнесът е в криза. Разбира се, освен това
работим и с всички утвърдени банки и лизинги, с
които нашите клиенти имат желание да работят.
Има клиенти на Scania, които търсят да получат гаранция от нас, за да бъдат по-сигурни за
своя бизнес. Това е възможно, включително и за
CNG камиони/влекачи, при положение че са изпълнени следните изисквания:
)) автомобилът трябва да е закупен от Скания
България;
)) да е проверен и сертифициран от Scania
Approved;
)) да е на възраст от 1 до 6 години и пробегът му
да не е повече от 1 000 000 км.

Специалистът по поддръжката

Стоян Грудев

ли, изкупени предимно от трейд-ин. Ние винаги
консултираме нашите клиенти и избираме найподходящия камион за техните нужди. На база на
опита, който имаме, съветваме нашите клиентите каква е оптималната конфигурация за техния
тип работа, като се започне от големината на кабината, мине се през височината на лафета и се
стигне до предавателното число на двигателния
мост. В зависимост от начина и спецификата на
работа препоръчваме на нашите клиенти да избират EGR или SCR. И едната, и другата система
има предимства и недостатъци, затова ние сме
хората, които да ги насочим в правилната посока.
Все още на вторичния пазар не са много камионите от системата с 4 акумулатора (2 осигуряващи стартирането и работата на двигателя и 2 други за цялата останала консумация). За
тази система, въведена от компанията при представянето на NTG, получаваме много позитивни
мнения от клиенти, които ползват нови камиони.
Имаме клиенти, които с тях са минали вече повече от 300 000 километра, без да е възникнала необходимост от подмяна.
Системата Active prediction беше представена
като стандартна част от оборудването на всички
камиони за международен транспорт през 2014,
като в последствие беше усъвършенствана и с
допълнена функционалност при NTG. Аз лично
като шофьор съм се убедила в прецизността и
удобството на този автопилот.
Както вече споменах, при финансирането на
продажбите на употребявани камиони Scania
работим основно с колегите от Скания Файнанс
България – те финансират само закупуването на
превозни средства (нови, както и употребявани)
април 2020

Стоян Грудев, търговец следпродажбено
обслужване Скания България:
Голям брой от клиентите на нашия сервиз са
с камиони/влекачи, купени като употребявани. В
последните няколко години драстично се увеличиха закупените употребявани влекачи и всеки,
закупил такъв влекач, се възползва от предложенията ни за сервизно обслужване.
При употребяваните камиони с пробег в диапазона между 350 и 750 хиляди километра не се
наблюдават фрапиращи проблеми. Най-често
сервизът ни се посещава за планирано сервизно обслужване на влекачите. Наблюденията ми
за ремонти извън сервизното обслужване са, че
те в по-голямата част се покриват от Удължената
гаранция, която можем да предложим.
Всеки втори водач според мен е ползвал или
поне е чувал за новите системи, които Scania
може да предложи. Причина за това са растящият брой и популярността на тази техника. За
тези, които все още не са се докоснали до новите системи, предлагаме обучение от квалифициран инструктор, а и не само. Всеки от служителите на Скания България, който е ангажиран с
продажбата и следпродажбеното обслужване, е
в помощ на всеки един водач, заинтересуван от
новостите, които можем да предложим. Повечето водачи желаят да се усъвършенстват в шофирането си и да се докажат пред управителите си,
като постигат добри показатели и нисък разход
на гориво. За тях предлагаме и обучение, което
допринася за тяхното усъвършенстване и безопасност на пътя.
Увеличава се и вече е голям процентът на клиентите, които все по-компетентно и грижливо се
отнасят към автопарка си. В сравнение с минали години нашите клиенти все повече поверяват грижата за своя автопарк на компетентността и знанията на сервизните ни центрове в цялата
страна. Точно при този тип клиенти най-рядко се
налага и да се извършват непланирани ремонти.
Сервизната мрежа на Скания България предлага голям портфейл от продукти и услуги. Част
от тях е дългият период за удължена или за пълна гаранция – продължителност до 72 месеца от
датата на доставка на превозното средство или
1 200 000 км пробег. За тези, които желаят, можем да предложим и до 72 месеца сервизно обслужване, като запазим намалените цени за целия период.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ГОТОВИ ЗА ПЪТ

Употребявани камиони Volvo от Волво Груп България

€ 8 980

Първоначална вноска
без ДДС.

Volvo FH, Евро 6, 2016 г.
1. Поддържани и обслужвани само в сервизите на Volvo.
2. Силова линия, оптимизирана за нисък разход на гориво.
3. Предавателно число 2.31; 1200 оборота при 90 км/ч.; 500 к.с.
4. Възможност за международна гаранция на силовата линия и AdBlue системата за 1 година.
5. Собствено финансиране.
За повече информация свържете се с Вашия търговски представител
Волво Груп България ЕООД
1331 София, бул. Сливница 630
Борислав Калев, 0882 70 77 20 borislav.kalev@volvo.com
Георги Мисайлов, 0889 641 643 george.missaylov@volvo.com
Борис Благоев, 0886 422 124 boris.blagoev@volvo.com
Пловдив

GPS: 42.749200, 23.224600
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ВТОРА УПОТРЕБА » УПОТРЕБЯВАНИТЕ КАМИОНИ SCANIA ПРОДЪЛЖАВАТ...
Мнението на клиента:
Павел Димитров,
съсобственик във фирма
Ес Джи Ес Моторс ЕООД:
Фирмата Ес Джи Ес моторс ЕООД е основана през 2013 г. в съдружие. Извършваме международен и вътрешен транспорт, както и превози на контейнери. Основната ни дейност са международни
превози. Релациите са: България – Гърция, Румъния, Унгария, Словакия.
Автопаркът на фирмата се състои от
17 товарни автомобила, до един Scania и
всички закупени като употребявани:
)) Евро-3 са 4 броя, моделът е 124 с двигатели 420 к.с.;
)) девет се европетиците – 7 от тях са
R420 и 2 броя са R440;
)) еврошестиците са 4 – три с мощност
450 к.с. и една е с 410 к.с.
Кабините са R Highline и Streamline.
Влекачите са произведени в диапазона от 2001 до 2017 г., като преобладават
тези от 2009–2017 г.
В прикачния състав има полуремаркета от няколко марки: Kögel, Schwarzmüller,
Krone и Schmitz Cargobull.
През последните 5–6 години се ориентирах единствено към Scania. Като
транспортна фирма имах възможност
да работя с всички марки камиони без
Renault и Scania. Първите два употре-

бявани влекача Scania закупих от друга
транспортна фирма – те бяха 124-ки с
мощност 420 к.с.
Когато започнах да ги експлоатирам,
установих, че имам много по-малка амортизация, драстично по-нисък разход на
гориво в сравнение с камионите ни от
другите марки и по този начин Scania спечели вниманието ми. След това продължих отношенията си с марката, като закупих още 3 влекача от същия модел.
До ден днешен съм само на Scania, защото съм доволен от камионите от марката, а и те продължават да ме очароват все
повече. Не съм виждал друг камион, който
може да изкара 2 400 000 км без ремонт.
Само на милион и няколко хиляди километра се наложи да се сменят о-пръстени на
цилиндровите ризи.
Камионите ми се поддържат само с
маслата, които са определени от Scania.
Не намирам да има разлика в здравината на влекачите Евро-3 и Евро-6, но еврошестиците са далеч по-икономични като
разход на гориво.
Намирам, че условията, които предлага Скания Файнанс България, са много удобни за мен като клиент. Удължената гаранция е изгодна при употребяваните превозни средства. За мен тя е задължително условие, за да закупя камион. Ако камионът е без такава гаранция,
не го купувам.
Пробегът, след който се сменят спи-

Сервизните ни договори предлагат и
голям процент фиксирана отстъпка от цените на резервни части за периода на договора.
Извън сервизните ни договори предлагаме постоянни кампании на части и консу-

мативи както за влекача, така и за прикачната техника (ремаркета и полуремаркета).
За тези, които все още не са запознати,
в Скания предлагаме бърз и надежден сервиз за ремаркета и полуремаркета.
Други елементи от дейността ни в след-

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

рачни накладки и дискове, както и детайли по съединителя, зависи много силно от
шофьора.
Никога не сме имали проблеми с филтъра за фини частици/DPF. Имам камион
Евро-6 на 750 000 километра, който работи, без да му е сменян DPF.
продажбеното обслужване са експресната
доставка на части, както и съдействие на
клиентите на сервиза в цяла Европа с услугата Scania Assistance 24/7. 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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КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

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

DAF CF ЧИСТО ПРЕВЪЗХОДСТВО

ВИНАГИ В ДВИЖЕНИЕ
Още по-голям полезен товар
Подходящ за всякакъв терен
Произведен, за да се справи в най-тежките условия

Всичко, което очаквате
от марка #1 на българския пазар!
www.turbotrucks.bg

