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РЕДАКЦИОННА

Пълен напред –
към нормалността!
С

лед повече от два месеца небивал стрес и
работа при форсмажорни обстоятелства
светът като че ли започна да поглежда назад към нормалността – все още плахо и през
рамо, но май първите признаци на размърдване на бизнеса се доловиха с истинското разцъфване на пролетта.
Да, вече е време за това, защото икономиката
като цяло и в частност браншът, в който сте вие –
нашите читатели, нямат повече време. Продължат ли нещата да работят в перманентния ступор, предизвикан от пандемията, кризата от преди 10 години ще ни се види като истински икономически възход.
Кризата преди десетилетие беше повече от
сериозна. Тогава обаче бизнесът си научи урока. И когато в края на второто десетилетие на XXI
век всички очакваха върху световния бизнес да
се стовари нова криза, дошла обаче по естествените циклични закони на икономиката, тя или не
се състоя, или мина неусетно. За да дойде нова
криза, стимулирана от коварния вирус.

Сега светът може би полека-лека се отърсва и
започва да изплува. Вярно, че, да речем, пазарът
на камиони и автомобили за работа през април
2020 г. у нас се срина до точката на замръзване
и напомни за предишната криза. Но ако бизнесът изобщо и в частност – този свързан с транспорта, си е научил новия урок, той ще започне да
се съвзема и ще излезе от поредната криза посилен. Защото нали максимата гласеше, че това,
което не ни убива, ни прави по-силни.
И понеже долавяме раздвижване, в новия
брой на списание КАМИОНИ и ние се връщаме
полека към обичайните си теми. Предлагаме ви
премиери, представяния на интересни модели,
правим ви свидетели на вълнуващи тестове.
На всичко това можете да се насладите не
само както сте свикнали – на хартия, но и в он
лайн варианта на списанието, който при това е
разширен – с повече от 40 допълнителни страници и още интересни материали. Него можете
да разгръщате по всяко време и навсякъде на адрес: https://www.transport-press.bg/. K

Лъчезар АПОСТОЛОВ

На https://www.transport-press.bg/
може да намерите електронен
вариант на списание ЛОГИСТИКА
с 16 допълнителни страници
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Над 35 000 качествени продукти на
склад за вашия товарен автомобил.
Над 100 премиум марки.

ХРОНИКА

Отложиха
Automechanika
Frankfurt 2020

Нов регионален център Scania Assistance
Досега съществуващият център за спешна помощ на Scania в София разширява дейността си
и вече ще обслужва клиенти и от Румъния. Scania
Assistance София е новият регионален център за
България и Румъния за спешна пътна помощ за
клиенти на Scania. Решението за откриване на
нов регионален център Scania Assistance е взето
благодарение на много добри резултати от работата на досега действащия център за спешна помощ в София и на базата на положителна обратна
връзка от клиентите на Scania. Това решение е и
признание от Scania Швеция за успешната дейност на българското поделение.
Новият център ще координира всички случаи
на клиенти от България и Румъния, предлагайки

ремонт и обслужване на превозните им средства
независимо от тяхното местоположение по света.

Поради трудните условия,
произтичащи от пандемията с коронавируса, и предприетите мерки за спиране
на нейното разпространение, включително забраните
за събития и ограниченията
за пътуване, организаторите
решиха да отложат провеждането на международното изложение Automechanika
Frankfurt 2020.

Frotcom предлага бърз и удобен вариант за плащане на тол такси
Притежавате автомобил над 3,5 тона общо тегло –
категория M2, M3, N2 или N3? Все още търсите начин
да заплащате пътните си такси за България без да напускате офиса или да се редите на опашка? Frotcom
може да Ви предложи лесен, бърз и удобен вариант,
чрез монтирано в автомобила GPS устройство.
С инсталираното телематично Frotcom устройство ще можете да декларирате тол таксите си за България и да ги заплащате към Национален доставчик на
услуги – КСИ АД. Чрез GPS устройството в автомобила ще изпращате информация за местоположението
на превозното средство към НДУ доставчика, който да
обработва и предава информацията на АПИ (Агенция
„Пътна инфраструктура“), за да се изчислят дължи-

мите такси за изминатото разстояние. Предимствата
за деклариране на тол такси в България чрез Frotcom
GPS устройства са:
)) Спестявате пари: не е необходимо да се закупува
допълнително оборудване;
)) Без забавяне процеса на работа: може да започнете работа до един работен ден, след като подадения списък от НДУ доставчика е обновен от АПИ;
)) Не спирате превозните средства, което прави пътуването по-бързо и по-безопасно;
)) Информираност: получавате точна информация къде се намира превозното средство в реално време;
)) Сигурност: веднъж въведена правилно информа-

цията за превозното средство се подава към АПИ
автоматично, без да е необходимо повторното и
въвеждане.
С радост Ви информираме, че Frotcom вече има и
първите клиенти, които се регистрираха и започнаха
да декларират пътните си такси за България чрез телематичните устройства.
Ако и Вие все още търсите начин да декларирате и
заплащате пътните си такси за България, може да се
свържете с нас на:
)) телефон: 0700 45 145 или 032/396-964
)) e-mail: sales@bg.frotcom.com
)) или www.frotcom.com
Не се колебайте да ни потърсите! Очакваме Ви!

Отмениха IAA Nutzfahrzeuge
Най-голямото в света международно изложение за автомобили за работа IAA Nutzfahrzeuge
2020 e отменено заради пандемията от
COVID-19. Следващото издание ще бъде през
септември 2022 г.
В дните на изложението си дават среща всички световни производители на камиони, ремаркета, ванове и автобуси, както и на възли, агрегати, консумативи и оборудване за тях и за транспортния бранш. А директните лични контакти са
в основата на шоуто. Рисковете за здравето при
пандемията от Covid-19 и предприетите мерки за нейното овладяване промениха съществено нещата, се казва в официалното съобщение
на организаторите. Пандемията от COVID-19 наистина, от една страна, ясно е показала на широката общественост колко важни са камионите, вановете и ремаркетата за обществени доставки на храни и важни стоки, но от друга страна, е оказала безпрецедентно въздействие върху транспортно-логистичния бизнес, а оттам и и
върху IAA. Като се има предвид ситуацията, срещите лице в лице вече не могат да се провеждат
по време търговски панаири и съответно на IAA.
На този фон от VDA са решили да отменят IAA
Nutzfahrzeuge 2020. VDA вече са информирали
за решението си многобройните си изложители,
които вече са се регистрирали за IAA 2020. Целта на ранното известяване е била участниците в
изложението да минимизират негативните икономическите последици от отмяната на изложението. Следващото издание на IAA Nutzfahrzeuge
ще се проведе през септември 2022 година.
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IVECO представи новия състезателен S-WAY
Новите състезателни камиони IVECO
S-WAY R за Team Hahn Racing и Team
Schwabentruck бяха представени официално на тестовата писта IVECO в
Улм, Германия. Пилотите Йохен Хан от
Team Hahn Racing и Щефи Халм от Team
Schwabentruck изкараха новите камиони
на пистата и демонстрираха мощта им. С
новия си дизайн двата камиона ще грабват погледите през състезателния сезон
2020 в ETRC.
Показването на IVECO S-WAY R е предшествано от пет месеца на разработки и
тестване. Състезателните камиони използват всички дизайнерски и инженерни усъвършенствания на гамата IVECO
S-WAY, пусната през 2019 г. – от кабината, която съчетава функционалност и комфорт, до оптимизираната аеродинамика,
която намалява коефициента на въздушно
съпротивление с 12% и осигурява до 4%
по-нисък разход на гориво.
„IVECO S-WAY R е, без преувеличение,
най-добрият и стилен състезателен ками-

он, който някога е произвеждан. Нямам
търпение да видя на какво е способен на
състезателната писта,“ заяви Йохен Хан,

шесткратен ETRC шампион, който с любов нарича новата си състезателна машина Джулия.

DAF CF и XF с хидравлично задвижване на предните колела
За камионите, които работят
на пътя, но понякога им се налага
да излязат извън него или пък попадат на хлъзгав терен, DAF предлага хидравлично задвижване на
предните колела. Новото PXP устройство е разработено съвместно с Paul Nutzfahrzeuge и се предлага с влекачите DAF CF и XF 4x2,
задвижвани от двигатели PACCAR
MX-11 или MX-13. Други модели
ще бъдат включени по-късно през
годината. Постоянното задвижване на всички колела за камион,
който рядко стъпва извън пътя, означава значителни допълнителни разходи за гориво и поддръжка. Въпреки това понякога е важно да има допълнително сцепление за справяне с канавки, пясъчни пътища, неасфалтираните те-

рени и стръмни наклони. За тези
ситуации DAF представя опцията за хидравлично задвижване на
предните колела за влекачите си
CF и XF 4x2. Тя се активира чрез
превключвател на таблото, но ако
камионът се подхлъзне, PXP (Paul

Вижте всички новини на www.kamioni.bg K
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Xtra Power) се активира автоматично. Колкото е по-голямо приплъзването на задните колела,
толкова повече сцепление осигуряват предните колела.
Променливото задвижване на
предните колела при DAF работи

при първите четири предни предавки и първата и втората задна
предавка. При достигане на скорост 20 км/ч или включване на
пета или по-висока предавка PXP
минава в автоматично в режим на
готовност. При PXP всяка главина
на предния мост е снабдена с хидравличен двигател, осигуряващ
въртящ момент поне 6435 Нм при
максимално налягане на маслото
в системата от 360 бара. Двигателите се задвижват от хидравлична помпа, която може да задвижва и други компоненти като кранове, рамена на куки, стабилизатори
и системи за товарен контрол.
С новата PXP система DAF отново демонстрира способността
си да предлага оптимални решения за всяка транспортна задача.

София, ул. Резбарска 9, +359 882 381 516, info@cisterni.bg, www. cisterni.bg
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Нов живот – Роди се Калоян – синът на Илияна и Боби
Във време, когато екипите намаляват
заради пандемията, която скова света,
екипът на Българска Транспортна Преса
се увеличи с още един член. Калоян е първородният син на нашите колеги Илияна
Балабанова и Борислав Бурлак.
Ние му пожелаваме, на първо място, да
е жив и здрав, да расте и хубавее и да радва мама и татко. Да бъде напорист и енергичен като майка си, търпелив и упорит
като баща си и умен – като двамата!
Да слуша, да папка и да спи редовно
през нощта – за да може родителите му
да са свежи в работното им време.
На многая лета на цялото семейство!

Близо 50% спад на БГ пазара на нови камиони през 2020 г.
584 нови влекача от категория N3 (над 12 т) са регистрирани в България
за първите 4 месеца на 2020 г., сочи официалната статистика на МВР. За
същия период на 2019 г. броят им е бил 1179. Статистиката показва, че за
първите четири месеца на 2020 г. спадът на пазара на нови влекачи у нас,
който е най-силният и определящ при товарните автомобили, е с цели 595
броя или близо 51%. Регистрации на нови влекачи за периода 1 януари –
30 април 2020 г.: Volvo Trucks – 192; DAF – 144; Renault Trucks – 77; Scania –
64; Mercedes-Benz – 52; IVECO – 34; MAN – 15; Ford Trucks – 6; общо – 584.
През най-пандемичния месец – април на 2020 г., са регистрирани едва
42 влекача при 248 през същия месец преди година. В този сегмент само
за април спадът, стимулиран от кризата с коронавируса, е над 83 на сто.
687 е общата бройка на новите тежки камиони от категория N3, регистрирани в България за първите 4 месеца на 2020 г. За същия период на
2019 г. новите регистрации са били 1362. Намалението е с 675 броя или
почти 50 %. На този фон новите регистрации на употребявани камиони от
категория N3 у нас за първите четири месеца на 2020 г. са 1273.
Регистрации на нови камиони от кат. N3 за периода 1 януари – 30 април 2020 г.: Volvo Trucks – 198; DAF – 147; Renault Trucks – 80; Scania – 78;
Mercedes-Benz – 73; MAN – 57; IVECO – 42; Ford Trucks – 12; общо – 687.
През април 2020 г. на българския пазар са пуснати 63 нови тежки камиона при 298 през април 2019 г. Спадът от 235 броя означава свиване на
пазара от почти 79 на сто. Подобен, но на годишна база, бе сривът на пазара и при предишната криза през 2008 – 2009 г.
Осезаем спад от началото на годината има и при регистрациите на
нови автомобили за работа от останалите категории. В категория N2, където влизат големите ванове и леките камиони, за първите 4 месеца на
2020 г. са регистрирани 25 нови превозни средства. 1613 са новите регистрации в най-леката категория N1, където освен компактните ванове,
микровановете и пикапите са и хомологираните като товарни превозни
средства леки автомобили.
При автобусите от категория M3 (над 8+1 места за сядане и над 5 тона)
новите регистрации за периода януари-април 2020 г. са 50. За хилавия
по традиция български автобусен пазар бройката дори е прилична, което
се дължи на доставки на две-три марки, основно по поръчки за обществен градски транспорт. 21 са новите регистрации в категория M2 (над 8+1
места и до 5 т), където попадат леките автобуси и пътническите големи
ванове.

юни 2020

FIAA 2020 започна
селекцията на клиенти

Международното автобусно изложение FIAA
2020 стартира програма за клиенти, с която да допринесе за интернационализацията на испанската
индустрия. За целта търговският панаир, организиран от IFEMA, който ще се проведе от 6 до 9 октомври във Feria de Madrid, ще покани над 100 професионалисти, избрани измежду основни европейски
компании, както и специализирани журналисти от
водещите европейски бизнес издания.
Националната асоциация на производителите
на автобусни каросерии ASCABUS е сътрудник при
подбора на гостите клиенти, като ще определи девет държави, приоритетни за интересите на бранша.
FIAA 2020 ще покани общо 35 медии от 24 държави.
С тази амбициозна програма, която ще обърне
специално внимание на португалския пазар, FIAA
желае да подкрепи стимулирането и интернационализацията на автобусния сектор и да затвърди позицията си на най-големия търговски панаир в Южна
Европа за продажба на превозни средства, услуги,
материали и компоненти за автобусите.

АНКЕТА

Има ли лизинг по време на криза
Мерките срещу коронавируса поставиха в затруднено положение транспортния бранш, което
намали активността му при закупуване на нова техника. От друга страна, и институциите,
финансиращи сделки по закупуване на техника, започнаха да действат по-внимателно в условията
на извънредна ситуация

С

кратка анкета списание КАМИОНИ
се опита да изследва картината на
лизинговия пазар през последния
месец. Потърсихме основните лизингови
компании в България, които финансират
закупуването на транспортна техника, като
им зададохме дни и същи въпроси:
1. Как се отрази кризата на дейност-

та ви по финансиране на сделките за
закупуване на автомобили за работа?
2. Промениха ли се и как условията,
при които финансирате такива сделки?
3. При чувствително намаления
обем на такива сделки вие продължавате ли финансирането им – било то за
нова или употребявана техника?

4. Все пак за какви –нови или употребявани, автомобили се търси лизинг
сега и какъв тип лизинг се предпочита
или вие предпочитате да предлагате?
Ето и мненията на компаниите, които
отговориха на въпросите.

Борислав Петков,
ОТП Лизинг:

Мартин Гиков,
УниКредит Лизинг ЕАД:

ОТП Лизинг продължава да подкрепя инвестиционните планове на своите клиенти и да изпълнява поетите ангажименти, като адаптира финансовия продукт спрямо особеностите
на извънредната ситуация. От страна на нашите клиенти забелязваме намаление на инвестиционната активност и заемане на изчаквателна
позиция, като повечето планове за подновяване или увеличаване на автопарка се изместват
от първо и второ тримесечие към трето и четвърто тримесечие.
На всички наши клиенти, които срещат трудности по навременното обслужване на лизинговите си договори, ОТП Лизинг предложи гъвкави
схеми за гратисни периоди и реструктуриране на
погасителните планове, с цел максимално улесняване на клиентите ни при преминаване през
трудната ситуация.
Основните ни параметри не са променени, но
детайлно анализираме ефекта от ситуацията с
COVID-19. Доста по-ограничено се предлага минимално самоучастие и финансиране на фирми
с малък опит и история.
ОТП Лизинг продължава да осигурява финансиране за клиентите си, адаптирано към извънредната ситуация в момента. Продължаваме да
работим и с рамковите си доставчици, спазвайки поетите ангажименти.
В момента определено търсенето на употребявани автомобили на възраст до 3 години надвишава интереса към новите активи. Увеличен е
интересът и към върнати от лизинг активи, които
се предлагат от ОТП Лизинг, тъй като те отговарят на търсенето – автомобили с малък пробег и
на малко години.

Извънредната обстановка в страната и по света провокира УниКредит Лизинг ЕАД да предприеме бързи и ефективни мерки, за да отговори на
динамично променящата се среда. Компанията
осигурява непрекъсваемост на своята дейност
както по отношението на обслужване на вече съществуващите ни клиенти, които се нуждаят от
подкрепа, така и по отношение клиентите, които поддържат своите инвестиционни намерения.
Имаме възможност и сме отворени и за нов бизнес.
В условията на извънредно положение УниКредит Лизинг запази своите принципи и начин
на работа. Ние високо ценим нашите лоялни клиенти и основният ни приоритет е да изграждаме
дългосрочни отношения с тях, както и да останем
до тях при всяка ситуация. По отношение на новия бизнес за нас основен фактор е силно ограничената активност на пазара в момента. Сегашната ни мисия е да запазим устойчив бизнеса на
нашите клиенти посредством иновативни решения, интензивно консултиране и пазарно-модифицирани продукти.
УниКредит Лизинг продължава финансирането както на нова, така и на употребявана техника, като отчитаме нуждите на нашите клиенти и
прилагаме гъвкав подход, за да предложим и реализираме най-подходящите финансови решения за тях.
Предлагаме разнообразни лизингови продукти, които варират в зависимост от начина на
фактуриране и изплащане на ДДС по сделката,
прехвърлянето на собствеността на актива в края
на лизинга, броя и разпределението на вноските
в погасителния план. В момента клиентите подхождат към сключването на нови лизингови договори изключително предпазливо. Нашата основна роля е да ги консултираме след анализ на състоянието и спецификите на всеки индивидуален
бизнес модел. K
юни 2020
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Mercedes-Benz Sprinter – за
международен транспорт
Силвър Стар,
генерален дистрибутор
на Mercedes-Benz за
България, представи
ново приложение
на лекотоварния
бестселър MercedesBenz Sprinter,
специално оборудван
за международен
транспорт

Арматурното табло
Кабината

ABSTRACT IN ENGLISH

Mercedes-Benz
Sprinter for International
Transport
Silver Star, general distributor of Mercedes-Benz in Bulgaria, presented a new application of the light-duty bestseller Mercedes-Benz Sprinter, еspecially equipped for international transport.
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З

а база на концепцията е използвана шаси-кабина Mercedes-Benz Sprinter 314 със
средна дължина и допустима максимална маса 3,5 тона. Задвижващи са предните колела, което е новост, приложена за пръв път при
последното поколение на вана, чрез която се постига и по-голям полезен товар.
Двигателят е дизелов 2,2 л с максимална
мощност 143 к.с. Куплиран е с 6-степенна механична предавателна кутия. Резервоарът е с
вместимост 92 литра.
Автомобилът е добре оборудван с най-необходимите екстри като климатик, bluetooth радио,
круиз контрол, а също така и с най-новите и модерни системи за сигурност на Mercedes-Benz
като асистент за потегляне под наклон, асистент срещу странични пориви на вятъра и асис-

Спалното на водача
тент, разпознаващ умора у водача. Шофьорската седалка е с лумбална опора и предразполага
към удобно и спокойно пътуване. Допълнителната облицовка на задната стена обезшумява и изолира купето.
Монтираната при модела над шофьорската кабина анатомична спална кабина – Pony
Fantasy, е с качествена термоизолация, два
странични люка, гнездо за 12 В и допълнително монтирана отоплителна печка, независима
от двигателя.
Товарната надстройка е олекотена с шпригли,
брезент и двустранна щора, като полезният товар е 1100 кг, а товарният обем 19,8 куб. м и побира до 8 европалети. При избор на дълга база на
шасито има възможност за разширяване на товарната вместимост до 10 европалети. K
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РЕМЕДИНА – топъл регенерат
от Медина Мед

Една от причините за трайните успехи на Медина Мед ООД е, че успяват да бъдат иновативни по
такъв начин, че осигуряват сериозни икономии на клиентите си. Благодарение на това дружеството
увеличава обемите на дейността си и я разнообразява

Б

ългария не произвежда автомобили за работа и производствата, свързани с бранша,
са рядкост. А регенерирането на гуми е от
немногото дейности, които са полезни за всички: и за клиентите, и за който го извършва, и за
цялото общество.
Първите си студено регенерирани гуми за товарни превозни средства (ПС) дружеството пуска през май 1996 година с технология и материали на Kraiburg. През 2000-а пристъпва към регенериране на индустриални гуми, следват и гумите за земеделски машини – дейности, за които у
нас и сега няма други кандидати. От тази година
дружеството произвежда и предлага топъл регенерат с марката REMEDINA, като използва найсъвременната технология, по която работят световните лидери.
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REMEDINA – топтехнология на
разумна цена
Регенерирането е тема, която Иван Панчов,
основател и управител на дружеството, познава „отвътре“. Питам защо пристъпват към една
нова за тях технология, след като вече 24 години са лидер в студения регенерат у нас, включително и в премиум класа с регенерата Remix на
Michelin.
„Имаме доста опит и в новите гуми, и в регенерата. Компанията се развива правилно и е логично да правим следващи стъпки, да бъдем пак
първи, като пуснем производство и на топъл регенерат. Идеята възникна отдавна, но ни насърчи наличието на европрограма, създаваща усло-

НОВО В BG » РЕМЕДИНА – ТОПЪЛ РЕГЕНЕРАТ ОТ МЕДИНА МЕД
вия за осъществяването ѝ“, разказва г-н Панчов
и обяснява: „Студеният регенерат дава възможност да се направи всяка една гума, с всеки размер. При топлия е по-сложно – каркасите на гумите с един и същи размер на различни производители са различни и за регенерирането им
са необходими различни пресформи. Това прави топлия регенерат по-скъп от студения. Нашият проект е финансиран 60% по ОП „Иновации
и конкурентоспособност“, останалите 40% са
наше участие. Не бихме осъществили проекта,
ако трябваше да го финансираме сами – в такъв
случай себестойността на топлия ни регенерат
би била чувствително по-висока, а сега в цената
не включваме амортизационните отчисления за
частта, финансирана от Европейския съюз. Така
ЕС ни помага да бъдем конкурентни.“
Големите производители на нови гуми неслучайно произвеждат свой топъл регенерат на премиум продуктите си. Така осигуряват на клиентите си икономия: цикълът „Нова гума – Регенерат“
е по-изгоден и дава по-голям пробег, отколкото
няколко бюджетни гуми. Това е причината, който си прави сметката добре, да избира варианта
„Нова премиум гума + Регенерат“.
Произвеждайки топъл регенерат REMEDINA
с качество като на концерните, Медина Мед си
позволява да го предлага на по-ниска цена от
тази на аналогичните продукти на производителите на гуми. Обяснението е просто: инвестираните 60% европари + по-ниската цена на труда у
нас в сравнение с тази в Европа. Дружеството,
което е един от трите най-големи вносители на
гуми у нас, оферира на превозвачите нови пре-

миум гуми + последващо топло регенериране:
така клиентите печелят и от повторното им експлоатиране, и от по-ниската цена на топлия регенерат REMEDINA. Казано простичко: по-ниска
цена за километър пробег.

Освен отлична
външност гумите
REMEDINA показват
и отличен пробег
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Основни характеристики на произвеждания горещ регенерат REMEDINA
Модел
М 225
М 227
М 801
М 228

Размер
315/70R22.5
315/60R22.5
295/60R22.5
385/55R22.5
385/65R22.5
315/80R22.5
13R22.5

Позиция и предназначение
D (L, R)
D (L, R)
D (L, R)
Т (L, R)
Т (L, R)
D (On/off – R)
D (On/off – R)

Дълбочина на протектора
20 мм

Прецизното престъргване
е според размерите на
каркаса на конкретния
производител
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Ниво

3PMSF / M+S

Premium,
Quality

17 мм
15 мм
20 мм
17 мм

D – за двигателен мост
T – за оси на ремаркета и полуремаркета
L – за превози на дълги разстояния

Екструдерът полага
материала, който ще се
превърне в новата „връхна
дреха“ на REMEDINA

Допълн. маркировка

Подбор и контрол на
качеството
Каркасите за регенерата, който Медина-Мед
предлага като готов продукт, се купуват от Западна Европа, основно от дългогодишен партньор в Германия. Възможно е и регенериране на
каркаси на клиента, стига да отговарят на изискванията. Кои каркаси са годни за регенериране, обективно показва ширографът. (Широграф
(sherograph) – съоръжение за неразрушителен
контрол на изделия от композитни материали
(такива са и автомобилните гуми) с многослойна структура, при които има вероятност за раз-

R – за регионални превози
On/off – з а смесено приложение (пътища и
офроуд)
слояване, недобра адхезия, напукване, повреди
вследствие удар и др., понижаващи механичните
им свойства. Ширографията измерва градиента
на деформация и напреженията в изделието.)
Гумите на един производител са с еднакви
каркаси, независимо дали са за превози на дълги разстояния, или за регионални. Разликите са
в материала на протектора и неговата шарка. В
производството на регенерата REMEDINA в Медина Мед използват 2 типа материали:
)) Premium е за високия клас регенерирани гуми
(с най-голям пробег на дълги разстояния) (При
студения регенерат Медина Мед предлага
клас Премиум (Recamic на Michelin), среден
клас (Kraiburg) и нисък клас (протектори Galo).
Студеният регенерат Recamic на Michelin отговаря на същите изисквания и има същите качества като новите гуми на марката.);
)) Quality за бюджетния регенерат (всъщност в
Медина Мед за него използват материал от
среден, а не от ниския клас).
И четирите модела са с индекс на товароносимост 160 и скоростен символ J (максимално натоварване 4500 кг при движение със скорост до
100 км/ч).
Гаранционните условия на REMEDINA са както на новите гуми. Всички произвеждани модели
са сертифицирани в Германия. Г-н Панчов е убеден, че в условията на сегашните затруднения от
коронавируса новите им продукти ще се наложат
още по-бързо благодарение на несъмнените им
предимства.

Развитието продължава
По своя инициатива в дружеството се подготвят за горещ регенерат и на гуми 445/45R19.5 с
каркаси Michelin. Инструментът ще бъде готов до
средата на юли и този продукт също ще излезе
на пазара. Дружеството не ползва никакви бонуси за инструмента, затова той ще бъде скъп,
но и самата гума на Michelin с този размер е скъпа. Това не пречи на популярността ѝ, вкл. извън
страната, и вече има запитвания за такъв регенерат. При цена на регенерата малко над евтините азиатски нови гуми и пробег, колкото на премиум продукта, този регенерат ще бъде отлично позициониран на пазара и с добра принадена
стойност, прогнозира Иван Панчов. А на оценката му може да се разчита – Медина-Мед е вносител на нови гуми на групите Continental, Goodyear
и Michelin (от 2015 г. единствен вносител за страната на тежкотоварните гуми с Бибендум) и там
наистина познават състоянието на пазара. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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COVID-19: Доставки
по време на пандемия
Изминалите месеци на извънредно положение и сега на извънредна епидемична обстановка
определено са трудни за бизнеса. Работеше се при необичайни условия на затворени граници,
спрели заводи и всеобща несигурност. Снежина Баджева попита вносители на камиони и
ремаркета как са се справили. Оказа се, че не всичко е замряло, а напротив – намерени са начини
и варианти дори и при тези трудни условия. Доказателството са тези доставки, направени по време
на световния lockdown. Въпреки че въпросите, които зададохме към всички, бяха едни и същи,
отговорите са много разнообразни и обхващат различни гледни точки и бизнес подходи. Точно като
разнообразието на живота в нормалните условия...
FORD TRUCKS БЪЛГАРИЯ

Доставките на
Ford Trucks са
разнообразни –
самосвал, камион за
измиване на улици,
камион за събиране
на биоразградими
отпадъци, влекач
Ford F-MAX
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Въпреки създадените трудности и проблеми в световен мащаб Ford Trucks продължи да
доставя камиони и по време на пандемията.
През месец март ключово за държавата предприятие получи нов 3-осен самосвал за така
необходимото му снабдяване с инертни материали, както и камион за измиване на улици –
важен за дезинфекцията на предприятието и
на града, в който се намира, по време на извънредното положение.
Друга доставка, която Ford Trucks осъществи в този период, е свързана с екологичен проект. Една от големите общини получи
своите 2 камиона за събиране на биоразградими отпадъци.
Като водещ доставчик на техника за поддръжка на чистотата в общините, екологичното и разделно събиране на отпадъци, в рамките на месец май имаше и доставки на сметосъбиращи камиони за няколко общини. Въпреки спада в транспортния бранш някои от
водещите транспортни компании също ще получат новите си влекачи Ford F-MAX през този
месец.
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IVECO
В тази нова, изключително динамично променяща се среда дилърите на IVECO в България, са работили при взети всички необходими мерки за безопасност, за да отговорят на търсенето и нуждите на клиентите. Голяма част от доставките на автомобили през този период са камиони, задвижвани с природен газ. Според представителите на IVECO в
България при преминаването към IVECO превозни средства на газ печели както бизнеса на клиентите, така и околната среда. Всъщност предимствата на камионите Natural Power говорят сами: по-ниски разходи
за гориво, по-малко азотни оксиди, по-малко фини прахови частици,
по-малко CO2, с по-ниски тол такси в България и без тол такси в Германия. Сега в тази необичайна обстановка повече от всякога осъзнаваме
необходимостта да работим устойчиво и да потърсим решение в новите технологии, каза Татяна Бенова, маркетинг мениджър. Сред доставените автомобили с марката IVECO в месеците на извънредното полжение са и 10 броя IVECO Stralis AS440S40T/P NP (CNG).
Друга интересна доставка е на IVECO Daily шаси кабина, който е оборудван с олекотена, изцяло алуминиева конструкция с ексклузивна товарна дължина 5,30 м и дава възможност за максимален полезен товар.
Този автомобил е доставен от Булавто България във времето на изолация, за да продължават да достигат до нас продуктите на БИОПРОГРАМА, така необходими в този период.

Iveco са екологични – доставили са 10 броя
IVECO Stralis, задвижвани със сгъстен природен
газ, и IVECO Daily за БИОПРОГРАМА

MVB TRUCK AND BUS БЪЛГАРИЯ
От оторизирания вносител на MAN в България бяха лаконични и обясниха, че в месеците
на извънредното положение са успели да доставят както нови, така и употребявани автомобили. При това доставките на нови камиони са на
разнообразни модели – самосвали за компании
в строителството, хладилни камиони, малки ванчета. Ето и конкретна информация за моделите:
)) 1 брой самосвал TGS 41.510 8x4 BB

)) 4 броя самосвали TGS 41.430 8x4 BB
)) 1 брой хладилен камион TGS 26.360 6x2-4 BL
)) 1 брой MAN TGE 5.180/3.180 – хладилен фур-

гон с падащ борд за доставка на храни
)) 1 брой MAN TGE 3.180 PANEL VAN 14,4M3 за об-

служващата сервизна кола
По отношение на употребяваните автомобили
са доставени 16 броя влекачи с различни модификации за транспорт на стоки.

Доставките на нови
камиони MAN са
на разнообразни
модели –
самосвали,
хладилни камиони,
малки ванчета.
Доставени са и
16 броя
употребявани
камиони
юни 2020

17

18

НОВО В BG » COVID-19: ДОСТАВКИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ
СИЛВЪР СТАР

Две интересни доставки
на автомобили Mercedes –
от последното поколение
на Actros – камион на
2020 година, и високо
проходимия Unimog U427

В началото на месец май генералният дистрибутор на Mercedes-Benz у нас Силвър Стар
достави 4 нови товарни автомобила за свой клиент, занимаващ се с транспорт на зърнени храни. Отговаряйки на спецификите на дейността на дружеството, моделите са от последното
поколение на флагмана Actros 5 и са оборудвани с хидравлична уредба за самосвално полуремарке. Товарните автомобили са специфицирани със Stream Space кабина с мултимедийно
табло за управление, с иновативните MirrorCam
вместо странични огледала, с вградени последно поколение системи за сигурност като Active
Break Assist 5 и системата за оптимизиране на
разхода на гориво Predictive Powertrain Control –
Interurban.
Този месец Силвър Стар също така доста-

ви на Община Балчик и многофункционалния
товарен автомобил на Mercedes-Benz – високо проходимия Unimog U427. Широкото му приложение включва различни комунални дейности в градска и извънградска среда. Доставеният модел е оборудван със специализиран прикачен инвентар – косачка за трева, пясъкоразпръсквач и снегоринно гребло. С тяхна помощ
екипите по поддръжка в Община Балчик ще могат спокойно както да обработват терените и
тревните настилки през пролетта и лятото, така
и да опесъчават улиците и почистват натрупалия се сняг през зимата. Всесезонният характер
на Unimog позволява целогодишно натоварване на автомобила и висока производителност,
което реализира значителни икономии при комуналните услуги.

SCANIA БЪЛГАРИЯ

Доставка на влекач с най-новия двигател
540 к.с., с най-голямата кабина и с включени
почти всички екстри

юни 2020

В Scania България работят в две
посоки – от една страна, доставка на
класически дизелови автомобили, но
от друга страна, и много активно промотират камиони на метан. Затова
логично доставките им включват и от
двата вида камиони.
Една от интересните доставки е
тази за фирма Юва Грийн, която е закупила влекач с най-новия двигател
на марката с мощност 540 к.с. Този
двигател развива сериозните за класа си 2700 Нм въртящ момент в интервала 1000–1300 оборота. Влекачът е
с най-голямата кабина – S-Highline, с
включени почти всички екстри – фабричен стационарен климатик, интегриран в автоматичната климатична система, новото поколение ретардер, алуминиеви джанти Dura Bright,
всички системи за безопасност. Седалките са от най-високия клас – премиум. Звукът в кабината се осигурява
от най-високия клас аудиосистема,
оборудвана със 7-инчов дисплей, че-

тири тонколони, субуфер, BlueTooth,
гласови команди и навигация. Включени са всички възможни фарове,
всички светлини са LED.
Това „бижу“ ще тегли хладилно полуремарке и ще се ползва за международни превози на плодове и зеленчуци. „Новият ни влекач с лекота „дърпа“ 27 тона. Работи на много
ниски обороти, което освен по-ниска консумация на гориво рефлектира и върху по-нисък шум на двигателя
и по-малко вредни емисии. Изобилието от простор в S кабината е малка
част от комфорта и е удобство, с което човек много бъзро свиква“, споделят собствениците.
По отношение на автомобилите
на метан Scania залага основно на
факта, че те са подходящи за строителство, хладилен транспорт, куриерски услуги, превоз на горива,
дистрибуция и най-общо за превози на средни разстояния. Следователно със CNG камионите се покри-
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ват сегменти, различни от преобладаващите на нашия пазар влекачи за международен транспорт.
Такава е доставката за плевенската
фирма Полимерс Трейдинг ЕООД, която е
част от Анаконда Груп – Търговско обединение на български компании, прилагащи
модерни и иновативни решения в областта на машиностроенето и производството
на опаковки от ПЕТ (полиетилен терафталат). Полимерс Трейдинг предлага на пазара над 400 модела опаковки за еднократна
употреба. Клиенти на компанията са пред-

приятия от хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост
от България и съседните балкански държави.
Интересна е спецификацията на доставения камион с ремарке. Моделът е
G 410 B6x2*4NA Той се задвижва със сгъстен природен газ (CNG) от двигател с 410
к.с. Обемът на бутилките за газ е 8 x 118
куб. дм. Избран е вариант с 3 оси, като една
от тях е завиващо боге. Предавателното
число е 2,92. Кабината е G – дневна ниска
кабина, защото с този камион ще се изпъл-

няват само дневни курсове в България и
освен това се е целял максимален обем на
товарния отсек, тъй като ще се превозват
обемни товари. Помислено е обаче максимално за удобството на водача и са включени екипировка за отдих на водача и премиум седалка.
Още една интересна доставка в дните на извънредното положение е на камион Scania P250 с хладилен фургон на фирма Ивима 8, която ще го използва за дистрибуция на суровини за хлебопекарство и
сладкарство.
Scania P250 с хладилен
фургон за дистрибуция

Доставките на CNG камиони като този на
снимката са важен фокус от дейността на Scania

ТУРБОТРЪКС БЪЛГАРИЯ
От Турботръкс България избраха да ни
информират за доставка, направена точно по Великден, в трудните условия, когато София беше блокирана. Тази доставка
потвърждава факта, че когато се положат
необходимите усилия, могат да се преодолеят много препятствия. Поръчката е за 11
нови камиона и е направена през февруари тази година.
Камионите са за фирма, която вече 20
години е на българсия пазар и е известна
на пазара като Хойер България ЕООД, специализирана е в превоз на течни и насипни хранителни продукти. „От януари 2020 г.
фирмата ни вече е част от нова групировка
– H&S group, чиято основна дейност е превоз на течни хранителни продукти, с централа в Холандия, и планираме скоро – до

края на тази календарна година да се появим на пазара с новото си име H&S Bulgaria,
обясни Елена Симеонова, управител на Хойер България ЕООД. Затова и новите камиони вече са брандирани с новото лого. Важен е и цветът на автомобилите – син, защото това е фирменият цвят на H&S group.
Тази доставка е част от планирана подмяна на автопарка. „Работили сме с различни марки, като сме имали и DAF. Причината да изберем отново DAF e, че сме доволни от сервизното и гаранционното обслужване, търговските условия и добрите
партньорски отношения с Турботръкс България“, каза още Елена Симеонова
Доставеният модел на DAF XF 450 FT
вече се е доказал с качествата си и с доброто си съотношение цена/качество.

Доставки на 11 влекача от флагмана DAF
XF навръх Великден – дори и на снимката
е спазено социалното разстояние
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Доставка
на 2 броя
зърновозни
самосвални
полуремаркета
ZASLAW – 54 и
55 куб. м.

CTE TRAILERS БЪЛГАРИЯ
CTE Trailers България се е ориентирала към пазара на ремаркета за селското стопанство. По време на извънредното положение тя е доставила на
фирма Транс Цимент 2 броя зърновозни самосвални полуремаркета ZASLAW
с обемни капацитети 54 и 55 куб. м.
Шасито на зърновозите е с лека конструкция, то е поцинковано и е изработено от стомана с повишена здравина DOMEX 700 MC. Ето малко повече
данни и за товарния отсек:
)) подът е от устойчив алуминиев материал 5083 с дебелина 7 mm,
)) странични стени са изработени от алуминиеви профили, дебелина 30 mm
)) 3 греди, закрепващи страничните стени, сгъваеми,
)) задно затваряне: комбинирани врати, 50:50, 2 зърнени улея, пълно разтоварване с отворени врати и затворено брезентово покривало, система с
отворен капак и затворено брезентово покривало,
)) прибиращ се настрани във вид на ролка брезент 680 gr/m2 в цвят RAL 9006
сребрист, снабден с алуминиева тръба,
)) подсилени странични стени,
)) допълнително заварен товарен отсек.

KRONE БЪЛГАРИЯ
Световната пандемията е факт, но факт
са и доставките на нова техника за клиентите на Кроне България. Шест нови, високообемни хенгера ще попълнят автопарка на дългогодишен партньор на фирмата в края на месец май. Техническата спецификация е изготвена изцяло според изискванията на собственика на оборудването, като включва компоненти, свързани със спецификата на неговата дейност. Товарните помещения са с размери
7,70 м/7,70 м, като ремаркетата са с централно разположени оси и гуми R 17,5, за
да бъде постигната максимална вътрешна
височина.
Според Кроне България рецесията не
е така осезателна в областта на селското стопанство. Пазарът на полуремаркета

Кроне България се включва на пазара на
зърновози с 5 полуремаркета Benalu

пригодени за превоз на зърно и слънчоглед
е в своя пик. По време на извънредното положение у нас Кроне България реализира
доставка на пет полуремаркета от премиум
марката Benalu. Тази марка е лидер в производството на олекотени, изцяло алуминиеви самосвални полуремаркета, които
намират широко приложение в транспорта
не само на насипни товари, но и при палетизираните стоки. Правият челен борд, вътрешната ширина от 2,48 м и подсиления
под при доставения модел Optiliner дават
възможност на собствениците да превозват зърно в едната посока и да върнат композицията с конвенционален, палетизиран товар. Според Николай Бонев от Krone
Bulgaria, купувайки това оборудване, собствениците са заложили на печеливша-

та комбинация от ниско тегло, висок обем
и безкомпромисно качество. Условия, на
които полуремаркетата с марка Benalu отговарят напълно.
Пазарът на хладилни полуремаркета също не е засегнат толкова сериозно и
Кроне България ще осъществи доставката
на пет ремаркета Krone CoolLiner MT + DS.
Интересното при тях е, че те не само могат да се ползват на две температурни , но
също така и на два етажа. Ремаркетата ще
бъдат снабдени със сертификат за превоз
на фармацевтични продукти.
Доста интересна доставка, която предстои през юни, е на фургон за превоз на
специализирани товари. Полуремаркето
ще бъде с две оси на R19.5 , предвидено за
влекач Мега, и полезна височина 2865 мм.

Доставка на шест нови
високоокообемни хенгера

5 хладилника CoolLiner MT + DS
– могат да се ползват на две
температури и на два етажа
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SCHMITZ CARGOBULL BULGARIA
За ситуацията и направените доставки ни разказа Георги Цветков, управляващ директор на Schmitz Cargobull България: „След
обявяването на извънредното положение и затварянето на държавните граници на Република България и страните в Европа доставките на полуремаркета бяха на практика много трудно осъществими. Поради редица противоепидемични мерки в държавите в Европа и България изпращането на шофьори до заводите производители за получаване на нова техника беше почти невъзможно. Също така беше ограничена и регистрацията на нови превозни
средства. Друга причина за затруднените доставки възникна след
затварянето на повечето заводи на производителите на камиони
и преустановяването на издаванията от тяхна страна.
Тази криза, за съжаление, се отрази на издаванията на полуремаркета и на Schmitz Cargobull, като искам да отбележа, че нашите заводи не спряха – те произвеждаха полуремаркета, макар
и с намален до минимум капацитет, и ние имахме възможността
за издаване. Благодарение на разрешеното движение на влекачи,
прибиращи се към България след приключване на техните ангажименти в Европа, успяхме да доставим определена бройка нови
полуремаркета. Някои от нашите клиенти, които имат свои бази в
Европа, процедираха по следния начин: оставяха теглените от тях
полуремаркета в базата си и с освободения влекач придвижваха
новото полуремарке от завода до България.
След възобновяването на производството и доставките от

През март са доставени 39
броя бордови полуремаркета,
а през април – 33 броя

страна на производителите на камиони беше възприета практика
по изпращането на двама шофьори с един влекач от България към
завода производител, като единият от тях получаваше новия влекач и новото полуремарке.
Благодарение на постоянния контакт с нашите клиенти и взаимно положените усилия през март месец осъществихме доставка на 39 броя полуремаркета, а през месец април – на 33 броя.“

TECHNO-TRAILERS / JANMIL
През май Лъчезар Митев, представител
на JANMIL, предаде ново самосвално полуремарке на транспортната фирма Стох
Транс. Собственикът на фирмата, специализирана в превоз на насипни товари и основно – зърнени култури, Стоян Найденов
получи ремаркето и „флашка на клиента“
– USB с цялата сервизна и търговска документация около сделката, доставката и бъдещото обслужване на полуремаркето. Решили сме да работим така, без документация на хартия, обясни Лъчезар Митев.
Доставеното самосвално полуремарке
е с алуминиев кош с полезен обем 50 куб.
м. Собственото тегло на олекотеното превозно средство е 6500 кг при полезен товар от 28 000 кг. Прикача се към лафет с
височината 1150 мм. Вътрешната височина на коша е 2150 мм, а външната на полуремаркето – 3700 мм. Съответно вътрешната ширина е 2440 мм, при 2550 мм външен габарит. Вътрешната дължина на коша
е 9150 мм, а външната на полуремаркето –
10 150 мм. Рамата е изработена от стомана DOMEX. За постигане на ниско собствено тегло кошът е изработен от подсилени

немски алуминиеви профили FUDICKAR.
Подът е с дебелина 7 мм, като в задните 3
метра е подсилен до 10 мм. Задни врати са
с двустранно отваряне – странично и люлка, и са оборудвани с два люка за контролирано разтоварване. Специално изискване на клиента е било джантите да са алуминиеви за постигане на още по-ниско тегло и първата и третата ос на ремаркето да
са повдигаеми – тип „боге“, което снижава
разхода на гориво при празно ремарке или
непълно натоварване на ремаркето и пести пари от тол такси.

В началото на април българският представител на марката достави първото си
полуремарке у нас. Това беше 28-кубиково самосвално полуремарке HALF PIPE с
кош от HARDOX за превоз на инертни материали.
Според собственика Стоян Найденов
изборът им е паднал на JANMIL заради високото качество на вложените в полуремаркето компоненти и материали и добрите комплексни условия, предложени им от
представителя на марката.
Поредната
доставка
на Janmil в
България
– ново
олекотено
самосвално
полуремарке
с алуминиев
кош с
полезен обем
50 куб. м.

UNITRAILER / KOEGEL, MEILLER

Една от интересните доставки – 10 бр.
самосвални полуремаркета Meiller

За доставките на представителя на Kögel и Meiller ни разказа
Невен Бончев: През последните два месеца пазарът на прикачна
техника бележи значителен спад по отношение на нови поръчки
и запитвания. Доставките, които извършваме, са основно в следствие на поръчки отпреди въвеждането на извънредното положение – например 10 бр. самосвални полуремаркета Meiller за голяма пътностроителна компания. При международния транспорт
свиването на търсенето е по-осезаемо, като доставяме единични
бройки полуремаркета Kögel, също по сделки от началото на 2020
г. Реалният спад ще бъде отчетен в регистрациите на нови полуремаркета и ремаркета през третото тримесечие. Пак тогава очакваме и се надяваме и на постепенно възстановяване на пазара.
юни 2020
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НОВО В BG
WIELTON БЪЛГАРИЯ
Калин Цветков от Вилтон България определено беше доста зает
със срещи с клиенти и ни отговори в
последния момент, но отговорът му
е пълен с оптимизъм.
„Освободени от тягостните
мерки на извънредното положение, можем категорично да кажем,
че трябва да имаме една „корона“
наум, когато си правим планове за
бъдещето. Пандемията ни постави
За първото четиримесечие на 2020 г. WIELTON е на второ
в ситуацията на крайна неизвестмясто по регистрираните нови полуремаркета в България
ност, като едновременно постави
на масата както притесненията ни
относно собственото ни физическо оцеляване, така и опасенията за които използваме услугите на международни куриерски фирми
за безпрепятствено продължаване на работата ни – оцеляването – учудващо и за нас пристигаха навреме, предвид информацията
на бизнеса.
за километрични опашки по границите.
Но както знаем всички, двугърбите камили имат способността
Втората седмица се сблъскахме със страха – броячът на зарада издържат много дълго време без храна и вода чрез приспосо- зени и починали от Ковид-19 в цяла Европа стремглаво увеличабяване към условията. Така и ние от WIELTON, под логото на ками- ваше числата. Клиенти и партньори се обаждаха, че шофьорите
лата, успяхме бързо и навременно да се приспособим към рязката им отказват да пътуват от страх да не се заразят при пътуването и
промяна в обстановката за осъществяване на бизнес дейността ни. така да навредят на своите деца, родители или възрастни роднини.
Първата седмица премина с рязко намаляване на обаждания- Други се страхуваха, че могат да попаднат под мерките за карантита от клиенти – и те, както и ние, все още не осъзнавахме и не ис- на в чужбина и така да не могат дълго време да се завърнат. Стракахме да повярваме, че това ни се случва. Доставките на полуре- хът от неизвестното беше взел връх.
маркета си вървяха по план – те се осъществяват или от логистикаГолямото предизвикателство дойде след съобщението, че прота на завода, или клиентите изпращат свои шофьори с влекачи, или изводствените цехове в цяла Полша затварят до второ нареждане.
от други наши клиенти и партньори – транспортни компании, които Прекъсването на веригата на доставки на компоненти от цяла Евприбират влекачи към България. А доставките на резервни части, ропа наложи производството и в завода във Виелун да преустанови работа. Това прекъсване неминуемо доведе и до забавяне в сроковете на производство. Заводът обяви настъпването на форсмажор, а светът сякаш беше спрял да функционира. Наша отговорност и ангажимент към нашите клиенти е да комуникираме с тях
и добрите и лошите ситуации, в случая – забавените доставки по
време на пандемия на онези поръчки, които все още бяха на производствените линии. Клиентите реагираха с разбиране на забавянето, тъй като реално и те бяха в същата ситуация на неизвестност и застой. Пандемията блокира света. Опитвахме се буквално да гадаем и да търсим правилните отговори на въпросите, които сами си задавахме – ами сега? до кога? какво да правим? как да
постъпим? как да помогнем на клиенти, изпаднали в затруднение
поради пандемията?...
Междувременно страните в Европа облекчиха мерките по отношение на придвижването на стоки през границите им и съответно
отпаднаха и притесненията и неизвестните за доставките на нашите стоки – полуремаркетата.
С времето и хората се успокоиха – шофьорите пътуваха безпроблемно, и успяхме да доставим на клиентите готовите произведени ремаркета.
Това, което ни се случи, ни свари неподготвени, но успяхме бързо да преодолеем трудностите и да съумеем да работим без прекъсване.
С радост слушахме новините за постепенното възобновяване
на прекъснатите производства в заводите в Европа. Колелото се
завъртя и WIELTON също възобнови производствените си процеси. С оптимизирани планове и работни процеси, производството
и доставките (които реално не са спирали) вървят с обичайния си
интензитет.
Поглеждайки към официалните статистически данни от първото четиримесечие на 2020 г. за регистрираните нови транспортни
средства в България, WIELTON се изкачи на призовото второ място.
Доставки по време на пандемия имаше, но заради социалната
изолация ни липсваше личният контакт с клиентите – личните разговори и срещите. Въпреки всичко ние бяхме на разположение по
всяко време, реагирахме бързо в решаването на различни казуси
по отношение осъществяването на доставките и тази наша отдаденост към работата и клиентите се отплаща и ние вървим напред.
Продължаваме напред! Корона, чао, чао, чао!  K
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Новото поколение MAN TGS

През февруари тази година MAN представи най-амбициозния си проект за последните 20 години –
обнови наведнъж цялата си гама камиони – TGX, TGS, TGM, TGL. После дойде пандемия, световен
lockdown, спиране на заводи, сривове на икономики... Но новите модели са готови и макар и с
няколко месеца закъснение те ще дойдат на пазара. И е добре да знаем какво ново ще ни донесат.
Веднага след премиерата представихме в списание КАМИОНИ новите TGX. Затова днес специално
ще ви разкажем повече за среднотежката гама MAN TGS
Снежина БАДЖЕВА

П
VIDEO
юни 2020

ри разработката на новото поколение камиони MAN се фокусира върху водачите и
техните ежедневни транспортни задачи. А
транспортните задачи са изключително разнообразни. Затова, за да може да предложи винаги най-подходящия камион за всяка задача, новите камиони на MAN са проектирани на модулен принцип.
Специално новият MAN TGS е предназначен
за тежкотоварни задачи в строителството, дистрибуцията и комуналните услуги. Този модел
най-често се предлага с по-тесни кабини, защо-

то при неговите типични приложения най-важни
са ниското собствено тегло и много добра видимост. По отношение на двигателите MAN предлага TGS с два варианта на двигатели – D26 или
D15, които покриват мощности в диапазона от
330 до 510 к.с. Вграждат се най-новите модификации на тези двигатели, отговарящи на нормите
Евро 6d, и след всички направени настройки тези
агрегати са значително по-икономични от предшествениците си.
MAN TGS е и „царят“ между новите лъвове, що
се отнася до колесни комбинации, защото той
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може да предложи всичко – от „стандартни“ 4x2
и 6x2 влекачи и шаси кабини през класическите 6x4, 8x2 и 8x4, приложими в различни сектори, до специалистите по особено трудни терени
със задвижване на всички колела 4x4, 6x6, 8x6
или 8x8. Ако ще използвате MAN TGS основно
по павирани пътища, а само от време на време
ще ви е нужно по-добро сцепление на по-трудни терени, тогава MAN HydroDrive – хидростатичното задвижване на предните колела, може
да се комбинира с 2-, 3- или 4-осен MAN TGS.
Този подход дава отлично сцепление, когато е
нужно, а същевременно е по-евтино и по-леко
решение в сравнение с пълноприводните варианти. MAN HydroDrive може да се активира във
всеки момент, в който е необходимо, само с натискане на един бутон.
Разнообразните конфигурации на TGS обхващат превозни средства с общо тегло от 18
до 41 тона.

Нови кабини
Новото поколение камиони на MAN идва с 8
различни кабини. По-големите кабини с широчина 2,44 м, означени като GX, GM и GN, се използват най-вече при международен транспорт
на дълги разстояния.
В сегменти като строителството, градската
дистрибуция и транспорта с цистерни за кабината са важни няколко фактора – ниско собствено тегло, оптимална видимост, удобно и ергономично влизане и излизане, тъй като това се налага често. За да отговори на тези важни фактори, MAN е разработил и нови кабини с широчина 2,24 м, които са приложими за сериите TGL,
TGM и TGS.
Специално TGS се предлага с три вида кабини с означения FM, FN и NN. Ето какво се крие
зад тях.
Новата FM кабина е с широчина 2,24 м, за да
отговори на гореспоменатите изисквания, но
като дължина (2,28 м – като тези за международен транспорт) и височина (2,04 м – средно висок покрив) предлага и добър комфорт за спане
и живот в кабината. Както и по-големите кабини
за международен транспорт, тя предлага външни багажни отделения, достъпни и отвътре, както и многобройни други отделения за багаж.
Новата ниска кабина FN предлага същите удобства, но е с по-нисък покрив – 1,74 м.
Вероятно новата NN кабина ще е най-често
избираният вариант за MAN TGS – тя е подходяща за типичните приложения за самосвали и
бетон-миксери. Независимо от компактната си
дължина от 1,88 м, тя също предлага достатъчно
пространство зад седалките, където могат да се
поставят работни дрехи и инструменти. Стълбичка за достъп (опция), стандартната платформа за стъпване над лявото колело и дръжка за хващане на покрива позволяват безопасно
и удобно оглеждане на товара в надстройката.
Новите кабини, които могат да се монтират на
средновисоки и високи шасита, са оборудвани
и с метална броня, разделена на три части. Това
позволява по-лесна смяна само на някоя от частите в случай на повреда. Допълнително практическо удобство са гъвкавото най-долно стъпало към кабината, както и подсиленото удължение на вратата, защитава стъпалата от удари.

Стълбичка за достъп (опция), стандартната платформа за стъпване над
лявото колело и дръжката за хващане на покрива позволяват безопасно и
удобно оглеждане на товара в надстройката.

Новите MAN TGS се
предлагат с 3 различни
вида кабини

Новите кабини са оборудвани и с метална
броня, разделена на три части, което
позволява по-лесна смяна само на някоя от
частите в случай на повреда

Новото поколение камиони MAN – проектът в цифри
Въвеждането на новото поколение камиони MAN е най-амбициозният проект
на фирмата за последните 20 години:
)) 12 000 000 работни часа общо по проекта
)) 4 000 000 тестови километра
)) 2 800 000 реда софтуерен код
)) 167 000 работни часа за новия дизайн
)) Около 22 000 нови номера на части
)) 3000 цвята на кабината се предлагат като стандарт
)) 2100 служители от MAN са работили по проекта
)) 8 различни кабини
)) До 8% по-нисък разход на гориво
)) 4 гами: MAN TGX, TGS, TGM или TGL
)) 1 екип: 36 000 работещи в MAN Truck & Bus
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Ново работно място
Всички нови модели на MAN предлагат ново работно място, в
което е вложено много мисъл за удобството и за прецизността на
детайлите. От краткия си личен опит мога да кажа, че първото усещане от сядането в новата кабина на MAN е за удобство и комфорт.
За водача това усещане е на подсъзнателно ниво, но за да се постигне този резултат, са били необходими много часове дизайнерска работа и изследвания, така че взаимодействието между човека и машината да се случва по възможно най-естествения начин.

Инструменталното табло
Новият панел с инструменти е изцяло дигитален,
ясен и лесен за разчитане. 12,3-инчовият дисплей с
висока резолюция и без отблясъци предлага нов начин на визуализация. Вляво е скоростомерът, а вдясно – оборотомерът с познатия си класически изглед. В централната част остава допълнително място за друга информация, която е пред директния поглед на водача.

MAN EasyControl
Умно позиционирани бутони за управление на вратата откъм водача. От тях може да се затвори плъзгащият се покрив, да се включат светлини, да се стартира двигателят за разтоварване при самосвали, да се
включат аварийни светлини при дистрибуторски задачи в градовете, докато водачът е извън кабината.
Всеки бутон е маркиран различно, така че водачът да
може да го открие и без непременно да го вижда.
Клиентът може и да избере какви функции да задействат бутоните на вратата в зависимост от спецификата на работата на камиона.

MAN Driver App
Безплатно удобно приложение за смартфони, позволяващо и дистанционно управление на редица функции.

Ново многофункционално
кормило
Удобно и функционално комбиниране по функции на бутоните на кормилото, като почти всички
бутони изпълняват само по една функция. Изисква
се минимално движение на ръцете за работа с тях.
Има значително по-големи възможности за настройка на позицията на кормилната колона – 110
мм във височина и от 20 до 55 градуса на наклона.
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ПРЕМИЕРИ » НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ MAN TGS
Превключвателят на предавките
Превключвателят на предавките е нов и на ново място – многофункционално лостче, разположено вдясно от кормилото. От него се избира
и режимът на работа и се активират моторната спирачка или ретардерът.
Паркинг спирачката е нова и електрическа и се задейства от превключвател, разположен вдясно от панела с инструменти.

Централната конзола
Дисплеят на централната конзола е висококачествен, с малко отблясъци и висока резолюция. На него се показва информация, свързана с помощните системи за водача, като тримерно изображение
на самия камион, на изпреварваните превозни средства или на тези
пред камиона. Тази информация е винаги видима и се измества вляво
или вдясно в зависимост от друга допълнителна информация, която
да се покаже – например менютата за проверка на камиона, настройки, известия, данните за стила на каране на водача, както и времената за шофиране и почивка и изминатите километри. Водачът може да
„извика“ и някои важни за камиона настройки – например регулиране
на светлините чрез бутон, разположен вдясно зад кормилото.

MAN SmartSelect –
най-иновативната технология

MAN медийна система
Това е един от акцентите в новото поколение камиони MAN. Тя комбинира
съвременно радио и система за забавление. Информацията от нея също се показва на дисплея на централната конзола. Има няколко опции за свързване на
телефони или таблети през USB/AUX или Bluetooth. Водачите могат свободно да телефонират по време на движение благодарение на вградената опция
за Bluetooth връзка с мобилни телефони и интегрираната hands-free система.
Има вградени и функции за навигация, отчитаща спецификите за камиони.

Ново поколение седалки
То е разработено и проектирано от MAN в резултат на множество проучвания сред водачи и
хиляди километри тестове. Нова характеристика е примерно интегрираната настройка на височината на предпазния колан в моделите с въздушни ресори. Възможностите за настройка на
седалката напред и назад са увеличени с 50 мм,
а обхватът за настройка във височина е 120 мм,
така че всеки водач може да намери идеалната
си позиция.

MAN целенасочено избягва използването на сензорен екран на централната конзола. По няколко причини – когато избира функции, водачът естествено следи
движението на пръста си и се разсейва повече, а това не
е безопасно, освен това дисплеят се достига по-трудно и при движение не е толкова лесно да се избере исканата функция. Затова всички функции и менюта, които се показват на този дисплей, се управляват от т.нар.
SmartSelect. С него се работи лесно на принципа на
компютърна мишка и освен това той е на нивото ръката
на водача, която може естествено да се отпусне върху
него. За да се улесни достъпът до седалката на пътника, MAN SmartSelect се прибира навътре.
Към момента това е уникална концепция за сектора
на камионите, като същевременно водачът има достъп
и до класическите бутони за някои функции.
По този начин MAN SmartSelect предлага интуитивна и бърза работа с минимално отклонение на вниманието на водача.

Най-луксозният модел предлага и лумбална опора, настройка за раменете и подпора за
главата. Седалката предлага настройка на височината на 9 нива в зависимост от теглото на водача и има функция за запомняне на позицията.
Вертикалното отклонение по време на движение
може също да се настрои индивидуално на 7 различни нива или да бъде изключено изобщо.
Всички седалки имат т.нар. печат за качество Aktion Gesunder Rücken e.V. (Кампания за поздрав гръбнак).
K
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E-MOBILITY

Sisu 900+
Hybrid

Подобрете
флота си

Светът на превозните средства прилича на
този на облеклата: конфекцията покрива
огромната част от пазара, но съществуват и
производители, които работят „по мярка“ и
създават специални продукти

и отведете своите
операции
на по-високо ниво

Усъвършенстваният софтуер разпределя оптимално
мощността и управлява системата най-ефективно
Разберете как свързването на вашите камиони,
ремаркета и водачи позволява по-лесни, поекологични и по-безопасни операции
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E-MOBILITY » SISU 900+ HYBRID

Ф

инландската компания
Sisu е от втората категория: в почти 90-годишната си история се е утвърдила като специалист в разработването и производството на
камиони и военни транспортни
средства. Думата sisu в езика
на страната има смисъл на упоритост, устойчивост, издръжливост и решителност в преследване на поставената цел. Отговаря на характера на компанията, която толкова десетилетия
създава тежкотоварни автомобили за специфичния северен
пазар. А доверието, спечелено у
дома, създава условия и насърчава и експорта в други страни.
Както сочи името, този четириосен модел на Sisu, създаден за работа с голямо натоварване, е с хибридна система. Тя
е паралелна и дава възможност
поотделно или едновременно да се използват дизеловият
двигател и електродвигателят.
Дизеловият агрегат е 15,6-литров 6-цилиндров редови мотор
на Mercedes-Benz с максимална мощност 625 к.с. и въртящ
момент 3000 Нм при 1100 об./
мин. Електрическата задвижваща система Editron на Danfoss
e с мощност 250 кВт (почти 340
к.с.) и капацитет да съхранява
1 кВтч електроенергия. Системата Editron, изцяло проектирана и произведена от Danfoss,
се сочи като най-съвършената и
сложна система за електрическо задвижване, с максимална
ефективност и ограничено тегло
и размери. Усъвършенстваният
ѝ софтуер разпределя оптимално мощността и управлява системата най-ефективно.
Предавателната кутия е
18-степенна Eaton Fuller 22918B
с предавателни числа от 14,4 до
0,73 и 4 предавки за движение
назад.
Великолепен резултат е постигнат с общия въртящ момент: почти 1500 Нм още при
50 об./мин, който стремително
се увеличава над 350 об./мин,
при 500 вече надхвърля 3000
нютонметра и заедно с този на
двигателя става 3600 при 950
завъртания на коляновия вал в
минута – стойност, която се запазва до близо 1800.
С такива блестящи възможности не е за учудване, че при
натоварване като това на снимката, разходът на гориво и емисиите спадат с до 20 на сто. K
Зоран САМАРДЖИЧ

Дори при натоварване като това
на снимката, разходът на гориво
спада с до 20 на сто

„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 полу-ремаркето 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

юни 2020

29

30

ИНТЕРВЮ

Томас Хилзе, бранд президент на IVECO:

Ние сме неудържими
Интервю на
Джаненрико ГРИФИНИ

юни 2020

– Господин Хилзе, как превръщате стратегията Transform 2 Win на CNH Industrial в реалност? Коя част от нея въвеждате първа? Как
на практика се подготвя IVECO за разделянето на компанията на две отделни организации през следващата година?
– Най-важното е, че стратегията ни остава в
сила. Нищо не се е променило въпреки безпрецедентната ситуация, в която се озовахме. Имаме дългосрочен проект – времевата му линия
може да се промени малко, но крайните цели остават. Определено все още изпълняваме в срок
всички необходими дейности.
CNH Industrial се подготвя за разделянето и
работи върху изграждането на новия бизнес, неговите структури и процеси. Поради настояща-

та ситуация основният ни фокус временно се насочи към кризисния мениджмънт, но стратегията
остава в сила и продължаваме с нея. От гледна
точка на IVECO стратегията ни Transform2Win изобщо няма да се променя. Развитието на нашето продуктово портфолио се движи с бързи темпове и вървим по план. Това, което постигнахме
само през последната една година, е невероятно. През април 2019 г. представихме новия IVECO
Daily – от един изключителен автомобил направихме още по-добър, с усъвършенствани системи за помощ на водача и за свързаност. След
това през юли показахме новия IVECO S-WAY,
който според мен изненада целия бранш и нашите клиенти. Това е превозно средство, проектирано според нуждите на клиентите ни и отзивите
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за него бяха абсолютно положителни. В края на
миналата година обявихме сътрудничеството си
с Nikola за производството на водородни и акумулаторни електрически камиони. Мисля, че отново изненадахме бранша с този ход и със забележителната скорост на развитието на проекта
– само три месеца след като подписахме споразумението, представихме първия ни прототип.
Приятните изненади ще продължат и тази година, когато ще пуснем IVECO T-WAY. Това е нашето превозно средство за офроуд, което се явява
и наследник на Trakker.
Така до края на годината ще имаме изцяло
обновено продуктово портфолио във всички сегменти. Друга част от стратегията ни е обновяването и реорганизацията на цялата ни сервизна мрежа, което се вписва в препозиционирането на нашата тежкотоварна линия. Ние създадохме мрежа от специализирани станции за тежкотоварни камиони в цяла Европа, за да доставим високопрофесионално обслужване на нашите клиенти и да увеличим максимално продължителността на живот на техните превозни средства. И те работят много добре. След това, разбира се, продължаваме да сме фокусирани върху качеството на производство, което драстично
се подобри.
Не на последно място е и квантовият скок в
свързаността, който ще играе ключова роля за
осигуряването на най-добрите възможности за
управление на TCO и автопаркове за клиентите
ни. Вече разполагаме с най-съвременната инфраструктура и най-висококачествените продукти. С времето ще стартираме допълнителни функции за свързване, непрекъснато ще вдигаме летвата на предимствата, които получават
нашите клиенти. По принцип Transform2Win ще
създаде On-Highway компания, фокусирана върху камиони и силови двигатели, базирана на солидната стратегия, която IVECO следва през последната година. Дори кризата няма да ни спре.
Както гласи и мотото на нашия бранд – „Ние сме
неудържими“, и COVID-19 няма да ни спре.
– Основен приоритет за IVECO е пазарното препозициониране на тежкотоварните камиони. Смятате ли, че новият IVECO S-WAY –
както в дизеловата му версия, така и моделът
на втечнен природен газ – е правилният продукт за постигането на тази цел? Какви отзиви получихте досега от клиентите на IVECO в
Европа?
– Да, IVECO S-WAY е правилният продукт. Отзивите, които получаваме от нашите клиенти, ни
носят увереност, че това е така. Те виждат напредъка в разработките на приложенията на IVECO
за тежкотоварни превози. Нещо повече, големите ни клиенти с автопаркове, които се преместиха при други марки, сега пак се връщат при нас
по две основни причини. Първата е, че те харесват IVECO S-WAY, продуктовата му концепция,
кабината, която е сред най-добрите на пазара, и
като цяло отлично изглеждащия камион. Втората
причина е, че ние сме лидер в LNG технологията
с втечнен природен газ. Това е решение, което
развиваме активно през последните 20 години.
Шофьорите също много харесват IVECO
S-WAY, постоянно говорят за това в социалните
медии, където дискусията е много активна. Цялата тази обратна връзка, която получаваме, е
свидетелство, че сме на правилния път в разви-

тието си. Това се потвърждава и от нашия пазарен дял: преди кризата през първите три месеца на 2020 г. увеличихме дела си на европейския
пазар с около 2%. Това е забележително постижение в един силно конкурентен сегмент. Нещо
повече, това е само началото, защото IVECO SWAY все още е в началната фаза на пазарното
си позициониране. Превозното ни средство на
втечнен природен газ от второ поколение идва,
което ще гарантира бъдещото технологично подобрение на LNG Stralis. Тази година ще представим и версия с десен волан, за да завършим цялата гама в семейството на IVECO WAY.
За щастие приключихме с публичните събития около новия IVECO S-WAY преди кризата с
COVID-19. За клиентите ни е от първостепенно
значение да изпробват камиона лично, да седнат зад волана и да придобият истинско усещане за него – нашите шофьори живеят в камиона!
Ние успяхме да им осигурим това преживяване:
организирахме около 130 събития в цяла Европа,
на които присъстваха около 20 хиляди души. Това
не би било възможно в настоящия момент. Когато ситуацията със здравето и безопасността позволи на нашите дилъри да отворят отново своите
шоуруми, съм уверен, че ще продължим да привличаме все по-голям брой клиенти.
– Какво ще кажете за биовтечнения природен газ LNG, правилното решение ли е да започнете енергийния преход от традиционния
камион с дизелов двигател към хибридни и
електрически камиони?
– Вярвам, че био-LNG ще бъде нашата ракета носител, с която да достигнем Луната. Това
е единствената налична алтернатива с нулеви
емисии на пазара. През последните 2 години видяхме приблизително 2,5% от пазара на тежкотоварни камиони да преминава към технологията за втечнен природен газ. Вярвам, че този дял
ще нарасне до 5% в средносрочен план и до 10%
през следващите 10 години.
Причината за този растеж със сигурност е

Новият IVECO S-WAY
бе представен през
юли 2019 г.

„...Transform2Win
ще създаде OnHighway компания,
фокусирана върху
камиони и силови
двигатели, базирана
на солидната
стратегия, която
IVECO следва през
последната година“
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ваме в екологичните и икономическите предимства на природния газ, те вече знаят това и сами
идват при нас!
Вярвам, че след периода на COVID-19 този
преход ще се ускори. Мисля, че сега трябва да
инвестираме в технологиите и процесите, които
ще ни отведат в бъдещето. В IVECO работим много усилено с автомобилната асоциация и с правителствата на отделните държави, за да използваме кризата като катализатор на новите технологии.
В IVECO ще се възползваме напълно от тази
възможност. В края на 2020 г. ще разширим портфолиото си благодарение на нашето сътрудничество с Nikola. Ще представим електрически камион, който ще бъде последван от версия на водород.

Nikola Tre влезе в кожата
на IVECO S-WAY в края на
миналата година

„Изцяло
електрическите
камиони ще
представляват малък
сегмент от пазара,
а водородът ще
играе важна роля...,
това е бъдещето!
И ще има пазар за
LNG не просто като
междинно решение...“

юни 2020

разширяващата се инфраструктура за зареждане с втечнен природен газ в цяла Европа. Към
момента имаме около 217 станции, а планът е да
достигнем 450–480. Абсолютно ясно е, че след
10 години ще има повече възможности за избор
на тежкотоварни камиони: те няма да са само на
дизел, водород или втечнен природен газ. В Европа ще има различни решения, в зависимост от
различните приложения за клиенти и от подхода
към енергийния баланс, който различните държави ще предприемат.
Изцяло електрическите камиони ще представляват малък сегмент от пазара, а водородът ще играе важна роля – няма абсолютно никакво съмнение, това е бъдещето! И ще има пазар за LNG не просто като междинно решение, а
като валидна алтернатива, предоставяща много
интересни икономически възможности.
Много важно е да се каже, че био-LNG ще донесе огромна промяна в пазара. През последните шест месеца видяхме енергийни компании да
правят изявления по тази тема. Например Shell
обявиха, че делът на биовтечнен природен газ
в компанията за в бъдеще ще представлява до
30% от предлагането на втечнен природен газ.
Много интересно е да се види, че много компании са разработили свои собствени източници на био-LNG. Наблюдаваме нарастващ брой от
малки производители в Италия, Испания и Германия, които предоставят на клиентите ни възможност да управляват своите превозни средства на био-LNG. Така се генерират с 95% помалко емисии, отколкото при дизела, засега и
на същата цена. Това прави разликата: компании като Lidl и Carrefour, както и производители
на напитки, се качват на борда. Те искат да разширят зелените си автопаркове и приемат, че за
тях био-LNG е единственото възможно решение.
– IVECO и FPT Industrial се доверяват на газови двигатели от над 20 години. Как планирате да се възползвате максимално от лидерството в технологията за втечнен природен газ на IVECO на основните европейски
пазари? Искате ли да покажете на клиентите
си, че LNG е по-добър или поне равен на дизелов камион?
– Виждам пълна промяна в нагласата на нашите клиенти. Не е нужно повече да ги убежда-

– Как бихте коментирали резултатите на
IVECO за миналата година на основните европейски пазари?
– Постигнахме много добри резултати без
абсолютно никакво съмнение. IVECO продаде
125 000 превозни средства, от които около
100 000 са в Европа.
Справяме се добре и в сегмента на Daily, където сме пазарен лидер от 40 години. С пазарния си дял от около 12%, ние сме в много добра
позиция в сегмент, готов да продължи да расте.
След COVID-9 ще видим промяна в поведението
на клиентите с по-широко използване на интернет и цифровизация. А Daily е много добре позициониран да отговори на новите изисквания с
разширената си свързаност и предлаганите дигитални услуги. Вярвам, че пазарът за доставки
„последна миля“, както и малкият бизнес, бързо
ще се възстановят. И ние сме в силна позиция да
задоволим нарастващото търсене.
Eurocargo е отличен продукт и мисля, че ще
запази позицията си в специалните приложения
в обществените служби и военната среда.
Успехът ни занапред ще зависи от IVECO
S-WAY и IVECO T-WAY. Ние имаме 6% дял на пазара на тежкотоварни автомобили и почти докоснахме 8% през февруари тази година. Вярвам, че
2019 г. беше преломна година за IVECO, а 2020-а
ще бъде ударна, когато излезем от ситуацията с
COVID-19. Очаквам с нетърпение момента, когато ще пуснем на пазара и IVECO T-WAY.
– Можете ли да дадете прогноза за тази
година въпреки прекъсването на икономическите дейности, причинено от епидемията?
Има ли яснота как пазарът ще се възстанови,
когато пандемията приключи?
– Това ще зависи от развитието на ситуацията,
но всички ние се надяваме, че негативните ефекти ще бъдат краткосрочни. Към момента очаквам
пазарен спад от приблизително 30 – 35 процента спрямо миналата година. Вярвам, че когато
всички правителствени мерки бъдат извадени
„на масата“, пазарът ще се възстанови.
Не мисля, че отново ще станем свидетели на
случилото се през 2009 г. с шока, причинен от
фалита на Lehman. Банковата система е в добро състояние и правителствата вече реагират
по-бързо. Що се отнася до IVECO като компания,
която знае какво прави, ние научихме много от
последната криза и затова се чувстваме уверени.

ИНТЕРВЮ » ТОМАС ХИЛЗЕ, IVECO: НИЕ СМЕ НЕУДЪРЖИМИ

– Как IVECO подкрепя своите клиенти и
мрежите си за продажби и услуги в тези трудни времена?
– Нашите клиенти сега страдат, те се справят
с трудни предизвикателства. Те носят тежкото
задължение да гарантират здравето и безопасността на водачите си, докато шофьорите пътуват при засилен граничен контрол през европейските държави, докоснати от пандемията.
Правим всичко възможно да останем много
близо до нашите клиенти и да ги насърчаваме.
Ние се гордеем с нашите шофьори на камиони и
с механиците ни, които поддържат сервизите отворени, за да предоставят жизненоважни услуги.
Гордеем се с всички наши служители, които работят, за да осигурят на клиентите подкрепата,
от която те се нуждаят. Наистина сме благодарни на всеки човек, който е там и работи на първа
линия в тези много трудни времена.
Работим в много тясно сътрудничество и с Европейската асоциация на дилърите Gacie, за да
сме сигурни, че нашите дилъри разполагат с необходимите средства, за да преминат през тази
криза. Ситуацията варира поради различните
степени, в които държавите са засегнати от инфекцията и различните правителствени регулации. Така че ние взимаме решенията си индивидуално за всяка държава.
Вярвам, че като бранд в трудните моменти
трябва да подкрепяме нашите клиенти и партньори. Именно това прави един голям бранд – и
ние се стремим да бъдем такъв.
– Каква е ролята на свързаността и обвързаното с нея модерно обслужване за новата
продуктова гама на IVECO?
– Трябва да подходим към предлагането от
гледна точка на клиентите си. За тях оптималното време за работа и намаляването на оперативните разходи е от ключово значение.
Подкрепяме нашите клиенти като партньор,
а това не може да стане без професионални и
висококачествени услуги и без свързаност. Ето
защо през последните 18 месеца изцяло преработихме цялата комуникационна инфраструктура на нашите превозни средства. Вече предлагаме най-съвременните технологии с все повече услуги, които добавят стойност за нашите клиенти.

Тук се включват гъвкави договори за поддръжка и ремонт и други много интересни услуги, като
например консултации за горивото, за да помогнем на клиентите да намалят разхода си. Можем
да им демонстрираме как поведението на водача
влияе върху разхода на гориво и да дадем препоръки как да го оптимизират.
– Относно партньорството между IVECO
и Nikola: можете ли да очертаете подробно
следващите стъпки относно въвеждането на
електрически и хибридни камиони на пазара?
– COVID-19 няма да ни спре, работим усилено с нашите американски партньори. За щастие
съвременната комуникационна технология прави това възможно, така че да не се забавим със
сроковете.
Очакваме да започнем тестовете по график
по-късно тази година. Наскоро съобщихме, че
европейското производство на Nikola Tre ще
бъде в Улм, Германия. Вярвам, че това е много
интелигентен ход от наша страна. Градът е точно в сърцето на Европа и ключов хъб за снабдяване с водород, а Германия влага много средства в подкрепа на тази инвестиция. Много голяма част от нашия екип за разработка на тежкотоварни автомобили се намира в Улм.
В момента работим върху техническото развитие на камиона. В много напреднал етап сме.
По график трябва да имаме електрическа версия
на Nikola Tre през 2021 г. и версия с горивни клетки през 2023 г. Така че няма промяна в плановете
ни, искаме да бъдем неудържими!
– Електрическите и хибридните камиони
ще се продават в мрежата за продажби на
IVECO с бранда Nikola. Как според вас ще реагира пазарът?
– Мисля, че пазарът ще реагира много положително, защото ние сме партньори със значителна синергия. Nikola е пазарен лидер в технологията за горивни клетки в камиони. Така че
сме уверени, че в тяхно лице сме намерили партньор с предимство в тази област. От друга страна, ние сме в състояние да допринесем с нашия
45-годишен опит в производството, управлението и тестването на тежкотоварни камиони в Европа. K

Членове на международното
жури Камион на годината на
премиерата на европейския
Nikola Tre, разработен от
американците и IVECO

COVID-19 няма да
ни спре, работим
усилено с нашите
американски
партньори.
За щастие
съвременната
комуникационна
технология прави
това възможно...“
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И влекач, и трактор

Продажбите им не се измерват в хиляди, а конкретният пазарен сегмент все още е в начална фаза.
Потенциалните им купувачи са онези, които все още не са открили, че специално оборудваните
влекачи могат да заменят класическите трактори в много селскостопански дейности. При това – със
значително предимство, защото са значително по-евтини и могат да се движат и извън пътя, и по него

К

онцепцията за универсален камион, адаптиран към нуждите на селското стопанство,
е известна от 1948 г. с появата на първия
Unimog. В Европа сега само MAN и Tatra предлагат такива като собствени продукти, а не като
резултат от работата на независими партньори. Между другото, известната чешка марка ги
довършва напълно самостоятелно, на основната сборна линия в Копривнице. Някои от влекачите на Mercedes-Benz, преди всичко Arocs, успешно се приспособяват селскостопански работи от немската Paul Nutzfahrzeuge. Наскоро и
Iveco Trakker бе включен в такива трансформации. Няколко по-малки, основно германски компании правят същото с модели от портфолиото
на Mercedes-Benz и Volvo.
DAF (извън Tatra, които купуват кабини DAF CF
и двигатели Paccar), Renault Trucks и Scania нямат европейски агроверсии нито в своята гама,
нито в партньорство. Причината: все още слабото и териториално ограничено търсене. Основните пазари са именно Германия и страните от
Бенелюкс, а някои „селскостопански“ камиони
се продават в Австрия, Чехия и Словакия. В останалата част на Европа те буквално все още не са
открити, тъй като производителите им едва напоследък проявяват по-голяма амбиция в търсенето на потенциалните купувачи – главно на специализирани изложения, като Agritechnica, което
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се провежда в Хановер – всяка нечетна година,
на същото място като традиционното IAA.

Неоценен потенциал
По-ниска цена в сравнение с тракторите със
сравними мощности, по-голям полезен товар, поевтина експлоатация и поддръжка, по-компактни
размери, по-прости и удобни за работа и най-важното – по-универсални – това са основните характеристики на влекачите и соло камионите по
поръчка за селскостопански транспорт и обработка на земи. Предимството им пред тракторите
е най-убедително при транспортирането на полски култури, силаж, сено, слама... – от обработваемата земя до фабрики, складове, силози, депа,
съоръжения за преработка, биогазови инсталации, ферми... Тези разстояния стават все по-дълги, така че класическият трактор изостава от камион, който може да се движи и по полето, и по
обществените пътища. Нека добавим и по-висока скорост на агрокамионите към списъка с неоткрити потенциали. Тракторите се движат максимум с 60 км/ч. Предимство е и възможността да
бъдат използвани и за други цели извън сезона на
селскостопанските работи – например за зимно
почистване и поддръжка на пътищата или за специализиран транспорт в строителството, пътното
стопанство и комуналните дейности.

АЛТЕРНАТИВИ » И ВЛЕКАЧ, И ТРАКТОР
Какви са разликите
Агровлекачите се различават от класическите
си събратя по задвижването на всички оси (4х4,
или 6х6). Те имат по-здрав изглед, по-голям просвет, специални, често единични колела. Гумите им са със защитни слоеве с най-често срещан
размер 445/65R22 .5 отпред, с профил на тракторна гума и 600/50R22.5 отзад. Като допълнително оборудване получават системи за промяна на налягането в гумите, които се управляват
от кабината. Към броните се добавят тежести, за
да се балансира натоварването на предната ос.
Отстрани, под рамката на шасито, има резервоари за масло и мощни хидравлични помпи, които използват мощни вентилатори за охлаждане.
Най-сериозни са промените в задната част.
При повечето модели връзката на карданния вал
първо „влиза“ в раздатъчна кутия. Това механично задвижване е добро решение за прикачни машини с висока производителност. Разлика има и
в положението на седлото, като повечето производители предлагат височина на седлото от 1390
до 1410 мм като стандарт, но в някои достига и
до 1460 мм.
Важни елементи са теглича за класически ремаркета, както и оборудването за теглене на специални ремаркета – например за силаж, балиране и др. Необходими са и много електрически,
хидравлични и пневматични връзки.
Промени има и в интериора. Водачът разполага с възможности за контрол на хидравлично
оборудване и различни приспособления, а пакетът за преоборудване включва по правило и камери за наблюдение напред, назад и встрани.

Без трактори не може
Колкото и да са многостранни, „полевите“ камиони те все още имат някои ограничения и тракторите ще останат незаменими машини за много агрооперации. На страната на тракторите са
дълголетието, защото те нерядко се експлоатират до 50 – 60 години. Здравина, устойчивост на
усукване, по-висока проходимост по набраздени терени, хлъзгави склонове, наклони над 10%.

Влекач с полуремарке
срещу трактор с ремарке
При общо тегло на композицията от 40 тона
теглото на един агровлекач е 9,5 тона, а на класически трактор – 11 тона. В същото време масата на тегленото ремарке е съответно 30,5 тона
и 25,5 тона.
В допълнение към петте тона по-голяма теглителна способност на влекача немската специализирана компания amag GmbH изброява още няколко предимства на „селскостопанския“ влекач спрямо трактора при селскостопански транспорт. Композицията с влекач не се нуждае от допълнителни баласти отпред и отзад, тъй
като полуремаркето натоварва седлото и всички
оси на влекача достатъчно. При тестове влекачът
изразходва между 4 и 6 литра по-малко дизел на
час. Това означава 40 литра по-малко потребление за всеки работен ден и около 10 000 литра
по-малко на година. Разходите за редовна подмяна на гуми на трактор са няколко пъти по-високи, отколкото за влекач. Редовната сервизна
поддръжка и резервните части за влекача също

са значително по-евтини, като може да се разчита на по-широка сервизна мрежа, отколкото при
трактора ... И нещо, което не е за пренебрегване, комфортът за водача, колкото и да е модерен тракторът, все още много, много по-висок
във влекачите, дори и от по-старо производство.

IVECO Trakker AD 400 4x4
Agro Mover Transport

Trakker в полева версия
Iveco Trakker напоследък е сред камионите, на
които се възлагат селскостопански задачи. Пол
Nutzfahrzeuge представи своя версия на влекача Trakker AD 400 4x4 – Agro Mover Transport на
миналогодишното изложение в Agritehnica. Двуосният влекач е с междуосие от 3800 мм, автоматизирана трансмисия Eurotronic с 12 предавки (ZF AS-Tronic) и 12,9-литров дизелов двигател Cursor с мощност 331 кВт (450 к.с.). Компактните му размери – дължина от 6500 мм и височина приблизително 3600 мм, му позволяват да
се движи и маневрира в тесни пространства.
Trakker в този вариант е предназначен за теглене на всички стандартни селскостопански ремаркета и полуремаркета. Височината на връзката на седлото Jost от 1410 мм е оптимизирана за целта.
Допълнителното оборудване включва хидравлична система за отчитане на натоварването,
хидравлична помпа с голям дебит (120 см3), както и единадесет хидравлични връзки отзад. Техническото натоварване на осите е максимум 19,4
тона – до 9,0 тона отпред и максимум 10,4 тона
на задната ос.

Две агроверсии на Arocs
Доскоро Пол Nutzfahrzeuge използваше само
най-тежките камиони на Mercedes-Benz за пре-

Mercedes-Benz
Arocs 2051 AS 4x4
Agro Mover Work

юни 2020

35

36

АЛТЕРНАТИВИ » И ВЛЕКАЧ, И ТРАКТОР
FMX и Zetros също са в играта

Mercedes-Benz Arocs
2051 AS 4x4 Agro Mover
Transport

Volvo FMX540 4x4
Multitruck
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оборудването им в селскостопански версии. Те
си остават основна част от офертата, но гамата
вече е разделена на две „линии“ – за „Работа“ и
за „Транспорт“.
Версията Work, представена премиерно на
Agritechnica 2019, е базирана на Arocs 2051 AS
4x4 с 375 кВт (510 к.с.). Характеризира се с гъвкавост на използване през цялата година, тъй като
освен транспорт може да се използва и за теглене и работа с мощни селскостопански машини. В допълнение към единадесетте хидравлични връзки отзад, включително системата за измерване на натоварването, има и механичен силоотводен модул отзад с инсталирана мощност
до 360 кВт, който е напълно интегриран в рамата, за предпазване от повреди и за да се запази
височината на седлото от 1390 мм.
Оборудването включва също ръчна предавателна кутия и EHR управление на сцеплението,
което осигурява равномерно движение по време на дълбока оран. В сравнение с предходния
и практически единственият модел Work е с покомпактно разположение на хидравлични компоненти зад кабината на водача за лесна поддръжката и ремонт.
Agro Mover Transport е адаптиран предимно за
транспортни услуги на дълги разстояния. Освен
това разполага със специални гуми, задвижване
на всички колела, защита на картера на двигателя, автоматична трансмисия, седло, тегличи, хидравлична система със сензори за натоварване
и единадесет хидравлични връзки отзад, включително ISO-bus технология.

Малки ателиета и компании, занимаващи се
с търговията на дребно и обслужването на известни марки камиони, бавно се присъединяват към скромната, но прецизна пазарна ниша.
От миналата година нов играч в компанията е
Volvo FMX540 4x4 Multitruck, създаден чрез преработка на стандартната конструктивна версия
на FMX от A + T Nutzfahrzeuge. Модифицираният Volvo FMX има задно прикачно устройство за
инвентар, издържащо натоварване до 3,5 тона.
Предницата също е пригодена за полеви работи
с инструменти с тегло до 2,2 тона, така че освен
селскостопански „инструменти“ към Multitruck
може да се прикачи и гребло за сняг. Освен от
кабината двете прикачни устройства могат да се
управляват и отвън, като и двете имат датчици за
натоварване. Натоварен до техническия максимум, по добър път оборудваният по този начин
FMX може да достигне максимална скорост от
80 км/ч.
Две други немски компании също се опитаха да преобразуват двуосни влекачи със задвижване 4x4 задвижване. При Stapel влекачът
AgroTruck е базиран на MAN TGS. Bruhns пък използваха „снайпериста“ Zetros на MercedesBenz, за да създадат Agrotruck Secutor. Първоначално разработен за военна употреба, Zetros се
справя чудесно в новата си роля, тъй като според
представителя на компанията освен с изключителна здравина Secutor се характеризира с това,
че водачът е изложен на по-малко вибрации поради това, че мястото му е зад предната ос, отколкото при влекач с кабина над двигателя.

Баварски пионер
MAN има най-голям опит в преобразуването на класическите влекачи в „пътни трактори“.
В допълнение компанията отбелязва най-високите продажби в тази ниша и в момента е единствената от седемте големи европейски производители на камиони, която има такива превозни средства в редовния си асортимент. Значителна помощ при преобразуването обаче оказва оторизираната компания Toni Maurer от Тюркхайм – базирана западно от Мюнхен, на половината път до Мемингем. Компанията си сътрудничи с MAN повече от 20 години не само като продавач и сервизен техник, но и като сервиз, специализиран в одобрени трансформации на всички негови модели.
MAN заявяват, че всичките им модели могат да
бъдат адаптирани за селскостопански цели – от
TGL, например за транспорт на мляко, до TGX за
всички най-тежки агропревози. Производителят
изтъква, че влекачите TGS са най-подходящи за
трансформации, позволяващи влизане в полето.
Най-новото в офертите на MAN е XLION Traction,
допълнително оборудван TGS 18.510, представен миналия ноември в Agritechnica в Хановер. В
техническата спецификация на баварския „фермер“ се чете: междуосие 3900 мм; натоварване на предна ос до 9,5 тона; задна (планетарна)
въздушно окачена ос с предавателно число на
главното предаване 4.00, разчетена за товари до
13 тона; M дневна кабина с две седалки; редови шестцилиндров двигател D26 с работен обем
12419 см3, 375 кВт/510 к.с., 2600 Нм максимален въртящ момент, автоматична трансмисия
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MAN TipMatic 2820 OD със софтуер за превключване на предавките Offroad Performance; спомагателна спирачка на PriTader; извод „селскостопанска техника“ – силоотводна точка от маховика (PTO); полева пневматика, регулируема скоба за прикачване на ремарке, хидравлична система, сензор за натоварване, камера за обратно
виждане...

Легендата продължава
Когато се появява преди 72 години, първоначално като продукт на компанията Boehringer
от Гьопинген, Unimog отбеляза истинска революция при леките универсални търговски превозни средства (UNIversal-MOtor-Gerät). В годините след Втората световна война тези превозни средства прекарват повече време на полето, отколкото по пътищата, защото новакът може
да превозва товари, но и да прави почти всичко, което могат тракторите, които тогава са дефицитни.
И до днес Unimog остава ненадминат в някои
технически характеристики, в производителността, в истинската универсалност. Разбира се,
дори и днес той се купува с удоволствие от побогати ферми и големи агрокомпании.
Офертата на Mercedes-Benz включва варианти с по-ниска мощност – като U 216 и U 218, които
излизат от пътя но се движат около нивите. Наймощните версии от серията U 530 лесно преодоляват и непроходими терени. Мощните версии, с
изключение на полевата работа, са в състояние
да изтеглят транспортно тегло от 40 тона и да използват разрешената дължина на композиция от
18 метра, включително в „ансамбъла“ от две селскостопански ремаркета с възможност за достигане на максималната скорост, разрешена от закона – 90 км/ч.
На Agritechnica 2019 варианта на Unimog с
две управляеми впечатли. При него задните колела следват посоката на предните с цел да се
елиминират коловозите в черните пътища. Тези

MAN TGS 18.510
XLION Traction

превозни средства отдавна са оборудвани с
контрол на налягането в гумите, а сега системата Tirecontrol plus има три функционални режима
– Road, Sand и Bad Road (Път, Пясък и Лош път).
Сред експонатите в Хановер беше Unimog с инфрачервена камера за определяне на съдържанието на азот в почвата и съответно дозиране на
„инжектирането“ с течен тор!
И това, което е от особен интерес за потенциалните купувачи от агробизнеса – всички версии
на Unimog вече са оборудвани с подсилена кабина, която включва предпазен ролбар, който намалява възможността от наранявания при странично обръщане и преобръщане и позволява моделът да получи одобрение за целия Европейски
съюз. K
Зоран САМАРДЖИЧ

Unimog U 530

юни 2020

37

38

ЮБИЛЕЙ

105 години камиони и
автобуси MAN
Днес свързваме
марката M.A.N. с това,
което срещаме найчесто по пътищата и
улиците – товарните
автомобили и
автобусите със
сребрист лъв на
решетката. Това
основно производство
на днешната група MAN
SE (Maschinenfabrik
Augsburg-Nürnberg)
започва преди 105
години

А

корените на компанията са далеч в миналото, когато преди 262 години в Оберхаузен през далечната 1758 г. заработва чугунолеярната Св. Антоний – първото предприятие за тежка индустрия в региона на Рур. Следващите десетилетия са запомнени с доставките на
релси, изработването на първия парен двигател,
на първия локомотив, първата бърза печатарска
преса, ротационна вестникарска машина и т.н.
През 1805 г. в Цюрих е основана работилницата Sulzer-Escher Wyss (Sulzer и до днес са между най-реномираните корабни дизелови двигатели).
юни 2020

В средата на 90-те години на ХІХ век Рудолф
Дизел изработва първия си двигател и прави
това в машиностроителната фабрика в Аугсбург
(Maschinenfabrik Augsburg AG). През 1900 г. започва производството на парни турбини.
През 1903 година Büssing AG започва да изработва камиони.

Ражда се M.A.N.
През 1908 година Обединената машинна
фабрика Аугсбург (Vereinigte Maschinenfabrik
Augsburg) и Машиностроителното дружество
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Нюрнберг, Аугсбург (Maschinenbaugesellschaft
Nürnberg A.G., Augsburg) се преименуват на Машинна фабрика Аугсбург-Нюрнберг (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG,
Augsburg), съкратено M.A.N.
Първата световна война предизвиква загубата на важни марки извън Германия, на патентни
права и намаляване на производствените мощности. Антон фон Рипел, генералният директор
на M.A.N. по това време, иска да промени нещата и вижда възможност за това в пренасочването на MAN към производството на товарни превозни средства. Събитията се развиват бързо.
Основано е съвместното предприятие за производство на камиони (Lastwagenwerke M.A.N.
– Saurer), в което участват M.A.N. и швейцарското дружество Adolph Saurer AG. През 1915 година в Линдау, край Бодензее, започва производството на камиони. При леките модели задвижването на двигателните колела е с карданни валове, докато за по-тежките в този начален период се използват галови вериги. Само година покъсно, през 1916 г., производството е прехвърлено в Нюрнберг.
Следват трудни времена, но и години на новаторски решения, които трасират развитието
на производството на камиони:
)) през 1924 г. MAN произвежда първия камион
с дизелов двигател с впръскване на гориво,
през същата година е лансирана и конструкция на автобус с ниско разположена рама.
)) 1926 г. – построен е първият триосен MAN –
S1H6.
)) 1932/1933 г. – създаден е най-мощният в света по онова време тежкотоварен дизелов камион, с мощност 140/150 конски сили.
)) 1934 г. – започва разработването на дизелов
двигател с турбокомпресор.
През периода MAN създава пълноприводно
задвижване за търговски превозни средства,
въвежда и линия за монтаж на камиони.
В годините на Втората световна война производството на машини с гражданско предназначение затихва и е прекратено, продукцията
е танкове, камиони и автобуси за военни цели.
Към края на 1944 година сградите и машините
са унищожени почти напълно от англо-американските бомбардировки.
През 1950 г. в MAN създават първия германски турбодизелов двигател, за който се твърди,
че има КПД 45%! Година по-късно в Нюрнберг
започват да произвеждат първия немски тежък
камион с турбокомпресор, задвижван от отработилите газове. В същия завод се изработват
и автобуси, и трактори с марката. За да се отговори на увеличаващото се търсене, в Мюнхен
се строи нов завод. MAN встъпва в ерата на германското икономическо чудо с модела F8, произвеждан от 1951 до 1963 година.
На 15 ноември 1955 година от монтажната
линия в Мюнхен-Алах слиза първият камион –
масивен 515 L1. Десет години по-късно е произведен 100 000-ят MAN.

С присъединяването на Büssing през 1971 година при MAN идва и лъвът

Първият камион на Büssing е ZU-550, 1903 година. Изложен е в
Мюнхен, в транспортната секция на Deutsches Museum
Добре се виждат и двете вериги, задвижващи задните колела

Признанията за лъва
Лъвът се появява на решетката при логото
MAN, след като през 1971-ва компанията присъединява Büssing. В началото на десетилетието MAN се кооперира с френския производител SAVIEM за производството и продажбите на
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MAN Diesel на монтажната
линия в новия завод в
Мюнхен-Алах, 1955 година

През 1965-а от конвейера
слиза 100 000-ят MAN
камиони с неголяма товароносимост. По-късно
встъпва в подобни дългогодишни взаимоотношения с Volkswagen.
През 1979 година международно журналистическо жури избира модела 19.280 за Камион на
годината и това е само първото от още множество престижни признания и отличия за марката.
Компанията расте и печели позиции по света: произвежда камиони и автобуси в Южна Африка, САЩ и Турция, в началото на 70-те години
юни 2020

поглъща австрийските марки ÖAF, Gräf und Stift, а
по-късно и частта от Steyr, произвеждаща камиони. Моделните линии G90 (леки товарни автомобили), M90 (средни товарни) и F90 (тежкотоварни камиони) получават вниманието на клиентите. Не закъснява и второто голямо признание:
MAN F90 е избран за Truck of the Year 1987.
А туристическият автобус MAN Lion‘s Star FRH
442, представен през 1992 година и произвеждан в бившия завод на Büssing в Залцгитер, две
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Тежките 515 L1 са безценни експонати за колекционерите

години по-късно спечелва титлата Coach of the
Year.
MAN посрещна новото хилядолетие с новите стандарти, които установи с моделната линия TGА (Trucknology Generation) в сегмента на
тежките камиони. През 2001-а TGA бе признат за
Truck of the Year. През 2005-а компанията представи развитието на новата линия в средната и
леката категория, където TGM и TGL замениха
ME2000 и LE2000. Продължи и модернизиране-

то на гамата от двигатели – D08, D20, D28. Компанията много находчиво използва европейския
пистов шампионат за камиони ETRC, за да усъвършенства и тества системата Common Rail в
екстремни условия.
През 2007-а сериите TGX и TGS наследиха
TGA. И станаха Truck of the Year за 2008 година.
Но това са автомобили, които и днес са в строя,
затова ще спрем дотук. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Предпоследната
подредба на MAN и
лъва. В най-новото
издание лъвът е вмъкнат
в елегантна лайстна над
решетката
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#Moments
Nº1 2020

S P E CI A L

Next
Level
Truck

The new truck generation from
MAN – developed with transport
companies for modern logistics

Ето как
MAN MAGAZINE
вижда някои от
най-силните
моменти в
развитието
на камионите
от марката

Силни модели, които пишат история на търговските превозни средства: MAN се развива, тъй като изискванията на транспортната индустрия непрекъснато се променят през всяко десетилетие. Всеки нов камион определя
стандарти по отношение на производителност,
комфорт, безопасност, ефективност и дизайн.
TRUCK EVOLUTION достигна своя връх с новия
камион MAN.

1986
F90 предлага пространство.
Комфортът е новата максима на
80-те години. Кабината на F90 свидетелства за това:
най-удобната и ергономична по това
време. Дори фитингите вече бяха
без отблясъци.

1951
Легендарният F8
оформя изгледа на
улиците по време на
икономическото чудо
през 50-те години на
миналия век.

1976

В експлоатация влиза MAN-BÜSSING
16 U. Редица модели
камиони от Büssing
са въведени в портфолиото през 70те години под името
MAN-Büssing.
Особеност в конструкцията на 16 U
е ниско разположеният двигател под
пода.
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2020
Идва новият TGX.
Най-доброто работно място на водача
досега: новият TGX
стъпва в бъдещето.

2000

TGA за строителството.
От 2000 г. нататък ударението е поставено върху нововъведенията. Поколението на камионите тип A не само постави стандартите в превозите на дълги разстояния
със своята аеродинамика, системите за комфорт и в помощ на водача, но и положи основата
на новия бум в строителството.

1994

Таблото на MAN F2000
TGA, предназначен за
строителството. Просторната кабина, удобните седалки и складовите площи във F2000
бяха истински лукс по
онова време.

2007
Въвеждане на TGX И TGS.
Голям успех: и двата модела
на MAN получават заветната
награда „Камион на
годината“.
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Тест: През гори и реки
с Ford Ranger Raptor
Вижте видеото
от теста

Винаги е предизвикателство да седнеш зад волана на Ranger Raptor – разработения за тежък
офроуд пикап на Ford, и да изпробваш истинските му възможности. Затова списание КАМИОНИ с
нетърпение изчака премахването на пропускателните пунктове край големите градове, за да тества
за пръв път у нас уникалната машина. Не че бариерите по пътища и магистрали бяха проблем за
всъдехода, който намира път и изход на всякакъв терен, но…

И
ABSTRACT IN ENGLISH

Test: Over the Mountains
and across the Rivers
with Ford Ranger Raptor
It’s always a challenge to be
behind the steering wheel of
Ranger Raptor – the dedicated for heavy off-road pickup by
Ford. KAMIONI magazine tested its true capabilities for the
first time in Bulgaria.
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така, отново сме зад волана на Ford Ranger
Raptor – също както точно преди година
в Мароко, когато с атрактивен тест Ford
Europe лансира машината на европейския пазар под мотото „Освободи Раптора!“ (Unleash
The Raptor). А този еднотонен пикап, разработен от подразделението за специални изпълнения Ford Performance, наистина се чувства като
отвързан в дивата природа. И не познава прегради. Но сега подред.

Тестовият пикап
На разположение за теста имаме, предоставен от официалния вносител на марката у нас
Мото-Пфое, Ford Ranger Raptor Double Cab 2.0
TDCi 213 PS 4x4 A10. Какво се крие зад това означение. Двойна кабина с 4+1 места и 4 врати и,
разбира се – двулитровият битурбо Common Rail

дизелов Евро-6 двигател на Ford с максимална мощност 213 к.с. и впечатляващ максимален
въртящ момент от 500 Нм при 1750 – 2000 об./
мин. Двигателят е съчетан с новата десетстепенна автоматична предавателна кутия на Ford.
Дотук нищо кой знае колко по-различно от това,
което се прилага като оборудване и във високите версии на обичайния Ranger.
С доработките от Ford Performance обаче
Raptor става наистина хищник на пътя и извън
него и се превръща в единствения сериен пикап,
специално разработен за предизвикателствата
на тежкия офроуд.
И така, какви са разликите от конвенционалния Ranger, който също има славата на сериозен
офроуд боец? Предната решетка с голям надпис Ford, вграден в нея, заимствана от американския братовчед Ford F-150, който от доста години също се предлага във версия Raptor – при

ТЕСТ: FORD RANGER RAPTOR...

➊ ➋
➌ ➍

това доста успешно. Калниците са раздути и са
получили допълнителни черни вежди, но въпреки това заради увеличената предна и задна следа широките 17-инчови офроуд гуми излизат извън тях. Броните и стъпенките са променени и
усилени, както и подкартерната защита, има и
протектор на резервоара. Алуминиевите джанти
допълнително подчертават мускулестия външен
вид на „динозавъра“, който, погледнат отвсякъде, все едно е приклекнал и готов да отскочи нагоре и напред.
Двигателят при Raptor е монтиран по-високо, шасито също е усилено и задигнато в задния край. Окачването е получило специални офроуд амортисьори, а ходът му е с 30% по-голям
от този на стандартния Ranger. Задното окачване е на винтови пружини, което прави возията
комфортна, независимо дали се шофира по асфалт, пясък или камъни, и позволява по-високи
скорости извън пътя. Предният и задният ъгъл на
атака са увеличени с 3 градуса до съответно 32 и
24 градуса. С 51 мм е пораснал просветът, който
при Raptor е цели 283 мм. Цялата осанка на автомобила напомня наистина на динозавъра раптор. Пикапът стои леко разкрачен, като в същото
време излъчването му е агресивно и навява усещане, че звярът ще отскочи напред и нагоре всеки момент.
Режимът 4х4 е избираем с въртящ се пре-

включвател, разположен до лоста на скоростите. Има два варианта на 4х4 – 4H и 4L – за найтежките задачи. От бутоните на кормилото водачът може да избира и между 6 предварително зададени настройки на силовата линия и допълнителните системи според характера на терена за движение и стила на шофиране: нормален; спорт; чакъл, трева и сняг; кал и пясък; скали; и дори Баха – по името на популярното мексиканско офроуд рали. На разположение са моторна спирачка за спускане по наклон и блокаж
на задния диференциал, които се включват с бутони до скоростния лост.
Въпреки доработките Raptor не е загубил много от товароносимостта на класическия Ranger и
тя е от 1033 до 1098 кг. Габаритите на „динозавъра“ обаче са променени. Дълъг е 5363 мм, ширина със и без огледалата е съответно 2180 и
2028мм. Междуосието е 3220 мм, а височината
– 1873 мм. Дължина на товарното пространство
е 1613 мм, ширината – 1560 мм, а височината –
541 мм. В нашия случай легенът е затворен от заключваща се щора.
Ъгълът на приближаване при Raptor е 28 – 32
градуса, а на отдалечаване – 27 градуса. 25 градуса е ъгълът на обкрачване, а диаметърът на завой – 12,4 м. Дълбочината на газене също е пораснала до 850 мм. Обемът на резервоара е 80 л.
Все отлични офроуд показатели.

1 – Това е Ford Ranger
Raptor Double Cab 2.0
TDCi 213 PS 4x4
2 – Дивата природа му
отива
3 – Мястото на водача и
централната конзола
с големия сензорен
екран
4 – Raptor не е
загубил много от
товароносимостта на
класическия Ranger и
тя е от 1033 до 1098 кг

юни 2020

45

46

ТЕСТ: FORD RANGER RAPTOR...
Водните прегради не
съществуват за Raptor, ако
са с дълбочина до 850 мм

Разбира се, на високо ниво са оборудването на кабината и комфортът в нея. Моделът е с безключов достъп и стартиране на
двигателя. Кабината е оборудвана с всички
необходими въздушни възглавници. Оборудването за безопасност, сигурност и в помощ на водача освен круиз контрол и активен спирачен асистент включва система за
разчитане на пътните знаци с възможност
за автоматично регулиране на скоростта,
асистент за поддържане на лентата, система за смекчаване на сблъсък, електрически
сервоусилвател на волана, ABS/ESP/RSC/
Terrain Management, асистент при внезапно
спиране, асистент при изкачване по наклон,
асистент при слизане по наклон, система за
контрол на сцеплението, асистент, поддържащ стабилността на ремарке, пяна в бронята за смекчаване на удар, автоматични
светлини, отопляеми предни седалки, електрически регулируеми в осем посоки седалки за шофьора и пътника отпред, двузонов климатроник, електрически огледала и
странични прозорци… Не можем да не споменем Raptor-волана, обшит с кожа и с червен маркер за права посока, както и изцяло
кожената тапицерия на седалките. Водачът
разполага също със заден паркинг сензор,
камера за заден ход, Surround View за маневри и паркиране. В кабината има три 12-волтови извода и един на 220 В. Два USB-порта и блутут дават възможност за свързване
на всякакви мобилни устройства с бордовата мултимедийна система Ford Sync 3. Тя се
управлява от 8-инчов цветен сензорен дисплей на централната конзола, откъдето могат да се контролират и настройват множество функции на автомобила, както и DAB
радиото, климатикът, навигацията, свързаността… Особен гъдел е познатият от автомобилите на Ford гласов контрол, с който можеш да си поръчаш градуси на климатика, музика или да избереш телефонен номер. За оборудването може да се говори още много. Но при Raptor целта е той
да бъде възприет от клиентите като отделна моделна линия, предназначена за повече
забавление, за тежък офроуд и за свободното време, без да се правят компромиси с
комфорта и с емблематичните работни качества на Ranger. Може да се каже, че това
е постигнато, като истинската атракция при
Raptor започва там, където свършва пътят.
Затова – напред.

Тестът
Излизаме от София с идеята да поизкаляме сериозно Raptor в горите на най-близките части на Стара планина западно от столицата. На западната дъга на околовръстния път имаме възможност да пробваме пикапа в условия, близки до тези на магистралата. Машината е изключително пъргава и предлага предостатъчно мощ и запас
на мощност. При натискане на газта за броени секунди се достига скорост от 100 км/ч,
а изреждането на предавките е неусетно.
Правят впечатление тихата работа на двигателя и обезшумеността на кабината. Двулитровият агрегат мърка кротко на 2000 обо-
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рота, но при рязко натискане на газта, независимо при каква скорост на движение, пикапът отскача и те залепва за седалката, а
скоростомерът за нула време отива от 100
на 170 км/ч. В такъв момент впечатлява звукът на мотора. Дали е търсен от конструкторите акустичен ефект или е постигнато случайно, но при рязко ускорение двулитровият турбодизел започва да звучи като V-образен шестак.
Неусетно навлизаме в Нови Искър и още
в началото му поемаме вляво към Доброславци. След няколко километра изоставяме асфалтовия път, кривваме вляво и тръгваме към планината. За всеки случай минаваме на режим 4H. Изровеният полски път
в началото, който на места е сериозно разкалян, не е никакъв проблем. Въпреки дълбоките оврази в кабината на Raptror е комфортно. Пътят се спуска към малка река и
петдесетте сантиметра вода са прегазени
на скорост. Веднага следва сериозно изкачване по черен път със сериозни коловози и
постоянно променящ се страничен наклон.
Следва първото по-сериозно препятствие
– продължително изкачване при постоянен
наклон от може би над 30%. Пътят е същият
– с дълбоки коловози и едри камъни. Превключваме двойното предаване в режим 4L
и задаваме терен – „чакъл, трева, сняг“. Газ
и за секунди, въпреки че на моменти през
предното стъкло се вижда само небе, без
замисляне Raptor e на върха.
Следва направо лесен за боеца участък.
Няколко километра изровен черен път през
поля и хълмове и се спускаме съм сгушеното в полите на Балкана село Кътина.
Оттук започва най-интересното. От центъра на селото се насочваме на североизток, буквално в коритото на реката срещу
течението ѝ. Каменистият път е изсечен направо в скалите – лъкатуши наляво и надясно през гората, катери хълмове и се спуска към речното корито, като многократно пресича реката и се прехвърля от бряг
на бряг. На места е толкова тесен, че тунелът от сплетени клони едва стига на Raptor
да се промуши напред. И така километри наред навлизаме в Балкана. Мощната машина върви уверено в режим 4Н и единствените притеснения, които изпитваме, са дали
пътят ще бъде достатъчно широк навсякъде, да не срещнем автомобил насреща или
да не се натъкнем на паднало дърво. Защото
това може да означава километри каране на
заден ход до първото място за разминаване или обръщане. По скалистия път поддържаме неочаквано висока скорост и неусетно стигаме билото, където след тесен участък със сериозен страничен наклон се озовавам на кръстопът. Наляво е към Царичина
и ломския път, сочи навигацията, а надясно
– към Искърското дефиле. Тръгваме надясно и след малко започва главоломно спускане. Тесният черен път с дълбоки коловози, от които стърчат остри камъни, се вие
през гората. Една след друга следват десетина серпентини, при които от едната страна са обраслите с гора скали, а от другата
– пропаст. Тук на помощ идва асистентът за
спускане по наклон. Активираме го с бутона
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до скоростния лост и всичко става лесно. При отнемане на газта започва да се чува постоянното
жужене на моторната спирачка и масивната машина с тегло над 2 тона кротко слиза по наклона.
При задействан асистент и освободен педал на
газта скоростта не може да надвиши 20 км/ч при
режим 4H и 10 км/ч при режим 4L. За водача остава само да държи пътя. След няколко километра прекосяваме лунния пейзаж на отдавна изоставена мина и стигаме първите къщи на някаква махала. Още няколко километра и сме на асфалта на Искърското дефиле, малко преди Владо Тричков. От там – в режим 4х2, се насочваме
към София, а какво може Raptor на асфалт – вече
знаем.

В заключение
Който е гледал кинохита Джурасик парк, знае
какво е раптор. Хищен и безкомпромисен ди-

нозавър, за който няма прегради. Той е много
бърз, много ловък, напада жертвите си изневиделица и с хирургическа прецизност, като никога
не пропуска. И Ranger Raptor преминава безкомпромисно през всякакви препятствия. И нито за
миг не оставя у водача съмнение, че ще се справи с неравните скални пътища, калните оврази,
стръмните хълмове и сипеи и планинските потоци. След толкова адреналин не може да не ти стане ясно, че Ranger Raptor e мечта за всеки фен
на офроуда. И разбираш защо, когато минава
по улиците на София, Raptor привлича като магнит мъжки погледи. Вярно, че този, който иска да
се сдобие с пикап с оборудването на този, който
тествахме, трябва да е готов да се раздели с малко повече от 120 000 лв., което е доста над цената на класическия Ranger. Но за този, който може
да си го позволи – кеф цена няма. K

1 – Предварително
конфигурираните шест
режима на настройка на
силовата линия според
терена
2 – Приборният панел дава
пълна информация за
всички системи
3 – Серийно моделът се
предлага с гуми за
тежък офроуд
4 – Рамата в предния
и в задния край (на
снимката) е задигната,
а амортисьорите са
специални и с увеличен
ход

Лъчезар АПОСТОЛОВ

TÜV NORD Mobilität

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

Ford of Europe обяви пускането на пазара на Стария континент на ексклузивен модел
на най-продавания еднотонен пикап в Европа. Новият Ford Ranger Thunder идва с
драматичен дизайн и изключително високо ниво на оборудване

Н

овият Ford Ranger Thunder ще се предлага с
ексклузивна цветова комбинация както на
екстериора, така и на интериора. Целта е
постигане на смел атрактивен дизайн без компромис с практичността.
В силовата линия си партнират познатият
ефективен битурбо 2-литров дизелов двигател
EcoBlue и 10-степенната автоматична предавателна кутия на Ford. Моделът ще се предлага във
вариант 4х4 и с двойна кабина като стандарт.
От Ranger Thunder ще бъдат произведени
само 4500 броя за цяла Европа. Поръчките му
вече започват, а доставките ще бъдат в края на
лятото. Основната идея при ексклузивната модификация е да бъде прибавен изключителен
дизайн към интериора и екстериора на носителя
на наградата Международен пикап 2020 г. Както
и да бъдат предложени като серийно оборудване
голяма част от наличните при новия Ranger опции, с което да се постигнат стил и комфорт, характерни за голям SUV, редом с пословичните товарни и теглителни характеристики на пикап №1
на пазара в Европа.
Задвижван от двулитровия дизелов двигател EcoBlue с максимална мощност от 213 к.с. и
максимален въртящ момент от 500 Нм, Ranger
Thunder се отличава и с вградената като стандартно оборудване 10-степенна автоматична предавателна кутия на Ford, която осигурява
плавно превключване и безпроблемно придвижване на пътя и извън него.
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Произхождащ от изключително популярната
серия Ranger Wildtrak, Ranger Thunder съчетава
високо ниво на оборудване с оптимизирана теглителна сила при всякакви натоварвания.
„С фокус към клиентите, които не се страхуват
да бъдат забелязани, новият Ranger Thunder ще
бъде безпогрешен на пътя или извън него“, казва Ханс Шеп, генерален мениджър за търговски
превозни средства във Ford of Europe.
Ranger Thunder ще се предлага в една-единствена спецификация, включваща привличащи
вниманието дизайнерски детайли, които подчертават изключителността на модела и неговия
характер.
Към атрактивния цвят Sea Grey (морскосиво),
моделът добавя ексклузивни 18-цолови черни
джанти и абаносовочерни предна решетка, задна броня, рамки на светлините за мъгла, дръжки на вратите, спойлер зад кабината… Смелите червени акценти върху решетката, спойлера,
червените надписи Thunder на предните врати и
задния капак се допълват от матовочерно лого
Ranger.
Стандарт са и светодиодните фарове със затъмнени рамки. В затъмнени рамки са и задните
светлини. Ranger Thunder е оборудван с ролетна щора за товарното отделение Black Mountain
Top. За първи път се предлага и практична разделителна стена за товари.
Седалките са тапицирани с абаносово черна
кожа и имат избродиран надпис Thunder. Чер-

ТЕСТ: FORD RANGER RAPTOR...
Червени шевове вървят по
седалките, инструменталния
панел, арматурното табло и
тапицериите на вратите

Thunder притежава стил и
комфорт, характерни
за голям SUV, редом с
пословичните товарни и
теглителни характеристики
на пикап №1 на пазара в
Европа
вените шевове вървят по тях и по инструменталния панел, арматурното табло и тапицериите на вратите. Черният под също е стандарт и
контрастира със светещите в червено прагове
на вратите.
Мощният битурбо дизелов двигател притежава изключителен въртящ момент още при ниски
обороти заради двата турбокомпресора. При високи обороти по-малкият турбокомпресор се изключва, за да се осигури пикова мощност.
10-степенната автоматична предавателна
кутия предлага висока производителност и издръжливост, доказани при използването ѝ в пикапа Ford F-150 и суперколата Ford Mustang. Пре-

даването на въртящия момент се извършва в широк диапазон от предавателни числа. Това заедно с адаптивния алгоритъм за смяна на предавките осигурява производителност и горивна ефективност при всякакъв сценарий на шофиране. Ranger Thunder разполага с доказаната система за задвижване на четирите колела на
Ranger за уникални офроуд възможности и има
разход на гориво според производителя от 7,8 л/
100 км при емисии на CO2 от 205 г/км по NEDC
или 9,1 л/100 км и 239 г/км по WLTP.
В допълнение от Ford of Europe отчитат, че
2019 г. е била най-добрата за Ranger в Европа с
продадени 52 500 автомобила. K
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Peugeot e-Expert – ван
от следващо поколение

След пазарния успех с произведените повече от 195 000 броя от лансирането му през 2016 г.
компактният ван Peugeot Expert вече се предлага със 100% електрическо задвижване

Н

овият Peugeot e-Expert разполага с 2 нива
на пробег с едно зареждане автономност
и до 330 км пробег по WL3 дължини, полезен товар до 1275 кг и възможност за теглене на
ремарке до 1000 кг. Товарният му обем е напълно идентичен с версията на двигател с вътрешно горене.
Ванът е удобен за всички ситуации и начини
на употреба, с голям товарен капацитет, работно
пространство, което улеснява ежедневието, технологичност и изразен стил.
Наскоро преминал към екостандарта Евро-6d
и с гама, адаптирана към специфичните нужди
на професионалисти, Peugeot Expert е наличен
и в 100% електрическа версия като Peugeot eExpert. Електрическата версия запазва предимствата на Peugeot Expert, включително компактната версия, която е уникална за сегмента и особено подходяща за тесните улици и натоварените градски части.
Новият Peugeot e-Expert запазва мускулестия
и солиден дизайн на версията с ДВГ, допълнена от няколко отличителни доработки. Отвън са
двуцветни лъвове, променящи цвета си в зависимост от зрителния ъгъл – отпред и отзад, опцията Pack Look, отвор за електрическо зареждане
на калника отпред вляво специфична радиаторна решетка, монограм e-Expert отзад.
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Отвътре има аналогово табло с цветна матрица, адаптирана към електрическия режим специфични графики за централния сензорен екран
с TomTom Traffic 3D свързана навигация, която
вече включва наличните точки за зареждане и информацията за пробега, съобразен с оставащата батерия, ново управление e-Toggle на автоматичната кутия, селектор, който превключва между режимите Eco, Normal или Power, електрическа ръчна спирачка.
Централната конзола е променена, за да
включи ново e-Toggle управление, което е ергономично и отлично интегрирано и дава достъп
до функциите Park/Reverse/Neutral/Drive и Brake,
селектор за трите режима на движение.
Новият Peugeot e-Expert предлага 3 режима
на управление, посредством селектор на режима: Eco (60 кВт, 190 Нм) – за ровишена автономност; Normal (80 кВт, 210 Нм) – оптимален за ежедневна употреба; Power (100 кВт, 260 Нм) – оптимизира представянето при превоз на тежки товари.
Има два спирачни режима, с адаптирана регенерация на батерията – умерен, който е поблизък до версията с конвенционален двигател
и увеличен (достъпен от бутона „B“ на контролера на кутията) – за ускорено забавяне, когато педалът за газта е освободен. Всички версии на но-

PEUGEOT E-EXPERT – ВАН ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ

вия Peugeot e-Expert са оборудвани с електрическа ръчна спирачка – новост при модела.
Таблото дава информация, необходима за
управлението на електрически автомобил –
ниво на заряд, ниво на разряд или рекуперация,
консумацията на уредите за, индикатор за зареждане на батерията. Цветна матрица изобразява посоката на енергийните потоци във всеки момент.
На централната конзола е разположен сензорен екран с 3D свързана навигация с TomTom
Traffic, от който чрез специален бутон се стига до
меню Electric. От тук може да се зададе предварителна термична подготовка на купето преди
тръгване.
Базиран на мултиенергийната модулна платформа EMP2 (Efficient Modular Platform), Peugeot
e-Expert предлага 100% електрически двигател
с максимална мощ от 100 кВт и максимален въртящ момент 260 Нм, наличен от момента на развъртане на двигателя, без вибрации, шум, превключване на предавки...
Електрическият задвижващ механизъм е подобен на този в новите Peugeot e-208 и SUV
Peugeot e-2008. Променена е предавателната
кутия, която е по-къса, с оглед на преодоляване
на ограниченията за товарене, присъщи за лекотоварните автомобили. Представянето (в режим
Power) е максимална скорост 130 км /ч, ускорение от 0 до 100 км /ч за 13,1 секунди, 1000 м от
спряло положение за 35,8 секунди.
Новият Peugeot e-Expert е първият електрически автомобил Peugeot, който предлага два варианта на пробег с едно зареждане. Според нуждите възможният капацитет на литиево-йонните
батерии е 50 кВтч или 75 кВтч.
Версиите с капацитет 50 кВт/ч (компактна,
стандартна и дълга) позволяват автономия до
230 км според WLTP, а стандартната и дългата версия могат да бъдат оборудвани с батерия
75 кВт/ч, с капацитет до 330 км, според одобрението на същия протокол. Свързана с веригата
за пренос на топлина в купето, терморегулацията на батерията позволява бързо зареждане, оптимизиран пробег и по-дълга експлоатация. Налични са два вида бордови зарядни устройства
– монофазно зарядно устройство с мощност 7,4
кВт и опционално трифазно зарядно устройство
с мощност 11 кВт. Батерията е с гаранция 8 години или 160 000 км за 70% от нейния капацитет
на зареждане.
Водачът на новия Peugeot e-Expert е улеснен
във всички ситуации чрез специално калибриран
волан, който прави шофирането по-лесно.
Новият Peugeot e-Expert е наличен в същите

дължини, както и версията с двигател с вътрешно горене. Вариантите са фургон (наличен в три
дължини – 4,6 м, 4,95 м и 5,30 м), дълбока кабина (5 или 6 места, с фиксирана и сгъваема преграда, стандартна или дълга), кабина с равен под
(база за трансформации, стандартна дължина).
Полезният товарен обем до 6,6 м3 е идентичен с този при версиите с конвенционален двигател, а полезният товар е специфичен за 100%
електрически двигател – до 1275 кг. Peugeot eExpert предлага индивидуално решение на още
повече нужди и ще бъде наличен в нива PRO
и PREMIUM, както и във версии „готови за път“
ASPHALT (за междуградски превози) и URBAN
(градска употреба).
100% електрическите версии се оборудват
с технологии и системи в помощ на шофирането като: страничните плъзгащи се врати, достъп
до автомобил и потегляне без контактен ключ ,
Head-up vision, Grip Control, асистент за потегляне при наклон, Visiopark 1, регулатор и ограничител на скоростта, предупреждение за неволно
пресичане на маркировката, предупреждение
при риск от сблъсък, автоматична спирачка, предупреждение за бдителност на водача , автоматично превключване на къси светлини, разпознаване на ограниченията за скорост и препоръки,
система за разширено разпознаване на пътните
знаци („Stop“, „Забранено влизането“), активно
следене на мъртвата зона…
Peugeot Expert предлага функцията Mirror
Screen за безопасно ползване на приложенията
за смартфон на сензорния екран. За да подсигури безопасността на пешеходците в града, при
движение напред и назад и скорост до 30 км/ч се
чува звуков сигнал, който сигнализира наличието на превозното средство.
Новият Peugeot e-Expert ще бъде лансиран в
Европа през втората половина на 2020 г. и ще се
произвежда в завода във Франция, близо до Валенсиен. K

Вляво – Куплунгът за
зареждане е на предния ляв
калник
Вдясно – Приборния
панел е адаптиран към
електрическата силова
линия

На дисплея на централната
конзола може да се
проследи посоката на
енергийните потоци
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Идва новият Сitroën ë-Jumpy

Citroën разкри детайлите за своя 100% електрически компактен ван ë-Jumpy, който ще бъде на
пазара през втората половина на годината

С

ледвайки философията си Inspired by pro,
Citroën предлага решения, съобразени с
конкретните нужди на своите бизнес клиенти, както по отношение на лекотоварните си
модели, така и при дистрибуторската си мрежа.
100% електрическата версия на Jumpy предлага на бизнес клиентите практически решения,
с които да посрещнат съвременните предизвикателства на мобилността в градски условия, но
и възможности за придвижване в извънградска
среда.
Без компромис в показателите и оборудването, които превърнаха Jumpy в успешен модел,
ë-Jumpy добавя комфорт от ново измерение.
Пробегът с едно зареждане е 230 км по WLTP
с батерия от 50 кВтч и 330 км по WLTP с батерия
от 75 кВтч. Липсват вибрации и шум при движение, а управлението е плавно. Моделът ще има
управление на електрическия режим. И най-важното – товарният обем е същият като при версиите с ДВГ.
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Като цяло според производителя са намалени
експлоатационните разходи.
Ë-Jumpy ще бъде пуснат в продажба през втората половина на 2020 г. В края на годината ще
бъде лансирана и 100% електрическа версия на
големия Jumper, а електрически Berlingo Van ще
бъде представена следващата година. По този
начин през 2021 г. цялата лекотоварна гама на
Citroën ще бъде електрифицирана в допълнение
към гамата двигатели с вътрешно горене за всеки модел.
Citroën Jumpy бе лансиран през 2016 г. и надмина 145 000 продажби. Обновената наскоро
гама включва общо 5 версии, 3 от които лансирани неотдавна (Worker, Driver и CityVan) и предназначени за строителството (с повдигнато окачване, допълнителна защита, увеличен полезен товар и Grip Control), доставки на далечни разстояния (с допълнителни системи в помощ на управлението по отношение на комфорта и сигурността) и градски бизнес (по-добра маневреност и

ТЕСТ: ИДВА НОВИЯТ СITROËN Ë-JUMPY

лекота на управление). Citroën ë-Jumpy е продължение на съществуващата гама. Отличителните му белези са входът за зареждане върху
предния ляв калник, решетката отпред и логото ë.
Eлектрическата версия на Jumpy използва платформата EMP2 multi-energy на PSA и се
предлага с две батерии с различен капацитет,
което позволява всеки клиент според естеството
на своя бизнес и бюджет да избере най-доброто за него.
За 230 км пробег с едно зареждане е батерията от 50 кВтч, състояща се от 18 модула, която
се предлага при версии XS, M и XL. 330 км пробег при версиите M и XL осигурява батерията от
75 кВтч, състояща се от 27 модула.
И двете батерии са литиево-йонни, чиято
технология се смята за най-добрата на пазара.
Платформата EMP2 позволява тя да бъде монтирана в шасито, което запазва товарния обем на
автомобила. Спомагателен акумулатор захранва
стандартните системи на автомобила. Той се дозарежда автоматично от задвижващата батерия.
Новият ë-Jumpy се предлага в 3 дължини,
включително новия размер XS (4,60 м) с товарен обем от 5,1 куб. м. Версията XS, оборудвана с пакет Visiopark 180°, предни и задни паркинг
сензори, сгъваеми огледала за обратно виждане, улеснява още повече маневрирането в ежедневието. Повечето версии на ë-Jumpy са с височина 1,90 м, която осигурява достъп до местата,
на които много от конкурентите не стигат – подземни паркинги, търговски центрове и т.н. Товароносимостта на ë-Jumpy е до 1 275 кг. Товароносимостта варира в зависимост от оборудването и
добавените опции на автомобила. Капацитет за
теглене е над 1 тон при всички версии. Полезният товарен обем на модела е идентичен с този на
версиите с ДВГ – от 4,6 куб. м (XS без Moduwork)
до 6,6 куб. м (XL с Moduwork). Полезната ширина
между калниците от 1,25 м позволява товаренето на европалети.
ë-Jumpy cе предлага в 4 нива на оборудване,
познати от стандартния Jumpy, към които са добавени някои допълнителни екстри.
Електродвигателят задвижва автомобила
според избрания режим на управление и условията на шофиране. Той се зарежда при спиране или по време на забавяне на автомобила.
Мощността му е 100 кВт (136 к.с.) при въртящ мо-

мент от 260 нм. Максималната скорост е 130 км/ч
във всички режими на управление (Eco, Normal,
Power). При режим Normal се оптимизират пробегът и показателите на управлението. Eco е за
намалена консумацията на енергия чрез намаляване на мощността на отоплението и климатизацията, без да ги изключва напълно, и чрез ограничаване на въртящия момент и мощността на
двигателя. Power осигурява висока производителност на автомобила при максимален полезен
товар (MGVW), еквивалентна на тази при нормален режим без товар.
Гаранцията на задвижващата система и батерията е 8 години или 160 000 км.
Предлагат се три варианта на зареждане. Входът за зареждане е разположен върху предния
ляв калник, а самата операция зареждане се извършва в режим Park.
Зареждането е с кабел в дома, офиса или на
обществен паркинг. Кабел, съвместим със стандартен контакт 8 А, ще се предлага стандартно
във Франция. А използването на такъв съвместим с контакт 16 А (опционална зарядна станция
+ GreenÚp контакт) намалява наполовина времето за зареждане.
При частни и обществени станции за бързо зареждане е нужно инсталиране на станция за бързо зареждане Wallbox и кабел за режим 3 (предлага се като опция) за 32 A. Wallbox е с мощност
от 3,7 до 22 кВт. Зареждане от 0 до 100% е за помалко от 8 часа при Wallbox 7,4 кВт.
Супербързото зареждане на обществени
станции става с кабел за режим на зареждане 4,
който е към зарядното устройство. Може да се
ползва ток с мощност до 100 кВт. Батерията 50
кВтч се зарежда до 80% за 30 минути, а тази от
75 кВтч – за 45 минути.
С приложението My Citroën може да се следи
нивото на зареденост на батерията, както и оставащият пробег. Също – да се настрои дистанционно предварително климатизиране на кабината или да се програмира отложено зареждане
през смартфон и таблет.
За да бъде от максимална полза на своите клиенти, Citroën ще предлага за ë-Jumpy решение за
зареждане „по мярка“, включващо оборудването (стандартен и Green Up или Wallbox контакт) и
инсталация в дома или офиса. Марката е избрала
партньор за всяка европейска държава. K

Благодарение на
модулната платформа
EMP2 електрическият
Jumpy има същия
товарен обем както
конвенционалния
дизелов модел
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Тест: M
 ercedes-Benz
Sprinter 314 CDI
Вижте видеото
от теста

Списание КАМИОНИ имаше възможност да направи еднодневен тест на една
от най-разпространените версии на лекотоварния бестселър Mercedes-Benz
Sprinter, която се предлага на българския пазар

Лъчезар АПОСТОЛОВ

Н

овото високотехнологично поколение на
Sprinter се появи преди малко повече от 2
години и вече активно се експлоатира и в
България.

Тестовият Sprinter
ABSTRACT IN ENGLISH

Test: Mercedes-Benz
Sprinter 314 CDI
KAMIONI magazine had the
opportunity to test for a-day
one of the most popular versions of the new MercedesBenz Sprinter which is offered
on the Bulgarian market.
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На разположение за теста имахме предоставен от Силвър Стар, генерален дистрибутор
на Mercedes-Benz за България, Sprinter 314 CDI
Long във версия класически панелен ван фургон.
Автомобилът е с най-дългото предлагано междуосие от 4325 мм и с предпоследната по големина
обща дължина. Товарният обем е 14 куб. м, като
фургонът побира до 6 европалети. При следващата, най-голяма, дължина вместимостта е до 7
европалети. Допустимата максимална маса на
демонстрационния Sprinter e до 3,5 т и той се управлява с категория B.
Двигателят е 4-цилиндров, редови, турбодизелов, Common Rail с работен обем 2143 куб. см
и максимална мощност 143 к.с., като е снабден

със Старт/Стоп система. Предавателната кутия
е 6-степенна, механична, а задвижващи са задните колела. Интервалът на сервизно обслужване е до 60 000 км, в зависимост от режима на експлоатация.
Стартирането на двигателя е безключово. За
оптимална и икономична работа на силовата линия инструменталното табло се сигнализира
кога да бъде сменена предавка. Средният разход на автомобила е около 8 л/100 км.
Оборудването на шофьорската кабина е от
третото, предпоследно ниво на комфорт. Шофьорската седалка е изцяло нова с множество
настройки и регулировки, включително на опората за подбедрицата и на лумбалната опора.
Моделът е с допълнителна шумоизолация на кабината. Страничните огледала са електрически
регулируеми и с подгряване.
За свързаността и управлението на всички
функции в автомобила се грижи мултимедийната система е MBUX, позната и от леките автомобили на марката. В случая при третото ниво на
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ТЕСТ: MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI
Тестовият Sprinter е с
най дългата колесна база
и предпоследната от
предлаганите дължини

оборудване тя е със 7-инчов сензорен дисплей на централната конзола, като може да се управлява и от бутони на кормилото.
Към MBUX може да се свърже мобилно устройство чрез
USB-кабел или bluetooth. Системата може да бъде поръчана и с вградена навигация, а при на-високото, четвърто
ниво на оборудване сензорният дисплей е 10,25-инчов, а
гласовият асистент Hi Mercedes е с пълна функционалност
за управление на системите в автомобила.
При маневриране водачът разполага с камера за обратно виждане с два изгледа и функция „птичи поглед“. За
безопасността се грижат и множество асистенти, повечето от които се вграждат серийно – като асистент при странични пориви на вятъра и активен спирачен асистент, който
при опасност от челен сблъсък сигнализира на шофьора и
при липса на реакция от негова страна задейства самостоятелно спирачките за предотвратяване на произшествие.
При потегляне по наклон автоматично се задейства Hill
Start Assist, който не позволява връщане на автомобила назад. В огледалата е вградена сигнализация за обекти в сляпата зона на видимост. Паркинг спирачката е електрическа
и се освобождава автоматично при подаване на газ. Оборудването включва още асистент за светлините, адаптивни
стоп светлини, адаптивна ESP…

Тестът
Центърът на Силвър Стар в София, магистрала Тракия,
разклонът за Пловдив и Карлово, Старосел и обратно бе тестовият маршрут, избран от КАМИОНИ.
С потеглянето от кв. Хаджи Димитър попадаме във водовъртежа на градската лудница в столицата. Макар и доста
масивен, Sprinter-ът e масивен и повратлив. Не само че се
управлява с категория B, но и усещането е като за шофиране на лек автомобил. Видимостта от кабината е добра във
всички посоки. Позицията на водача е висока, което е предимство в натоварения трафик.
Още тук се усеща удобството на шофьорската седалка,
която е значително ъпгрейдната в сравнение с тази в предишното поколение. И като форма и обгръщане на тялото, и като възможност за регулировки. Всички уреди за управление са там, където обикновено ги очакваш при един
Mercedes-Benz. Не е нужно да казваме, че голяма част от
оборудването – включително дисплеи и бутони, идват директно от премиум лимузините на немската марка. При
нуждата от често превключване на предавките заради трафика се усеща, че с лоста за смяната им се борави леко, а
той влиза прецизно на желаната скорост. В същото време
дизеловият двигател работи изключително устойчиво и при
много ниски обороти.
С достигането на Цариградски шосе се насочваме към
магистрала Тракия по посока на Пловдив. Тук вече може да
се оцени комфортът на новия Sprinter.

Новият Sprinter носи всички отличителни
черти на легендарния модел

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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ТЕСТ: MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI
Товарният обем е 14 куб. м,
като фургонът побира до 6
европалети

Полезният товар е
повишен с 50 кг спрямо
предишното поколение,
а товарната височина е
намалена с 80 мм

Моделът се предлага
с четири нива на
оборудване на кабината

юни 2020

Първо, кабината е изключително добре обезшумена.
Дори при висока скорост и високи обороти на двигателя фоновият шум в нея не се променя – чуваш си приказката и слушаш музика спокойно.
Второ, возията е много комфортна, неравностите на пътя
не се усещат, въпреки че фургонът е празен, не се долавят
шумове от окачването. При изпреварване на композиции се
долавя работата на асистента за страничен вятър, защото дори когато скоростта е над
120 км/ч, липсва обичайното
заклащане и отлитане встрани.
Управлението много директно
и воланът „слуша“ водача прецизно.
Двигателят има предостатъчно запас на мощност – дори
от скорост 120 км/ч при на-

стъпване на газта ванът подскача и ускорява. Поддържането на магистралната скорост от
140 км/ч не е никакъв проблем.
При изпреварвания и заобикаляния, когато е необходимо,
със звуков сигнал и светлинна
индикация в съответното огледало за обратно виждане се намесва асистентът за обекти в
сляпата зона на видимост.
Конкретният модел не е
оборудван с круизконтрол, но
това не се усеща като проблем,
защото дизеловият двигател
работи много стабилно и на магистралата почти не се налага
превключване на предавките.
С достигането на разклона
за Карлово се насочваме на север, а малко по-късно завиваме на дясно по пътя за Хисаря и
от там се отклоняваме към Старосел. По двупосочния път разлика в поведението не се усеща. Sprinter-ът отново се държи на ниво. По завоите е стабилен, комфортът в кабината не
се променя, а при изкачване на
наклони не се налага да свалиш
предавка.
В заключение можем да кажем, че Sprintеr измина тестовия маршрут от над 360 км на
един дъх, показвайки силните
си качества – динамика, сигурност и комфорт на магистралата, лекота на управление като
при лек автомобил, маневреност в тесни пространство, интуитивност и простота при боравене със системите на автомобила, ефективност и разход
на гориво малко над 8 л/100 км.

Многообразие
от варианти
Панел-ван, микробус, минибус, шатълбус, шаси-кабина,
самосвал са версиите – общо
над 1700, в които се предлага
новият Sprinter. Моделът може
да се поръча с класическото
задно предаване, 4Х4 и за пръв
път при Sprinter – с предно предаване. Има разнообразие от
възможности за вътрешно оформление на кабината с четири
нива на оборудване.
В моделната линия на новия
Sprinter двигателят с работен
обем 2143 куб. см се предлага с максимална мощност 114,
143 и 163 к.с. Наличeн е и добре познатият 3-литров, V-образен, 6-цилиндров дизел с
мощност от 190 к.с. и максимален въртящ момент 440 Нм. От
средата на тази година Sprinter
ще получи още един силов агрегат – а именно най-новия и
модерен 2-литров двигател на
Mercedes-Benz .
Ванът, в чиято разработка
Daimler AG инвестира 2,5 млрд.
евро, се предлага с три колесни
бази, четири дължини, три височини и допустима максимална маса от 3 т до 5,5 тона. Полезният товар е повишен с 50
кг спрямо предишното поколение, а товарната височина е намалена с 80 мм, което улеснява достъпа до фургона особено когато става дума за малки
градски доставки. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ

Н.В. КЛИЕНТЪТ

Станимир Халков, управител на Маниста-Халкова ЕООД:
ABSTRACT IN ENGLISH

We Prefer Quality,
Not Quantity,
says Stanimir Halkov, manager of Manista-Halkova EOOD.
The transport company, based
in Stara Zagora, is the typical
family business in the transport industry. KAMIONI magazine talks to the manager of
the company Stanimir Halkov
about the work, and the business perspectives in the current difficult times.

Предпочитаме качеството
пред количеството
Транспортната компания Маниста-Халкова ЕООД, базирана в Стара Загора, е типичната семейна
фирма в бранша на товарните превози – създадена в началото на пазарната икономика, и
поетапно се разраства. За работата и перспективите пред бизнеса в сегашните трудни времена
списание КАМИОНИ разговаря с управителя на фирмата Станимир Халков
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Krone. В автопарка имаме 12 композиции с влекачи Евро-6, като най-старият е на 4 години.
Всички са купувани нови. Освен това всяка година обновяваме част от автопарка, като се стараем да поддържаме европейско качеството на
предлаганите от нас услуги.
– Имате ли предпочитана марка, как, кога
и защо се насочихте към нея?
– Разбира се, това е Mercedes-Benz. Още след
първия закупен камион се убедихме, че неслучайно са предпочитана и наложена марка – камионите са здрави, надеждни и най-вече икономични. Благодарение на добрите партньорски
взаимоотношения със Силвър Стар марката стана фаворит в нашата фирма.
Mercedes-Benz е
предпочитана марка в парка
на компанията

– Представете накратко фирмата – кога е
създадена, откога е на пазара, с какъв транспорт се занимава …
– Фирмата е създадена през 1993 г. като малка семейна фирма с трима служители. Основател е баща ми, като независимо че бях едва на
9 години, стоях неотлъчно до него и с интерес
наблюдавах всичко. Може да се каже, че израснах покрай камионите. Понастоящем във фирмата работят над 20 служители. Като отново семейството остава акцент, защото и до днес сме
въвлечени всички в общата мисия. Основната ни
транспортна дейност е хладилен транспорт.
– Какъв сте във фирмата, откога сте в
транспортния бранш, как и защо се е насочихте към този вид дейност?
– Аз съм управител на фирмата, собственик
е майка ми. В семейство на потомствени шофьори, отраснал покрай камионите, беше съвсем естествено и аз да проява интерес и да харесам професията. Най-важното е, че през годините съм преминал през всички нива в йерархията, като все още може да ме видите както в офиса, така и на камион или мотокар.

Гордост на фирмата е
иновативният Actros без
огледала

– С колко и какви автомобили и ремаркета оперирате – марки, модели, видове, възраст и пробег?
– Държим много на качеството и именно затова марките камиони, с които работим, са
Mercedes-Benz и Renault, а ремаркетата са термоизолирани, двутемпературни – на Schmitz и

– В парка имате най-новия Actros със системата Mirror Cam. Защо се решихте да купите нещо толкова иновативно и непознато?
– След тест на новия Actros и много добри резултати решихме да закупим един брой, а до края
на 2020 г. планираме да вземем още три. С времето съм разбрал, че за да е успешен един бизнес, трябва да се инвестира в нови технологии.
Ние сме ЗА иновациите, затова се спряхме на новия Actros!
– На какъв пробег е вече този автомобил?
Какви са впечатленията от него – вашите и
на водачите. Водачите свикнаха ли с революционните новости – камерите за обратно
виждане, дисплеите в кабината и т.н.?
– Камионът вече е на 60 000 км. Освен че е красив, е и икономичен, комфортът в кабината е на
ниво. Водачът се справя с нововъведенията безупречно – трудностите бяха по време на първия
курс, докато свикне, а сега не иска да слезе от
него. Удоволствие е да се шофира такъв камион.
Сега останалите шофьори се сърдят и чакат своя
ред за този модел.
– С колко персонал и водачи работите и те
на единично или двойна езда са?
– Във фирмата сме общо 24 души. В офиса
имаме на разположение трима диспоненти, като
много често и аз им помагам в работата. Основно
сме на единична езда, но имаме няколко сменника и така камионите не почиват и партньорите ни са доволни.
– Обичайно по какви дестинации работи фирмата, какви превози извършвате и на
какви товари?
– Извършваме само хладилен транспорт от
България към страни от Европейския съюз и обратно. Основни дестинации са Англия, Белгия,
Нидерландия, Германия, Франция, като нерядко
ходим и до Скандинавието.
– Как се отрази цялостно на дейността ви
кризата с коронавируса – каква част от камионите ви работят, прекратихте ли някои дестинации, освободихте ли шофьори и друг
персонал?
– Имаме минимален спад на оборотите, ние
возим основно хранителни продукти и медикаменти и успяваме да уплътним камионите. Благодарение на това не се наложи да освободим
персонал. Работим, като спазваме всички мерки за безопасност, осигурили сме на шофьори-
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те предпазни средства, както и специално оборудвано помещение, където да прекарат период
на задължителна карантина след връщане от Европа.
– Търсите ли нови дестинации, за да компенсирате негативните въздействия на кризата с вируса?
– За момента не, разчитам на дългогодишни
партньори, както и те на нас.
– Как виждате дейността си след отминаването на кризата? Какви бяха преди и какви
ще са сега най-близките ви планове за развитие на фирмата и дейността?
– Засега не сме си променили плановете за
развитие и няма да променяме дейността и начина на работа. С годините сме доказали, че предпочитаме качеството пред количеството.
– Как се справяте с тол системата – оскъпява ли дейността ви, какъв метод на плащане избрахте, срещате ли трудности?
– От самото начало на въвеждане на тол системата сме с бордови устройства на Toll Pass. От
време на време срещаме трудности, но минимални. Засега сме запазили цените на превозите без промяна.
– Въпреки кризата с коронавируса Пакет Мобилност се придвижва в европейските институции. Готови ли сте да реагирате
като компания при евентуално най-негативен развой на нещата?

– Всичките ни камиони и шофьори се прибират в България минимум два пъти в месеца, затова се надявам да не ни засегне много. За тези,
които карат вътрешно, не виждам начин за реакция при негативен развой, особено за по малките фирми с под 50 камиона. K

Компанията развива само
хладилен транспорт

Въпросите зададе
Лъчезар АПОСТОЛОВ

Изцяло нов продукт

Подобрена устойчивост на износване.
Най-добро поведение на мокра настилка в класа си.
юни 2020
www.bridgestone.eu
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ТРАНСПОРТ

Идва финалната битка
за Пакет Мобилност
Пакет Мобилност ще бъде обсъден от новата Комисия по транспорт в Европейския парламент
през юни. След това регламентът трябва да бъде гласуван в Европейския парламент през юли или
най-късно през август. Ако нито едно от 70-те изменения, внесени от депутатите от държавите –
противници на Пакета, не бъде одобрено, работата по нормативите на практика ще бъде завършена

П

оследиците от прилагането на Пакета все още не са анализирани от
гледна точка на въздействието му
върху европейския транспортен сектор.
А европейските институции само преди 2–3 месеца разпалено убеждаваха,
че оценката задължително ще бъде направена.
Проучването за въздействието на разпоредбите на Пакет Мобилност бе анонсирано от настоящия комисар по транспорта Адина Валеан преди доста време.
Когато беше редови евродепутат, Валеан гласува против разпоредбите на този
документ. Като еврокомисар обаче, малко в стилистиката на „Приказка за стълбата“, тя, изглежда, е променила възгледите си. Или поне така смятат депутати
от засегнатите от Пакета държави.
Полският евродепутат Беата Мазурек
изпрати писмо до комисаря по транспорта в началото на този месец с искане за оценка на въздействието на Пакета
Мобилност. Документът обаче все още
не е изготвен, въпреки близо 3-те години работа по Пакета Мобилност. Оценката се очаква да бъде готова през юни,
но засега не е ясно дали срокът ще бъде
спазен.
Резултатите от подобна оценка биха
могли да повлияят на текстовете в някои
от разпоредбите, съдържащи се в Пакета. А някои от тях са неприемливи не
само за българските превозвачи, но и за
повечето транспортни компании от Централна и Източна Европа, дори за Европейския съюз като цяло.
Сред разпоредбите, които предизвикват най-голямото противопоставяне
от страна на България и осем други държави, които категорично се противопоставят на Пакет Мобилност, са:
)) разширяване на правилата за командироване на работниците, включващи
част от международните транспортни
операции (т. нар. cross-trade), което
ще увеличи бюрократичната тежест и
разходите за операциите, особено за
дребния и среден бизнес;
)) въвеждане на изискването водачите
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да изкарват почивките си в международни транспортни операции извън
превозното средство въпреки липсата на достатъчен брой хотели и мотели със сигурни места за паркиране в
западноевропейските страни;
)) въвеждане на задължението да се
връща камионът на всеки 8 седмици
в страната му на регистрация, за да
се попречи на собственика да работи на външен пазар, което е очевидна
форма на дискриминация въз основа
на националност и не позволява предоставянето на услуги в съответствие
с правилата за свободна търговия, залегнали в договорите на ЕС;
)) ограничаване на възможността за
предоставяне на каботажни услуги,
т.е. операции по транспортиране на
стоки в държава, различна от страната
на регистрация на компанията, което
следва да защитава позицията на западните компании срещу чуждестранната конкуренция.
До 12 май депутатите можеха да внесат изменения в последната версия на
регламента. Общо 70 от тях са внесени,
като 40 са предложени от държави, които
са против гореспоменатите разпоредби,
включително и България.
Благодарение на сътрудничеството между евродепутатите от България,
Полша, Литва, Латвия, Унгария, Румъния и Малта с техните правителства,
беше съставен списък с изменения в Пакет Мобилност, които бяха внесени преди планираното гласуване в Комисията
по транспорт и туризъм.
Вносителите призовават не за отхвърляне на Пакета в неговата цялост, а
за изменение на онези неелементи, които противоречат на единния пазар и ще
засегнат най-силно транспортните компании от периферните държави. Ако е
необходимо, тези изменения ще бъдат
внесени и преди пленарното гласуване“,
гласи коментарът, изпратен от вносителите.
Опозиционните представители в Европейския парламент призовават за от-

лагане на процедурата по Пакет Мобилност. От началото на март тази година, когато кризата с коронавируса удари сектора на автомобилния транспорт,
полското правителство и евродепутати
настояват да бъде отложено влизането в
сила на Пакет Мобилност.
Загубите в транспортния сектор, прекъсването на веригите за доставки и спадът в търсенето на транспортни услуги може да доведат до срив на този сектор. А новите административни изисквания и пазарните бариери могат само да
го задълбочат, се казва по-нататък в коментара.
От другата страна са мненията на западните страни, които сочат, че именно разпоредбите на Пакет Мобилност
могат да защитят транспорта и превозвачите от отрицателните последици от
пандемията.
Каква е актуалната позиция на българските политици?
Ако под успех разбираме да успеем
да извоюваме правото на водачите да
почиват, където намерят за добре – може
и да успеем. Виждам тежко лицемерие и
двуличие в колегите от Западна Европа. Те искат Пакет Мобилност, заяви неотдавна евродепутатът Ангел Джамбазки. Според него до края на пандемията
шофьорите от Западна Европа не искат
да карат камиони, а по пътищата на континента се срещат предимно такива от
България и Румъния.
Сега молят и настояват българските
шофьори да карат повече от 10–15 часа.
Реалистичната прогноза е, че в някои
от предстоящите гласувания ще имаме
много близки резултати, смята Джамбазки. Той е категоричен, че представителите ни в Европарламента не са се отказали от битката и ще продължават възможно най-активно да изразяват своята теза.
Относно Пакет Мобилност транспортният министър Росен Желязков
смята, че той може да е факт през юли.
А страната ни е готова за евентуално съдебно дело. K
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Tatra Trucks не спира да работи
Тежките камиони Tatra серия TERRN01
продължават да използват собствените
двигатели V8 с въздушно охлаждане

Третият най-стар автомобилен завод в света (основан през 1850 г.) продължава да работи. В
Копрживнице успешно се справят със заплахата от все още недостатъчно познатия вирус, спазват
мерките за опазване на живота и здравето на хората, приети от чешкото правителство, и не спират
производството

П

роизводителят на световноизвестните тежкотоварни автомобили в Северна
Моравия постигна трудния баланс между опазването на живота и здравето на хората и
поддържането на промишлената дейност. Заводът не е прекъсвал производството, не планира
да го намалява и работи с пълен капацитет. Продължава да обслужва клиентите, като в условията на извънредно положение с най-висок приоритет са цялостната държавна система за спасителни дейности (IRS) и чешката армия (ACR).
Спасен и възроден в състава на CzechoSlovak
Group (CSG), производителят продължава да
разработва и доставя премиум продукти с уникални качества и висока добавена стойност. Различни модели превозни средства с марката изпълняват задачи в множество автопаркове на пожарни, спасителни, военни и специални формирования. Клиентите са по цял свят, в т.ч. суперсили като Русия, Китай и САЩ, държави в Близкия изток. В индийската армия – втория по голе-
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мина потребител на марката, има над седем хиляди тежки камиони Tatra.

Спасителите – на първо място
В условията на извънредното положение ръководството на Tatra Trucks предприе стъпки,
които да подкрепят работоспособността на камионите Tatra в интегрираната система за борба с бедствия и аварии на Чехия и в армията на
страната. Автомобилите Татра са важна част от
техническото оборудване на двете важни институции.

Концентрация, приемственост,
координация
„В цялата търговска мрежа и сервизната
мрежа, включително сервизния център на Tatra
Trucks в Копрживнице, с най-висок приоритет е
ремонтът на превозни средства Tatra, които из-
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пълняват задачи в звената на IRS и ACR. В същото
време наблюдаваме непрекъснато състоянието
на превозните средства, отправени в отделните сервизи. За тези автомобили заводът в Копрживнице осигурява приоритетната доставка
на необходимите резервни части в най-високата възможна степен“, каза Ива Ховадова, директор на следпродажбените услуги на компанията.
Екипът за следпродажбено обслужване на
Tatra извършва индивидуални сервизни интервенции и в същото време координира необходимите задачи чрез денонощната услуга Tatra
Service Assistance. Компанията предоставя без
промяна на условията цялостни следпродажбени услуги на своите клиенти.

Гръбнакът на Tatra
Вече на почти век уникалната концепция на
автомобилите с тази марка остава брилянтна:
гръбнак на носещата конструкция е рама от централна тръба, в нея са валовете, отиващи към
двигателните мостове, полуваловете са с независимо окачване, двигателят е с въздушно охлаждане. Неин създател е инженерът Ханс Ледвинка, а първото ѝ масово осъществяване е лекият автомобил Т11, показан в края на април
1923 година на 15-ото Автомобилно изложение
в Прага.
Тази концепция с някои подобрения е основата за успеха на превозните средства Tatra за
десетилетия напред. Конструкцията на тежките
камиони от Копрживнице продължава да печели
от първоначалните идеи на Ледвинка дори през
двадесет и първи век.
Традиционната концепция на Tatra е изключително ценна, но отличният ѝ дизайн не значи, че
тя не може да се развива с времето, с придобиването на нови знания, с появата на нови технологии и производствени възможности.

диаметър. Модифицирани са отделни сегменти
и конструктивни елементи, за да се премине от
ръчно производство към автоматично и да се понижат пиковите напрежения върху фланците на
носещата тръба. Търсеното голямо предимство
е, че металургичният полуфабрикат (заготовката) за производството на носещата тръба е стандартизиран и може да се купи от различни производители, докато предишният вариант е с уникален размер, произвеждан само за Tatra.
Новопроектираната тръба се произвежда в
нов завод с автоматизирани производствени
операции. Заготовката се разделя по-добре и
по-бързо. Почистването и обработката на отделни конструктивни сегменти се извършва на нови
машини с ЦПУ и специализиран машинен център. Важно предимство: новата централна тръба се заварява автоматично и по външния диаметър, вместо досега използваното високоспециализирано и трудоемко ръчно заваряване отвътре. Тази решителна крачка е предизвикана от
факта, че е много по-лесно да се поддържа качеството на заваряване по външна повърхност,
докато автоматизирането на заваряването по
вътрешния диаметър е неефективно. Намереното дизайнерско решение отваря пътя към необходимата гъвкавост на производството и подобрява полезните качества на шасито на Tatra. От
две години тръбите се произвеждат директно в
Tatra Trucks a.s., на ново работно място, оборудвано с машини и агрегати от известни и доказани производители като Valk-Welding, LAG, TGS,
ČZ Strakonice и Vanad. K
По материали на Милан ОЛШАНСКИ
Снимки: М. ОЛШАНСКИ
С предпазни
мерки, но
работата не
спира

Иновации на високо ниво
През 2018 г. в изграждането на шасито на Tatra
бе направено нововъведение от високо ниво,
едно от най-радикалните през последните двадесет години. От доста време Tatra използва комбинираната система за окачване KING FRAME.
Въвеждането в производството на т.нар. „тежък“
вариант (пневмобалони и листови ресори) наложи да се направи структурна промяна на носещата тръба, която в съответната част стана и по-дебелостенна, и с по-голям външен диаметър.
През последните години е работено за опростяването или унифицирането на някои конструктивни елементи на носещата тръба, за промяна на технологичният процес на производство
ѝ, както и за прехвърляне на нейното производство в завода (дотогава тръбата е произвеждана от подизпълнители). Всичко това е свързано
с промяна в конструкцията на кормилната уредба и на т.нар. „Тромпет“, използван за първи път
в автомобила от серия T 158 Phoenix.

Разсичане на гордиевия възел
Основно в унификацията на производството
на тръбата за Tatra е преходът към стандартизиран външен диаметър 273 мм по цялата дължина на шасито, а необходимата различна дебелина на тръбата се постига за сметка на вътрешния
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Мозайката се подрежда
Съдружието между
CNH Industrial Group
и Nikola Motors
обещава първо
тежки камиони
изцяло на батерии,
а от 2023 година – и
с горивни клетки

Споровете за бъдещето на товарните автомобилни превози са от десетилетия. Препоръчваното от
Брюксел значителното увеличаване на дела на товарните жп превози се оказа трудно изпълнимо,
докато превозите по шосе продължават да се увеличават. Това прави още по-важен правилния
избор на технологии, които производителите на товарни автомобили ще следват и развиват в
идните години. За важността на рационалния избор продължават да ни напомнят неудачни, но пък
скъпоструващи ходове като този с биогоривата от първо поколение

Д

вигателят, работещ по принципа на Рудолф Дизел, бе анатемосан и самозвани
експерти побързаха да му напишат злоради некролози. Видя се, че това е и прибързано,
и погрешно: той, дори с присъщите недостатъци на един термичен двигател, пък бил и от найновите изпълнения, до момента нямаше що-годе
равностойна алтернатива. Това отложи настъпването на ерата на електрическите автомобили,
захранвани от батерии, и тя все още не е факт въпреки насочването на големи ресурси и многото
реклама. Видя се, че освен безспорни предимства имат и очевидни недостатъци.
Множество анализи, експерименти и тестове
доведоха до схващането, че целите за опазване
на средата, в която живеем, могат да бъдат постигнати с многообразие от решения, използвани за транспорта на стоки и на хора.

Светлите горива са № 1
Безспорен факт, особено при товарните превози. Тези превози са стопанска дейност и за изюни 2020

вършването им се избират машините, които са
най-ефективни – това е принципната разлика
между тях и индивидуалните превозни средства.
През 2019 година 99,73% от новите камиони (над
3,5 тона), регистрирани в Европа, са с двигатели
с вътрешно горене, а една четвърт от останалите са с хибридно задвижване, основано също на
ДВГ. Според статистиката на ACEA, отчитаща пазарните реалности, а не на умозрителни заключения, с дизелови ДВГ са 97,94% от новите камиони, регистрирани през м.г. в Европа. Обяснението: за превозвачите дизеловото гориво остава най-рентабилният и удобен носител на енергия. Особено при сегашната му временно понижена цена.

Какво показва компасът
Обявеното на 21 април споразумение за сътрудничество между Daimler Truck AG и Volvo
Trucks в съвместно разработване, производство
и комерсиализиране на горивни клетки прояснява в голяма степен подредбата на пъзела от тех-
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Renault Trucks Z.E. предлага
гама от модели, захранвани
изцяло на батерии
нологии, с които Европа и светът разполагат, за
да постигнат товарен и пътнически автомобилен
транспорт с нулев въглероден отпечатък.
Електрифицирането изглежда решението,
което ще ни доближи до тази цел. Само че пред
масовото използване на неговите варианти стоят множество препятствия, които изискват време, колосални инвестиции и много координирана работа, а поставят и ред допълнителни проблеми. Има и втори тип решения, които решават
задачата за декарбонизиране в по-малка степен,
но са напълно готови, има ги на пазара и са много по-достъпни. Вероятно в новото десетилетие
смес от двата типа технологични решения ще започне да измества дизеловите агрегати, като на
първо време ще преобладават решенията от втория тип.

Какво има в арсенала?
ДВГ с алтернативни горива
Тук най-познати са различните марки биодизел (с различно съдържание на биокомпонент, стигащо до 100%), HVO (дизелово гориво
от хидрогенизирани растителни масла или животински мазнини), природният газ (метан) с фосилен произход в двете му състояния (компресиран/CNG и втечнен/LNG), биометанът (с ограничени възможности за производство). От цялата група природният газ е с практическа значимост за колосалните и увеличаващи се потребности на товарния транспорт в Европа. Без да решава проблема с декарбонизирането (изключение е биометанът, но източниците за производството му са твърде ограничени), той намалява в
значителна степен някои вредности и е първото
солидно стъпало по пътя към амбициозните цели
на ЕС за до 2030 година. В Европа има известен
брой CNG станции, но акцентът е върху по-ско-

рошното изграждане на достатъчно LNG зарядни станции заради основните предимства на технологията – автономност и достатъчно бързо зареждане. Употребата на биодизел вероятно ще
остане ограничена предимно за регионални превози и около регионите, в които той се произвежда.
Поради характеристиките им и LNG, и биогоривата са неподходящи за превозни средства,
които се ползват епизодично – при престой втечненият газ се изпарява и тази фаза трябва да
бъде изпускана; биогоривата са силно хигроскопични, а биокомпонентите в тях благоприятстват
развиването на бактерии, задръстващи филтрите за гориво. Като горива са почти равностойна
алтернатива на дизеловото. Това изтъква на преден план LNG като подходящо решение за превози на далечни разстояния, напр. международни, по маршрути, където има съответни зарядни
станции през приемливо големи интервали.
Електромобили
При този тип превозни средства генетични
проблеми са ограниченият пробег, по-голямата тара, необходимостта от продължително време за зареждане и за дозареждане. При сегашното ниво на развитие на батериите е нерентабилно да се увеличава пробегът чрез вграждане
на батерии с по-голям капацитет, тъй като чувствително намалява полезният товар на тези превозни средства. Пълното зареждане на батериите изисква няколко часа при висока консумация на мощност, затова ПС от този тип вероятно ще се използват предимно при превози с повтаряща се цикличност, ограничен дневен пробег
и постоянно местодомуване, напр. за зареждане на магазини и дистрибуция, куриерски услуги, градски и крайградски пътнически превози,
комунални дейности и други подобни.
юни 2020
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Хибриди
Съчетават и предимства, но и недостатъци на
предходните два типа. Поради универсалността
си продължават да печелят позиции при леките автомобили, но при камионите не това е определящ
критерий и търсенето им е нищожно (0,07% или
273 бр. от 380 626 нови камиона, регистрирани в
ЕС през 2019 година).

И електрическо Volvo FL, изцяло на батерии, е готово за работа

Fuso е от пионерите на пазара на електрическите камиони

Продължават тестовете на eActros при избрани клиенти
юни 2020

Горивни клетки
Големи надежди се възлагат на този тип задвижване. Особено след като двамата гиганти със
своите марки – Mercedes-Benz Trucks, Freightliner
Trucks, Western Star, FUSO Trucks, BharatBenz
Trucks и Thomas Built Buses, и Volvo Trucks, Renault
Trucks, Mack Trucks, UD Trucks (плюс 45% дялово
участие на шведите в Dongfeng и VE CV), не оставиха съмнение колко сериозни са бизнес намеренията им да произвеждат горивни клетки (ГК) за
ПС. Като добавим и алианса между CNH Industrial
Group и Nikola Motors, който излъчи съобщения, че
към 2023 година ще има в производство тежкотоварни камиони с горивни клетки, извън „водородния клуб“ засега сякаш са двете големи марки под
егидата на Volkswagen (MAN, Scania) и DAF. Всъщност MAN, Shell и ТУ в Брауншвайг през октомври
2019-а получиха 8,1 милиона евро от федералното
Министерство на транспорта и цифровата инфраструктура на Германия за изследване, разработване и тестване на система с горивна клетка за тежки
товарни автомобили, както и за мобилни средства
за зареждане с водород. Да очакваме ли сюрпризи
от Сьодертале и Айндховен?
Същината на технологията е горивен елемент(и),
който, използвайки водород на борда на ПС, произвежда електричество, което захранва тягови
електродвигатели. Неговата мощност обаче е постоянна, затова на автомобила има и батерия, компенсираща недостига или свръхпроизводството на
електроенергия. Автономността е функция от количеството водород в ПС, продължителността на зареждане е съизмерима с тази при дизелово гориво.
Отпадните продукти при работа на ГК са водни пари и топлина. Както при експлоатацията на
стопроцентовия електромобил проблемът е колко
чиста или мръсна е електроенергията, заредена в
батерията, тук стои въпросът как е добит водородът. По-евтиният начин – чрез преработка на природен газ, не решава проблема с въглеродния отпечатък. За чистия вариант – извличане на Н2 чрез
електролиза на водата, са потребни огромни количества електроенергия от възобновяеми източници на енергия (ВЕИ). В идеалния случай водородът ще се добива от ВЕИ в периодите, когато производството надхвърля консумацията. Стратегическо преимущество на водорода е, че може да служи
като акумулатор на енергия: при недостиг на електроенергия от съхранения Н2 може да се произвежда електроенергия. Докато няма достатъчно ВЕИ,
явно ще се използва водород, получен и по по-евтини начини.
На ПС с горивни клетки се предрича бъдещето
при превозите на големи разстояния и с големи натоварвания. Преди това обаче трябва да се преодолеят ред препятствия: производството на „чист“/
„зелен“ водород, изграждане на достатъчно станции за зареждане, високата цена на водорода. Съвсем не е за пренебрегване и цената на самите превозни средства: в САЩ предвиждат платформата
на Nikola от клас 8 да се продава за около 375 000
долара, когато през 2022 година започне произ-
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водството ѝ, докато сравним камион с дизелов
ДВГ струва около 120 хиляди.

Удължители на пробега
Освен двете основни направления в електрифицирането на товарните превози – ПС на батерии и ПС с горивни клетки, някои производители, напр. на автобуси, пробват „хибриди“, в които „първа цигулка“ са батериите, които се дозареждат от т.нар. удължител на пробега – ГК с неголяма мощност. Изглежда примамливо в онези
случаи, когато на варианта с батерии не достига
капацитет за няколко десетки километра, но усложняването и оскъпяването на цялата система,
макар и с по-малко мощна ГК, поставя под съмнение крайния резултат.

Големите надежди
Преходът към автомобилен транспорт с пренебрежим въглероден отпечатък ще бъде много, много скъп, но е наложителен. Надеждите са
в усъвършенстването на технологиите – и към
добива на водород, и към преработването му в
електроенергия са насочени толкова усилия и
средства, че оправдано се очакват и по-добра
ефективност, и по-поносими цени на търговските продукти.

Камионите в реализацията
на първия мащабен проект
в Европа с използване на
горивни клетки са Hyundai,
държавата е Швейцария

Очаква ни
Пакет Екологичност
В Европа се готвят интензивно за декарбонизирането на автотранспорта. Строят зарядни
станции за камиони за природен газ. С приоритет е LNG и още през т.г. съотношението CNG/
LNG станции (300:252 през 2019 г.) ще се промени в полза на втечнения газ.
Hyundai доставя в Швейцария първите тежкотоварните камиони с водородни горивни
клетки и това е част от поръчка за 1600 камиона,
която ще бъде изпълнена до 2025 г. Южнокорейският гигант очаква до 2030 година в експлоатация да бъдат около 500 000 леки и товарни електрически автомобили с ГК. В Германия към средата на м.г. в експлоатация са били 70 зарядни
станции за водород (основно за леки автомобили), за т.г. е планирано пускането на още 30, а
според федералното Министерство на транспорта до 2025 г. общият им брой ще стигне 400.
У нас цари блажена тишина. През м.г. бе пропусната възможността с европейски средства
да бъде създадена първата станция за зареждане с водород. Жалко, тя можеше да се впише в Националната програма за нисковъглеродни енергии за транспорта и бита, в която са ангажирани МОН, БАН, Столична община и още
институции.
При пълното „безветрие“ у нас и при темповете, с които се извършват промените в Европа, все по-голяма става вероятността след няколко години България да бъде санкционирана
с огромни суми (вж. примера с ТЕЦ-овете) заради неизпълнението на целите за намаляване на
емисиите на въглероден диоксид (СО2) до 2025
и до 2030 година от страна на товарните автомобили. K

CNG & LNG – готовото решение за днес и утре

инж. Радослав ГЕШОВ
юни 2020
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Все още нищо не е загубено

Опасната ситуация с коронавируса засегна буквално всички сектори на човешката дейност.
Всичко спря. Спряхме да живеем нормален живот, но вече се появиха и първите малки признаци
за подобряване на ситуацията и за постепенно връщане към нормалната реалност. Тестовите
дейности на чешкия екип на Buggyra Racing са една от тях

B

uggyra – явлението на чешкия автомобилен
спорт със силен международен акцент, отново ще се появи, при това в повече дисциплини, отколкото досега. За мнозина в Европа
името Buggyra е свързано почти изключително
с европейските пистови състезания с камиони,
вкл. ETRC. А онези, които се интересуват повече,
знаят и за участията на камиони Tatra и Buggyra в
аналогични индийски и китайски състезания. Отделно от това вече седем години Buggyra участва
сравнително успешно в рали спорта от най-високото световно ниво, по-специално в състезанията от т.нар. серии Dakar, както и в самия рали
маратон Dakar (моделите Tatra 815 Fat Boy, Tatra
Phoenix G2 и G3).

юни 2020

През сезон 2019 видяхме Buggyra, заедно с екипа на Mičánek Motorsport, в серията
Lamborghini SuperTrofeo Europe (вж. таблицата).
Lamborghini Super Trofeo Europe
предвиждаше 6 състезания
Дата
17–19 април
29–31 май
23–25 юли
3–5 септември
9–11 октомври
29–30 октомври

Писта
Монца, Италия
Пол Рикар, Франция
Спа-Франкоршамп, Белгия
Нюрбургринг, Германия
Барселона, Испания
Мизано Адриатико, Италия
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Тишината на пистата
в Северна Бохемия
нарушиха Mercedes GT3
– за първи път в екипа,
Lamborghini-то от екипа
на Мичанек (на втори план
горе), както и Renault Clio
на академията Buggyra
(по-далечният автомобил
долу)

За тази година тя разшири своите състезателни дейности в съюз с отбора на Zero Mileage
Lubricants до участие и в китайския пистов шампионат за автомобили GT (Gran Turismo). На кормилото на Mercedes GT3 ще бъде Давид Вржецки – двукратен европейски шампион в пистовите състезания с камиони от веригата ETRC под
егидата на Международната федерация по автомобилизъм (FIA), трикратен китайски шампион в
пистови състезания с камиони и носител на мно-

жество световни рекорди на скорост и издръжливост. Вржецки ще бъде съотборник с Томаш
Енге – единствения чех, който някога е участвал
в състезание от Формула 1.
Въпреки проблемите, които COVID-19 предизвика и последвалото отменяне на началото на немалко първенства в света на моторните спортове, в Buggyra са решени да бъдат подготвени перфектно за подновяването на всички
шампионати. Като първа стъпка в края на април
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Всички машини пред временния бокс на Buggyra Racing

отборът се отправи към „домашната“ писта Мост
в Северна Бохемия за първите тестове на своите
състезатели през тази година.

Животът продължава
Във вторник звукът от двигателите на състезателните машини на отбора Buggyra Racing прекъсна необичайната тишина, която се бе възцарила на пистата в Мост, след като правителството на Чехия въведе ограничителни мерки.
„След дълго време отново успяхме да отидем на състезателната писта и да започнем да
се подготвяме както трябва за предстоящия сезон. Чудесно е да усещаш отново да ухае на състезателен бензин и подпушили гуми“, радва се
Томас Енге на възможността да тества. „Доволни
сме, че ще можем да тестваме при сегашните условия. Определено все още вярваме, че повечето от тазгодишните състезания ще се проведат,
и искаме да бъдем начело още от самото начало“, добави съотборникът му Вржецки. „Сегашната ситуация със сигурност е трудна за всички състезатели и спортни отбори, но серията
SuperTrofeo Europe не е отменена, просто състезанията са отсрочени и вярваме, че ще приключим сезона с изцяло изпълнена програма“, споделя оптимизма му Иржи Мичанек.

SuperTrofeo Europe
Серия от състезания в Европа, Азия и Северна
Америка, организирана от Lamborghini Squadra
Corse, които е предвидено да приключат с големия финал на Misano Adriatico в първите дни на
ноември. Lamborghini (Ламборгини) принадлежи
на групата AUDI.
юни 2020

С пълна програма
„Късмет е, че можем да правим тестове. Тук
са всички наши състезателни машини и повечето от пилотите, така че да можем да оценим колко добре се представяме в момента
и в каква посока трябва да продължим да работим“, обясни наставникът на отбора Мартин Колоч. На пистата Мост присъстваха машини с 4 спецификации. „Имаме Clio от академията Buggyra. Момчетата от Mičánek дойдоха с Lamborghini. Разбира се, на пистата карахме и Mercedes GT3 – за първи път. В Мост
бе и състезателен камион Buggyra VK, по чийто двигател направихме някои промени, така
че разбрахме как ще се държи на пистата“,
така Давид Вржецки, главният конструктор на
Buggyra, накратко представи участвалата техника.

Всички коли,
но не и всички пилоти
Техниката се събра, но поради ситуацията
неколцина от пилотите отсъстваха. „За съжаление, на пистата не беше нито един от основните
ни състезатели. Въпреки че Адам Лацко се завърна от Испания, по време на теста той все още
бе в задължителната карантина. А французинът
Тео Калве нямаше дори шанс да стигне дотук в
момента, така че аз карах няколко обиколки. Томаш също направи няколко обиколки и през останалата част от деня Алиа Колоч (една от дъщерите на Мартин Колоч – бел. ред.) тренира с
VK“, добави двукратният ETRC шампион Давид
Вржецки.
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Нито Адам Лацко,
нито Тео Калве
можаха да участват
в първия тест в Мост.
Модифицираната
състезателна Buggyra
VK бе през почти
цялото време в ръцете
на дебютантката
Алиа Колоч. Според
Вржецки обиколките,
които той и Томас
Енге са направили
с камиона, са дали
достатъчно представа
какво е поведението
му на пистата

Томас Енге остана доволен
от първия пистов тест с
Mercedes GT3

Първите тестове за 2020-а
„Днешният тест премина много добре. За
първи път имахме възможност да изкараме GT
автомобила на пистата. Опитваме различни настройки, засичаме времената и свикваме с колата“, каза единственият чех с опит във Формула 1. „Давид се учи, открива какво е да караш
кола, която има много мощ и не тежи 5 тона. На
подобен автомобил е необходимо да бъдеш с
много бързи реакции. Разбира се, че на Давид
ще му трябва малко време, за да свикне с колата, но аз съм убеден, че след това той ще дава
същите времена като мен или другите пилоти“,
каза партньорът му Енге.

Лазурно небе, свеж въздух и първи километри на пистата, които караш само за себе си –
за Вржецки запознаването с новата кола започна идеално. „За първи път карах GT и много се
вълнувам. Тук всичко е различно и се уча на всеки километър. Първо кара Томас, след това аз опитвам да постигна неговото време. Усещанията
са съвършено различни и нови за мен. Наслаждавам се на новите впечатления. За мен това
беше страхотен ден – ясно синьо небе, ние сме
на пистата и караме“, завърши позитивно Давид
Вржецки. K
Милан ОЛШАНСКИ
юни 2020
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MAN е готов със съчленения
електрически Lion’s City 18 E
MAN Truck and Bus обяви пускането на пазара нов градски съчленен електрически автобус
– MAN Lion‘s City 18 E. 18-метровата версия на електрическия Lion’s City може да превозва
удобно, безопасно и екологично до 120 пътници

П

ървите демонстрационни бройки от модела, с който се допълва гамата на новия
Lion’s City, ще бъдат представени премиерно по улиците на Барселона и Кьолн през втората половина на 2020 година, като продажбите
на иновативния 18-метров електробус започнаха
през април. Така немският производител разшири предлагането на електрически автобуси, след
като преди повече от година показа 12-метровия
соло модел Lion’s City 12 E.
Новият съчленен автобус е оборудван с два
централно разположени електродвигателя и две
двигателни оси, което подобрява стабилността
и съответно безопасността. Както и единичният електрически вариант, и Lion’s City 18 E впечатлява с декларирания пробег с едно зареждане от 200 км и дори 270 км при благоприятни условия, през целия експлоатационен живот на батерията.
Като част от плановете си за електрическа мобилност MAN Truck & Bus изпраща демонстрационни електрически автобуси на свои клиенти
в пет европейски държави още през тази година.
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15-те тестови автобуса ще бъдат на разположение за експлоатация в реални условия. В програмата са включени два MAN Lion’s City 18 E, които
ще се тестват по улиците на Барселона и Кьолн.
„С 18 м дължина MAN Lion’s City 18 E е идеален
избор за всяка компания, която търси изцяло
електрически градски автобус с място за много
пътници“, подчертава Руди Кухта, ръководител
на бизнеса с автобуси в MAN Truck & Bus.
Двата централни електродвигателя задвижват съответно втория и третия мост. За разлика
от вариантите с двигатели в главините на колелата, тук предимствата са по-лесен достъп за обслужване и опростена конструкция. Двата двигателни моста са синхронизирани по електронен
път и допринасят за по-голяма стабилност на автобуса. Новият модел се предлага и със система
за управление на ъгъла на завиване на прикачното устройство и срещу повдигане в завой, което
допълнително подобрява стабилността при шофиране. А задвижващият момент може да бъде
разпределен избирателно към всяка от двете
оси в съответствие с конкретната ситуация.

АВТОБУСИ » MAN Е ГОТОВ СЪС СЪЧЛЕНЕНИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ LION’S CITY 18 E
Двете двигателни оси увеличават и рекуперираната при спиране енергия за зареждане на батерията. „По-високото ниво на рекуперация означава, че електрическият съчленен автобус е
високоефективен, независимо от стила на шофиране на водача или топографията на терена“,
коментира Руди Кухта.
Силовата линия на MAN Lion’s City 18 E е с
максимална мощност 320 кВт и пикова мощност
480 кВт. Енергията се съхранява в модулни батерии с капацитет 640 кВтч. MAN разчита на изцяло литиево-йонна (NMC) батерийна технология от модулния комплект на групата. Батериите имат интелигентна система за управление на
температурата, която е оптимизирана за използване в градски автобуси. Тази система гарантира, че батериите са винаги на разположение, независимо от климатичните условия. Общо осемте комплекта батерии са на покрива на автобуса и са отдалечени от задния му край, който винаги е по-застрашен от катастрофи. Батериите
са с лесен достъп за обслужване и се зареждат в
депото чрез COMBO накрайник (CCS). Мощността на зареждане може да е средна 100 кВт или
максимална – до 150 кВт, а времето за зареждане е до 4 часа.
Електрическото задвижване освобождава повече пространство и в салона на автобуса, тъй
като липсва обичайният тунел за ДВГ. Това е позволило на дизайнерите да оптимизират задната
част на автобуса, която носи и четири допълнителни седалки отзад. „Това вече бе направено в
12-метровата версия на модела и бе оценено от
нашите клиенти“, обяснява Руди Кухта. Използ-

ването на алтернативното задвижване дава възможност за по-голямо допустимо бруто тегло на
автобуса – до 30 тона, и съответно капацитет до
120 пътници.
Външният му дизайн също впечатлява. Той е
изискан и съвременен, като добавя нов, динамичен усет.

Пътна карта на MAN за
електронна мобилност
През декември 2019 г. MAN Truck & Bus достави първите два 12-метрови електрически автобуса на транспортните оператори Hamburger
Hochbahn AG и Verkehrsbetriebe HamburgHolstein GmbH за ежедневна употреба в пристанищния град Ханзе. Тази година още 13 демоавтобуса ще станат част от пътната карта за електромобилност на MAN. Демопаркът от общо 15
електрически автобуса ще обслужва клиентите
в пет европейски страни – Германия, Испания,
Люксембург, Белгия, Франция. Като част от програмата за тестове MAN ще предаде и 18-метров
електробус на транспортните оператори Kolner
Verkehrs-Betriebe AG (KVB) в Кьолн и Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB) в Испания. Първите серийно произведени 12-метрови автобуси
MAN Lion’s City E ще бъдат доставени на клиентите през четвъртото тримесечие на 2020 г. Напълно електрическият Lion’s City E в съчленен вариант ще се появи около половин година по-късно, като серийното му производство ще започне през първата половина на 2021 година.
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Идва нов електрически
Solaris Urbino 15

Полският автобусен производител Solaris разширява гамата си от електрически превозни
средства с модел за междуградски превози. Премиерата на Solaris Urbino 15 LE electric
ще бъде през тази година. Петнайсетметровият автобус с нисък вход ще се предлага в
междуградски вариант

О

ще през тази година Solaris ще представи
електрическа 15-метрова версия на популярния си модел Urbino. Досега електрифицирани бяха само градските версии от гамата
на производителя. Новата електрическа 15-метровата версия на Urbino ще покрива изискванията и за междуградски превоз на пътници. Изцяло новото поколение на модела с нисък вход
Solaris Urbino 15 LE ще бъде сертифицирано и ще
се предлага със спецификации от Клас I – като
градски автобус, и от Клас II – като автобус за
междуградски превози.
Разработката на 15-метров триосен модел не
е новост за компанията. Първият такъв автобус
е произведен през 1999 г. и до момента на клиенти са доставени близо 1300 от тези превозни
средства. Винаги досега обаче моделите са били
с конвенционални дизелови или CNG двигатели.
„Убеден съм, че най-новата ни разработка ще
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бъде отговор на нуждите на европейските превозвачи в този сегмент. Премиерата на автобуса
е предвидена за тази година“, обяви Петрос Спинарис, вицепрезидент на Solaris Bus & Coach S.A.
Решението за разработката на новия автобус
е продиктувано не само от интересите на пазара,
но и от безпрецедентното през последните години развитие на електрическите автобуси и батериите за тях.
Съхранението на енергия в електрическите
автобуси Solaris Urbino 15 LE ще бъде в батериите от последно поколение – Solaris High Energy+,
представени от производителя през миналата
година. Новите технологии и решения при тези
тягови акумулатори позволяват да се осигури пробег с едно зареждане, който отговаря на
очакванията на общините и на междуградските
превозвачи при всякакви условия на пътуване.
Първите две превозни средства от нулева-

АВТОБУСИ » ИДВА НОВ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ SOLARIS URBINO 15
та серия ще бъдат оборудвани с 6 батерии с общ капацитет 470 кВтч. Две
са на покрива, а останалите четири –
в задната част на автобуса. Батериите в този модел могат да се презареждат чрез зарядно устройство с конектор или с пантограф.
Вариантът с пантограф на покрива
ще бъде опция, за да се отговори на
предпочитанията на клиентите и да се
постигне съвместимост със съществуващата или планираната за изграждане инфраструктура.
Новият триосен Urbino ще се задвижва с централно разположен електродвигател CeTrax с течно охлаждане
и мощност 300 кВт
CeTrax. Силовият агрегат ще бъде
свързан с втория мост на превозното
средство. С цел намаляване загубите
на енергия до минимум в силовата линия на автобуса ще се използват полупроводници, базирани на силициевокарбидна (SiC) технология.
Първите два автобуса Solaris Urbino
15 LE ще бъдат предназначени за скандинавски оператори. Затова ще разполагат със специални решения, отговарящи на стандартите на Bus Nordic
и така наречения скандинавски пакет.
Това включва освен специални решения, гарантиращи топлинен комфорт в превозното средство, осветление и пътнически седалки, предназначени за междуградски транспорт. Интересното е, че автобусите ще бъдат
оборудвани и с опесъчител – решение, познато най-вече при трамваите. Устройството позволява движение
дори и по най-заледени или заснежени пътища.
За оптимизирана консумацията на
енергия електрическият Urbino 15 LE
ще бъде оборудван с хибридно отопление, базирано на термопомпа.
Автобусът ще притежава и функции,
свързани с ADAS (разширени автоматизирани системи за подпомагане на
водачите) като MirrorEye или MobilEye
Shield +.
„Въпреки че изграждаме новия модел електрически автобус с нисък
вход главно за скандинавския пазар,
със сигурност няма да ограничим нашите оферти за това превозно средство само за северните страни. То ще
да бъде на разположение на всички
оператори, които търсят триосен LE
автобус за градски и междуградски
транспорт. Ще бъде напълно работеща алтернатива в този клас на газовите автобуси на пропан-бутан“, казва Петрос Спинарис, вицепрезидент
на Solaris.
Електрическият Solaris Urbino 15
LE ще се предлага с две двойни врати
(конфигурация 2-2-0) или с три врати,
едната от които единична (конфигурация 2-2-1). Капацитетът на местата за
пътници при междуградската версия
ще бъде 55 души.

Електрическото задвижване CeTrax ще бъде свързано с втория мост

Моделът запазва дизайна, характерен за сегашното поколение на градския Urbino
Петнайсетметровият автобус с нисък вход ще се предлага и
в междуградски вариант
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Кризата и пазарът на
употребявани ремаркета
Какво се случва, какви са настроенията и очакванията на нашия пазар на употребявани ремаркета
и полуремаркета в обстановката на плахи и бавни опити за връщане към икономическа активност
– това е темата, по която потърсихме мнението на вносителите на ремаркета. Зададохме едни
и същи въпроси на всички, но както виждате, отговориха не всички фирми, които са известни и
добре представени на местния пазар. Причините за това са различни: едни просто не търгуват с
употребявани, други нямат такива продажби през разглеждания период, а трети…
)) Каква бе 2019-а за вашия бизнес ?
)) Кой тип употребявани прикачни превозни средства бе най-

търсен?
)) Как се отрази ситуацията с COVID-19 на бизнеса с употре-

бявани ремаркета/полуремаркета от марките, с които работите? Промени ли се съотношението на продажбите
„нови/употребявани“?
)) Сегашният период промени ли структурата на търсене на

употребявани превозни средства – брезентови, за насипни товари, за строителство и т.н.?
)) Има ли промени в начина и условията, при които предлагате употребяваните, и какви са те?
)) По какви канали набирате употребяваните, които предлагате? Затруднени ли са доставките ви от Европа?
)) Какво очаквате да се случи на местния пазар в близко време?

Агри-М ООД
Ивайло Комбаков, изпълнителен директор:
Като дългогодишен представител на
белгийската марка STAS Агри-М е насочен
основно към клиентите в сегмента на самосвалните полуремаркета. За 2019-а отчитаме повишен интерес. Сегментът не е
голям, но e със стабилно търсене. Доволни сме от представянето си, тъй като реализирахме над 50 броя (нови и употребявани). Също така все повече клиенти разбират дългосрочните предимства на високото качество на STAS – конструктивни и
технологични, ерго финансови. Организационно също стоим добре със срокове на
доставка, детайлизиране на спецификациите според нуждите на конкретния клиент, възможности за финансиране, а и не
на последно място с грижата за продуктите през периода на експлоатация.
Най-търсени са самосвалните полуре-

маркета със задно разтоварване за транспорт на селскостопански продукти, с обеми от 49 до 60 куб. метра. Има наченки на
интерес и към полуремаркета с подвижен
под, които не са популярни в България, но
дават голяма гъвкавост на превозвачите.
Селското стопанство, както и съпътстващата го логистика не могат да спрат,
но ако има някакво негативно отражение,
то това са моментните рестрикции за финансиране – финансовите институции са
на „изчакване“. Съотношението нови/употребявани е непроменено от години – 1:5 в
полза на употребяваните.
Търсенето на брезентови превозни
средства е в застой. Стабилна е ситуацията при насипните товари. В строителството търсенето е незначително.
Агри-М е наясно с изискванията на кли-

ентите и винаги предлага най-доброто –
продукт, финансиране и следпродажбено обслужване. Единствените трудности в
момента са временните затруднения с финансирането.
Набираме употребявани ремаркета
през системата на STAS, както и чрез дългогодишни партньорства с търговци от Западна Европа. Трудностите дойдоха от затегнатите мерки за пътуване и трудното намиране на водачи за доставки от Европа.
Постепенно ситуацията се нормализира.
За нас кампания 2020 приключи и започваме подготовка за следващия сезон. Не
очакваме съществени промени в сегашния
модел, но вярваме, че полуремаркетата с
подвижен под ще намират все по-широко
приложение и ние ще помогнем на превозвачите, които ги предпочетат.

Кроне България ЕООД
Николай Бонев, директор продажби:
За 2019 г. година отчитаме значителен
ръст при търсенето и регистрации на употребявани полуремаркета Krone. За периода януари/април 2020 са доставени 74 бр.
и са подписани договори/заявки за още 65
полуремаркета. Преобладава интересът
към оборудване с възможност за товарене
на влакова композиция.
При така създалата се ситуация част от
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фирмите с план за закупуване на нова техника изискват и предложение за идентично
употребявано оборудване.
Няма значителна промяна в търсенето. Интересът е насочен основно към стандартни полуремаркета, брезентови с тристранна щора, които са произведени след
2013 година и задължително със сертификат за товарене.

В основната си част употребяваните полуремаркета се предлагат/избират от наличностите на Krone Used. Затруднения
има само на границите. Трябва да се предвиди повече време за изчакване.
По-голямата част от проектите за ново и
употребявано оборудване към момента са
в процес на изчакване. Потреблението на
местния пазар ще се свие.

€ 8 980

Първоначална вноска
без ДДС.
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ВТОРА УПОТРЕБА » КРИЗАТА И ПАЗАРЪТ НА УПОТРЕБЯВАНИ РЕМАРКЕТА
Унитрейлър ЕООД
Невен Бончев, управител:
Както и при новата, така и при употребяваната
прикачна техника през 2019 година пазарът в България беше повлиян от няколко фактора: обсъжданията на Пакет Мобилност, Брекзит и негативните прогнози за забавяне на ръста на световната икономика.
Това доведе до по-предпазливи инвестиции от страна на транспортните компании.
Интересът на нашите клиенти беше насочен основно към стандартните полуремаркета с тристранно разкриване.
От въвеждането на извънредното положение отчетохме сериозно намаляване на запитванията от
клиенти. Едва от началото на май се забелязва отново известно повишаване на интереса. Все още
продажбите на нови полуремаркета имат значителен превес над употребяваните.

Ситуацията с COVID-19 повлия в по-голяма степен на международния транспорт, а в същото време е в ход и реализацията на редица инфраструктурни проекти, затова може да се каже, че към момента
делът на запитванията за полуремаркета за насипни
товари е по-голям от този на брезентовите.
Употребяваните полуремаркета, които предлагаме, са от централните складове на производителите, които представляваме (Kögel, Meiller, Knapen,
Doll, Weka), както и полуремаркета на наши клиенти,
които закупуват нови.
Очакваме пазарът на употребявани полуремаркета да започне постепенното си възстановяване
през третото тримесечие на настоящата година.

ФригоС-ИК ООД
Александър Младенов, мениджър продажби:
Както всяка друга година, пазарът се развива. За
да удовлетворим пазарните нужди и тези на нашите клиенти, които стават все по-различни и по-бутикови като изпълнение, трябваше да се адаптираме и отново да докажем, че можем безпроблемно да
извършваме подадените задачи, независимо от тяхната трудност и особеност. С две думи – справихме
се и нашите клиенти са доволни. Това за нас е успех!
И за употребявани, и за нови, търсените прикачни превозни средства бяха само и единствено хладилни, тъй като марката LAMBERET, която представляваме, произвежда и е специализирана в хладилните превозни средства.
Със свиването на глобалния пазар и задаващата
се рецесия, в която впрочем смятам, че вече се намираме, търсенията и запитванията при нас натежаха по-скоро върху употребяваните хладилни полуре-

маркета. За щастие, дори и в такива времена, хладилната стока е нещо жизненоважно за хората и поради тази причина се усеща затишие на търсенето,
но то все още съществува. Независимо дали става
дума за нови или употребявани полуремаркета, вярвам, че оттук нататък търсенето ще расте.
За момента не можем да кажем повече от това,
че не забелязваме структурни промени в търсенето на пазара.
Няма промени нито в начина, нито в условията,
при които предлагаме употребяваните. Можем да
предложим по-гъвкава цена поради пазарната ситуация.
Употребяваните хладилни полуремаркета, които
предлагаме, набираме само и единствено през компанията LAMBERET. Затруднения до момента нямаме и се надяваме да няма за в бъдеще.

Шмиц Каргобул България ЕООД
Бранимир Матов, мениджър продажби употребявани ремаркета:
Най-голямото ни предизвикателство през изминалата година беше да се справим с големите
флийтове, които се връщаха по сделки с фиксирано
по дати и цени обратно изкупуване (BuyBack). Реализирането на големи обеми нови полуремаркета е
свързано и с изкупуването на голям брой употребявана техника. По-голямата част са полуремаркета на
3–4 години, като за нас най-важното е те да са в много добро техническо състояние. Искам да благодаря на нашите клиенти за изключително сериозното
и коректно отношение към процеса на връщане, тъй
като всяко едно полуремарке преминава през щателна техническа проверка, преди да бъде потвърдено изкупуването му от наша страна. Доброто техническо състояние, гарантираното по този начин,
много ни помогна за реализирането им на вторичния пазар, като към края на бизнес годината успяхме да стопим наличностите до здравословния минимум от 25 броя. Това се оказа изключително важно,
тъй като след обявяването на извънредно положение поради пандемията от COVID-19 и последвалото колебание на пазара до известна степен имахме
„комфорта“ да не се налага панически да редуцираме броя на наличната употребявана техника.
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Можем да заключим, че 2019 г. беше напрегната, но много успешна година за нас. Наред с много
единични сделки за 1 до 3 полуремаркета имахме
и няколко по-големи, за 5–10 бр., като най-голямата ни включваше доставка на повече от 100 полуремаркета за интермодален транспорт.
Традиционно за нашия пазар е търсенето найвече на стандартни брезентови полуремаркета,
следвани от модела VARIOS и не на последно
място – на хладилните полуремаркета. Засилен
интерес имаше и към самосвални полуремаркета, но предлагането им в Европа бе ограничено.
По мое мнение е прекалено рано да бъде анализирана ситуацията с коронавируса, тъй като
епидемията все още не е отшумяла и парализата на глобалната икономика все още е факт.
Разбира се, в първите седмици всички текущи сделки бяха замразени, имахме и отказани поръчки, което е напълно логично, имайки
предвид, че бъдещото развитие на обстановката бе абсолютно неясно. Това засегна както новите, така и употребяваните. Положителното е,
че след разхлабването на мерките в последните
две седмици (началото на май – бел. ред.), както
в България, така и в чужбина, има осезаемо съживяване на пазара и търсенето постепенно се
увеличава. Към момента съотношението на продажбите нови/употребявани не се е променило.
Възможно е да има преориентиране към побюджетния вариант, какъвто е закупуването на
употребявана техника, но не смятам, че ще го направят много от фирмите, които традиционно купуват нови транспортни средства.
Наблюдаваме увеличение в търсенето на хладилни полуремаркета от началото на ситуацията
с COVID – 19. През последните седмици успяхме да закупим и докараме от Германия такива
ремаркета, за да отговорим на потребителското
търсене. В настоящата ситуация ключова роля
изиграва финансирането на клиентите ни, поради по-предпазливите действия от страна на лизинговите компании. При това положение ние се
опитваме да съдействаме максимално както на
нашите клиенти, така и на колегите ни от лизингите, като участваме по-активно в този процес.

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

По отношение източниците на употребявани
ремаркета нещата се промениха значително. Ако
до преди 3–4 години се снабдявахме със стока
главно от западноевропейските пазари, то през
последните години основен източник са полуремаркетата, които се връщат при нас по силата на
договори за BuyBack. По този начин можем много по-точно и лесно да планираме стоковите си
наличности, тъй като знаем кога и колко полуремаркета ще получим. Другият важен момент е,
че така не сме толкова силно зависими от внос,
за да имаме нужния брой налични полуремаркета. Друг източник са сделките, при които клиентите ни подменят старите си превозни средства
с нови.
Допълваме гамата си с покупки от Европа, но
това са предимно хладилни полуремаркета. За
съжаление, транспортирането им до България
става все по-трудно, особено в ситуация на намалено предлагане на товари към страната.
Разбира се, очакваме пазарът да се свие и
да се забавят темповете на продажбите както
на нови, така и на употребявани полуремаркета.
Също така очакваме лизинговите компании да
изземат употребявани превозни средства, поради затруднение на клиентите да обслужват редовно договорите си. Това ще доведе до осезаемо повишаване на предлагането на вторичния
пазар и съответен спад в цените. Тъй като динамиката на пандемията и съпътстващите я мерки
от всякакво естество са изключително високи,
прогнозите за развитието на пазара през следващите месеци затрудняват дори утвърдени икономически и финансови експерти.
Опитваме се да гледаме максимално реалистично в бъдещето, като активно следим всяко
ново развитие на ситуацията и съответните последствия за пазара. По този начин ще се стремим да вземаме правилни и навременни решения.
Най-важно остава да се запазим здрави и да
бъдем отговорни един към друг въпреки трудностите, създадени в тази ситуация. 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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Специализирана борса
за автомобили за работа

Златен сервизен партньор и оторизиран сервиз на следните марки:

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

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

ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА –
Плевен
София,
София, МАГАЗИН
Стара Загора,
Бургас,
МАГАЗИН и СЕРВИЗ МАГАЗИН и СЕРВИЗ
кв. Враждебна
МАГАЗИН
МАГАЗИН и СЕРВИЗ
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
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Информирайте се,
за да вземете правилното решение
Уважаеми превозвачи,

У

морихте ли се от обещанията в бъдещо
неопределено време за електрическа мобилност, за автономни машини и други
прелести, когато пред вас стои неотложната задача днес или най-късно утре да станете поефективни, т.е. да намалите разходите си, както и да отговаряте на засилващите се екологични ограничения?
Тези от вас, които работят само или предимно в страната, вече носят постоянно още една
финансова тежест – тежестта на тол таксите, чиято стойност няма да намалява, напротив. И
тази тежест е минимална за товарните превозни
средства, които отговарят на най-високия емисионен клас – Евро-6. Проблемът е, че новите
технологии, лансирани като по-чисти, са значително по-скъпи от конвенционалните, а нерядко са и по-капризни и трудни за експлоатиране. Затова те започват да се прилагат там, където превозвачът бъде насърчен финансово, независимо под каква форма, от държава, община
или по други канали – случаи, каквито няма в
българската практика.
Според превозвачи дори придобиването на
нова дизелова еврошестица единствено за вътрешни превози е напълно неоправдано, тъй
като не се рентира по ред причини. Освен това
то може да се окаже и инвестиция с висока
степен на риск заради настроенията, които се
подклаждат срещу дизеловите двигатели – решенията за засилващите се ограничения в Европа за достъп до определени части от населени места са поставени в ръцете на местните власти.
Съществува решение, което в български условия успешно решава едновременно и двата
проблема – за ефективността и за екологията.
Скания България предлага CNG камиони и повече от 125 машини с марката Scania доказват
своите качества при клиенти в различни краища
на България. Без да претендират да са последен
писък на технологичната мода, те са реалност с
проверена и доказана работоспособност, икономически изгодни са и отделят по-малко вредности дори от най-новите дизелови Евро-6.
Защо, въпреки това, тези камиони с характерното им зелено брандиране срещаме рядко,
предимно в определени райони?
Причините са различни, но основните, според нас, са две:
❐ Недостатъчното познаване на темата за камионите на природен газ (NG);

❐Н
 еравномерно и недостатъчно развита инфраструктура за зареждане с гориво.
Всяко нещо, което не познаваме добре, не
само може да поражда опасения, но създава и
почва за спекулации и разпространяване на митове, каквито не липсват. Но дали не е пресилено да се говори за недоразвита инфраструктура в малка страна, в която метанстанциите са
повече от 120? Зависи от гледната точка: мрежата, изградена през годините, е създавана според потребностите на леки и лекотоварни автомобили – т.е. за превозни средства с ограничени габарити и капацитет на резервоарите до
около 30 килограма. При CNG камионите ситуацията е различна - дори соло машина може
да бъде с дължина до 12 метра, а разрешената дължина на композиция, теглена от влекач, е
18,75 м. Дори на нас, за да осъществим някои
драйв тестове, се е налагало да разкачваме влекача, за да успеем да се „мушнем“ и да го заредим с метан.
Няма обща и достъпна информация за газостанциите, на които удобно и достатъчно бързо могат да зареждат товарни автомобили. Тук
участниците на пазара са доста повече, отколкото в бизнеса със светлите горива, но наличните данни за зарядните станции най-често са
откъслечни, за един или няколко обекта с общ
собственик. Нерядко сведенията, на които ще
попаднете в Мрежата, са остарели, неверни,
някои обекти вече просто не работят.
За да преодолеем това състояние, крайно
неудобно и неизгодно и за превозвачите, и за
търговците на метан, и за екологията, СКАНИЯ
България, съвместно със списание КАМИОНИ,
подготви това издание. В него събрахме информация за CNG камионите, които марката предлага в България, за финансовите параметри при
тяхното придобиване и експлоатация, детайли
от калкулация, която потвърждава финансовата
изгода от използването на CNG камиони Scania,
както и актуални данни за станциите в страната, където могат да зареждат товарните CNG автомобили.
Знаем - настойчивите ни запитвания не са
стигнали до всички газостанции или не всички
от тях са успели да отговорят, затова и отпечатаната базата данни за тях няма да бъде съвсем
пълна. Е, хубавото на общия проект е, че той
не приключва с книжното издание, а ще продължи и в електронен формат, който позволява
допълване и актуализиране.
инж. Радослав ГЕШОВ
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Рентабилност на транспорта
и нисък разход на гориво чрез CNG
Петър Дончев – Директор на Скания България ЕООД

Е

кологичните изисквания изправиха автомобилната индустрия пред технологичен прелом и за доверието на потребителите се борят различни концепции на
двигатели. Как тези промени влияят върху
тежкотоварния сектор?
Всички осъзнаваме нуждата от нови решения в транспорта и логистиката. Задвижвания с различни видове възобновяеми и нисковъглеродни горива, свързаност и автономно движение са посоките, в които производителите на тежкотоварни автомобили работят активно. В Скания гледаме смело напред,
разработваме и рискуваме – за да сме найдобрите, за да сме на точното място, в точното време, с подходящата технология.
– Как реагира пазарът в България на
камионите на метан, които представяте?
– Скания е лидерът с най-широката гама
от превозни средства, задвижвани с различни видове алтернативни горива. Ние налагаме стандарт в транспорта и логистиката, който пази природата, а така пазим и всички потребители, между които сме и ние. Осигуряваме алтернативни решения за транспорт
на хора и стоки с цел запазване и увеличаване на рентабилността на транспортните фирми, с оптимална крайна цена на доставяните продукти. Камионите на метан са безапелационна алтернатива за регионални превози. Алтернатива, която е налична в момента, с достатъчен брой метан станции, с доказана, надеждна и ефективна технология на
двигателите, запазени работни характеристики, финансово подсигурена с оптимални разходи за обща оперативна икономия.
В първото в България събитие под мотото: „Устойчивост! Сега и Отвъд хоризонта!“,
показахме модерните тежкотоварни транспортни средства, работещи с метан, подходящи както за градска среда, така и за регионални и международни превози,.
В 7 града в страната демонстрирахме
възможностите на метановите камиони, като
част от цялостна транспортна система за
„чисти“ доставки.
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Многобройни транспортни компании в Европа и в България припознаха тези камиони
като тяхна работеща алтернатива. Техните впечатления са изключително позитивни и с доказан финансов резултат.
– Отплаща ли се инвестицията в новите
метанови камиони?
– Да, инвестицията се отплаща!
Консумацията на гориво и разходите за него
при метановите двигатели са по-ниски от тези при
дизеловите при запазени работни характеристики. При месечен пробег от 10 000 км. икономията е до 1500 лв. Въпреки първоначално по-високата цена на придобиване, метановият камион е
по-евтин във всеки един от месеците на експлоатация. Не е нужно да се чака, за да започне метановият камион да възвръща парите си, той започва да го прави още от първите си зареждания
и транспортните компании веднага виждат ефекта
върху паричните си потоци през месеца.
Приведената калкулация (вж. Със Scania CNG
спестявате), направена заедно с наши клиенти, се
базира на техните реални експлоатационни данни и на нашия опит, натрупан в България. Сравнението може да се направи спрямо нов дизелов
камион или спрямо по-стар такъв. При желание
на клиента, Скания България може да гарантира
(фиксира) сервизните разходи на метановия камион за период до 6 год. и пробег до 1 200 000 км
– За какъв тип приложения са най-успешни камионите на метан, които предлагате?
– 13-литровият двигател открива възможност
за нови сегменти от пазара, като освен градската дистрибуция покрива и гамата от регионални превози. Типични примери на успешни приложения на CNG са превозите на контейнери,
хладилни надстройки, циментовози, сметосъбиране, ADR цистерни за горива, цистерни за превоз на битум, сменяеми надстройки.
Нашите наблюдения показват, че камионите
се експлоатират по два модела:
❐ Типичните превози на дълги разстояния при
които камионите през около 80 на сто от времето се движат със скорост 80 км/ч и повече;
❐ Регионална дистрибуция между по-малки населени места или работа в големите населени
места където скоростта е между 30 и 60 км/ч
през 80% от времето.
Специалистите от Скания България, заедно с
клиентите, правят точната картина на профила на
екслоатация, включващ типа на превозите, топографията на терена, общия и полезния товар на
автомобила, броя спирания, средната скорост на
движение, прогнозирания годишен пробег. На базата на този профил се изготвя оптималната комбинация на силовата верига, за да се гарантират

най-добрите експоатационни характеристики.
– Ще изместят ли CNG камионите дизеловата тяга в регионалните превози?
– Машините с модерни покриващи нормите Евро 6 метанови двигатели са алтернатива за
регионали превози и могат да заменят традиционно използваните дизелови двигатели от различни екологични категории. Преходът към метановото гориво е свързан с адаптация и на модела на работа. Фирмите, инвестирали в такива
камиони, постепенно се освобождават от дизеловите и преминават изцяло на газови.
За да прецените дали метанов камион
е подходящ за вашата работа, е добре заедно със специалистите на Скания да направите анализ, свързан със средногодишния пробег,
маршрутите и зоните за работа, автономността при работа, както и наличието на подходящи
зареждащи станции.
– По какво си приличат, но и различават
двигателите на CNG и дизел?
Макар и близки, характеристиките на двигателите ОС13 и DC13 не са идентични – газовият изисква малко повече обороти, особено
спрямо най-съвременните дизели, които „теглят“ и под 900 об/мин. Двигателите ОС13 не
са капризни по отношение начина на управление. При метановия двигател преразходът на
гориво е по-слабо изявен, отколкото при дизеловия, но работата на високи обороти много
го натоварва топлинно. Маслата за Scania CNG
са 5W-30 или 10W-40 Low Ash. Опитът сочи, че
второто масло е по-подходящо за нашите условия с високи летни температури.
– В какво се състои промяната на транспортната система? Какво е различното, което
предлага Скания?
– Холистичният подход на Скания към
устойчивия транспорт излиза отвъд границите
на тежкотоварното производство и взима предвид цялата транспортна система, включвайки
заинтересувани страни и извън традиционните
ни клиенти. Влизаме в стратегически партньорства с производители на горива, доставчици на
инфраструктура за зареждане, потребители на
транспортни и логистични услуги, власти, правителства и градове.
Заедно с клиентите и клиентите на нашите клиенти можем да предприемем стъпки за
декарбонизиране на автопарка и да постигнем
едновременно безопасност за околната среда и
рентабилност за бизнеса им. Така икономиката на транспорта става едновременно устойчива за природата и икономически ефективна за
компаниите.
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Със Scania
на метан

М

оделът с OC13, който се появи след
газовите модели с работен обем 9,3
л (ОС09), също е изцяло на метан и
надгради постигнатото преди това, като влезе
в тежката категория „над 400 к.с.“. Метанът се
съхранява в резервоарите в компресирано състояние (CNG). Горивото се впръсква от дюзи
и сгъстената смес се възпламенява от запалителни свещи, както при бензиновите двигатели.
Предимство е използването на основни елементи от дизеловите варианти (цилиндрови блокове, детайли от коляно-мотовилковия механизъм
и др.): конструкцията е солидна и проверена,
поддръжката е улеснена.
Двигателят работи „меко“ поради невисоката степен на сгъстяване от 12,6:1 и високата устойчивост на метана към детонационно горене при принудително запалване (приетият за
еталон изооктан има устойчивост 100 единици,
метанът ≈ 120, а природният газ, който съдържа и примеси, е със 105 до 110). OC13 101 покрива изискванията за сертифициране PIEK нивото на шум да не надхвърля 72 дБ (А). Стихиометрично горене (17,2 части въздух на 1 част гориво) в двигателите ОС позволява да отделят
15% по-малко въглероден диоксид от дизеловите си събратя.
Неизгорелите частици, които двигателите
на метан отделят, са около 1/20 част от разре-

шеното от нормите Евро-6, не повече от 50%
са азотните оксиди. Scania постига тези резултати с EGR и трипътен катализатор, без SCR и
AdBlue.
В двигателите, работещи по цикъла на Ото,
моторно масло, филтри и запалителни свещи се
сменят по-често. В името на големия моторесурс в Scania са по-консервативни към прекалено дългите интервали и посочват 45 000 км при
нормална експлоатация.
Превозвачите търсят икономичност, динамичност и екологичен ефект, но не поотделно,
а в такъв пакет от качества, че газовият камион/
влекач поне да не отстъпва на дизеловия.
Силовата линия с OC13 (кабини G и R)
включва 12-степенна автоматична предавателна кутия Scania Opticruise GRS895R и Scania
Retarder R4100D. При ОС09 (кабините L, P и G)
кутията е същата, но без ретардер. Автоматизираната система за бърза, плавна и безпроблемна
смяна на предавките допълнително повиша комфорта при управление.
Производителят посочва пробег до 500 км
без дозареждане за композиция с полуремарке до 40 т. – достатъчно за повечето клиенти, изпълняващи регионални превози. Автономността зависи от капацитета на резервоарите за
CNG, товара, характера на пътя и стила на управление.

Основни данни на двигателите Scania OC
Тип
Работен обем, л
Брой цилиндри
Ред на работа
Диаметър х ход, мм
Брой клапани на цилиндър
Степен на сгъстяване
Макс. мощност, к.с.
Макс. върт. момент, Нм
Масло в ДВГ, л
6

OC09 104

OC09 105
9,29
5
1-2-4-5-3
130 x 140
4
12,6 :1
340 к.с. при 1900 об./мин
1600 при 1100-1400 об./мин

280 к.с. при 1900 об./мин
1350 при 1100-1400 об./мин
31

OC13 101
12,75
6
1-5-3-6-2-4
130 x 160

410 к.с. при 1900 об./мин
2000 при 1100-1400 об./мин
43

Множество варианти – оптимален избор
Предлагайки най-голямо разнообразие от
CNG камиони Scania дава възможност на клиентите успешно да избират оптималното съчетание за своите потребности.
❐ CNG 4x2, 6x2, 6x2*4 (завиващи колела на I и
III мост), 6x4, 8x4*4 (завиващи колела на I и
IV мост), 8x2/*6 (само Scania предлага CNG
модели в конфигурациите, означени със *);
❐ Междуосия: 3750 и 3950 мм за влекачите и
3350, 3600 и 3950 мм за шаситата;
❐ Основни варианти на главно предаване: 2,71,
2,92.
В зависимост от междуосието и разположението на акумулаторите могат да се монтират 4
варианта на резервоарите (по 8 стоманени бутилки с обем 80, 95 или 118 л): 640 л/113 кг, 760
л/135 кг, 852 л/151 кг и 944 л/168 кг. Първите 2 са
само за шаситата, вариант 3 е само за влекачи, а
най-големият е достъпен и за шасита, и за влекачи. CNG версиите на Scania могат да се зареждат
с накрайници и от двата типа – NGV1 и NGV2.
За част от CNG моделите може да се получи ADR одобрение.
Стационарният отоплител (печката) на CNG
камионите работи с дизелово гориво, намиращо се в отделен резервоар.

Цена
Обслужване и ремонт за целия период
Месечно за 1 камион
Разход на гориво / на 100 км
Цена (без ДДС)
Разходи за AdBlue (цена 0,6 лв./л), месечно
Разходи за гориво и AdBlue, месечно
Пътна такса
Пътна такса на месец
Разходи за камион, гориво, AdBlue и пътна такса – месечно
Цена за 1 км.
Стойност за 1 година
Стойност за целия период

Транспортните разходи са ключов елемент
за рентабилността не само за компаниите в сектора, но и за почти всеки бизнес, който зависи
от логистиката на товари и пътници.

Със Scania CNG спестявате 11,3%
Минимизирането на разходите и натискът за
опазване на околната среда са между първите грижи на собственици и мениджъри на автопаркове. CNG концепцията, която предлага
Скания България, осигурява изгодни решения,
които постигат едновременно и двете цели:
❐ използва се по-чисто гориво в транспорта;
❐ намаляват се разходите и се постига по-висока ефективност.
Транспортните разходи са ключов елемент за
рентабилността не само за компаниите в сектора,
но и за почти всеки бизнес, зависещ от логистиката на товари и пътници, затова привеждаме детайлите от калкулация, която потвърждава финансовата изгода от използването на CNG камиони Scania.
Графиката (на стр. 16) показва какви ще бъдат разходите за експлоатация на нови камиони
Scania – CNG и дизелов, с мощност 410 к.с.,
които минават по 10 000 км месечно, за период
от 5 години/60 месеца. Разликата е чувствителна и е в полза на варианта на метан.

CNG
105 000 €
63 369 лв.
4479 лв.
27,5 кг.
1,05 лв./кг.
0,00 лв.
2888 лв.
0,055 лв./км
550 лв.
7917 лв.
0,79 лв.
94 996 лв.
475 020 лв.

Дизел
80 000 €
35 205 лв.
3195 лв.
30,0 л
1,50 лв./л
132,00 лв.
4632 лв.
0,11 лв./км
1100 лв.
8927 лв.
0,89 лв.
107 124 лв.
535 620 лв.

Разлика

+1284 лв.

–132 лв. (икономия)
–1744 лв. (икономия)
–550 лв. (икономия)
–1010 лв. (икономия)
–12 120 лв.
–60 600 лв. (спестени)
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МАРИНО ПОЛЕ
ИХТИМАН

3
6

6

Метанстанция:
име, селище, адрес
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GPS координати
(Северна шир./N,
Източна дълж/E.)

Точки за зареждане, Работно време,
достъпност за
начин на плащане Полезна информация
композиции
(ОПл, ДК, Б). Телефон

Благоевград, „Ден и нощ“,
ул. Зелендолско шосе № 16
(до Метро)

42.013084, 23.068433;
42°00‘47.1“, 23°04‘06.4“

1, улеснен достъп

Без ограничение по
дължина и височина за
7/24, (Да, с техни
всички тежкотоварни
карти; Не; Да). 0897
автомобили и
828 200; 0899 953 377
композиции. Отделна
писта за зареждане.

Благоевград, 2700, КПГ,
бул. Васил Левски № 61, Южна ПЗ

42.005681, 23.086047;
42°00‘20.8“, 23°05‘09.5“

8, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор; Има паркинг за
Да – Скоро; Да), 0892 тежкотоварни
699 288
автомобили.

обл. Благоевград, Гоце Делчев,
2900, Метан ГРСП, местност
Текето (с/у фирма Пиринтекс)

41.564254, 23.740691;
41°33‘51.3“, 23°44‘26.5“

2, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 0751 60148

обл. Благоевград, Симитли,
с. Полето, 2751, Компресорна
станция

41.848247, 23.141374;
41°50‘53.7“, 23°08‘29.0“

8, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор; Има паркинг за
Да-предстоящо; Да), тежкотоварни
0892 699 295
автомобили.

обл. Благоевград, Струмяни,
с. Драката, 2829, Метан –
Драката, Третокласен път 1082

41.613474, 23.202789;
41°36‘48.5“, 23°12‘10.0“

2, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 0882 500 805;
0889 522 833
Две двойни метан
колонки. Възможно
едновременно
зареждане на 2
камиона. Със сигурност
1 композиция. Винаги
има газ – тръбата на
Овергаз е в съседство.

обл. Благоевград,
Петрич, 2850, Круиз,
ул. Свобода № 6

41.405424, 23.204024;
41°24‘19.5“, 23°12‘14.5“

2, улеснен достъп

7/24, (DKV; Да; Да),
0882 022 897

Бургас, 8001, Виго,
ул. Крайезерна № 79, Северна ПЗ

42.505831, 27.449951;
42°30‘21.0“, 27°26‘59.8“

4, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 0894 377 367

Бургас, 8008, Лукоил 5-ти км., на 42.530685, 27.449455;
изхода за София, до Силвър Стар 42°31‘50.5“, 27°26‘58.0“

3, с повишено
внимание

7/24, (Не; Да; Да),
0894 541 731

Бургас, Лукоил – Т. Александров,
бул. Тодор Александров
(преди ул. Вая № 2), Южна ПЗ

42.486518, 27.442952;
42°29‘11.5“, 27°26‘34.6“

Улеснен достъп

7/24, ( – ; Да; Да), 0894
567 173

Бургас, Лукоил – Чаталджа,
ул. Чаталджа № 1, Южна ПЗ

42.482158, 27.441160;
42°28‘55.8“, 27°26‘28.2“

6, улеснен достъп

7/24, ( – ; Да; Да), 0895
536 633

обл. Бургас, с. Камено, 8120,
Метанстанция Камено,
ул. Христо Ботев

42.569158, 27.305991;
42°34‘10.9“, 27°18‘21.6“

4, улеснен достъп

Към момента
7/24, (Да – с договор;
влизането с камион е
Да; Да), 0888 481 819
проблемно.

обл. Бургас, с. Дебелт /
42.395013, 27.299081;
с. Константиново, Лукоил – Дебелт 42°23‘42.1“, 27°17‘56.7“

1, улеснен достъп

7/24, ( – ; Да; Да), 0895
536 632

Обл. Бургас, Несебър, 8230,
Лукоил – Несебър

42.664465, 27.701788;
42°39‘52.1“, 27°42‘06.4“

4, с повишено
внимание

7/24, (Не; Да; Да),
0894 624 596

Варна, 9010,
Бенита – Хр. Смирненски,
бул. Христо Смирненски № 1

43.225121, 27.938093;
43°13‘30.4“, 27°56‘17.1“

1, за соло влекачи!

7/24, (Не ; Да; Да), 052 Не се препоръчва за
783 200
цяла композиция!

Варна, КПГ Инвест ООД,
местност „Планова“ № 929

43.233465, 27.864925;
43°14‘00.5“, 27°51‘53.7“

2, улеснен достъп

Няма рискове –
7/24, (Да – с договор;
всичко е регулирано и
Да; Да), 0882 541 154
обезопасено.

Варна, 9010, Петрол, бул. Христо 43.223672, 27.941840;
Смирненски 1114, ж.к. Бриз
43°13‘25.2“, 27°56‘30.6“

1, за соло влекачи!

7/24, (Не; Да; Да),
0885 303 669

Варна, 9009, OMV – Хр.
Смирненски, Пчелина,
бул. Хр. Смирненски № 45

2, с повишено
внимание

С повишено внимание за
7/24, (Не; Да; Да), 052
цели композиции! ОК за
599 940
соло камион.

43.228079, 27.903184;
43°13‘41.1“, 27°54‘11.5“

Излизането след
зареждане е на заден
ход!

Не се препоръчва за
цяла композиция!

Метанстанция:
име, селище, адрес
Варна, VM Petroleum, ПЗ Планова
УПИ 237, бул. 3-ти март,
срещу маг. Алати

GPS координати
(Северна шир./N,
Източна дълж/E.)
43.220575, 27.898316;
43°13‘14.1“, 27°53‘53.9“

Точки за зареждане, Работно време,
достъпност за
начин на плащане
композиции
(ОПл, ДК, Б). Телефон
7/24, (Не, има
2, улеснен достъп
банкомат; Не; Да),
0877 151 878

Полезна информация
Няма рискове –
всичко е регулирано и
обезопасено.

Велико Търново, Газпром – на входа 43.085817, 25.567659;
на града, посока София-Варна
43°05‘08.9“, 25°34‘03.6“

4, улеснен достъп

7/24, (Да; Не; Да),
0882 444 931

Вел. Търново, 5002, Еко газ,
43.074934, 25.605428;
Западна ПЗ, ул. Магистрална № 37 43°04‘29.8“, 25°36‘19.5“

4, улеснен достъп

7/24, (Да; Не; Да),
0884 799 688

обл. В. Търново, Г. Оряховица, ELIT- 43.135729, 25.693960;
94 EOOD, ул. Иван Момчилов № 22 43°08‘08.6“, 25°41‘38.3“

2, улеснен достъп

7/24, ( – ; Да; Да), 0887
353 259

обл. В. Търново, с. Полски Сеновец, 43.317998, 25.634191;
5193, ELIT-94 EOOD
43°19‘04.8“, 25°38‘03.1“

2, улеснен достъп

7/24, 0887 353 259

Видин, Kiteks Oil EOOD,
ул. Шипка

44.003836, 22.854291;
44°00‘13.8“ 22°51‘15.5“

1, с повишено
внимание

7/24, (Не; Да; Да),
0882 936 728

Враца, Екометан, Оряховско шосе

43.239116, 23.566640;
43°14‘20.8“, 23°33‘59.9“

4, с повишено
внимание

7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 0888 116 657

42.905826, 25.331626;
42°54‘21.0“, 25°19‘53.9“

1, улеснен достъп

7/24, (Не; Да; Да),
0892 278 987

43.011380, 25.102383;
43°00‘41.0“, 25°06‘08.6“

4, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 0886 319 198

43.594772, 27.823729;
43°35‘41.2“, 27°49‘25.4“

4, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 0899 125 068

43.547809, 27.822795;
43°32‘52.1“, 27°49‘22.1“

4, само за влекачи

7/24, ( – ; – ; Да), 0899 Не се препоръчва за
125 068
цяла композиция!

41.630378, 25.381915;
41°37‘49.4“, 25°22‘54.9“

2, улеснен достъп

Габрово, 5302, Метанстанция
Габрово, ул. Индустриална,
Северна ПЗ
обл. Габрово, Севлиево, 5401,
Метанстанция Шопов,
ул. Марин Попов № 90
Добрич, 9300, Атанасов Груп,
ул. Околовръстен път, ПЗ Север, 21
Добрич, 9300, VM Petroleum,
кв. Добрички хиподрум,
бул. 25-ти септември № 28,
на изхода за Варна
Кърджали, 6600, Метано –
Кърджали, Източна ПЗ,
р-н Темпо Транспорт
Кюстендил, 2500, ЮГ ОЙЛ,
ул. Дупнишко шосе № 6
Кюстендил, 2504, ЮГ ОЙЛ 2,
ул. Овощарска № 5, Изт. ПЗ
Кюстендил, Метанстанция
Кюстендил, бул. Княз Ал. ДондуковКорсаков № 65
Ловеч, 5502, Булмаркет – Ловеч,
ул. Бяло море № 20

Фактури само между
8:00 – 18:00 (възможно
е да се вземе друг ден)

4, с повишено
внимание

06:00 – 22:00, (Да – с Наблизо има паркинг
договор; Не; Да), 0879 за тежкотоварни
321 233
автомобили.
7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 0882 511 415
7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 0882 511 415

42.293207, 22.710464;
42°17‘35.5“, 22°42‘37.7“

4, с повишено
внимание

7/24, (Да – с договор; Има място за изчакване
Да; Да), 0887 553 085 на 1 композиция

43.150906, 24.718374;
43°09‘03.3“, 24°43‘06.2“

2, улеснен достъп

7/24, ( – ; Да; Да),

42.283115, 22.714272;
42°16‘59.2“, 22°42‘51.4“
42.287240, 22.704878;
42°17‘14.1“, 22°42‘17.6“

4, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 96300008 ,
0885 539 003
7/24, (Да – с договор; Козирка на височина 3 м!
Пазарджик, 4400, OMV –
42.186109, 24.351552;
2, не се препоръчва за
Да; Да), 034 446087 / Възможно е зареждане
Пазарджик, ул. Пловдивска № 102 42°11‘10.0“, 24°21‘05.6“ композиция
02 93298116
само на влекач.
TIR паркинг наблизо.
обл. Пазарджик, с. Гелеменово,
42.263816, 24.307657;
2, с повишено
7/24, (Да – с договор; Зареждането на
4444, Райков Сервиз – Гелеменово,
42°15‘49.7“, 24°18‘27.6“ внимание
Да; Да), 0877 475 375 8 бутилки по 118 л.
АМ Тракия, км. 90, Shell
отнема 20 минути.
TIR паркинг наблизо.
обл. Пазарджик, с. Гелеменово,
42,265557, 24,310186;
2, с повишено
7/24, (Да – с договор; Зареждането на
4444, Енерджи* – Гелеменово,
42°15‘56.0“, 24°18‘36.7“ внимание
Да; Да), 0885 15 15 25 8 бутилки по 118 л.
АМ Тракия, км. 90, Shell
отнема 20 минути.
2 двойни колонки,
7/24, (Да – с договор;
Плевен, Северна промишлена зона, 43.436518, 24.591081
1 единична бързозарядна Да; Да), 0884 355522
ул. Метро №5
43°26'11.5"N 24°35'27.9"E
колонка за камиони
*Предвидено е да влезе в експлоатация от средата на юли 2020 год
Монтана, 3400, Екометан Враца – 43.432890, 23.232429;
Монтана, бул. Трети март № 74 43°25‘58.4“, 23°13‘56.7“

2, с повишено
внимание
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Метанстанция:
име, селище, адрес
Пловдив, Булмаркет – Пловдив,
ул. Васил Левски № 212

GPS координати
(Северна шир./N,
Източна дълж/E.)
42.179700, 24.740396;
42°10‘46.9“, 24°44‘25.4“

Пловдив, 4000, Глобъл Коммерс –
42.125583, 24.757759;
Кукл. шосе, бул. Кукленско шосе 6,
42°07‘32.1“, 24°45‘27.9“
Южна ПЗ

Повишено внимание

7/24, 032 699 637

Само за влекачи.

Пловдив, 4000, Глобъл Коммерс –
бул. Найчо Цанов 20,
под надлез Родопи
(до бенз. Петрол и до Renault)

42.132877, 24.757537;
42°07‘58.4“, 24°45‘27.1“

4, с повишено
внимание

Натоварено през деня.
Метан се доставя с
7/24, (Да – с договор;
платформа. Вход през
Не; Да), 0884 410 408
„Петрол“ и след това
се заобикаля.

Пловдив, Глобъл Коммерс –
Пловдив, УПИ 508.367
по КК на Пловдив, кв. 15
(до бензиностанцията на ПИМК
на Рогошко шосе)

42.722911, 23.334501;
42°43‘22.5“, 23°20‘4.2“

н.д.

7/24, Зареждане с
карта Global

Пловдив, Глобал Коммерс –
Пловдив, УПИ VII-671 в кв. 7
по регул. план на ЮИЗ I и II част,
Пловдив
(Паркинги и гаражи Хеброс Бус)

42.11556, 24.75459;
42°6‘56.0“, 24°45‘16.5“

н.д.

7/24, Зареждане с
карта Global

4, с повишено
внимание

7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 0888 503 034

Пловдив, 4003, Инса Оил –
42.174613, 24.742086;
В. Левски, ул. Васил Левски № 170,
42°10‘28.6“, 24°44‘31.5“
Северна ПЗ

4, улеснен достъп

Обектът се захранва
от тръба. Колонката
7/24, (Да – с договор;
за метан е към пътя
Да; Да),
– лесно и достъпно за
композиция.

Пловдив, 4001, Инса Оил –
Пещерско шосе, бул. Пещерско
шосе № 80, Западна ПЗ

42.135718, 24.713698,
42°08‘08.6“, 24°42‘49.3“

4, с повишено
внимание

7/24, (Да – с договор; Козирката е висока 4
Да; Да),
метра!

Пловдив, Каменица 2, 4000,
Инса Оил – Пловдив,
бул. Санкт Петербург № 53

42.137316, 24.768566;
42°08‘14.3“, 24°46‘06.8“

2, с повишено
внимание

7/24, (Да – с договор; Не се препоръчва за
Да; Да), 0898 837 853 композиции.

Пловдив, 4113, Еко Метан –
42.139988, 24.807373;
Пловдив, ул. Ягодовско шосе 5471,
42°08‘24.0“, 24°48‘26.5“
Пречиствателна станция
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Точки за зареждане, Работно време,
достъпност за
начин на плащане Полезна информация
композиции
(ОПл, ДК, Б). Телефон
Няма рискове –
7/24, (Да, с договор;
6, улеснен достъп
всичко е регулирано и
Да; Да), 032 967 930
обезопасено.

Пловдив, 4000, Каменица 2,
Инса Ойл – Кн. М. Луиза,
бул. Княгиня Мария Луиза № 58

42.146289, 24.763405;
42°08‘46.6“, 24°45‘48.3“

8, с повишено
внимание

Обектът се захранва
от тръба. Крайните
7/24, (Да – с договор;
колонки са подходящи
Да; Да), 0886 550 035
за зареждане на
композиция.

Пловдив, 4003, Метан Глобал,
бул. България № 125

42.155777, 24.711981;
42°09‘20.8“, 24°42‘43.1“

2, улеснен достъп

Удобно
7/24, (Да – с договор;
местоположение,
Не; Да), 0884 410 408
зараждат се и камиони.

Пловдив, 4027, Метанстанция – В.
42.163948, 24.726647;
Априлов, бул. Васил Априлов № 152,
42°09‘50.2“, 24°43‘35.9“
Северна ПЗ

4, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 0884 855 850

Пловдив, 4030, Метанстанция
Лукс, ул. Даме Груев № 64
(ж.к. Хр. Ботев – Север)

42.063787, 24.818630;
42°03‘49.6“, 24°49‘07.1“

2, с повишено
внимание

08:00 – 20:00, 0888
711 554

Повишено внимание при
влизанене!

обл. Пловдив, с. Граф Игнатиево,
4198, BulGasNet, гл. път 64
(Пловдив-Карлово)

42.269268, 24.729219;
42°16‘09.4“, 24°43‘45.2“

4, улеснен достъп

7/24,

Подходящ за
композиции.

обл. Пловдив, Глобъл Коммерс – по
42.148941, 24.816474;
път Е-80, след надлез Скобелева
42°08‘56.2“, 24°48‘59.3“
майка, посока Садово

4, улеснен достъп

7/24, (Да; Да; Да),
0884 410 408

Захранва се от тръба.
Много лесен достъп за
композиция.

Метанстанция:
име, селище, адрес

GPS координати
(Северна шир./N,
Източна дълж/E.)

Точки за зареждане, Работно време,
достъпност за
начин на плащане Полезна информация
композиции
(ОПл, ДК, Б). Телефон
06:00 – 22:00, (Да – с
Може да се паркира в
2, улеснен достъп
договор; Да; Да), 0897
близост. Интернет.
803 127

обл. Пловдив, Марино поле, 4365,
„Люб и синове“, път 641, м/у
гр. Баня и с. В. Левски

42.614573, 25.395839;
42°36‘52.5“, 25°23‘45.0“

обл. Пловдив, Крумово, 4112,
Петрол 5156,
Асеновградско шосе 10

42.063682, 24.818572;
42°03‘49.3“, 24°49‘06.9“

2, улеснен достъп

Обектът се захранва
7/24, (Да, с договор;
от тръба. Лесен
Да; Да), 0885 303 847
достъп. Има магазин.

обл. Разград, 7200, Метанстанция
43.512667, 26.569476;
Пороище, пътя за с. Пороище
43°30‘45.6“, 26°34‘10.1“
(с/у каменна кариера)

2, улеснен достъп

07:00 – 21:00, ( -; Не;
Да), 0888 135 023

Русе, Булмаркет – Русе,
бул. Трети март № 74

43.821222, 25.931183;
43°49‘16.4“, 25°55‘52.3“

4, с повишено
внимание

7/24, ( – ; Да; Да),

Русе, М-Газ, станция Дунав, на
изхода за Варна, до маг. Джъмбо

43.802705, 25.988292;
43°48‘09.7“ 25°59‘17.9“

2, улеснен достъп

Обектът се зарежда
7/24, (Да – с договор;
от тръба – винаги има
Не; Да), 0893 523 877
метан.

обл. Русе, гр. Бяла, 7101,
Девон Газ, до гара Бяла,
главен път София- Русе

43.463906, 25.666295;
43°27‘50.1“, 25°39‘58.7“

4, улеснен достъп

7/24, (Не; Да; Да),
0898 634 685

Сливен, Ремарт 85, гл. път 53
(Сливен – Ямбол), с/у летището

42.644021, 26.344206;
42°38‘38.5“, 26°20‘39.1“

4, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор; Обектът се зарежда от
Не; Да), 0877 716 890 тръба.

4, с повишено
внимание

Има 1 място, на което
7/24, (Да – с договор;
евентуално може да се
Не; Да), 0878 765 014
прави пауза.

4, улеснен достъп

Обектът е на
7/24, (Да – с договор; удобно място и лесно
Не; Да); 0457 62197
достъпен. Зарежда от
тръба.

обл. Сливен, Метанстанция Банско
42.616803, 26.269536;
шосе, път Е773 (за Сливенски
42°37‘00.5“, 26°16‘10.3“
минерални бани), след Речица
обл. Сливен, Нова Загора,
42.497619, 25.991446;
Метанстанция Н. Загора,
42°29‘51.4“, 25°59‘29.9“
гл. път 66 (Н. Загора – Ст. Загора)

Внимание при излизане с
композиция висока 4 м!

София, 1618, ГАЗТРАНС ООД
(бивша АКТА), жк. Овча Купел,
ул. Житница 33

42.687212, 23.271687;
42°41‘14.0“, 23°16‘18.1“

1, улеснен достъп

Особено удобна за
7/24, (Да – с договор; композиции и камиони,
Да; Да), 0878 778 323; идващи откъм жк
02 859 2684
Овча Купел. Час пик за
зареждане – около 11 ч.

София, 1528, ж.к. Дружба, Еко –
София, ул. Димитър Пешев № 6

42.644979, 23.412159;
42°38‘41.9“, 23°24‘43.8“

2, с повишено
внимание

7/24, ( – ; Да; ; Да),
0894 461 397

София, 1373, Еко метан (metano),
42.686101, 23.274383;
Кр. поляна 2,
42°41‘10.0“, 23°16‘27.8“
бул. Никола Мушанов 114 А

6, улеснен достъп

Реално зареждат
7/24, (Да – с договор;
композиции. Лесен
Да; Да), 02 822 8267
достъп.

София, 1387, ИнтерСпийд – Обеля,
42.743023, 23.274268;
ж.к. Обеля 2, ул. Акад. Дмитрий
42°44‘34.9“, 23°16‘27.4“
Лихачов № 29

4, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор; На обекта има
Да; Да), 0885 287 930 банкомат.

София, 1712, ИнтерСпийд –
Младост, ул. Инж. Георги Белов
(до Хидробетон)

42.638714, 23.394380;
42°38‘19.4“ 23°23‘39.8“

4, с повишено
внимание

Обектът се зарежда
7/24, (Да – с договор;
от тръба – винаги има
Да; Да), 0885 001 797
метан.

София, 1326, Комплекс Кристал,
ж.к. Обеля 2,
бул. Ломско шосе № 207

42.744321, 23.282896;
42°44‘39.6“, 23°16‘58.4“

2, с повишено
внимание

7/24, (Не; Не; Да), 02 За соло камиони с
937 9711
ограничена дължина

София, 1225, Круиз – Х. Димитър,
42.711940, 23.344182;
НПЗ Хаджи Димитър, ул. Първа
42°42‘43.0“, 23°20‘39.1“
българска армия № 90

2, улеснен достъп

Лесно достъпен обект,
7/24, (Да – с договор; но тук зареждат
Да; Да), 0884 143 297 много таксиметрови
автомобили.

София, 1330, Лукоил – К. Величков,
42.694314, 23.293717;
ж.к. Разсадника – Коньовица,
42°41‘39.5“, 23°17‘37.4“
бул. К. Величков и бул. Възкресение

2, не се препоръчва за 7/24, ( – ; Да; Да), 02
композиция
920 2097

София, Метагаз – Илиенци,
бул. Илиенци № 70

4, улеснен достъп

42.737694, 23.326961;
42°44‘15.7“, 23°19‘37.1“

Не е подходяща за
композиция!

Забрана за камиони над
12 тона! Обектът се
захранва от тръба.

7/24, (Да – с договор;
– ; Да), 0888 311 627
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Метанстанция:
име, селище, адрес

GPS координати
(Северна шир./N,
Източна дълж/E.)

София, Метагаз – Х. Димитър,
кв. Хаджи Димитър,
ул. Първа българска армия № 84

42.712903, 23.343061;
42°42‘46.5“, 23°20‘35.0“

2, не се препоръчва за 7/24, (Да – с договор; Не е подходяща за
композиции
– ; Да), 0888 311 627 композиция!

София, 1729, Метагаз –
Ал. Малинов,
бул. Александър Малинов № 33

42.650005, 23.378362;
42°39‘00.0“, 23°22‘42.1“

4, не се препоръчва за 7/24, (Да – с договор; Не е подходяща за
композиции
– ; Да), 0888 311 627 композиция!

София, 1225, Метагаз,
42.714500, 23.327281;
бул. История славянобългарска № 4,
42°42‘52.2“, 23°19‘38.2“
(стр. алея след Shell)

2, с повишено
внимание

7/24, (Не; Не; Да),
0893 274 796

За соло камиони с
ограничена дължина.

София, 1528, Метанстанция
Дружба, ул. Кап. Любен Кондаков
(след гараж Дружба)

42.644979, 23.412159;
6, улеснен достъп
42°38‘41.9“N, 23°24‘43.8“E

Внимание – козирката
7/24, (Да – с договор; е висока малко над 4
Не; Да), 0883 477 713 метра! 3 колконки с по
2 шланга и 5 коридора.

София, 1360, Метанстанция
Корал, кв. Модерно предградие,
ул. „3019-а“ № 3А

42.721596, 23.281949;
42°43‘17.8“, 23°16‘55.0“

4, с повишено
внимание

Редовно зареждат
7/24, (Да – с договор;
гондоли. Повишено
Да; Да), 0888 311 627
внимание при излизане!

София, 1532, Омикс – Казичене,
кв. Казичене, ул. Фармапарк № 5

42.664411, 23.454852;
42°39‘51.9“, 23°27‘17.5“

2, улеснен достъп

Подходяща за
тежкотоварни
7/24, DKV ( – ; Да; Да),
автомобили. 1 колонка
0886 600 159
с 2 шланга, предстои
пускане на втора.

София, 1784, ОМV – Корабчето,
бул. Цариградско шосе № 116

42.641911, 23.404231;
42°38‘30.9“, 23°24‘15.2“

1, с повишено
внимание

7/24, DKV, UTA ( – ; Да; За соло камиони с
Да), 02 978 2574
дължина до 6 м.

София, 1330, OMV Пробива,
бул. Акад. Иван Гешов № 2Д,
ж.к. Сердика

42.691430, 23.295647;
42°41‘29.2“, 23°17‘44.3“

1 колонка, за соло
7/24, (Не; Да; Да),
машини с ограничена
02 920 0206
дължина
Натоварен трафик,
няма удобно място
7/24, (Да – с договор;
за обратен завой на
Да; Да), 0885 220 438
композиция. Обектът
се зарежда от тръба.

София, 1700, Петрол 7151 –
Малин. долина,
ж.к. Малинова долина,
бул. Симеоновско шосе № 120 А

42.636552, 23.334300;
42°38‘11.6“, 23°20‘03.5“

4, с повишено
внимание

София, 1407,
Петрол 7146 – Т. Каблешков,
ж.к Манастирски ливади

42.659949, 23.298408;
42°39‘35.8“ 23°17‘54.3“

Забрана за камиони
2, не се препоръчва за 7/24, (Да – с договор; около обекта – след
композиция
Да; Да), 0885 220 434 зареждане излизането е
на заден ход.

обл. София, Ихтиман, М-Газ –
Ихтиман, на изхода за Самоков
(бивш Завод за електроди)

42.435228, 23.784664;
42°26‘06.8“, 23°47‘04.8“

2, улеснен достъп

Обектът се зарежда
7/24, (Да – с договор;
от тръба – винаги има
Не; Да), 0893 570 032
метан.

Обл. София, Костинброд, 2230,
Метан Маркет – Костинброд,
ул. Славянска № 24

42.809196, 23.210046;
42°48‘33.1“, 23°12‘36.2“

Улеснен достъп

7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 0878 787 549

Обл. София, Перник, Метамодул
Трейд – Перник, кв. Кристал,
ул. Средец № 33,
на 200 м от магистралата

42.593619, 23.007458;
42°35‘37.0“, 23°00‘26.9“

2, улеснен достъп

Няма рискове –
7/24, (Да – с договор;
регулирано е и
– ; Да), 076 603 372
обезопасено.

Обл. София, Перник
Адрес: гр. Перник, кв. Изток,
ул. Бучински път №20
Обл. София, Правец/Разлив,
Метамодул – Правец, на 300 м
от АМ Хемус,
при отклонението за Правец

2, двойни колонки,
42.612409, 23.116103
7/24, (Не; Да; Да)
1 двойна бързозарядна
42°36'44.7"N 23°06'58.0"E
0887 222 555
колонка за камиони
42.911986, 23.885570;
42°54‘43.2“, 23°53‘08.1“

Обл. София, Самоков,
42.354332, 23.546699;
ул. Софийско шосе 19, на разклона
42°21‘15.6“, 23°32‘48.1“
с околовръстен път
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Точки за зареждане, Работно време,
достъпност за
начин на плащане Полезна информация
композиции
(ОПл, ДК, Б). Телефон

2, улеснен достъп

Няма рискове –
7/24, (Да – с договор;
регулирано е и
– ; Да), 0882 868 526
обезопасено.

2, с повишено
внимание

7/24, (Да – с договор;
-; Да)

Метанстанция:
име, селище, адрес

GPS координати
(Северна шир./N,
Източна дълж/E.)

Точки за зареждане, Работно време,
достъпност за
начин на плащане Полезна информация
композиции
(ОПл, ДК, Б). Телефон
Зарежда се от тръба.
7/24, (Да – с договор;
2, улеснен достъп
Много лесен достъп.
Не; Да), 0894 607 675
Карти за отстъпки.

Стара Загора, 6050, Ай Би Транс,
Индустр. зона Голеш

42.445124, 25.699400;
42°26‘42.5“, 25°41‘57.8“

Стара Загора, Green Oil,
бул. Патриарх Евтимий

42.405743, 25.641551;
2, не се препоръчва за 7/24, (Да – с договор; Обектът се зарежда от
42°24‘20.7“N, 25°38‘29.6“E композиция
Да; Да), 0897 017 687 тръба.

Стара Загора, 6006,
Зара – 3, кв. Кольо Ганчев

42.403902, 25.641933;
42°24‘14.1“, 25°38‘31.0“

4, улеснен достъп

42.419609, 25.629945;
42°25‘10.6“, 25°37‘47.8“

Зарежда се от тръба.
7/24, (Да – с договор; Не се препоръчва за
2, не се препоръчва за
Да; Да), 02/93298004; композиция – трудно
композиция
0887 707 786
е излизането след
зареждане!

обл. Стара Загора,
с. Загоре,
Ида метан

42.369095, 25.653479;
42°22‘08.7“ 25°39‘12.5“

4,улеснен достъп

Реално зареждат
композиции. Лесно
7/24, (Да – с договор;
достъпен обект.
Да; Да), 0886 629 888
Зарежда се от тръба.
Карти за отстъпки.

обл. Ст. Загора, Казанлък, 6100,
Кумакс, ул. Доктор Стамболски

42.614573, 25.395839;
42°36‘52.5“, 25°23‘45.0“

Улеснен достъп

06:00 – 22:00

Търговище, 7702, DSB Oil,
ул. Околовръстен път № 71,
Северна ПЗ

43.254872, 26.558309;
43°15‘17.5“, 26°33‘29.9“

2, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 0886 099 493

Хасково, 6304, Метанстанция
Ида, бул. Съединение
(с/у ХИММАШ), Източна ПЗ

41.931033, 25.595324;
41°55‘51.7“, 25°35‘43.2“

2, с повишено
внимание

7/24, (Да – с договор;
Не; Да), 0882 655 257

обл. Хасково, Симеоновград,
Метано – Симеоновград,
ул. Съединение № 83

42.018976, 25.857416;
42°01‘08.3“, 25°51‘26.7“

2, улеснен достъп

7/24, ( – ; Да; Да), 0889
Други горива. Магазин.
098 434

2, с повишено
внимание

Не се препоръчва да се
спира отдясно (посока
7/24, (Да – с договор;
терсата на обекта) –
Не; Да)
опасност от пропадане
при голям товар!

обл. Хасково, Димитровград, 6427,
42.080497, 25.620215;
Райков Сервиз – Димитровград,
42°04‘49.8“, 25°37‘12.8“
местност Табаня

4, само за влекачи

Обектът се захранва
7/24, (Да – с договор;
от тръба. Излизане е на
Да; Да), 0888 854 345
заден ход!

Шумен, 9701, АЛ + КО метан,
ул. Цветан Зангов, Южна ПЗ

43.261072, 26.949253;
43°15‘39.9“, 26°56‘57.3“

4, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор;
Да; Да), 054 830 590

Ямбол, 8600, Омакс ЕООД,
ул. Индже войвода № 29

42.476952, 26.503480;
42°28‘37.0“, 26°30‘12.5“

1, улеснен достъп

7/24, (Да – с договор; Черпи метан от
Да; Да), 0888 473 050 градската мрежа.

2, с повишено
внимание

Кафе. Магазин.
7/24, (Да – с договор; При излизането с
Да; Да), 0888 475 355; композиция трябва да
0898 93 93 98
се внимава и да се изнася
камионът максимално.

Стара Загора, 6000, OMV
Дезинтегратор,
бул. Славянски 60 (жк Дружба 2)

обл. Хасково, Свиленград, 6501,
Метанстанция – Свиленград,
ул. Крайречна (Отдих и Култура)

обл. Ямбол, Райков Сервиз –
Кабиле, АМ Тракия – изхода за
НАР Кабиле (лог. Ц-р. на Lidl)

41.773794, 26.194518;
41°46‘25.7“, 26°11‘40.3“

42.536687, 26.482792;
42°32‘12.1“, 26°28‘58.1“

Лесен достъп. Карти за
7/24, (Да – с договор;
отстъпка. Зарежда се от
Да; Да), 042 60 67 06
тръба. Има банкомат.

Широко и удобно, 1
възможен коридор за
композиция.

Станциите са представени по азбучен ред на градовете/областите, в които са.
Предвид различни промени в организацията на движението или ремонти е възможно достъпът да някои обекти да бъде затруднен или
забранен (напр. с пътни знаци)
ОПл – отложено плащане с карти на станциите
ДК – дебитни карти
Б – в брой

Съставителите не носят отговорност за достоверността и/или промени в посочените данни за контакт,
начин на плащане и друга предоставена тук полезна информация.
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*60 600 лв.
Дизел
Коректни сметки
Разходите за CNG машина са пресметнати
изцяло за български условия:
❐ цена на камион у нас;
❐ остатъчна стойност 0 (изключва спекулации
относно остатъчната стойност);
❐ точните цените за обслужване и ремонти
в България, предвидени за след определен
пробег (Скания България посочва на клиента
цялостната стойност на сервизирането в България и му гарантира, че той няма да плати и
стотинка повече).
Пресмятането включва обслужване през
45 000 км (свещи, моторно масло за CNG двигател и всичко останало, което според производителя трябва да се сменя). Договорът за ремонт и
обслужване включва нормално износващите се
части, гаранция на компоненти и обслужването. Използваните данни за влекачи CNG с двигател ОС13 са напълно коректни, тъй като отчитат резултатите от машините у нас от този тип,
които докъм края на 2019-а са били с пробег до
150 000 км, а повечето от тях са с договори за
сервиз и ремонт при Скания България.
Разходът на гориво отразява опита на клиенти на Scania от експлоатация на CNG камиони в техните условия, цените са тези в България. Скания България следи разхода на горива
и в трите си демо CNG автомобила, които ра*По цени на горивата към 19.04.2020 год.
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CNG
ботят в различни условия. Във Варна през ноември и декември демо влекача са ползвали 8
клиенти – с гондола, с циментовоз или бордово
полуремарке, едни – на къси разстояния, други – на по-дълги и средният разход е 27 кг/100
км. Минималният постигнат е над 25 кг/100 км,
максималният – 31 кг/100 км. При клиенти, работещи извън пътната мрежа, с претоварване и
общ тонаж над 40 тона, средният разход е около 35 кг/100 км.
В сравнението с дизелови модели е заложена цената на нова Scania с тази мощност, остатъчна стойност 0, обслужване и ремонт според
цените, които Скания България дава за страната, разходът на гориво е този, който би имал
дизеловият модел, цените на гориво са тези в
България.
Ресурсът на CNG двигателя е като на дизеловите му събратя, твърди производителят. Има
компоненти, които при CNG ще се сменят порано, но пък животът на други е по-дълъг, отколкото на дизеловите им аналози.

Тол такса – наполовина
За CNG камионите се плаща само 50% от
предвидената тол такса за съответния вид пътни
превозни средства над 3,5 тона категория Евро
VI и EEV (Постановление № 24 от 20 февруари
2020 год. на Министерския съвет).

