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Както винаги –
интересното предстои
М

акар и да ни се иска завръщането към
нормалното да стане отведнъж или поне
по-бързо, нещата се оказват не толкова
прости и лесни. В разгара на летните месеци пазарът на автомобили за работа не само у нас, а и
в Европа продължава да е доста свит. И макар да
има някакво леко раздвижване, поне засега изгледите са, че възстановяването ще продължи
дълго и ще бъде трудно.
Все пак на българския пазар интересни доставки не липсваха през последния месец, за което КАМИОНИ ви информира.
На този фон големите европейски производители лека-полека започнаха да стартират
спрените производства, но и те не бързат, а и
няма как и защо да направят това от раз. И все
пак планирани отдавна проекти се задвижиха, а в
лекотоварния сегмент се заражда един интересен и доста мощен алианс, който може да пренареди доста пъзела при вановете и пикапите. Пак
в същия сегмент през юни станаха известни интересни новости от някои от най-големите производители, чиито модели са сред най-популярните и в България.
За да бъдем верни на себе си, ви предлагаме

и първия в България тест на един много интересен влекач, който със сигурност ще попадне сред
предпочитанията и на българските превозвачи.
А като стигнахме до превозвачите, не можем
да не отбележим, че те продължават да работят,
както са свикнали – в станалото вече хронично
затруднено положение, което може да бъде само
по-малко или повече тежко. А освен още неотшумялата пандемия към хроничните им болки можем да причислим и прословутата българска тол
система и недомислено изграждащия Пакет Мобилност, който май вече е на финалната права.
Какво ще се случи и на двата фронта – предстои
да разберем, но със сигурност предстоят интересни и важни за бранша събития.
Тези и други интересни теми ще намерите в броя от юли-август 2020 година на списание КАМИОНИ. А както вече може би знаете,
всичко това можете да прочетете не само както сте свикнали – на хартия, но и в онлайн варианта на списанието, който при това отново идва разширен – с 20 допълнителни страници и още интересни материали. Него можете да
отворите 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 КАМИОНИ
с 20 допълнителни страници

юли–август 2020

1

– член на международните
журита:

PICK-UP
AWARD

Съдържание
Ново в BG
UTA предлага разплащане на пътна такса в България
за всички категории превозни средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Джакузи за камиони  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

12

Доставка
Атмикс ООД инвестира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Триосен DAF CF 480 FAR за СИТИ ООД  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Тест
Scania 540 S:
Отличен баланс на мощ и ефективност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

16

Представяме
БУЛАВТО налага марката FASSI
на българския пазар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Транспорт
Пакет Мобилност се е запътил
към съдебната скамейка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Над 77 000 от товарните автомобили у нас са нови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Семинар: Как да намалим последствията от Пакет Мобилност . . . . . . . . . . .  38

18
Гамата на Ford Transit –
в нови територии с версиите Active и Trail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Електрификацията на лекотоварната гама на PSA е в ход . . . . . . . . . . . . . . .  43
Ford и Volkswagen с ванове и пикапи на общи платформи . . . . . . . . . . . . . . .  46

28

Оборудване
Дезинфекция на превозното средство  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Производители
Колосът от Фридрихсхафен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Ретро
Съкровища на двора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

43

Спорт
Моторните спортове
и пандемията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Гуми
BRIDGESTONE DURAVIS All Season –
всесезонна гума за лекотоварния сегмент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

50
Нови газови автобуси Yutong тръгнаха в Габрово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
FIAA 2020 обяви мерки за безопасност
при предстоящото изложение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

65

Втора употреба
Втори живот с ново предназначение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

4

Над 35 000 качествени продукти на
склад за вашия товарен автомобил.
Над 100 премиум марки.
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София Франс Ауто става новият вносител на Opel за България
Opel създава нов бизнес модел в България, като доверява управлението на
дейността си у нас на София Франс Ауто.
Немската марка продължава да развива
своя бизнес на избрани европейски пазари в съответствие със стратегическия
си план PACE!, целящ все по-голяма гъвкавост и ефективност, съобщават от централата в Рюселсхайм.
Като следваща стъпка за постигане
на растеж от Opel са решили да доверят
управлението на бизнеса си в България на
успешна и реномирана компания, каквато
е София Франс Ауто, която ще бъде партньор – вносител в страната на немската
марка. Договорът вече е факт. След приключване на сделката София Франс Ауто
ще стане официален вносител на Opel за
България. Кога ще се случи това зависи изцяло от официалното одобрение на

държавните регулаторни органи. Настоящите служители на Opel в България също
ще бъдат прехвърлени в новата компания,
съгласно действащото законодателство,
най-късно до момента на финализиране
на сделката.
„Това е поредното решение в съответствие с целите на нашия стратегически

план PACE!, който ще направи бизнеса ни
в редица европейски страни по-гъвкав,
ефективен и конкурентен“, каза Ксавие
Дюшмен, управляващ директор Продажби, следпродажбено обслужване и маркетинг на Opel/Vauxhall. „Уверени сме, че
тази стъпка ще доведе до още по-добро
представяне на марката ни в България“,
допълва той. София Франс Ауто е официален вносител на Peugeot от 27 години. С
почти 56 000 нови автомобила, продадени
през този период, компанията е един много успешен партньор на марките Peugeot и
DS в България.
През 2019 година Опел продаде над
1000 автомобила в България. Благодарение на новата организационна структура
богатата на традиции германска марка
иска да расте устойчиво в страната през
следващите години.

Влекачи под наем от MAN
С влекач под наем от MAN могат да бъдат спестени изплащане на кредит и разходи за първоначална вноска, а в същото време влекачът е напълно оборудван, за да започне работа веднага. MAN предлага на своите

клиенти употребявани влекачи
под наем, произведени от 2015
г. до 2018 г. и отговарящи на екологичната норма Евро-6. Срокът
на договора е 12 месеца, като
гаранцията е за целия срок на
контракта. Влекачите са с нови

гуми и са напълно обслужени
съгласно изискванията на производителя. Месечната вноска
е 990 евро за влекач със стандартна кабина и 890 евро за такъв с MEGA кабина. Депозитът е
в размер на две вноски.

САФ-Холанд с награда за качество

Групата САФ-Холанд, един от водещите доставчици на лафети, още веднъж бе отличена с
наградата 10 PPM Quality от американския производител на влекачи PACCAR Inc. – Kenworth,
Peterbilt и DAF – за фабриките в Зинген, Германия и Уудсток, Канада. Няколко избрани доставчика, които постигат коефициент на дефектни
части до 10 или по-малко на милион, са отличени с тази награда за качество.
Групата САФ-Холанд получи наградата 10
PPM Award за шести път за успеха на завода в
Зинген и за четвърти за постиженията на завода
в Уудсток. „Изключително съм доволен, че ние
сме единственият европейски производител на
лафети, който печели тази награда“, каза Александър Гайс, главен изпълнителен директор на
САФ-Холанд Груп.
Фабриката в Зинген доставя лафети на производителя на влекачи DAF Trucks в Нидерландия и Белгия от 2005 г., а тази в Уудсток доставя
за брандовете на PACCAR – Kenworth и Peterbilt в
Северна Америка повече от 40 години.
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Нов дистрибутор на
Carrier Transicold в България

От началото на 2020 година Carrier Transicold промени носителя на ексклузивните права за дистрибуция и сервиз за България. Това вече е фирма Мани Сервице ЕООД. Фирмата има повече от 20 години опит в сервизирането и продажбата на нови
хладилни агрегати Carrier Transicold.
Задачите които си поставя на българския пазар Мани Сервице ЕООД са: да приложи нова стратегия в продажбите; да обнови и допълни мрежата от сервизи на територията на страната; да предложи най-новите продукти на Carrier Transicold – а
именно линията агрегати Citimax – предназначени за лекотоварни автомобили и иновативния Vector 19 HE – високоефективен агрегат от следващо поколение, предназначен за тежкотоварни автомобили. Повече информация можете да получите
от Манол Манолов, директор продажби на тел. +359 88 8546131
и е-mail: mmanolov@maniservice.com.

ЕП разследва транспорта на животни
Европейският парламент реши да създаде специална комисия, която да
разгледа предполагаеми нарушения при прилагането на правилата на ЕС за
хуманно отношение към животните по време на транспортирането им във
и извън ЕС. Новият разследващ орган, създаден с 605 гласа „за“, 53 „против“ и 31 гласа „въздържал се“, трябва да разследва предполагаемите нарушения при прилагането на законодателството на ЕС за защита на животните по време на транспорт и свързаните с него операции вътре и извън ЕС,
включително по въздух, пътна, железопътна и морска мрежа. Той ще се съсредоточи върху това, как правилата на ЕС се прилагат от държавите членки
и дали Комисията на ЕС ги прилага правилно, се казва в приетото решение.
Ще бъде разгледано предполагаемо неглижиране от страна на Комисията на доказателства, че правилата на ЕС за преместване на живи животни в
Съюза и към трети страни са сериозно и систематично нарушавани. Ще се
разследва и предполагаема липса на прилагане на разпоредбите на ЕС относно изискванията за пространство в помещението за транспортиране на
животни, за снабдяване с вода, хранене и спане и системите за температурен контрол и вентилация по време на транспортиране.
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Ще се разширява ли обхватът на тол системата?

Министърът на регионалното развитие и благоустройството
Петя Аврамова заяви, че договореният с превозвачите тримесечен
период за анализ на приходите от тол такси няма как да бъде спазен заради кризата. Направен е анализ на обхвата на тол системата и ще бъде предложена промяна в него, като се включат нови пътни отсечки, тъй като в момента имало области, в които няма участъци в обхвата на тола. От началото на годината до 26 май приходите
от пътни такси – винетки и тол, възлизат на 186 202 712 лв.
С превозвачите ще обсъдим състоянието и развитието на тол
системата на база резултатите от нейното въвеждане, добави
проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Дискусията ще ни покаже какви да бъдат бъдещите ни стъпки в развитието на тол системата. Може да е поефективно да се променят някои вътрешни съотношения в тарифата с тол таксите, отколкото да се включат нови пътни участъци в тол
системата”, коментира той. Над 56 000 пътни превозни средства
над 3,5 т са били оборудвани за автоматично таксуване до началото на юни – с бордови устройства и GPS тракери. Купените маршрутни карти са били над 950 000 от въвеждането на тол системата.

Самосвал с термоизолация от Schmitz Cargobull
Schmitz Cargobull разширява портфолиото си и вече предлага самосвал M.KI с термоизолация. През последните години пътностроителните компании увеличиха изискванията си при превоз на настилката тармак. За да отговори на тези изисквания,
един самосвал трябва да бъде термоизолиран и да има температуроустойчиво покривало, за да се предотврати загубата на топлина от превозвания материал.
Schmitz Cargobull вече предлага и самосвал M.KI с термоизолация. Той е с капацитет 18 куб. м и е идеален за транспортиране на по-малки количества тармак. Термоизолацията добавя само около 195 кг тегло в ремаркето. По-малките обеми и подобрената маневреността са особено удобни при работа в ограничени пътни пространства, както често се случва на строителните обекти.
M.KI с пълна термоизолация включва богатия опит на Schmitz
Cargobull в областта на транспорт на стоки с контролирана температура. Оптимизираната
конструкция на корпуса осигурява нисък център на тежестта, като по този начин повишава стабилността на накланянето. Първокласното температуроустойчиво покритие на корпуса има електрически плъзгащ се брезент, който може
да се управлява безопасно и
удобно от нивото на земята.
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757 нови камиони, регистрирани
до края на май
Пазарът на камиони и влекачи през месец май продължава
да бъде доминиран от несигурността сред превозвачите, породена от кризата с коронавируса. Статистиката на МВР показва, че през май 2020 г. на
българския пазар са пуснати
70 нови тежки камиона срещу
63 за предходния месец април.
Въпреки известното подобрение свиването на пазара продължава да бъде над 70 на сто
спрямо 2019 г.
Подобен бе сривът на пазара и при предишната криза
през 2008 – 2009 г. Като цяло
пазарен лидер продължава да
бъде Volvo Trucks с 205 регистрации, следван от DAF със
156, а Renault Trucks допълва
челната тройка с 91 нови камиони.
Регистрации на нови ками-

они от кат. N3 за периода 1 януари – 31 май 2020 г.: Volvo Trucks
– 205; DAF – 156; Renault Trucks
– 91; Scania – 83; MercedesBenz – 81; MAN – 70; IVECO – 54;
Ford Trucks – 17; Общо – 757.
Статистиката сочи, че за
първите 5 месеца на 2020 г. пазарът на нови влекачи у нас се е
отчел с регистрирани 636 превозни средства. На месечна
база растежът е с 52 броя. През
април бяха регистрирани едва
42 влекача, тоест налице е известно подобрение. Но все още
сме далеч от резултатите, постигнати в предходната година.
Регистрации на нови влекачи за периода 1 януари – 31 май
2020 г.: Volvo Trucks – 196; DAF –
153; Renault Trucks – 88; Scania
– 67; Mercedes-Benz – 59; IVECO
– 46; MAN – 19; Ford Trucks – 8;
Общо – 636.

Подобрете
флота си
и отведете
ремонтния процес
на по-високо ниво

Eдна година Бош Инженеринг Център София

Първият Инженеринг Център в София, открит от Бош, отбелязва една година от началото на дейността си. Центърът в
София работи в тясно сътрудничество с развойните екипи на
Бош в Германия, САЩ, Унгария и Румъния, като предоставя
най-добрите решения за водещите световни производители
на автомобили. Екипът от висококвалифицирани професионалисти участва в разработването на над 40 международни
проекта, свързани с технологии за автомобилната индустрия
в области като системи за помощ на водача, автоматизирано
шофиране и електромобилност.
След приноса си в развитието на множество софтуерни
функционалности Бош Инженеринг Център София продължава да се разраства, като създава цялостни решения за така
наречените „автомобили на бъдещето“.
Сред разработките на Центъра са системи, които подпомагат водача на автомобила и осигуряват по-безопасно шофиране. Пример за такива системи са тези за мониторинг и
оценка на поведението, които анализират поведението на
водачите и пътниците чрез изкуствен интелект (AI). На база
този анализ могат да се вземат решения и да се предприемат
действия за предотвратяване на пътни произшествия. Центърът допринася и с разработването на последно поколение
предна видеокамера (Front Video Camera).
Един от най-новите проекти, по които работи Бош Инженеринг Център София, е разработването на eBike компоненти. Динамичната среда, необходимостта от дистанция и отговорност към околната среда водят до бум в развитието на
тази технология в последните години. Бош има 70% пазарен
дял в производството на технологии за електрическите велосипеди в света.
Компанията предоставя на служителите си вдъхновяващи
условия за работа и възможността да участват в атрактивни
проекти, свързани с най-новите технологии в автомобилния
сектор. Само за дванадесет месеца се наблюдава удвояване броя на служителите – от 120 до над 250, като процесът по
наемане на експерти продължава.
Вижте всички новини на www.kamioni.bg K

Разберете как дистанционното диагностициране
на камиони и ремаркета спомага за поддържането
на работните процеси
+359 878 101577 • www.transics.com/power-up
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UTA предлага разплащане на пътна такса в
България за всички категории превозни средства

UTA, един от водещите картодържатели на горивни
и сервизни карти в Европа, добави в офертата си за
пътни такси още една държава

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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лиентите на UTA вече могат да заплащат пътни такси
и в България. UTA фул сървис картата вече се приема при закупуване на електронни винетки (за автомобили до 3,5 т) и маршрутни карти (за автомобили над
3,5 т и автобуси).
„С присъединяването и на България като пътен контекст, UTA вече предлага решения за заплащане на пътни
такси в 26 европейски държави. С непрекъснатото разширяване на нашите продукти и присъствие, ние успешно подкрепяме нашите клиенти, като утвърден доставчик
на комплексни услуги за мобилността“, казва Карстен Бетерман, главен изпълнителен директор на UTA.
UTA предлага разплащане на пътна такса в България
за всички категории превозни средства, като с UTA фул
сървис картата могат да се закупуват както електронни
винетки за всички автомобили до 3,5 т, така и маршрутни
карти за автомобилите над 3,5 т. При разплащането съществуват няколко варианта: на терминалите за самообслужване и пунктовете за продажба, по интернет или чрез
мобилно приложение. Заплащането се извършва чрез
въвеждане на данните на фул сървис картата.
„Удобното разплащане на пътната такса с UTA картата спестява на нашите клиенти време и усилия. Много се
радвам, че нашите услуги са представени и във важната
транзитна държава България“, отбелязва Габриел Мулен,
директор продажби и маркетинг в UTA.
В България задължително се таксуват всички превозни средства движещи се по магистрали и първокласни
пътища. Докато леките автомобили трябва да закупуват
електронни винетки, за всички тежкотоварни автомобили и автобуси важи система за таксуване на база изминато разстояние. Потребителите могат да избират между автоматично отчитане чрез устройство или чрез ръчно закупуване на маршрутна карта. Размера на тарифата при тежкотоварните автомобили се определя според
категорията на пътя, брой оси и емисионна класа на превозното средство. K
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Джакузи за камиони
Висококачествено
измиване на всички
видове товарни
автомобили и
композиции, автобуси,
лекотоварни и
леки автомобили
предлага най-новата и
съвременна автомивка
в страната – тази на
НИТИ в София

С
Най-новата и съвременна
автомивка в страната се
помещава в елегантната
сграда на НИТИ в София

пълното си окомплектоване автоматичната четкова автомивка CHRIST MAGNUM C
5000-3 осигурява перфектно физическо
изчистване на товарни автомобили и автобуси.
Превозните средства, излезли от тунела на мивката, изглеждат така, както се чувства човек след
банята на северните народи или ориенталската
парна баня – освежен и пречистен.
Пълната програма започва с измиване на шасито отдолу. Фотоклетка отчита влизането на камиона в помещението и задейства уникалната
система за измиване: 25 дюзи, вградени в пода

юли–август 2020

на входа, насочват отдолу нагоре струи вода,
която се подава с налягане от цели 50 бара. В
съчетание с бавното придвижване на превозното средство това осигурява отмиване на всички
нечистотии.
Външното миене се прави на вече позиционирана композиция, камион или автобус. Цикълът
е автоматичен и започва, след като операторът
зададе от командното табло вида на превозното средство (влекач с полуремарке, камион с ремарке, само влекач, соло камион с надстройка,
бордови камион, камион с удължена надстройка
за сметосъбиране, автобус, автобус с издадени
огледала и т.н.) и параметрите за миенето (напр.
и с високо налягане).
Арката грижливо покрива всички външни повърхности с активна пяна, която да улесни отмиването на всички натрупани нечистотии. А те, в зависимост от маршрута, сезона и годишното време, могат да бъдат от какво ли не – прах, мазнини,
остатъци от грес, луга, масла, протеини (останали от насекоми), прах от спирачни накладки, ръжда, остатъци от варовик, кални пръски…
Новата автомивка на НИТИ в столицата работи с препарати Sonax, одобрени от производителя на автомивката Christ Wash Systems – за
предварително/безконтактно измиване, шампо-
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ан, който се втрива с четките, и препарат за изсушаване, който не допуска появата на петна и придава блясък на повърхностите.

Танцът на дюзите…
Същинското миене започва оттук. Програмата за миене с високо налягане започва от „лицето“ на влекача: следвайки автоматично профила
на автомобила, хоризонталната греда на устройството JETSTREAM тръгва от горе надолу, а трите групи електро-механични дюзи, които осцилират непрекъснато, пръскат водни струи с високо
налягане – 51 бара. Така всяка точка от лицевата част на кабината попада под атаката на няколко струи вода, идващи под различен ъгъл. След
като слезе достатъчно ниско, гредата започва да
се качва, като през цялото време шеметният танц
на дюзите не спира. Тази „фрикция“ с множество
водни струи не оставя и помен от обичайните петънца от размазани насекоми. JETSTREAM измива перфектно и задната част на надстройката на
камиона, ремаркето или полуремаркето. Системата е създадена специално за почистване на
силно замърсени автомобили, напр. цистерни,
сметосъбиращи автомобили, самосвали.

... и кадрилът на четките
След това е ред на четките. Те са три – две
странични/вертикални и една хоризонтална.
Страничните са захванати само в горния си край,
затова могат свободно да се отклоняват до 5 градуса. Прецизна система насочва движението им,

така че следват дори сложни контури, като е възможно и измиване на автобуси, чиито огледала
са изнесени напред. Електронното регулиране
на силата, с която четките се притискат към повърхността на превозното средство, гарантира
деликатен, но постоянен допир, за да бъде миенето ефикасно, но и да щади боята. Захващането на четките само в горния им край осигурява на
тази автомивка още едно предимство – позволява измиване на височина до 175 мм над пода, т.е.
и на нископодови автобуси. Координираното управление на четките дава възможност те да ра-

Безплатно подово измиване
под високо налягане в
периода на промоция

Варна магазин и сервиз:
ЗПЗ, Тексимтранс
тел.: 052/59 96 69, GSM: 0888/88 85 28
София магазин и сервиз:
бул. Ботевградско шосе № 461
тел.: 02/45 18 024, GSM: 0889/71 75 28
Пловдив магазин и сервиз:
ул. Кукленско шосе № 34
тел.: 032/62 82 06, GSM: 0887/22 39 38
Бургас магазин:
Скл. база Бургас Комерс
тел.: 056/84 84 48, GSM: 0887/36 64 46
Стара магазин:
Загора кв. Кольо Ганчев – летището
тел.: 042/60 80 70, GSM: 0882/50 80 70
Русе магазин:
бул. България, бл. Левента
тел.: 082/89 98 89, GSM: 0888/27 77 05
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ботят едновременно във всеки момент, когато е възможно, и така да
се пести време.
Външното измиване завършва
с обработка на превозното средство с препарат – вакса, който предотвратява образуването на петна
от варовита вода и придава блясък
на повърхностите.

И вътрешно миене
с пароструйка
Автомивката предлага и измиване с пароструйка. Освен че е полезно за колелата, то е безусловно необходимо за вътрешността
на превозните средства, превозващи продукти, за чийто транспорт има строги хигиенни изисквания, напр. хранителни продукти,
трупно месо, материали за хранителната промишленост, медикаменти и т.н.
Активната пяна улеснява качественото измиване
на външните повърхности

JETSTREAM – танцът на дюзите

Трите горно захванати четки мият ефикасно,
но и щадят боята

Удобно и на сметка
Обектът на НИТИ е разположен
на удобно място: бул. Ботевградско шосе 461, на около 300 м преди
Челопешко шосе/разклона за Кремиковци на влизане в София. Уширението на пътя дава възможност
за безконфликтно влизане в обекта. Автомивката отговаря на европейските изисквания, осигурява
висококачествена услуга на клиентите и е изпълнена с грижа за
опазване на природните ресурси:
благодарение на високоефективната пречиствателна станция, която клиентите не виждат, тя работи
с до 90 на сто пречистена оборотна вода.

Корпоративни цени
за услугите в новия
комплекс (с вкл. ДДС)
Външно измиване: Влекач – 20
лв., Соло камион – 24 лв., Влекач
с полуремарке – 36 лв., Камион с
ремарке – 42 лв., Автобус – 30 лв.,
Микробус – 12 лв., Пикап или джип
– 10 лв., Лек автомобил – 8 лв.;
Вътрешно измиване (на товарното пространство на хладилно или
изолирано ремарке): 24 лв.
Подово (шаси) измиване под
високо налягане: Товарен автомобил – 12 лв., Лекотоварен или лек
автомобил – 6 лв.
В периода на промоция в цената на основното измиване е включено и безплатно подово измиване (на шасито) под високо налягане. K

Миенето на вътрешността с пароструйка е необходимост при множество превози
юли–август 2020

инж. Радослав ГЕШОВ

юли–август 2020

16

ДОСТАВКА

Атмикс ООД инвестира
300 мм просвет и огромен
ход на окачването помагат на
мощния 500 к.с. Volvo FMX за
придвижване и позициониране
на пресечен терен

Фирмата се довери на 56-метрова бетон-помпа CIFA върху Volvo FMX

А

тмикс ООД, една от водещите български
компании в сферата на производството
на бетон, допълни своя автопарк с 56-метрова бетон-помпа CIFA, монтирана върху камион Volvo FMX. Въпреки промените в бизнес средата през 2020 г., фирмата уверено инвестира
в разширяване на автопарка си, за да гарантира успешната работа по десетките си проекти
– национални инфраструктурни обекти, офисни и жилищни сгради, високо строителство, както и увеличено търсене от частни клиенти. Новото попълнение в автопарка е в експлоатация още
от деня на доставка и работи усилено по обектите на компанията.
Това не е първата подобна доставка за Атмикс
ООД. Фирмата е дългогодишен партньор с
Евромаркет и разполага с техника от цялото
портфолио на CIFA, сред които бетоновози, миксер-помпи и бетон-помпи от сериите Steeltech,
Carbotech и Classic. Машините са използвани за
строителството на някои от най-емблематичните проекти в портфолиото на Атмикс – Paradise
Center, Sofia Ring Mall, Decathlon, Sofia Tech Park,
Sofia Garitage Park, Hyatt Regency Hotel и др. Към
днешна дата новата помпа на Атмикс участва в
изграждането на Южната дъга на София, тунел
„Железница”, модерни офисни сгради и други.
Тежкотоварният високопроходим камион Volvo
FMX 10 х 4R пък е уникална доставка за компанията със специфична конфигурация според
нуждите на клиента – повече здравина и повече устойчивост на тежките условия на работа в
строителството.
юли–август 2020

Автомобилът е с високо шаси и 13-литров двигател EURO VI с 500 к.с. и 2500Нм въртящ момент.
Отличава се с I-shift автоматизирана скоростна
кутия, която разполага с „бавни“ предавки, специално разработена за улеснена работа на обекти с лоша инфраструктура. Снабден е с усилена
броня, състояща се от три отделни части за полесен сервиз в случай на нужда. Страничните ъглови секции са изработени от стомана с дебелина 3 mm, а средната част е от еластичен материал, по-издръжлив на удари в сравнение с предходни модели. Над бронята е разположен теглич, изработен от лята стомана и проектиран да
се справя с тежест от 32 тона. Високата проходимост на машината се осигурява от система за
окачване с автоматично управление на височината на движение и 300-милиметров просвет. За подобрената маневреност помага хидравлично управляема 5-а ос, боге. Интересен факт е, че Volvo
е единственият производител на пазара, който
доставя 5-осни шасита директно от завода.
Не по-малко надеждна е 56-метровата бетонпомпа CIFA K56C. Комбинацията от висока производителност на помпения механизъм, устойчивост, съчетана с компактност за употреба в
тясна градска среда, както и опростена система
на управление са нейни водещи предимства. Тя
се отличава с бързото разпъванe на стабилизаторите, които се разтягат телескопично с ускорена последователност (патентована технология на производителя). 6-секционната стрела е
окомплектована с тръбопровод с двойна дебелина с висока устойчивост на износване. Систе-
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Надеждна 6-секционна
стрела, компактно
проектирана, с мисъл
за работа и в градска
среда

мата ѝ на сгъване е тип RZ, осигуряваща максимална гъвкавост за условията на всеки строителен обект. Помпената група се отличава с висока производителност от 180 m3/h, благодарение
на цилиндри с внушителен диаметър – 260 mm.
Снабдена е със система за управние Easytronic,
която дава възможност на оператора за по-лесен контрол, както и видимост до всички работни данни в реално време.
„Почти всички машини в нашия автопарк са
CIFA – производител с лидерско място на паза-

ра и безспорен иноватор. Работим с тях още от
първия ден на създаването си, стартирахме бизнеса си с тази марка и бих казал, че компанията
се развива много добре“, коментираха от Атмикс
ООД. „Работим по някои от най-големите, емблематични проекти в България, имаме сериозен опит в инфраструктурното строителство, затова имаме нужда от стабилни, здрави и надеждни машини. Уверени сме, че с новото ни попълнение работата ще върви гладко и успешно“, допълват още от фирмата. K

CIFA K56C и Volvo FMX
в пълна синергия на
поредния обект на
фирма Атмикс ООД
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Триосен DAF CF 480 FAR за СИТИ ООД

Турботракс България ООД, официален дилър на DAF за България, достави камион с любопитна
спецификация, даваща му редица предимства при работата, за която е предназначен. Триосната
шаси-кабина DAF CF 480 FAR е надстроена с цистерна за превоз на горива Schwarzmüller и е
поръчана от СИТИ ООД, занимаваща се с търговия с горива.

Д

оставеният DAF CF 480 FAR, въпреки че е
предназначен за регионални превози, е
оборудван със спална кабина с едно легло, а работното място на водача разполага, естествено, с климатик и печка.
Товарният автомобил е снабден с редица високотехнологични новости, внедрени в последното поколение камиони на холандския производител. Онлайн системата DAF Connect например
служи за наблюдение на автопарка и дава на диспечерите и собствениците на превозните средства подробна информация за водачите, автомобилите и тяхното местоположение в реално
време.
На разположение в автомобила e Adaptive
Cruise Control (ACC) – система за автоматично поддържане на дистанцията от движещото
се отпред превозно средство със сигнализация
и автоматичен контрол на скоростта на движение. Системата кореспондира с асистент за пре-
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дотвратяване на челен сблъсък и автоматичната
аварийна спирачка Advanced Emergency Braking
System (AEBS). Lane Departure Warning System
пък се грижи за предупреждение при неволно напускане лентата на движение.
Предната ос на автомобила е тип 163N, окачена на параболични ресори, амортисьори и стабилизираща щанга. Максимално допустимото ѝ
техническо натоварване е 8000 кг. Първата задна
ос е двигателна – тип SR 1344 с единична редукция на главното предаване. Окачена е на четири
въздушни възглавници с амортисьори и стабилизираща щанга. Максимално допустимото натоварване е 12 000 кг. Третия мост е повдигащ се,
тип боге, окачен на две въздушни възглавници и
с максимално допустимо натоварване от 7400 кг.
Едно от най-важните неща при конфигурирането на такива автомобили е коректното разпределение на товара върху осите, защото в противен
случай се стига до претоварване, а оттук и до по-
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голяма амортизация и по-високи разходи за ремонт и поддръжка. Друг проблем при некоректно
разпределение на товара е понижената стабилност на пътя по време на движение, която води до
завишена опасност от пътни инциденти.

Ефективният дизелов двигател PACCAR MX13.355 е 12,9-литров, шестцилиндров, редови с
по 4 клапана на цилиндър. Предлага максимална мощност от 483 к.с. при 1600 оборота в минута на коляновия вал на двигателя и максимален

Триосната шаси-кабина DAF
CF 480 FAR е надстроена
с цистерна за превоз на
горива Schwarzmüller
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Моделът е създаден
основно за градски и
регионални приложения
и се отличава с водещи
в сегмента видимост за
шофьора и маневреност в
тесни пространства

Сред предимдствата
на DAF CF 480 FAR са
компактните размери –
обща дължина 9130 мм и
радиусът на завиване с
вдигнато боге от 8218 мм

въртящ момент от 2350 Нм в диапазона от 900 до
1400 об./мин или 2500 Нм на 12-а предавка при
900 – 1125 об./мин.
Автоматизираната предавателна кутия е от
най-новото поколение ZF TraXon – 12 степенна, и
се управлява от софтуер, специално проектиран
за превоз на течни товари.
Силовата линия е снабдена с редица функции за постигане на ефективност при изпълнение на различни транспортни задачи. Eco Mode
режимът е стандартен и цели движение с максимална икономия на гориво с възможност за
временно преминаване на силовата линия в неутрално положение. Fast Shift функцията гарантира бързо превключване между 10, 11 и 12 предавка и обратно без отцепване на съединителя с

юли–август 2020

цел увеличаване на неговия живот, допълнителна икономия на гориво и по-висок комфорт за водача. Eco Roll функцията, работеща съвместно с
Eco Mode, се задейства автоматично при спускане по наклон, като поставя предавателната кутия в неутрално положение, а двигателят работи с обороти на празен ход. Hill Start Aid е система за подпомагане потеглянето по наклон от
място. На разположение на водача е и ефективната тристепенна моторна спирачка PACCAR MX
Engine Brake.
Автомобилът е оборудван още с алуминиев резервоар за гориво с вместимост 545 л, силоотводен вал (PTO) на предавателната кутия
с контрол и сигнализация в кабината и теглич
Ringfeder.

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

Товарни автомобили
DAF CF 480 се отличава с ниски експлоатационни
разходи и висока надеждност, отбелязват от СИТИ ООД

Фирма СИТИ ООД е създадена през 1995 г. и вече четвърт век работи в сферата на търговията с горива. От самото начало компанията инвестира в автомобили за транспорт и доставка на горива, с цел да осигури високо качество на продукта и услугата, които предоставя, и да бъде конкурентоспособна и мобилна. Съобразявайки се с изискванията на пазара фирмата винаги е залагала на закупуването на все по-висок клас транспортни средства, от което
пряко зависят дейността ѝ и постигането на качествено и
бързо изпълнение на транспортните задачи.
Доста са причините за избора на новия DAF CF 480 FAR
от СИТИ ООД. Започва се с компактните размери – обща
дължина на камиона 9130 мм и радиус на завиване с вдигнато боге 8218 мм. Следват ниските нива на шум в кабината заради отличната шумоизолация, ниското челно въздушно съпротивление и липса на завихряния, което води
до понижаване разхода на гориво. За подобрената аеродинамика на автомобила допринася и напасването на височината и местоположението на надстройката върху шасито. Дори неопитното око може да види, че и с тази задача инженерите са се справили отлично.
Еластична и добре балансирана е, според клиента, и
силовата линия на модела. Подобрената и олекотена рама
дава възможност за превоз на повече полезен товар – до
16 215. Моделът е създаден основно за градски и регионални приложения и се отличава с водещи в сегмента видимост за шофьора и маневреност в тесни пространства.
Изключително лесен и удобен до кабината е достъпът за
шофьора.
Двигателят е съвместим за работа с всички видове биогорива за дизелови двигатели.
Цялостно DAF CF 480 FAR се отличава и с ниски експлоатационни разходи, висока надеждност, минимално време
за престой в сервиза, а не на последно място, е оборудван
със системи за пасивна и активна безопасност, изпреварили времето си, отбелязват от СИТИ ООД. K

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

Клиентите ни ползват следните предимства:
°
°

°
°
°

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

Аутомотив Текнолъджи
Солушън
София, ул. Андрей Германов 11
тел.: +359 2 4390880
юли–август 2020
www.ats-world.com
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Scania 540 S

Отличен баланс на мощ и ефективност

Мощен, ефективен, икономичен, комфортен… Ако започнем отзад напред, това са впечатленията
от теста на Scania 540 S, проведен през юни от списание КАМИОНИ. Тогава имахме възможност
за пръв път да изпробваме на пътя флагмана на шведската марка, оборудван вече с новия и наймощен шестцилиндров, редови, 13-литров дизелов двигател на Scania. А сега – подред
ABSTRACT IN ENGLISH

Test: Scania 540 S –
Excellent Balance of
Power and Efficiency
Powerful, efficient, fuel saver,
comfortable... These are the impressions from the test drive of
Scania 540 S, conducted in June
by KAMIONI magazine. For the
first time we tested on the road
the flagman of Swedish brand,
equipped with the new and most
powerful 6-cylinder, 13-liter diesel engine from Scania.

С

кания България предостави за тест на списание КАМИОНИ един от първите влекачи
от версията 540 S, доставен у нас. Трябва
да уточним, че тестовият Scania 540 S не бе демонстрационен камион, настроен специално за
тестове, а клиентски влекач – закупен от фирма Yuva Green, която го използва за транспорт на
плодове между Гърция и България с термоизолирано ремарке с хладилен агрегат с обичайно
натоварване от средно до максимално разрешеното. И между другото, впечатленията на водача
са отлични, въпреки че може да се каже, че камионът е нов и все още не е разработен. По маршрута от базата на Скания България в Герман край
София, по магистрала Тракия – до пътния възел
при Пазарджик и обратно, зад волана на Scania
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540 S последователно седнаха Лъчезар Апостолов, главен редактор на списание КАМИОНИ, и
Павел Павлов, инструктор по безопасно и икономично шофиране в Скания България. И можем
да кажем, че флагманът на шведската марка се
представи точно така, както се очакваше от него.

S-серия с 540 к.с. под кабината
S-серията на Scania се появи през 2016 г. Тогава шведският производител реши да разшири
гамата си за международен транспорт с нова серия, която да е позиционирана дори по-високо
от тогавашния флагман Scania R. Тогава Scania
S много бързо очарова и впечатли всички. На
страниците на списание КАМИОНИ нееднократ-
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но сме публикували тестове и сме разказвали за изключителната ергономичност в кабината, за комфорта,
удобствата в оборудването и качеството на използваните материали, като сме подчертавали, че всичко това
сме свикнали да срещаме в леките автомобили от високия клас. Достатъчно е да споменем, че почти веднага
след премиерата си S-серията безапелационно спечели и членовете на международното жури Камион на годината и бе обявена за Truck of The Year 2017.
Scania S се наложи по пътищата на Европа и България, но шведските инженери продължиха да усъвършенстват модела в търсене на все по-висока ефективност и полза за клиентите. Така в средата на миналата година се появи новият двигател – DC13 166 540 hp
– шестцилиндров, редови, турбодизел с максимална
мощност 540 к.с. и максимален въртящ момент от 2700
Нм при 1000 – 1300 об./мин на коляновия вал.
На практика той стана петият член на гамата от
13-литрови двигатели на Scania, която вече включва силови агрегати с максимална мощност от 370, 410, 450,
500 и 540 к.с. При анонсирането му бе подчертано, че
осигурява до 2% по-нисък разход на гориво, като това
е постигнато чрез намалено вътрешно триене, оптимизиран горивен процес, обновен турбокомпресор и интелигентно управление на спомагателните системи на
двигателя. Силовият агрегат е пригоден за работа и с
HVO, а по отношение на ползите за превозвачите не е
за пренебрегване и това, че постига еконормите Еuro
6d само с използването на SCR, без нуждата от сложна EGR-система.
Защо шведите разшириха гамата си от 13-литрови силови агрегати? Просто е. Ако погледнем показа-

Технически данни на D13, 540 к.с.
Означение DC13 166 540 hp
Тип редови
Работен обем 12,7 литра
Ред на работа 1-5-3-6-2-4
Цилиндри 6
Клапани на цилиндър 4
Диаметър на цилиндъра x
130 x 160 мм
ход на буталото
Степен на сгъстяване 21:01
Турбокомпресор фикс. геометрия, търкалящи лагери
Горивна уредба Scania XPI
Контрол на изгорелите газове Scania SCR
Моторна спирачка 242 кВт при 2400 об./мин
Вместимост на мазилната уредба 40 литра
Максимална мощност 540 к.с. (397 кВт) при 1800 об./мин
Максимален въртящ момент 2700 Нм при 1000-1300 об./мин
Тестовият влекач е с най-високата кабина на Scania – S Highline
Този Scania 540 S е на фирма Yuva Green и работи между
Гърция и България с термоизолиращо полуремарке

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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Вляво – Неотдавна
шведският производител
промени означението на
флагманската си серия като
премести S след числото за
мощността
Вдясно – Допълнителни
елементи в цвета на
кабината придават още позавършен вид на влекача,
който е с „многоцветна
концепция“

Тестът започна от базата на
Скания България в Герман
телите на досегашния най-мощен 6-цилиндров,
13-литров, редови силов агрегат на Scania, ще
видим, че той предлага максимална мощност от
500 к.с. и максимален въртящ момент от 2550
Нм, което е по-малко от тези на новия двигател.
Ако обърнем поглед към класиката за тежки приложения V8, ще видим, че първият двигател от
гамата има мощност 520 к.с. – по-ниска от тази
на DC13 166 540 hp, и максимален въртящ момент, равен на неговия – 2700 Нм. Значи, новият
DC13 166 540 hp нагазва в територията на V8. Логиката на Scania е да предложи достатъчно мощен и ефективен двигател, с който да могат да се
превозват както леки и обемни товари, така при
нужда и тежки товари, за които по-подходящ би
бил V8. Само че V8 e и по-скъп, и по-тежък и използването му често води до сериозно натоварване на предния мост и намаляване на товарния
капацитет на композицията – за да бъдат спазени регулациите за допустима максимална маса
и допустимо натоварване на ос по европейските пътища.

Тестовата композиция
След като стана ясно с какъв силов агрегат е
нашият тестов влекач Scania 540 S, трябва да отюли–август 2020

бележим и останалите достойнства на този истински флагман на шведската марка.
Боядисаната в ефектния и уникален „черешово червен“ цвят кабина е най-голямата в гамата на производителя – S Highline. Този влекач
е с т.нар. „многоцветна концепция“ на Scania –
в цвета на кабината са и редица допълнителни
компоненти, включително спойлерите на кабината, страничните спойлери на шасито…
Впечатляващо е вътрешното пространство в
кабината S Highline. Подът над двигателя е равен, а вътрешната височина е над 2,20 м – или на
шофьорски жаргон, в тази кабина си обуваш панталона прав. Хладилник, ниши за вещи – под долното легло, под централната конзола, над челното стъкло, масичка над централната конзола
и сгъваема пред пътника, са само част от удобствата в просторната кабина. На разположение
е и независим стационарен климатик, интегриран в управлението на климатроника във въздуховодите му, който може да се ползва при престой и неработещ двигател. Аудио- и видеосистемата е от най-високото ниво – със 7-инчов
сензорен дисплей, навигация с гласови команди, Bluetooth, 4 двайсетватови тонколони. Комфортът се допълва и от печка, която е с общо управление с климатика, както и от премиум шо-

Врати за дома
и индустрията

Шофьорското място предлага удобства и усещане за
висок клас лек автомобил
Многофункционалният волан и богатият на
информация приборен панел

Гаражни и външни врати

Задвижвания за гаражни и портални врати

Индустриални врати и задвижвания

Аудио- и видеосистемата е от най-високото ниво –
със 7-инчов сензорен дисплей, навигация с гласови
команди, Bluetooth, 4 двайсетватови тонколони
Всяко правилно предвиждане на ситуацията от водача
се отбелязва от Scania Driver Support с похвала и нови
звездички на малкия дисплей върху приборния панел

Товаро-разтоварни рампи, уплътнения
за врати и товарни шлюзове
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Хладилник, много ниши за
вещи, масички...
са само част от удобствата
в просторната кабина

фьорска седалка с вентилация и подгряване и
въртяща се пасажерска седалка.
Предавателната кутия е познатата и прецизна
12-степенна роботизирана Opticruise, снабдена
в случая единствено с режим Eco за икономична автоматизирана смяна на предавките, адаптивен автопилот и интегриран ретардер.
Окачването на влекача е пневматично – на 4
въздушни възглавници отзад с кантари. Товарният автомобил е оборудван с всички възможни опции при светлините – LED фарове отпред и LED
задни светлини.

Тестът

Кантарът отчита общо тегло
точно 26 780 кг –
или имаме средно
натоварена композиция

Реално започваме нашия тест от кантара в индустриалната зона на Казичене, където нулираме бордовия компютър. Преди това сме закачили на влекача стандартно триосно бордово полуремарке с тристранна щора. Товарът – бетонни блокове е около 12 т. Но за да сме точни – качваме цялата композиция на кантара. Той отчита
общо тегло точно 26 780 кг – или имаме средно
натоварена композиция. От там по околовръстния път се насочваме към магистрала Тракия и
поемаме по посока Пловдив.
Трафикът е умерен към силен, а в началото настилката е суха. Управляваме тестовата композиция предимно на автопилот, настроен на скорост
89 км/ч (на колкото е ограничен влекачът) и със
зададена дистанция от предното превозно сред-
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ство. Веднага се усеща, че мощта на двигателя е
предостатъчна и той позволява шофиране с високо темпо, а впечатлението е, че новият силов
агрегат тегли като на шега полупълното ни ремарке. Това най-добре проличава при изпреварванията, някои от които правим на ръчно управление.
Роботизираната кутия сменя предавките неусетно и навреме и не позволява оборотомерът да излезе от т.нар. „зелена зона“, като го държи в границите на 1000 – 1100 оборота в минута, а понякога и по-ниско. За силовия агрегат не е проблем
преодоляването на наклони, особено ако водачът
кара предвидливо и използва инерцията на композицията. А всяко правилно предвиждане на ситуацията от водача се отбелязва педантично от
Scania Driver Support с похвала и нови звездички
на малкия дисплей върху приборния панел.
А това, което прави изключително впечатление, е невероятно тихата работа на двигателя.
Той не се чува дори и при 1300 оборота, да не говорим за продължителните спускания по наклон,
когато сработва Еcoroll функцията и предавателната кутия преминава в неутрален режим, а оборотите на двигателя се кротват на 500. Функцията EcoRoll на предавателната кутия работи интелигентно и е във връзка със системата Scania
Active Prediction, отчитаща релефа на пътя няколко километра напред. Така предавателната кутия
минава в неутрално положение само ако това е
напълно безопасно.
Ретардерът и моторната спирачка работят
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ефективно, а особено полезна за водача е автоматичната паркинг спирачка, която се активира
сама при спиране и се деактивира при натискане на газта и потегляне. На практика тя изпълнява функцията на асистент за потегляне по наклон.
За комфорта и удобството на водача при шофиране едва ли има какво повече да кажем от
това, което вече е всеизвестно за S-серията на
Scania – усещането е като при шофиране на луксозен лек автомобил. Видимостта от мястото на
водача навън е отлична заради по-ниското контролно табло, по-тънките А-колони, по-голямото
предно стъкло, новите огледала за обратно виждане, изместеното вляво място на водача. Интуитивно и на една ръка са разположени всички
уреди за управление.
С напредването на километрите времето се
влошава, започва да пръска дъжд, но ние неусетно стигаме разклона за Пазарджик, където отчитаме изминатото разстояние, скоростта и раз-

хода на гориво от зануляването – 93 километра
пробег при средна скорост 81 км/ч, среден разход на гориво – 20,4 л/100 км.
След това поемаме към София. По обратния
път на места вече вали сериозно, а и трафикът
е доста по-натоварен. На всички е известно, че
маршрутът от Пловдив към София е доста по-тежък. В крайна сметка в базата на Скания България в Герман отчитаме данните за целия тест –
изминат път – 187 км, средна скорост – 76 км/ч,
среден разход – 24,8 л/100.
Това, което може да се каже в заключение на
теста, едва ли ще учуди някого. При влекачите за
международен транспорт Scania продължава да
бъда сред еталоните. А ходът на шведския производител с пускането на 6-цилиндров, 13-литров редови двигател, който стъпва в мощностния ред на легендарния V8, е отлично премислен,
много добре прецизиран. K

Показанията на
бордовия компютър
– вляво за отсечката
София – Пазарджик,
а вдясно – за целия
маршрут

Инж. Лъчезар АПОСТОЛОВ

UTA. Non Stop.
• Карти за зареждане
на горива в
мултибранд мрежа с
атрактивни отстъпки
и отложено плащане
• Разплащане на пътни
такси в 26 държави в
Европа
• Възстановяване на
ДДС и акциз върху
горивата
• Допълнителни услуги

UTA One®
Едно решение за
Европа без граници

Тел: +
 359 887 332 577,
+359 879 194 496,
+359 878 569 019
contact.bulgaria@uta.bg
www.uta.bg
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БУЛАВТО налага марката
FASSI на българския пазар

Групата Fassi, чийто основен производител e Fassi Gru S.p.A., чества 55 години от основаването
си през 2020 г. Официалният дилър за страната „Булавто България“ АД за четирите години
партньорство е доставил над 60 нови крана
Кои са най-търсените модели

ABSTRACT IN ENGLISH

Bulauto Imposes the
Fassi Brand on the
Bulgarian Market
in 2020, Fassi Group, whose
main manufacuring goes
through Fassi Gru S.p.A.,
celebrates its 55th anniversary. For 4 years of partnership, its official dealer for the
country – Bulauto Bulgaria
JSC, has delivered over 60
new cranes.

Микро серия
Крановете от серията MICRO с товарен момент от 1 до 4 тм са подходящи за монтаж на
бордови товарни автомобили с общо тегло до 3,5
тона (Renault Master, Iveco Daily, VW Crafter, Ford
Transit и др.).
Използват се основно при дистрибуция, напр.
на строителни материали, санитарен фаянс и
др., за които няма подходяща механизация.
Кранове лек клас
Този клас кранове са с товарен момент до 12
тм и са подходящи за монтаж на товарни автомобили с общо тегло до 18 тона. Използват се
при дистрибуция на строителни материали, извозване на зелени и други видове обемни отпадъци, транспорт на малка строителна механизация и др.
Кранове среден клас
Крановете среден клас имат товарен момент
до 37 тм, монтират се на 2- или 3-осни шасита,
най-често с бордови надстройки. Подходящи са
за транспорт на палетизирани стоки, тежки и обемни строителни материали, при строителномонтажни дейности и др.
Телескопични кранове
Телескопичните кранове са с товарен момент
13–17 тм, и са подходящи за автомобили за репатриране, тип „паяк“.
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Кранове тежък клас
Крановете от този клас са с товарен момент
над 37 тм, монтират се на 3- и 4-осни шасита, но
поради високата им цена българските клиенти
обикновено купуват употребявани машини.

Нестандартно решение за
оптимизация на разходи
Специфичен продукт, който Булавто България
АД е доставял и в страната, и в Македония, е хидравличен кран със система за вишка (въздушна
платформа). Машините, доставени на ЧЕЗ през
2018 г. са на шаси с висока проходимост, 4х4, с
бордова надстройка. Кранът с кош осигурява работна височина 16 метра при товароносимост
250 кг и е снабден с електронна стабилизираща
система. Кошът е с изолация за напрежение 1000
волта, с изолатори на петите на стабилизаторите и на връзките между коша и стрелата на крана. Монтирането на коша автоматично изключва
възможността съоръжението да се ползва едновременно и като кран, и като вишка. През 2019
година Булавто България достави в Македония, в
партньорство с тамошния дилър на Iveco, 2 автомобила с кранови уредби, оборудвани като вишки: единия на шаси Trakker 4х4, с работна височина 26,4 метра, втория – на 3-осно шаси X-WAY,
с кран 40 тм и допълнителна стрела, която може
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да се закачва към основната. С нея работната височина
на коша е 34 метра.

Консултацията предхожда
сделката…
Най-важната предварителна стъпка е консултирането: изяснява се с клиента за какви дейности и при какви условия ще работи крановата уредба и на тази база
му се предлага подходящ модел със съответните функции и параметри. Съществен момент е изборът на шаси,
подходящо за конкретния кран, така че съчетанието от
двете да отговаря по възможно най-добрия начин на потребностите на клиента. „На „ти“ сме с шаситата – казва
инж. Борислав Беков, мениджър специални автомобили
в Булавто България, – монтираме кранове Fassi на шасита от различни марки (Iveco, MAN, Renault и т.н.). Това,
че Булавто България АД се занимава основно с шасита,
само ни помага, защото разглеждаме комплексно цялата машина“.
Булавто внася само нови кранове и предлага на своите клиенти лизинг от специализираните лизингови компании. Практиката е да се лизингова целият автомобил
с крана. Поръчаните кранове се изработват в срок, който е оптимален в сравнение с тези на конкурентните производители. Производителят дава гаранционен срок 12
месеца. Немалко клиенти ползват срещу доплащане
удължена гаранция.

Крановете MICRO са практично решение за дистрибуция с бордови
товарни автомобили до 3,5 тона

…сервизът я следва
Булавто България АД е вписанa в регистъра по чл.36,
ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), като лице осъществяващо дейности по
поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения. Сервизната дейност се ръководи от инж. Драгомир Вълчев,
специалист с над 20 години опит в сервизиране и поддръжка на хидравлични кранове, който отговоря и за
узаконяването на новите кранове, доставяни от Булавто.
Той провежда началния инструктаж и обучение на операторите за безопасна и правилна работа, задължителен
при предаване на нов кран. Фирмата разполага със сервизни бази в София и Варна, в които работи високо квалифициран технически персонал, който редовно минава
обучения при производителя в Италия, както и допълнителни онлайн обучения по някои специфични теми.
Инж. Вълчев сподели, че напоследък ремонтите при
тях значително са се увеличили, тъй като са внесени
множество употребявани кранове, повечето от които в
лошо техническо състояние.
Гаранционната поддръжка на кранове Fassi и сервизирането им се извършват в базите на фирмата в София
и във Варна. При необходимост, на място, при клиента
отива инж. Вълчев. За машините извън гаранция собственикът избира къде да ги обслужва или ремонтира.
Булавто България поддържа на склад количества от найважните и търсени основни резервни части. Много експедитивна е и доставката на части от централния склад
в Италия: в края на третия ден от заявката са налични.

С товарен момент до 12 тм крановете от лекия клас са подходящи за
монтаж на бордови камиони с общо тегло до 18 тона. Събратята им
от средния клас – до 37 тм, често се монтират на камиони с общо
тегло до 26 т (снимката на стр. 26)
Телескопичните кранове FASSI
са познати от автомобилите за репатриране

Нов сайт
Когато четете този брой на сп. КАМИОНИ, сайтът
Fassi България би трябвало да бъде вече активен. На
български, с препратки и към сайта на групата Fassi,
той ще предоставя новини и точна техническа информация на клиентите у нас, както и контакти с фирмата,
за да ускори максимално връзката клиент – официален
дилър. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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DKV устройствата за пътни такси скоро ще
се признават по италианските магистрали

ABSTRACT IN ENGLISH

DKV On-board Units
to Be Recognised
for Italian Tolls
Autostrade per l‘Italia S.p.A.,
the operator with the biggest
motorway network, signed a
contract for the digital accounting of tolls through DKV BOX
ITALIA for motor vehicles over
3.5 t. DKV BOX EUROPE is
also expected to be approved.

A

utostrade per l‘Italia S.p.A., операторът на
най-голямата мрежа от магистрали, подписа договор за дигитално отчитане на
пътни такси чрез DKV BOX ITALIA за моторни превозни средства над 3,5 тона. С мрежата си от над
3000 километра Autostrade per l‘Italia управлява
повече от половината магистрали с пътни такси
в Италия. Подписването на договора дава възможност за окончателно признаване на DKV Euro
Service от Италианския съюз на операторите на
магистрали и тунели (AISCAT) като сертифициран доставчик на услуги. В близко бъдеще трябва да бъде одобрен и DKV BOX EUROPE.
„Това е особено значим момент в историята на
нашата компания“, казва Жером Льожьон, управител Пътни такси в DKV Euro Service. „Ние много се радваме, че благодарение на Autostrade

per l‘Italia направихме изключително важна първа стъпка, за да може да предложим на нашите клиенти собствено устройство за отчитане
на италианските пътни такси за автомобили над
3,5 тона.“ Роберто Томази, изпълнителен директор на Autostrade per l‘Italia, добавя: „DKV Euro
Service е важен стратегически партньор за развитието на дигиталните услуги в нашата мрежа,
които управляваме чрез насърчаване на конкуренцията на най-добрите играчи на пазара. Ще
се радваме на успешно сътрудничество“. Специално за тази цел съответните италиански станции за събиране на пътни такси бяха оборудвани
с необходимия софтуер и хардуер. Отличителна
маркировка на лентите пред пунктовете за пътни
такси показват на водача в коя лента може да използва DKV BOX ITALIA.

Допълнителна информация ще намерите на страница www.dkv-euroservice.com K

DKV Euro Service
DKV Euro Service е един от водещите доставчици на мобилни услуги в областта на логистиката и
транспорта вече повече от 80 години. От безкасови мобилни разплащания в повече от 80 000 партньорски обекта на различни търговски вериги до отчитане и фактуриране на пътни такси и възстановяване на ДДС, DKV предлага широка гама от услуги за оптимизиране и управление на автомобилни паркове в цяла Европа. DKV е предприятие от групата DKV MOBILITY SERVICES Group, в което работят повече от 1000 служители. През 2018 г. групата реализира оборот от 8,6 милиарда Евро от предлаганите от нея услуги в 42 страни. Понастоящем над 200 000 клиенти използват услугите на DKV с повече от
3,7 милиона DKV карти и бордови уреди. През 2018 година DKV CARD беше отличена за 14-та поредна година като най-добра марка в категорията „Карти за зареждане с гориво и за ползване на услуги“.
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Thermo King крачи в
бъдещето с Advancer

С изцяло променлив въздушен поток, ненадмината горивна ефективност и значително по-ниски
разходи за поддръжка Advancer дава заявка за революция в сегмента на охладителните системи за
рамаркета

T
ABSTRACT IN ENGLISH

Thermo King Is
Stepping into the Future
with Advancer
With fully variable airflow, unsurpassed fuel efficiency, and
significantly lower maintenance costs, Advancer is bidding for a revolution in trailer
cooling systems.

hermo King, лидер в решенията за контрол
на температурата в транспорта, бранд на
Trane Technologies, представи новия си продукт Advancer. Това е хладилен агрегат за ремаркета от изцяло ново поколение. Гамата Advancer
A се предлага в три различни версии – A-360,
A-400 и A-500. Серията предлага изцяло нова архитектура на дизайна и нови стандарти за производителност, контрол на температурата и свързаност на автопарка.
„Ние от Thermo King приемаме, че след като
сме лидер в бранша, сме отговорни да усъвършенстваме технологиите и възможностите за
хладилен транспорт. За тези повече от 80 години от създаването на компанията творим иновации, за да задоволим изискванията на клиентите си и да надвишим техните очаквания, да подобрим ефективността и да намалим екологичния отпечатък на нашите продукти“, казва Фран-
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ческо Инкалца, президент на Thermo King за Европа, Близкия изток и Африка. „Advancer е още
един важен момент в нашата история. Въвеждайки тази изцяло преработена платформа за
ремаркета, ние задаваме нови стандарти в бранша. Това е нашето виждане за бъдещето на хладилното ремарке и то вече е тук за нашите клиенти.“
Амбицията на Advancer е да прескочи етапа
на постепенните подобрения и да бъде едно хладилно устройство за ремарке, включващо иновации, невиждани досега на пазара. Според разработчиците производителността на A-Series е
ненадмината, като се отличава с революционен
контрол на температурата, превъзходна защита
на натоварването и ненадмината горивна ефективност. Тази комбинация осигурява по-голяма
оперативна гъвкавост, като същевременно помага на клиентите значително да удължат живо-
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та на автопарка си и да съкратят общите разходи за собственост.
Полевите тестове в реални условия и сравнителните тестове с предшествениците му и с други водещи
хладилни агрегати са показали, че
Advancer пести с до 40 процента от
времето за сваляне и е с до 30 процента по-икономичен.
Тестовите агрегати са изминали
над 1 милион километра през различни климатични зони с десетки хиляди
часове на работа в дизелов и електрически режим. Те са прекосявали
пустини, работили са на голяма надморска височина, пътували са с фериботи, за да прекосят морета, и на
влакове за интермодални операции.
Но Advancer безпроблемно се е справил с всички предизвикателства.
Новата архитектура на Advancer
е клиентски ориентирана и включва иновативни функции, които комплексно се справят с широк спектър
от оперативни и финансови предизвикателства.
Напълно променливият въздушен
поток може да се регулира за всяко
пътуване и всеки вид товар, без да
влияе на работния режим на агрегата.
Електрическата и горивна ефективност допринася за по-нисък отпечатък на CO2 и произвежда с 50 процента по-малко емисии от максимално разрешените в последните стандарти NRMM Stage V.
Електронното управление за скорост на работа на двигателя за A-400
и A-500 ги превръща в едни от първите агрегати на пазара, които отчитат ясно нивото и разхода на гориво.
Данните за разхода на гориво се записват, показват и са достъпни дистанционно чрез телематика.
По-ниските разходи за поддръжка
и сервиз идват благодарение на сензори, извличащи повече информация
за двигателя, горивото, батерията и
работата на останалите ключови компоненти.
Предвидени са разнообразни възможности за захранване – с дизел,
мостов генератор или брегови източници на енергия. Advancer предлага 2 години пълна телематична свързаност, включена в продажната цена,
което е предпоставка за един далеч
по-интелигентен автопарк.
Агрегатите Advancer се произвеждат в иновативния завод на Thermo
King в Галуей, Ирландия. Новопроектираната най-съвременна производствена линия използва 60 процента по-малко енергия в производствения процес. Advancer е приведен в съответствие с целите на Trane
Technologies 2030 за устойчивост и
с ангажимента за намаляване на въглеродните емисии на клиентите си с
един гигатон. K
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Амбицията на Advancer е да
бъде хладилно устройство за
ремарке, включващо иновации,
невиждани досега на пазара.
Производителността на A-Series
се отличава с революционен
контрол на температурата,
превъзходна защита на
натоварването и ненадмината
горивна ефективност
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Пакет Мобилност се е запътил
към съдебната скамейка
Преди финала започваме с предисторията
около плана „Макрон“, който със сигурност
ще преподреди транспортната карта на
Европа. Пакет Мобилност влезе в дневния
ред на пленарната сесия на ЕП на 27 март
2019 г. по предложение на председателя
на Алианса на либерали и демократи за
Европа Ги Верхофстат. За наше съжаление,
на гласуването на 25 март т.г. за дневния
ред за редовната сесия трима български
евродепутати не присъстваха. Оказа се,
че точно толкова трябват, за да падне
предложението. В крайна сметка то беше
прието с 156 гласа „за“ срещу 154 – „против“ и
колелото необратимо се завъртя

П

оследваха ожесточени дебати, противоборства, коалиции, гласувания на ниво
Транспортна комисия на ЕС, и така наречения „трилог“ между Европейската комисия,
Европейския парламент и Съвета на ЕС. След
много перипетии и обрати достигнахме до финалната (дано не е фатална) дата 8 юли 2020 г.,
когато Пакет Мобилност влиза за окончателно
гласуване в Европарламента. Събитието идва
след редакционното приключване на броя на сп.
КАМИОНИ, но предвид разпределението на лагери с явно превъзходство на западноевропейските лобисти, можем да предположим изхода.
Какво следва оттук нататък за България, българските превозвачи и шофьори? На първо място, трябва дебело да се подчертае, че битката против Пакета Мобилност в този му вид съвсем не е окончателно загубена. Защото планът
на Макрон е уязвим от гледна точка на явното му
несъответствие с единното европейско законодателство и перспективите за развитие на ЕС. И
този факт умело може да бъде използван в съда.
Девет държави, между които и България, вече
заявиха намерението си да заведат дело срещу
дискриминационните разпоредби на Пакета Мобилност в Съда на ЕС веднага след като документът бъде окончателно приет.
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Мобилност
и „Зелената сделка“
Екологичното несъответствие на разпоредбите в Пакета Мобилност с целите на ключовата
за Европа „Зелена сделка“ е първият коз в ръцете на „единомишлениците“. Разпоредбата за задължително завръщане на превозното средство
на всеки 8 седмици в държавата на регистрация ще окаже значително влияние върху обема
вредни емисии в ЕС и по този начин ще попречи
за достигането на дългосрочната цел от 90% намаление на транспортните емисии и климатична
неутралност до 2050 година. В тази насока се изчаква и оценката за въздействие върху околната
среда от връщането на камионите, която изготвя
Европейската комисия. Независими анализатори вече изчислиха, че CO2 емисиите от дейността на международния сухопътен транспорт благодарение на празните курсове ще нараснат с
приблизително с 2%, което противоречи на визията на ЕС за намаляване на негативния отпечатък върху околната среда.

Мобилност и дискриминация?
Това е друга насока, в която Пакетът Мобилност може да бъде атакуван в съда. Дори Евро-
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пейската комисия изрази опасение, че връщането на камиона на 8 седмици е дискриминационна мярка, която значително ощетява компаниите от Източна Европа и от периферията на континента. Освен това тази разпоредба противоречи и на принципа на функциониране на единния пазар,
тъй като се ограничава дейността на компании от ЕС. В тази
насока може да се разглежда и текстът за връщането на водача до държавата му на всеки 4 седмици. Както отбелязаха
в обща декларация засегнати организации на превозвачи,
налагането на конкретно местоположение за завръщане на
водача нарушава основни права за свободно придвижване,
гарантирани на всички граждани на ЕС.

Мобилност и българският бизнес
Пакетът Мобилност със сигурност ще има много негативно отражение върху бъдещето на българския транспорт.
Това се доказва и от обновеното изследване за последиците от въвеждането му, което бе изготвено от KPMG по поръчка на Съюза на международните превозвачи. Да припомним, че според направената оценка при срок за завръщане на камионите от 8 седмици 46% от курсовете, които са принудени да реализират превозвачите обратно към
България, ще бъдат без товар. Според симулативния анализ на KPMG тази мярка ще увеличи трафика през българските гранични пунктове Дунав мост 1, Дунав мост 2 и Калотина съответно с 49%, 217% и 79%.
Изследването показва, че ако Пакетът Мобилност бъде
приет окончателно в сегашния му вариант, много български
транспортни компании ще бъдат принудени да прекратят
дейността си или да я изместят в друга държава, а до 36%
от товарните автомобили изобщо ще спрат да се движат.
Това създава реална опасност към 14 000 професионални шофьори и административен персонал в сектора да ос-

танат без работа. Негативният социален ефект ще е още
по-значителен заради пряката свързаност с други обслужващи бизнеси, както и издръжката на цели семейства. Според оценката печалбата на българските компании, занимаващи се с международен транспорт, ще намалее драстично, което се очаква да рефлектира пряко и в намаляването
на БВП на България с до 1,5%. А това е равнозначно на катастрофа.

А сега накъде?
На 8 юли е предвидено Пакетът Мобилност да бъде гласуван в пленарна зала в Европейския парламент. Ако бъде
приет, очакванията са през месец август да бъде публикуван в официалния вестник на ЕС. По отношение връщането на превозното средство в текстовете е предвиден 18-месечен преходен период, който е до началото на
2023 година. За специалните правила за командироването на водачите – Lex specialis, също е предвиден отлагателен период до 2023 година. В този период Еврокомисията
ще извърши необходимите анализи и оценка за въздействието на Пакета върху европейския принцип за декарбонизация на транспорта.
Междувременно България вече търси съмишленици
сред държавите – членки на ЕС, за завеждането на дело в
Европейския съд. Искът може да бъде заведен от България
и да се присъединят към него другите държави от групата на единомислещите, като може той да бъде и колективен. При всяко положение и предметът, и основанието на
иска ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет, каза неотдавна транспортният министър Росен Желязков. Така че развръзката тепърва предстои, а Пакетът Мобилност ще тества устоите на европейската правова система. K
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Над 77 000 от товарните
автомобили у нас са нови
Специализираната
комисия Транспорт,
логистика и
инфраструктура към
Германо-българската
индустриалнотърговска камара
(ГБИТК) и Асоциацията
на автомобилните
производители и
техните оторизирани
представители в
България (ААП)
проведоха съвместна
видеоконференция на
тема Автомобилът –
ключ към българската
пътна безопасност.
На форума бе
представено
любопитно
проучване и анализ
на структурата на
автопарка у нас,
изготвено от ААП

К

акто отбелязаха от ААП – свидетели сме
на драстично нарастване на обществената
функция на автомобилите. Малко повече от
130 години след появата им по пътищата на планетата вече се движат около 1,5 млрд. моторни
превозни средства. По данни на Евростат в Европа автомобилите осигуряват над 2/3 от наземния транспорт на товари и над 80% от превоза
на пътници.
Според статистиката на Асоциацията на европейските производители на автомобили (ACEA),
автомобилната промишленост на ЕС инвестира
голяма част от годишния си бюджет за изследвания и развитие (€54 млрд.), за да направи автомобилите още по-безопасни. Основните мерки
за безопасност попадат в две категории: активни
и пасивни системи за безопасност. Заедно през
последните няколко десетилетия те са намалили
значително броя на произшествията и свързаните с тях наранявания.
С цел да намали значително броя на загиналите и ранените по пътищата, през март 2019 г. ЕС
въведе нов регламент, с който се залагат по-високи стандарти за безопасност към производителите на автомобили. Регламентът актуализира
действащите правила за безопасност на превозните средства, съдържащи се в три вече съществуващи регламента. Надеждата е той да допринесе за постигането на нулев брой на смъртните
случаи и тежките наранявания до 2050 г. Задължителните системи за активна и пасивна безопасност, с които ще бъдат оборудвани новите
автомобили, са 12. В списъка попадат Система
за автоматично извънредно спиране, Алкохолна
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блокировка, Система за определяне умората на
водача, Регистратор на данните от катастрофи,
Система за автоматично включване на аварийната сигнализация при извънредно спиране, Интелигентна система за поддържане на скоростта, Система за контрол на лентата на движение,
Камера за задно виждане или засичаща система,
Обезопасена зона за главата при удар на пешеходец/велосипедист, обезопасено стъкло, поефективни предпазни колани при челен удар, Защита на водача и пътниците при страничен удар.
Според Европейската комисия само системата за автоматично извънредно спиране дори
е в състояние да намали броя на катастрофите
с 38%, а от задължителното инсталиране в автомобилите на камери за задно виждане се очаква
запазване на минимум 100 човешки живота годишно.
Какво показват цифрите за България? Към
края на 2018 г. автомобилният парк у нас наброява 3 664 621 превозни средства. От тях 473 809
са товарни автомобили, 203 804 са други превозни средства, в която графа влизат и ремаркета,
и полуремаркета, а автобусите са 20 442. Прави
впечатление сравнително високата средна възраст на автопарка като цяло. Превозните средства над 15 години представляват почти 63% от
него, а тези над 20 надхвърлят 26%.
Каква е ситуацията при автомобилите за работа? Противоречива е възрастовата структура
на автобусите. От над 20 000 превозни средства
през 2018 г. новите автобуси между 0 и 5-годишна възраст са били 2032 броя. Спадът в средната им възраст през последните години обаче е
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свързан с предназначението на автобусите като средство за доставка на пътнически
транспортни услуги, включително извън
страната. По тази причина контролът върху
техническото им състояние е далеч по-сериозен. Ефектът от него е положителен въпреки ниския абсолютен дял на автобусите
в автомобилния парк на страната.
Логично най-ниска е средната възраст
при товарните автомобили. Между 0 и 5 години те са 77 483 броя, между 6 и 10 години са 62 186 броя, между 11 и 15-годишни
са 104 053 броя, между 15 и 20-годишни са
87 142 броя, а над 20-годишни са 142 945
броя. Очаквано с най-ниска средна възраст
– под 10 години, са влекачите.
Поради традиционно експортната ориентация на българския транспортен сектор, тази статистика илюстрира и положителния ефект от по-строгите изисквания за
техническото състояние и обслужването на
автомобилите за работа. Показателно е, че
мерките за управление на възрастта и техническото състояние на превозните средства могат и да работят.
Какъв е чуждестранният опит в тази насока? И петте
големи структуроопределящи европейски пазара (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания)
действат в посока поддържане на автомобилен парк с
по-ниска средна възраст. Това естествено води и до повисока степен на безопасност на превозните средства,
които вече отговарят на най-новите стандарти за сигурност.
Повишавайки цената на притежаване на по-стари автомобили, тези държави свалят цените на новите автомобили за вътрешните си пазари. Така старата техника се
оказва неизгодна за продажба на Запад и логично се изнася към държави без подобни регулации като България.
Така едновременно топ 5 регулира вътрешната си автомобилна хигиена и създава входящи парични потоци. А
липсата на инструменти за управление на вноса превръща България „в кошче за автомобилен скрап“ с всички
обществено-икономически негативи от това.
Добър пример за въвеждането на емисионни ограничения за достъп до инфраструктурата си даде Румъния.
През октомври 2919-а общинският съвет на Букурещ гласува въвеждане на нови такси за автомобилите в града,
които не отговарят на емисионен стандарт поне Eвро-5.
От 1 януари 2020 в центъра на Букурещ е забранено влизането на автомобили със сертификат Eвро-2 или по-нисък. Все пак те ще могат да се движат в останалата част
на румънската столица, като плащат „кислородна“ винетка от 15 леи (3,20 евро) на ден. Автомобилите със сертификати Eвро-3 и Eвро-4 също плащат такса от 5 леи (1,06
евро) на ден, но все още е разрешено да се движат в центъра. От 2017 г. в страната е въведен бонус от 1400 евро
за покупката на нов автомобил, а от миналата година жителите на Букурещ получават от общината допълнителни 1000 евро. Към тези мерки трябва да прибавим бонуса за покупка на електромобил, който е 10 000 евро, както и 4400 евро, предоставяни за закупуването на заряден хибрид.
Сходна схема има и във Франция от 2015 година. Там
правителственият бонус за замяна на стар автомобил с
електромобил също е в размер на 10 000 евро. В допълнение към това в страната действа система, класифицираща автомобилите по нива на вредни емисии. Тя е част
от политиката за ограничаване на достъпа до градската
инфраструктура на най-замърсяващите автомобили.
В тази насока Автомобилната ни асоциация прави редица разумни предложения. На първо място е формулиране на държавна политика за обновяването на автомо-

билния парк у нас. Защото ново качество в безопасността на движението не може да бъде постигнато със стари
автомобили. Това може да се случи например чрез промяна на годишния данък за леките и лекотоварни автомобили.
Професионалистите искат премахване на коефициента в имуществената компонента, зависещ от годината на
производство на автомобила. Сега за автомобили до 5
години коефициентът е 2,3, за автомобили до 10 години
е 1,5 , за автомобили над 15 години е 1 и реално се стимулира покупката на автомобили над 15 години. Време е
България да преосмисли и модернизира автомобилното
си данъчно облагане в посока постепенното обновяване
на автомобилния ни парк. Възможна е и промяна в ЗДДС
в частта, отнасяща се до правото на данъчен кредит за
автомобилите, което ще спомогне за обновяване на парка. Министерството на финансите може да инициира цялостно отпадане на ограниченията за данъчен кредит за
леки автомобили.
В отчетите на МВР пътнотранспортните произшествия
могат да бъдат систематизирани по показатели, свързани с годността на автомобилите. Може да се предостави публично достъпна информация, анализираща безопасността на движението. Техническите прегледи на автомобилите следва да се извършват по параметри, определени от производителя. Автоматично да се регистрират в единна информационна система извършените по
време на техническите прегледи замервания. Обективността на техническите неизправности може да се повиши чрез сравнение с предварително зададени от производителя параметри.
Необходим е и реален първоначален технически преглед при регистрация на автомобили. Трябва да се регламентира сервизната дейност и да се въведе регистрационен режим на фирмите, извършващи сервизна дейност на ППС. Липсата на регламент и отсъствието на реален контрол върху дейността и качеството на сервизната мрежа в страната са отдавна разпознат и многократно
повдиган проблем. Той е директен принос към техническото състояние на българския автомобилен парк, а проблемът остава нерешен.
Изводът е, че формулирането на политики, регулаторна рамка и приложението им са невъзможни, без да има
държавна и местна администрация с необходимия капацитет.
В противен случай създаването и прилагането на дори
най-подходящия пакет от законови мерки е невъзможно.
А състоянието на пътната безопасност ще остане непроменено с всички негативни последствия от това. K
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Как да намалим последствията
от Пакет Мобилност

Д-р Надежда Решке, адвокат в Германия

Левент Хамид, юрист, София, България

Могат ли последиците от Пакет Мобилност да бъдат избегнати чрез учредяване на транспортни
дружества в Западна Европа? Отговор на този и други актуални въпроси ще даде Адвокатска
кантора „Д-р Решке“ на работна среща/уебинар на тема „Пакет Мобилност – проблеми и решения“
Със съдействието на:

Т

ранспортният сектор ще има ключова
роля при смекчаването на последиците от
COVID-19 – не само в сферата на стокообмена, но и от гледна точка на множеството европейски семейства, зависещи от транспортния
бранш. Въпреки това Европейският парламент
продължава да поддържа проектът „Мобилност”,
който носи със себе си опасността от катастрофални икономически последици за множество
български превозвачи.
За да подпомогнат българските превозвачи,
юристи с опит в Западна Европа организират среща, на която ще се обсъждат следните въпроси:
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)) Кои

са предвидените от Пакет Мобилност
промени?
)) Могат ли последиците от Пакет Мобилност
да бъдат избегнати чрез учредяване на
транспортни дружества в Западна Европа?
)) В коя държава ще бъде облагана печалбата
на едно новоучредено дружество, къде ще
се дължи данък „дивидент“?
Лектори:
д-р Надежда Решке, адвокат в Германия
Левент Хамид, юрист, София, България
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Работна среща
Пакет Мобилност
– проблеми и
решения
30.07.2020, четвъртък, от
10:00 ч
)) Централен Кооперативен
Съюз, ул. Г. С. Раковски 99,
София 1000
Цени за участие:
)) за присъствие в залата:
120 евро без ДДС – до изчерпване на местата
)) за онлайн участие: 99 евро
без ДДС
))

Кога: 30.07.2020, четвъртък, от 10:00 ч
Къде: Адвокатска кантора „Д-р Решке“:
Централен Кооперативен Съюз
ул. Г. С. Раковски 99, София 1000
Срещата е насочена към български фирми
или физически лица, засегнати от Пакет Мобилност и планиращи транспортна дейност в Германия/Западна Европа. Целта на семинара е участниците да придобият обща представа относно предвидените чрез пакета промени, възможностите за учредяване на транспортно дружество в Германия, както и от спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между Германия и България.
Програма:
)) 10:00 – 10:30 ч Посрещане
)) 10:30 – 10:45 ч Представяне на Адвокатска кан-

тора „Д-р Решке“
)) 10:45 – 11:30 ч Пакет Мобилност: предвидени
промени
)) 11:30 – 12:30 ч Видове дружества в Германия –
предимства и недостатъци
)) 12:30 – 13:15 ч Бюфет
)) 13:15 – 14:00 ч Въпроси относно двойното данъчно облагане на печалба и дивиденти
)) 14:00 – 14:30 ч Дискусия и въпроси
Работната среща ще се проведе както на живо,
така и онлайн. Тя ще се състои в конферентната
зала на ЦКС на ул. Г. С. Раковски 99, София 1000.

Залата е с капацитет от 55 места, но поради актуалната COVID-19 обстановка участниците ще бъдат максимално 25. Същевременно срещата ще
се излъчва и онлайн с възможност за онлайн дискусия с участниците, които няма да присъстват в
залата. Конферентната зала е снабдена с необходимите технически съоръжения, които ще осигурят предаване на живо за участниците, които
предпочитат да се включат дистанционно.
Съответните данни за достъп до онлайн-срещата ще бъдат изпратени след заплащане на цената за участие.
Цени за участие:
– за присъствие в залата: 120 евро без ДДС –
до изчерпване на местата
– за онлайн участие: 99 евро без ДДС

Международен
транспорт и право:
➣ Транспортно право
➣ Спедиционно
право
➣ Търговско право
➣ Договорно право
➣ Разполагаме със
специалисти със съответния
адвокатски лиценз за
държавите Германия,
България, Полша, Франция,
Австрия и др.
➣ Предлагаме и правно
обслужване на клиентите
ни относно вътрешнодържавните правни норми
на съответната европейска
страна (в рамките на
каботажни превози)

Внимание: Поради ограничения брой участници в залата, заявката ви е валидна 48 часа. В
рамките на споменатия срок Ви каним да платите
цената за участие в размер на 120 евро без ДДС
и да изпратите платежното на event@btp.bg. Ако
споменатата сума не бъде преведена в срок от 48
часа след изпращане на заявка за участие, заявката се счита за невалидна.
Относно въпроси, свързани с програмата:
GSM 087 533 66 80, д-р Надежда Решке.
Можете да заявите участието си на адрес:
https://event.logistika.bg/bg/menu/264/
Registraciq.

Д-Р РЕШКЕ
АДВОКАТСКА КАНТОРА
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Гамата на Ford Transit – в нови
територии с версиите Active и Trail

Ford анонсира обновените варианти Trail и Active на моделите си от лекотоварната гама Transit.
Новите версии се отличават с впечатляващ дизайн, изненадващи способности при тежки пътни
условия и легендарната здравина на Transit

T

ransit Trail идва по избор на клиента – с интелигентно задвижване на всички колела или
с класическото 4х2 и механичен диференциал с ограничено плъзгане (mLSD). Вторият вариант е наличен и при Transit Custom Trail. Усилените версии предлагат подобрено сцепление
при трудни условия на работа.
Моделите Active пък придават SUV стил на
Transit Custom и Tourneo Custom, отличават се с
уникална спецификация на интериора и също използват mLSD диференциал. По-късно през годината версии Active ще получат и по-малките
Transit Connect и Tourneo Connect.
Предлагането на Trail и Active започва при гамите Transit и Tourneo. Поръчките са отворени, а
първите доставки ще са в края на лятото.
Transit Trail и Transit Custom Trail са проектирани специално за работа в по-трудна работна
среда. Подобреното сцепление се осигурява от
нов механичен диференциал с ограничено приплъзване (mLSD) при версиите с предно предаване на двата модела или от интелигентно задвижване 4х4 при големия Transit.
Редица допълнения в екстериора и интериора гарантират повече комфорт в предизвикателни условия, без да се правят компромиси с практичността.
При версиите Active на Transit Custom и
Tourneo Custom също е наблегнато на допълнително оборудване отвън и вътре, а за подобрено поведение на хлъзгави терени и тук се предлага опцията mLSD. Вдъхновени от SUV моделите, промените в екстериора добавят не само ви-
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зуална привлекателност, но и повишават проходимостта по пресечени терени.
„Моделите Active и Trail демонстрират колко
гъвкава и способна може да бъде гамата Transit
– казва Ханс Шеп, генерален мениджър за лекотоварни превозни средства във Ford of Europe.
За фирми, които работят извън пътя, или за семейства, които искат превозното средство да е
толкова авантюристично, колкото са и те самите – ние имаме Transit, който да отговаря на всякакви нужди.“
Обхватът на гамата Active ще бъде допълнително разширен по-късно през 2020 г. с включването в нея на по-малките модели ванове Transit
Connect Active и Tourneo Connect Active.

Trail за всякакви условия
Новите Ford Transit Trail и Transit Custom Trail
притежават обновен външен вид, говорещ за
здравина и подобрени възможности за използване от фирми, чиято работа често ги отвежда на
предизвикателни терени, далеч от нормалните
пътища. Вариантите Trail се разпознават по допълнителната черна облицовка около предните и
задните брони и по страничните панели. Големият надпис Ford в матовата черна предна решетка
напомня за хищника Ranger Raptor и се допълва
от 16-цолови лети джанти и логото Trail на предните врати. Transit Custom може да бъде разпознат и по релсите на покрива.
Моделите Transit и Transit Custom Trail с предно задвижване се оборудват с mLSD като стан-

ГАМАТА НА FORD TRANSIT...
Ford Transit Custom Trail
притежава обновен
интериор и външен вид,
говорещи за здравина и
подобрени възможности при
експлоатация

Големият надпис Ford в
матовата черна предна
решетка напомня за хищника
Ranger Raptor
дарт, а Transit Trail се предлага и с интелигентно задвижване на всички колела.
Разработен в партньорство със специалистите в сегмента от Quaife, при липса на сцепление mLSD автоматично прехвърля въртящ момент на колелото с най-добро сцепление, което позволява на Transit Trail и Transit Custom Trail
да се справят с труднопроходими терени, чакълести трасета и грапави или хлъзгави повърхности. ЕSP е пренастроена
и хармонизирана с mLSD. Същата технология вече е отработена при моделите Ford Performance на Focus RS, Fiesta
ST и Focus ST и е доказано, че не оказва негативно влияние
върху емисиите на CO2 или горивната ефективност.
При интелигентното задвижване на всички колела на
Transit Trail конфигурацията е с основно задвижване на задните колела. Предният мост получава до 50 на сто от въртящия момент въз основа на наличното сцепление и в отговор на променящите се пътни настилки или по желание на
водача. Интелигентната технология за задвижване на всички колела на Transit Trail има допълнителни режими на задвижване за хлъзгав терен и кални пътища, които се избират лесно от водача с помощта на контролер на арматурното табло. Твърдият режим AWD Lock пък разпределя въртящия момент 50 на 50 между предния и задния мост. Системата не компрометира товарния обема и габаритите на
Transit Trail в сравнение с еквивалентните модели със задвижване само на задните колела.
Моделите Trail също се предлагат с подобрената стандартна спецификация на интериора като кожени седалки,
климатик, лесно размразяване на предното стъкло, електрически огледала, автоматични светлини...
Transit Custom Trail се предлага с допустима максимална маса от 3000 кг до 3400 кг като фургон, двойна кабина и
комби. Изборът е между две колесни бази.
Transit Trail предлага множество варианти на каросерия
и междуосие в тегловата категория 3500 кг – фургон, двойна кабина, комби, единична или двойна шаси-кабина. Всички модели Transit Trail и Transit Custom Trail се задвижват от
усъвършенствания двулитров дизелов двигател EcoBlue на
Ford с избор на мощност от 130 к.с., 170 к.с. и 185 к.с.
В допълнение моделите Transit Custom Trail предлагат
предимствата на ефективността на електрифицираните
хибридни задвижвания EcoBlue Hybrid с уникалните за сегмента двулитрови двигатели с мощност 130 к.с., 170 к.с. и
185 к.с. 48-волтовата мека хибридна технология възстановява енергия при спиране, която се съхранява в акумулаторен пакет и се използва за подобряване на горивната ефективност.

Active за живот на открито
Новите модели Transit и Tourneo Custom Active добавят
към стандартните модели здравината и стила на SUV и подобрена практичност. Това е постигнато с уникални дизайнерски функции и преработена спецификация, която отговаря на нуждите както на частни, така и на бизнес потребители. Предлагайки повече пространство и товароносимост, нужни за приключенски начин на живот, новите моюли–август 2020
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CO2 от, г/км
по NEDC

Разход,
л/100 км
по NEDC

CO2 от, г/км
по WLTP

Разход,
л/100 км
по WLTP

Transit Trail

144

5,5

210

8

Transit Custom Trail

141

5,4

183

7

Transit Custom Active

146

5,6

186

7,1

Tourneo Custom Active

145

5,5

203

7,7

Версия

Ford Transit Trail също
е получил внушителен
външен вид
Интериорът
в Transit Trail е с много
кожа и допълнителни
елементи
Ford публикува нивата на
CO2 и разходът на гориво
при новите серии на
гамата Transit
Черни пластмасови
елементи в екстериора,
надписи и ефектни
джанти показват
принадлежността към
версията Trail

Част от серията Tourneo
Transit Active, която освен
Transit и Transit Custom
ще обхване и по-малкия
Transit Connect

дели Active следват успеха на леките автомобили Ford Fiesta Active и Focus Active.
Гамата Active се отличава с вдъхновен от SUV
екстериор, което включва:
)) 17-цолови лети джанти
)) Мрежеста решетка с надпис
)) Допълнителна облицовка на арките на колелата, страните на каросерията, задната броня и
капачките на огледалата
)) Релси на покрива като стандарт
Стикер Active по цялата ширина отзад се допълва от значки Active на всяка страна. За клиенти, които се нуждаят от допълнителни възможности при по-трудни условия на шофиране, Transit Custom Active и Tourneo Custom Active
също могат да бъдат поръчани с mLSD.
Всички модели на Active притежават уникална
спецификация на интериора, с тапицерия на седалките от естествена кожа и добавян син акцент
на арматурното табло при Tourneo Custom Active.
Универсалният интериор на Tourneo Custom
Active може лесно да бъде преконфигуриран
така, че да отразява нуждите на потребителите.
Седалки в пътническото отделение могат да се
придвижват, за да предоставят на пътниците повече място или да увеличат товарното пространството за багаж, увеличено допълнително при
варианта с дълга колесна база. Седалките също
могат да бъдат обърнати, за да се създаде разположение лице в лице или да се демонтират за
повече място за багаж. Точките за монтиране на
седалките могат да се използват за монтиране
на багажници за велосипеди.
Серията Active идва с двигатели с мощност
от 130, 170 и 185 к.с. в зависимост от модела и
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спецификацията. Автоматичните и ръчни предавателни кутии са достъпни в целия диапазон,
като опцията mLSD се предлага при механични скорости. Широката гама от варианти и стилове на каросерията позволява конфигуриране на превозно средство при избор на две колесни бази, което най-добре отговаря на нужди и включва:
)) Tourneo Custom Active в SWB и LWB е с до осем
места, включително това на водача
)) Transit Custom Active фургон SWB и LWB, с допустима максимална маса до 3000 кг
)) Tourneo Custom Active ван с двойна кабина
SWB и LWB, с допустима максимална маса до
3200 кг.

Богато наследство
Новите Trail и Active стъпват на значителните подобрения, въведени в гамата Transit, Transit
Custom и Tourneo Custom през 2019 г., с по-ефективния двулитров EcoBlue дизелов двигател и
48-волтовата лека хибридна система EcoBlue
Hybrid. Снабдени са и със системата за свързаност FordPass Connect, редица нови технологии
и функции в интериора и системи за подпомагане на водача.
Семейството Transit и през миналата година
изигра основна роля за това за пета поредна година Ford да е номер 1 при лекотоварните превозни средства в Европа. K
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Електрификацията на
лекотоварната гама на PSA е в ход
Peugeot e-Expert, Citroёn e-Jumpy, Opel e-Vivaro и Vauxhall e-Vivaro могат да се поръчват от юли

В края на юни се състоя виртуална премиера на първото електрическо каре на PSA в лекотоварния
сегмент – напълно електрическите ванове Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel Vivaro и Vauxhall Vivaro

Н

апълно електрическите версии на средните ванове Peugeot Expert, Citroën Jumpy,
Opel Vivaro и Vauxhall Vivaro бяха представени специално за членовете на международното жури Ван на годината, сред които и представител на списание КАМИОНИ.

Вместо премиера
Виртуалното представяне замени световната премиера на живо на електрическата гама на
PSA, която трябваше да се състои през май по
време на изложението за търговски превозни
средства в Бирмингам, отменено заради пандемията от COVID-19.
Онлайн сесията бе посветена на цялостната електрификация на лекотоварния сегмент
на Groupe PSA. Намеренията, които ще следва
един от най-големите европейски производители, бяха очертани от вицепрезидента на бизнес направлението за лекотоварни автомобили
на Groupe PSA Ксавие Пежо и експерти на компанията.
Стана ясно, че заявеното преди половин година намерение до края на 2021 г. всички лекотоварни автомобили на PSA да получат изцяло
електрически версии вече се изпълнява. Началото е поставено с електрифициране на еднотонните компактни ванове Peugeot Expert, Citroën
Jumpy, Opel Vivaro и Vauxhall Vivaro.

По-рано през май и юни Peugeot и Citroën
вече разпространиха подробна информация за
своите нови модели е-Expert и е-Jumpy – първо за товарните им варианти (виж бр. 5/2020 г.
на сп. КАМИОНИ онлайн на transport-press.bg), а
след това и за пътническите версии – е-Traveller
и ë-Spacetourer.
Точно в този ред ще се появят те и на пазара. От юли започва приемане на поръчки за товарните ванове, а от септември – за пътническите модели. Доставките и на двата типа превозни
средства ще започнат през втората половина на
2020 г. До края на годината се очаква и електрификацията на големите ванове Boxer и Jumper, а
през следващата година ще ги последват и обновени електрически версии на компактните ванове Partner и Berlingo.
Амбицията на PSA е с електрическите си модели компанията да бъде водеща в предлагането
на превозни средства за градска мобилност без
ограничения – с оглед на сериозните емисионни регулации, които влизат в сила в Европа през
следващите години. Подчертано бе, че от 2025 г.
ограниченията в емисиите стават 10 пъти построги от сегашните. Анализът на PSA показал,
че единствено електрическите превозни средства могат да ги посрещнат безпроблемно, което е довело до решението за пълна електрификация на лекотоварната гама.
Друг анализ на PSA сочи, че 83 на сто от клиюли–август 2020
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ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА ... НА PSA Е В ХОД

Сензорният дисплей на
централната конзола

ентите на средните ванове на марката не изминават повече от 200 км дневно, а 44 на сто от тях
– не надвишават дневен пробег от 300 км. Това
е убедило експертите на групата, че електрическите превозни средства са точното решение
за градски и крайградски доставки и пробегът с
едно зареждане, който се предлага при електрическото каре от 230 или 330 км – в зависимост от
батерията, е напълно достатъчен за изпълнението на дневните задачи.
Това е и една от причините PSA да не афишира интерес към разработване на плъгин хибриди в лекотоварния сегмент, които имат по-голяма автономност, но не са с нулеви емисии и са
по-скъпи. Интерес обаче има към разработката
на лекотоварни автомобили с водородни горивни клетки, като се отчитат, от една страна, предимствата им – като повече автономност, но се
държи сметка и за основния им недостатък – повисоката цена.

Безкомпромисни

Пътническите версии ще се
предлагат и с изключително
високо ниво на комфорт

Електрическите версии на Expert, Jumpy и
Vivaro са разработени без никакъв компромис с
комфорта, сигурността, товароносимостта и товарния обем. По тези показатели те са абсолютно идентични с конвенционалните версии. Снабдени са с цялото иновативно оборудване, познато от последното поколение на конвенционалните модели, гарантиращо облекчена работа на водача – като хедъп дисплей и система за разчитане на пътните знаци, ограничаващи скоростта и
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изпреварването, асистенти за сигурност и безопасност, лесен достъп до кабината и товарното пространство чрез безконтактно отваряне на
вратите на фургона.
100% електрическите версии се възползват
и от следните технологии и системи в помощ
на шофирането: страничните плъзгащи се врати, 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 за безопасност,
предупреждение за бдителност на водача , автоматично превключване на къси светлини, система за разширено разпознаване на пътните знаци
(„Stop“, „Забранено влизането“), активно следене на мъртвата зона.
Товарните варианти се предлагат с две колесни бази и три дължини – от 4,6 м, като товарният обем е от 5 до 6,6 куб. м, а товароносмостта –
1275 кг. Нещо повече – те предлагат впечатляващата за сегмента способност за теглене на ремарке с маса 1000 кг. Модуларната конструкция,
базирана на мултиенергийната модулна платформа EMP2 (Efficient Modular Platform), запазва и товарната дължина от 4026 мм.
Пътническите версии ще се предлагат в три
варианта според нивото на оборудване и броя
места. При първата версия Comi & Shuttles местата са 9 или 8, при втората – Combispaces – 8 или
7, а при най-луксозната Combispaces Premium –
7 или 6. Последната ще се предлага и с втори ред
седалки, обърнати лице в лице, и масички за бизнес срещи в салона за пътници.
Габаритната височина на всички модели е под
1,9 м и е съобразена с възможността за влизане в градски подземни паркинги. Радиусът на завой на автомобила е 11,3 м (за компактна версия
между бордюри).
Всичко това е възможно и заради разположението на батериите под пода на превозното
средство, което запазва вътрешния обем, същия както при дизеловите версии. Батериите ще
се предлагат с два варианта на капацитет 50 и 75
кВтч – за пробег с едно зареждане съответно от
230 км и от 330 км. Зареждането им ще може да
става на бързозарядни обществени станции – до
80 на сто от капацитета за 30 мин, от обикновен
контакт за една нощ – до 50 на сто, и от специално зарядно устройство Wallbox – до 100 %.
Налични са два вида бордови зарядни устройства – монофазно зарядно устройство с мощност 7,4 кВт и опционално трифазно зарядно
устройство с мощност 11 кВт. Режимите на зареждане са гъвкави и адаптирани към ежедневното ползване. От обикновен домашен контакт
(8A) пълното зареждане е за 31 часа при батерия
50 кВт/ч, или 47 часа при батерия 75 кВт/ч. При
усилен контакт (16A) пълното зареждане таре
15 часа (батерия 50 кВт/ч) или 23 часа (батерия
75 кВт/ч). Пълното зареждане е за 7 часа и 30
минути (батерия 50 кВт/ч) или 11 часа и 20 минути (батерия 75кВт/ч) с монофазната версия
(7,4 кВт) и съответно 5 часа (батерия 50 кВт/ч)
или 7 часа 30 минути (батерия 75кВт/ч) с трифазната версия (11 кВт).
Регулирането на температурата на батерията позволява използването на бързи зарядни устройства 100 кВт, като 80% от заряда се постига за 30 минути при версията с батерия 50 кВт/ч
или 45 минути при версията с батерия 75 кВт/ч.

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА ... НА PSA Е В ХОД
И електрическият е-Jumpy ще се
предлага във версии XS, M и XL

Peugeot e-Expert предлага индивидуални решения и ще
бъде наличен в нива на оборудване Pro и Premium
Чрез мобилното приложение Free2Move Services пък
могат да се планират маршрутите и спирките за зареждане на батериите при продължително пътуване – особено извън града. Чрез приложението ще могат и да се
наемат електрически ванове.
Електродвигателят с мощност 100 кВт и максимален
въртящ момент от 260 Нм е на обичайното за ДВГ място – отпред, като задвижва предните колела. Силовата
линия гарантира максимална скорост от 130 км/ч и се
предлага с два режима на рекуперация, които се избират от водача.
Гаранцията, която PSA дава на батериите, е, че за 8
години или 160 000 км пробег капацитетът им ще остане
над 70% от първоначалния.

PEUGEOT e-Expert
Новият Peugeot e-Expert запазва мускулестия и солиден дизайн на версията с двигател с вътрешно горене, допълнена от няколко отличителни доработки. Отвън
това са емблемите отпред и отзад – двуцветни лъвове,
променящи цвета си в зависимост от зрителния ъгъл,
отворът за електрическо зареждане на предния ляв калник, специфичната радиаторна решетка и монограм „eExpert“ отзад.
Отвътре има аналогово арматурно 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 пробег, съобразен с оставащата батерия, ново управление „e-Toggle“ на трансмисията, селектор, който превключва между режимите Eco, Normal или Power, електрическа ръчна спирачка.
Напълно е-волюирал е кокпитът. На мястото на водача централната конзола е променена, за да включи ново
„e-Toggle“ управление на силовата линия, ергономично и отлично интегрирано, даващо достъп до функциите Park/Reverse/Neutral/Drive и Brake, селектор за трите
режима на движение, пространство за съхранение отгоре.
Новият PEUGEOT e-Expert предлага 3 режима на управление посредством селектор на режими: Eco (60 кВт,
190 Нм) : подобрява автономията, Normal (80 кВт, 210
Нм): оптимален за ежедневна употреба, и Power (100
кВт, 260 Нм): оптимизира представянето при превоз на
тежки товари.
Peugeot e-Expert предлага индивидуални решения и
ще бъде наличен в нива на оборудване Pro и Premium,
както и във версии „готови за път“ Asphalt (за междуградски превози) и Urban (за градска употреба).
Новият Peugeot e-Traveller също ще се предлага в 3
дължини – Compact с дължина 4,60 м, Standard – 4,95 м
и Long – 5,30 м. Обемът на багажника е от 1500 до 3000
литра – в зависимост от броя места, като може да дос-

тигне до 4900 литра, благодарение на свалящите се седалки от втори и трети ред.

Сitroën ë-Jumpy
Последното поколение на Citroën Jumpy бе лансирано през 2016 г. и вече 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 лекота на управление). Citroën ë-Jumpy е
важно допълнение на съществуващата гама. Отличителните му белези са входът за зареждане върху предния
ляв калник, решетката отпред и логото ë.
Eлектрическата версия на Jumpy се предлага с батерията от 50 кВтч, състояща се от 18 модула, при версиите XS, M и XL и с по-голямата батерия – от 75 кВтч и 27
модула, при версиите M и XL.
И тук спомагателен акумулатор захранва стандартните системи на автомобила. Той се дозарежда автоматично от задвижващата батерия.
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.
С приложението My Citroën може да се следят нивото
на зареденост на батерията 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 и оборудването (стандартен
и Green Up или Wallbox контакт) и инсталация в дома или
офиса.
При ë-SpaceTourer изборът също е между 3 дължини.
Версията XS е дълга 4,60 м, с 2,92 м междуосие, 0,80 м
заден навес и 1978 л обем на багажника. M е с показатели съответно 4,95 м, 3,27 м, 0,80 м и 2381 л, а XL – 5,30
м, 3,27 м, 1,15 м, и 2932 л. Предлагат се 4 нива на оборудване, които могат да отговорят на нуждите на различните профили клиенти – Feel, Shine, Business и Business
Lounge.
Моделът става част от стратегията на Citroën Inspired
by You All за електрификация на всички типове превозни средства на марката, която включва лансиране на
6 електрически модела през 2020 година. K
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Ford и Volkswagen с ванове и
пикапи на общи платформи

Автомобилните гиганти Ford Motor Company и Volkswagen AG подписаха споразумения за
разработката на съвместни проекти в сферата на лекотоварните автомобили, електрификацията и
автономното шофиране

Н

овината бе съобщена едновременно от
двата автомобилни гиганта, а плановете за
споразумение бяха обявени за първи път
от Ford и Volkswagen още през юли 2019 г.

Началото
Сътрудничеството ще стартира в сегмента на
лекотоварните автомобили с градски ван, проектиран и разработен от Volkswagen Commercial
Vehicles. Ще го последват еднотонен ван, проектиран от Ford, и през 2022 г. – среден пикап Volkswagen, базиран на платформата Ford
Ranger.
По време на жизнените цикли на изброените продукти двете компании очакват да произведат до 8 милиона превозни средства, споделящи
общи платформи. От 2023 г. Ford ще започне разработка на нов електрически автомобил за Европа, използвайки модулното задвижване (Modular
Electric Drive Toolkit) на Volkswagen, като произюли–август 2020

водството може да достигне 600 000 броя за няколко години.
След направената от Volkswagen в началото на юни 2020 г. инвестиция в Argo AI, Ford и
Volkswagen ще работят с тази компания за мащабно самостоятелно разработване на автономни превозни средства, използвайки иновативната технология на Argo AI.

Алиансът
Бракът между Ford и VW не включва кръстосана собственост между двете компании, но се очаква да доведе до значителна ефективност и за
двете марки.
Разширяването на глобалния алианс трябва
да отговори на бързо растящите нужди на клиентите в Европа и другите региони, като се вкарат
допълнителни сили в производството на средноразмерни пикапи и електрически ванове. В резултат на съюза в гамата на VW през 2022 г. ще се
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появи средният пикап, проектиран от Ford, който
ще се продава като Amarok.
Още през 2021 г. ще се появят и общ градски
ван за доставки, базиран на новото, пето поколение на Volkswagen Caddy, а по-късно – еднотонен
товарен ван, създаден от Ford. От него до 2023 г.
ще тръгне и електрически ван на Ford за Европа
до 2023 г., изграден на базата на модулното електрическо задвижване или MEB на Volkswagen.
„В светлината на пандемията Covid 19 и нейното въздействие върху световната икономика повече от всякога е жизненоважно да се създадат устойчиви съюзи между силни компании“,
заяви изпълнителният директор на Volkswagen
Group д-р Хърбърт Диес. – „Това сътрудничество ще намали ефективно разходите за разработка, ще позволи по-широко разпространение в
световен мащаб на електрическите ни и търговски превозни средства и ще засили позициите на
двете компании.“
„Този съюз идва в момент на огромен ентусиазъм относно кръстопътя, свързан с все по-интелигентни и свързани превозни средства във
все по-интелигентен свят“, казва изпълнителният директор на Ford Джим Хакет. „Това създава огромна възможност за иновации и решаване на много от предизвикателствата в областта
на транспорта в света, като предоставя изключителни ползи за клиентите – дори и компаниите да бъдат избирателни по отношение на начина, по който използват парите си.“
Ford и Volkswagen са със силни позиции при
вановете и пикапите по целия свят. Достатъчно е да се споменат популярните модели като
Ford Transit и Ranger и Volkswagen Transporter,
Crafter, Caddy и Amarok. „Търговските превозни
средства са основни за Ford днес и са сегмент, в
който ще се ускоряваме растежа си, а работата
с общи платформи с Volkswagen ще осигури на
двете марки значителни финансови предимства
в инженеринга, производствените инсталации
и инструментите“ – казваа Джим Фарли оперативен директор във Ford – „Отделно Ford ще добави електрически версии към гамата на Transit
и F-150 през следващите 24 месеца за клиенти, които все повече се нуждаят от нулеви еми-

сии, свързаност, обмен на данни и изкуствен интелект.“
„Сътрудничеството с Ford е ключов градивен
елемент на нашата стратегия GRIP 2025+ и част
от настоящата трансформация на търговските
превозни средства Volkswagen“ – казва Томас
Седран, председател на управителния съвет на
Volkswagen Commercial Vehicles. – „Това дългосрочно сътрудничество с Ford ще укрепи нашата
много добра позиция в областта на лекотоварните превозни средства, особено на основните
ни европейски пазари, и е доказателство, че успешно изпълняваме плана си стъпка по стъпка.“

Още през 2021 г. ще се
появи общ градски ван
за доставки, базиран на
новото, пето поколение на
Volkswagen Caddy

Иновации
Използването от Ford на архитектурата на
VW MEB в Европа ще представлява друг крайъгълен камък в стратегията за електрически превозни средства и по-нататъшните усилия на двете компании да изпълнят ангажиментите си към
Споразумението от Париж 2015. Volkswagen и
Ford планират да проучат допълнителни начини
за сътрудничество при електрическите превозни средства. За няколко години, започвайки от
2023 г., Ford може да достави 600 000 електрически превозни средства, базирани на MEB, която
е проектирана да съчетава пространство и производителност с електрическо задвижване. Автомобилът, който ще бъде проектиран и разработен от Ford в Кьолн-Меркенич, ще добави още
една убедителна стъпка след собствения изцяло електрически Mustang Mach-E, който ще бъде
представен през 2021 година.
Заедно с Argo AI ще бъдат организирани отделни, високопроизводителни предприятия за
автономни превозни средства, базирани върху
технологията на компанията от Питсбърг, за инвестиции, в която интерес има и от страна на Ford.
Volkswagen и Ford са избрали да инвестират
независимо в Argo AI. Платформата на Argo AI е
първата с планове за внедряване и в Европа, и
в САЩ. Глобалният обхват на Ford и Volkswagen
може да ѝ даде потенциал за географско разгръщане повече от всяка технология за автономно
шофиране до момента.
юли–август 2020
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Алиансът планира да произведе 8 млн. лекотоварни автомобила на обща платформа, а Ford планира 600 000 електрически
пътнически превозни средства на платформата на VW – MEB
В съобщението за споразумението се подчертава, че Алиансът между Volkswagen и Ford не
включва кръстосана собственост между компаниите, които остават конкуренти на пазара.

Общите проекти
Двете компании ще
инвестират в електрически
и автономни превозни
средства

Сътрудничеството между Volkswagen
Commercial Vehicles и Ford навлиза в новия си
етап с три общи проекта за превозни средства.
Среден пикап на базата на най-продавания
в Европа еднотонен пикап Ford Ranger изли-
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за на пазара като нов Volkswagen Amarok през
2022 година. Volkswagen CV разработва градски ван за доставки, базиран на представеното
през 2020 г. пето поколение на компактния ван
Caddy, който ще бъде предоставен на Ford. Ford
пък разработва среден товарен ван в еднотонния сегмент, вероятно ново поколение или наследник на Transit Custom, който ще се предлага и за двете компании. Това са накратко първите резултати от Алианса между двата автомобилостроителни гиганта.
Трите проекта за превозни средства ще бъдат
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управлявани от Ford Motor Company и Volkswagen
Commercial Vehicles (VWCV).
Томас Седран, председател на Управителния съвет на Volkswagen CV, заявява, че сътрудничеството с Ford е важен градивен елемент на
стратегията на VW GRIP 2025+ и по този начин –
част от процеса на трансформация, през който
компанията преминава в момента. През следващите години сътрудничеството би трябвало да
засили и без това силните позиции на групата
при лекотоварните превозни средства, особено
на основните европейски пазари.

Ford Ranger като Volkswagen
Amarok
Като водещ партньор Ford за в бъдеще ще
произвежда за Volkswagen CV новата версия
на Amarok, базирана на бестселъра Ranger. Наследникът на сегашния Amarok ще излезе през
2022 г. от завода на Ford Silverton в Южна Африка.
Според партньори използването на една и съща
платформа е важно, като в същото време двете
компании ще могат напълно да разгърнат силните си страни.
Персонализиран дизайн и интерфейс ще разграничават ясно Amarok от Ranger, обещават от
VW. Целта на немския гигант с наследника на
Amarok са основните ни пазари, преди всичко
в икономическата зона на EMEA (Европа, Близкия изток и Африка). От VW признават, че в крайна сметка ползата ще е за клиенти им, тъй като
без това сътрудничество не биха разработили
нов Amarok.

Компактен градски ван за
доставки и среден ван
Volkswagen Commercial Vehicles ще разработи градски ван за доставки на базата на Caddy 5,
представен през февруари 2020 г. Той ще се произвежда в Полша от 2021 г. и за Ford, който ще го
включи в гамата си като Transit Connect. На практика първо Ford ще пусне превозно средство,
рожба на сътрудничеството с Volkswagen. Производството на новия Caddy 5, който беше много
позитивно посрещнат при световната му премиера през февруари 2020 г., ще започне през вто-

рата половина на тази година в Познан, Полша.
При лекотоварните превозни средства важен
сегмент са и средните ванове с възможен полезен товар до един тон. Volkswagen CV и Ford поставят договорна основа за тясно сътрудничество и в този сегмент. При тези ванове водещата
роля при разработките и производството е за
Ford.
Проектът 1Ton трябва да осигури допълнителен тласък за лекотоварните автомобили на
Volkswagen в сектора на бизнес клиентите, тъй
като според VW дава възможност за силен продукт с много добро съотношение цена – ползи.
В същото време разработките, производството
и продажбите на сегашната моделна гама 6.1 за
лична и семейна употреба, известна като автомобили за свободното време – Multivan, Caravelle
и California, остава във Volkswagen CV.

Развитие на автономното
шофиране
В началото на юни бяха подписани и договорите за сътрудничество в областта на развитието на автономно шофиране и бе създадено дъщерното дружество Volkswagen Group AID, част
от ARGO AI. Така бе създадена основата за компания, насочена към развитието на автономно
шофиране, която ще работи в глобален мащаб.
В бъдеще Ford и VW ще могат да използват софтуера и системата за самоуправление (SDS) на
ARGO AI по свои собствени начини. VW CV отговаря в рамките на Volkswagen Group за развитието на автономно шофиране и направлението
Mobility, както и за услугата (MaaS / TaaS), предлагаща ниво на автономност 4.
През 2022 г. компанията ще приложи за пръв
път автономно шофиране в автопарк в реални условия. Това ще бъде първи тест на ниво на автономност 4 с участието изцяло електрически превозни средства VW ID.BUZZ. По проекта се работи с ARGO Al. Прогнозите са американската компания да има водеща роля в развитието на системи за автономност в цялата автомобилна индустрия, от която Ford и VW очакват ползи.
Volkswagen и Ford подчертават, че ще предлагат всички превозни средства независимо една
от друга. K

Градски ван за доставки,
еднотонен пикап и
еднотонен ван са първите
съвместени проекти
юли–август 2020
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Дезинфекция на
превозното средство

Влезем ли в колата или кабината на камиона, сваляме маската. Вътре се чувстваме защитени, посигурни, по-малко зависим и от промените на времето. Започнат ли горещините, прибягваме и до
климатика. Комфортът е несъмнен, но чувството за сигурност нерядко е измамно

П

ричината: вируси, бактерии и плесени ни
дебнат по откритите повърхности и особено в тапицерията и климатичната система на превозното средство. Коварните неканени
„гости“, които се чувстват най-добре в комбинацията от влага и топлина, са опасни и за хората в
автомобила/камиона/автобуса, и за всички други, които го обслужват, ремонтират или контактуват с него по друг начин. Вътрешното почистване
на кабината с прахосмукачка не ги премахва, необходима е, особено в сегашната ситуация, активна дезинфекция на помещенията за пътниците, на климатика/климатроника, а и на местата за
багаж/товар.
Емвеко е от фирмите, които реагираха бързо на променената ситуация: към традиционно
широката гама продукти за сервизи, пунктове за
ГТП, автомивки и т.н. добавиха решения за дезинфекциране на превозни средства, товар, помещения и др.
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O3-NEX
Известната с интелигентните си разработки фирма Brain Bee (от групата Mahle) предлага
професионалната система O3-NEX за дезинфекция с озон (O3) на затворени обеми. Озонът от години се използва по света като дезинфекциращо вещество при обработка на въздух и на вода,
като натурално средство за стерилизиране на
повърхности и на пространства, съдържащи бактерии, вируси, спори, гъбички и плесени. Озонът
нарушава молекулярната структура на бактерии,
гъбички и вируси чрез окисляване.
Самият той е природен газ, токсичен при
вдишване, който се създава при електрически
разряди в среда на кислород (О2). Животът на
3-атомната молекула на озона е кратък – няколко минути, след това тя се разпада и се връща
към състоянието на кислород.
O3-NEX генерира чрез електрически разряди

ОБОРУДВАНЕ » ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
през специални керамични плочи голямо количество озон – 5000 мг/ч, за да се достигне бързо
необходимото ниво на насищане и работата да
бъде ефективна. Вградената система за анализ
и контрол отчита конкретния обем въздух, температура, влажност и автоматично поддържа необходимото ниво на насищане толкова дълго,
колкото е необходимо за елиминиране на патогените. Специален сензор следи концентрацията на газа, подаван във вътрешността на превозното средство, така че през цялото време тя се
поддържа на оптимално ниво. Така се избягват и
повреди от окисление вътре в превозното средство.
O3-NEX е преносим генератор, който тежи 3 кг
и е с размери 360 x 280 x 288 мм. Консумира 70
Вата и се захранва с постоянен ток 12 В от гнездо за запалка. Захранването от стандартна мрежа 230 В е опция. LED индикатори показват състоянието на системата. Тя може да се управлява от разстояние чрез приложенията Apple Store
или Google Play Store. Свързаността е посредством Bluetooth.
O3-NEX работи автоматично: поставяте го в
помещението/кабината, натискате бутона Start
и той върши сам останалото, като информира
кога зоната е безопасна и готова. Генераторът се
ползва лесно, сигурно, не изисква отделен оператор, а в добавка генерира и отчет с резултатите. Подходящ е за обработка на вътрешността
на превозни средства, вкл. камиони и автобуси,
както и на помещения.
Цената му е 1150 лв. без ДДС.

Антибактериални диспенсъри
EPB-P и EPB-P1
По-конвенционален е методът, който използват преносимите антибактериални диспенсъри EPB-P и EPB-P1 на италианската фирма
A.D.Produzione. И двата уреда са предназначени
за дезинфекция на автомобили и самоходна техника от всякакъв вид, работни помещения, както и на входящи и изходящи стоки чрез пръскане
на пулверизиран разтвор/дезинфектант. Течният
дезинфектант, подготвен предварително, се поставя в петлитровия пластмасов съд към диспенсъра. С натискане на спусъка продуктът се разпръсква под формата на мъгла. Струята на дезинфектанта може да бъде насочена към всяка
точка и достига дори до трудно достъпни места.
И двата модела са изработени от неръждаема стомана. Еднакви са и размерите им: 340 х
350 х 440 милиметра. Различават се по начина на
захранване: по-евтиният EPB-P1 няма собствен

компресор, затова освен от 230 В се нуждае и от
сгъстен въздух, но за сметка на това собственото му тегло е 6,5 кг – двойно по-малко от EPB-P,
който поради вградения си компресор няма нужда от маркуч за въздух. Цена на EPB-P1 1225 лв.
без ДДС. K
инж. Радослав ГЕШОВ

В ситуацията, в която
сме от няколко месеца,
е необходимо активно
да се дезинфекцират
помещенията за пътниците и
местата за багаж/товар
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Колосът от Фридрихсхафен

Основните 4 групи продукти на ZF в направление Автомобилна промишленост

В края на май групата ZF обяви, че започва да интегрира WABCO като подразделение „Системи за
управление на търговски превозни средства“. След полученото одобрение от антимонополните
власти именитата американска компания за спирачки с въздушно задействане (Westinghouse Air
Brake Company) с над 150 години история стана десетото подразделение в структурата на ZF

К

огато в края на март 2019 година се разбра,
че германският колос ZF (Zahnradfabrik)
Friedrichshafen ще придобие WABCO след
получаване на обичайните одобрения от акционерите и от антимонополните органи, бяха споменати и параметрите на сделката. Транзакцията трябваше да приключи през първото тримесечие на 2020 година, а като стойност на сделката бе спомената сума, надхвърляща 7 милиарда
щатски долара. В изявление на следващия ден
бе казано, че съобщението за стойността на придобиването е изтълкувано грешно.
Председателят и изпълнителен директор на
WABCO през последните 10 години Жак Ескюлие
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трябваше да се оттегли, за да отстъпи поста на
Фредрик Щедлер – кадър на новия собственик.
Като част от сделката във връзка със становището на антитръстовото управление на Министерството на правосъдието на САЩ за сливането между ZF и WABCO Holdings Inc. ZF
Friedrichshafen AG продаде R.H. Sheppard Co.,
Inc. на Bendix Commercial Vehicles Systems LLC.
R.H. Sheppard е водещ в САЩ доставчик на кормилни системи за управление на превозни средства с търговско предназначение, който WABCO
изкупи изцяло през септември 2017 година. Срещу 149,5 милиона щатски долара R.H. Sheppard
премина при дружеството Bendix, което е инди-
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Модулните системи за управление на автоматизирани предавателни кутии за камиони и автобуси са традиционна част от
бизнеса на WABCO, клиенти са ZF, Volvo, Daimler

ректно притежание на друг немски колос – KnorrBremse AG, световния лидер при спирачни системи и други важни за безопасността системи за
железопътни и търговски превозни средства.
Това е видимата страна на събитията.
И ZF, и WABCO са мощни компании с изключително силно влияние върху автомобилната
промишленост: продуктите на ZF са в най-широк спектър, докато продуктовата палитра на
досегашната WABCO е ориентирана предимно
към средствата за превоз на товари и в по-малка степен – на хора. Събран в едно, техният потенциал ще въздейства в още по-голяма степен
върху бъдещето на мобилността. Какъв е основният им бизнес?

Глобалният доставчик
ZF Friedrichshafen
В общ план групата работи в следните основни посоки:
)) Направления: Автономно движение, Електромобилност за леки автомобили, камиони и автобуси, Интегрирана сигурност, Управление
на движението на превозни средства, Цифровизация;
)) Продукти за автомобилната промишленост:
Леки автомобили, Камиони, Леки превозни

средства с търговско предназначение, Автобуси, Мотоциклети и офроуд превозни средства (ПС), Моторни спортове, Традиции;
)) Продукти за неавтомобилната промишленост:
Машини за строителството, Селскостопански
машини, Плавателни съдове, Въздушни турбини, Системи за изпитвания, ЖП машини, Специални задвижвания (вкл. за военна техника),
Добив на суровини, Авиационни технологии,
Индустриални трансмисии, Машини и предприятия.
Продукти ZF има в почти всяко превозно средство. Най-мащабни са производството и доставките от ZF за производителите на леки автомобили – конвенционални, хибридни и електрически: компоненти за шасито, за силовата линия,
за управлението на автомобила (кормилна уредба), електроника, изделия, свързани с пасивната
и с активната безопасност. Почти със същия обхват са и програмите на ZF, насочени към неголемите автомобили с комерсиално предназначение. Като разширява палитрата от решения за
електрическа мобилност и автоматизирано управление, ZF създава условия доставките на стоки и куриерските услуги постепенно да преминат
към самостоятелно движещи се превозни средства, които не отделят емисии локално.
За читателите на сп. КАМИОНИ най-интересна е деловата активност на ZF в областта на тоюли–август 2020
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Ляво – Спирачните
механизми WABCO и
управленията на спирачни
системи са популярни сред
превозвачите. На снимката
– дисковата спирачка PAN22
за колела с размер 22,5´´
Дясно – Едва ли някой
в Европа си представя
съвременно ремарке без
EBS модулатора WABCO

варните автомобили от тежък и среден клас, както и при автобусите от всички видове – градски,
междуградски и туристически.

ZF за камионите…
Продуктите за шаси включват Х-образни реактивни щанги, адаптивен круиз контрол, ADM
(Automatic Drive-Train Management), модулни
въздушни окачвания, амортисьори, в т.ч. и с регулируеми характеристики, амортисьори за кабини, окачвания за кабини с активен стабилизатор в задната част, олекотено независимо окачване за преден мост с пневмобалони и напречни носачи (ITS80F) с товароносимост до 8000 кг.,
планетарни завиващи мостове (APL 90), окачване за сдвоени задни мостове, щанги, V-образни
водачи.
Силова линия: предавателни кутии – основно автоматизирани (AS Tronic Lite, Mid и др.), автоматизираните от новото поколение TraXon,
хибридни TraXon, както и механични (от сериите Есо); хидропреобразуватели на въртящ момент, разпределители на мощност (сериите VG),
интардери, централизирани електрически задвижвания (CeTrax), съединители за допълнителни консуматори, различни системи съединители
за трансмисията (конвенционални диафрагмени
– едно- и двудискови, с двумасови маховици, за
изглаждане на вибрации) и др.
В областта на управлението на превозните
средства са налични продуктите ReAX – адаптивна кормилна колона с електрическо задвижване,
кормилните колони с всевъзможни настройки на
положението, кормилните кутии серия TAS, както и THP/PCF за Америка, хидравличните кормилни помпи от серия EV и от серия PS (за тежки приложения). Не след дълго на пазара ще се
появи и EPHS – хидравлична помпа с електрическо задвижване.
От изделията, свързани с пасивната сигурност, ще посочим системите за предпазни кола-
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ни и кормилата. Електрониката включва системи
за адаптивен круиз контрол, за автоматично аварийно спиране, за поддържане лентата на движение, радари, камери, сензори за лидари, високочувствителни сензори за мехатроника, превключватели, електронни управления, инвертори за електрически автомобили с комерсиално
предназначение, системи за смяна на предавките на камиони, „помощници“ за мъртвата зона
при завиване, както и система за странично виждане. Интензивно продължава разработването
на системи с изкуствен интелект (ZF ProAI).

… и за автобусите
От гамата продукти ZF за автобуси ще посочим амортисьорите – класически и с регулируеми характеристики, както и разнообразието от
мостове: предни – RL 75 A и модели с независимо окачване, които осигуряват особено висок
комфорт (RL 75 E и версията RL 55 EC за по-леки автобуси), RL 82 A за нископодови платформи
и комфортния вариант RL 82 EC, порталния недвигателен мост AVN 132 за съчленени автобуси
и двигателния портален AV 133. Да не пропуснем
и порталния заден мост AV 110 за мидибуси (колела 19,5``) и порталния AxTrax AVE с електрическо задвижване.
Продуктите за управление са аналогични на
тези при камионите. При силовата линия в производство са централното електрическо задвижване CeTrax, автоматичната 6-степенна кутия
ЕcoLife за туристически автобуси, ЕcoLife 2 – за
градски и междуградски автобуси, 6-степенната
EcoLite, ръчно управляваната EcoShift, към която могат да се добавят интардер и допълнително охлаждане, както и изпълнението на TraXon за
автобуси. Автоматичната кутия PowerLine за училищни и мидибуси, която е в стадий на доразработване, обещава до 10% икономия на гориво
и до 30 на сто по-добро ускорение, хибридният
TraXon с пикова мощност 150 кВт ще бъде за ав-
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тобуси до 26 тона, а CeTrax Lite – за минибуси, ванове и леки камиони. Електрониката е част от гамата за товарните автомобили.

WABCO – специалист по
товарните превозни средства
Поровите ли в сайтовете на ZF, ще забележите, че в тяхната програма не са застъпени ремаркетата и полуремаркетата – товарните „катъри“ на автомобилния транспорт. Вероятно тъкмо
това е основната причина гигантът от Фридрихсхафен да пожелае и придобие WABCO.
Производствената гама на WABCO включва:
)) Системи за осигуряване на сгъстен въздух –
1- и 2-цилиндрови компресори с работен обем
от 150 до 704 куб. см, разтоварващи клапани,
вакуум помпи, изсушители за въздух с 1 и с 2
елемента, предпазни клапани, сепаратори на
вода, ограничители на налягане, резервоари
за сгъстен въздух и клапани за изпускане на
конденз.
)) Управление на конвенционални спирачки:
главни спирачни кранове, клапани за задействане на спирачката за паркиране, реле-кранове, кранове, които предпазват от претоварване, автоматични товарочувствителни клапани, обединени пневматични товарочувствителни и освобождаващи кранове (LSV Relay),
аварийни LSV Relay, бързоосвобождаващи
клапани, клапани за управление на ремаркета
(монтират се във влекача), пневмо-хидравлични спирачни камери, освобождаващи кранове,
кранове „пълно/празно“ (в ремаркето).
)) Управление на EBS: ABS модули и кабели за
камиони и за ремаркета, датчици за скорост/
честота на въртене, EBS модули, трансмитери, модулатори, пропорционални реле-кранове, EBS управляващи клапани за ремаркета,
EBS кабели, принадлежности.
)) Спирачни механизми: спирачни камери, пружинни спирачки, регулатори на хлабината в
спирачния механизъм/„тресчотка“), спирачни
апарати, дискове, челюстни/барабанни спирачки, принадлежности.
)) Устройства за управление на въздушно/пневматично окачване: клапани за ниво, кранове,
клапани за управление нивото на мостовете.
)) Електронно управление на пневматично окачване: модули ECAS, модули за дистанционно
управление на ECAS, електромагнитни клапани, сензори за ниво.
)) Присъединителни глави („лули“) за свързване
на пневматичните кръгове на ремаркета/полуремаркета.
)) Управление на силовата линия: главни хидравлични цилиндри, усилватели за съединители,
компоненти за електронен контрол на силовата линия, управления за ретардер.
)) Устройства за автобуси: Управление на климатична инсталация (ATC), електронни системи за управление на врати (MTS).
)) Механични и електро-механични заключващи
системи за ремаркета: Гамата OptiLock (вж.
КАМИОНИ, бр. 10/2019).
Телематиката е успешно развиващо се направление в дейността на WABCO в областта
на товарните превози: телематични устройства
TrailerGUARD и принадлежности за тях, Transics
е от телематичните решения, които осигуряват

най-много възможности за следене и отчети на
пазара, а TRAXEE е базово телематично решение с възможност за дистанционно сваляне на
данните от тахографа и оценка на стила на шофиране на водача.
От системите и устройствата с широка приложимост ще посочим:
)) системите OptiTire (по-рано IVTM) за следене
налягането в гумите при камиони, ремаркета и
автобуси, TailGuard, която следи сляпата зона
зад ПС с възможност за автоматично спиране при засичане на обект, OnGuard за автоматично аварийно спиране/AEBS и OnLane, която
предупреждава водача при напускане на лентата за движение, както и системите за контрол на пневматичното окачване при леки автомобили;
)) системите за управление на автоматизирани
механични предавателни кутии (приложения
за Volvo, Daimler и ZF);
)) хидравлични спирачни системи за селскостопански и строителни машини;
)) хидравлични акумулатори на налягане;
)) пневмобалони, амортисьори;
)) пневмоцилиндри, кабели, шумозаглушители,
различни видове клапани, изходящи филтри,
сензори и превключватели за налягане, релета и др.
)) Сервизното оборудване от WABCO e много
ценно за сервизите и автопарковете:
)) компютърна диагностика за камиони, ремаркета, автобуси;
)) устройства за измерване и настройване, в т.ч.
и пневматични;
)) специализирано оборудване за ремонт на
спирачни апарати;
)) ултразвуков уред за откриване на течове/ пробиви в затворени пространства;
)) ултразвуковото устройство BioCircle за почистване на части и инструменти.
WABCO предлага на пазара освен премиум
продуктите със собствената марка и тези от бюджетна си марка ProVia.
Привлекателни са и решенията REMAN: заводски възстановени употребявани изделия с
характеристики на нови – компресори, спирачни апарати, модулатори за ремаркета и камиони
и други. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Изпитвания на трасето
на WABCO в Йеверсен,
Германия
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Съкровища на двора
Характерното
лого със
стилизираната
катедрала в Улм
и М за Magirus

От познат на мой познат дочух: „Край София стои пожарна стълба Magirus-Deutz“. Оказа се като
в стария виц от соца „Не били компютри, а компоти, и не за износ, а по рекламация“: има такъв
камион, но не е някоя от легендарните пожарни стълби Magirus-Deutz, а обикновен пожарен
автомобил от същата марка със стълби отгоре и с кабина за екипаж (2 реда седалки и четири врати)

В

оригиналния си вид автомобилът е бил
червен и е приличал на модела от снимката. След пенсионирането предназначението на ветерана е променено. Сигурен съм, че
след попадането му в България – това го е спасило от участта да се превърне в скрап, щеше да
вози абитуриенти по баловете, ако не бяха ограниченията заради COVID-19.
Автомобилът, покрит с мрежа заради строителен обект в съседство, е типичен представител на поколението Magirus-Deutz след средата на ХХ век, произведен преди края на седмото
десетилетие. Предназначен е за гасене на пожари, зад кабината е резервоарът за вода с форма
на паралелепипед, а нивото й се следи от водомерната стъклена тръбичка. Достъпът до арматурата, запазена и до днес, е през задната врата.
Очевидно е бил предназначен за населени мести
и райони с пътна мрежа, затова е 4х2. Запазената
табелка на двигателя не оставя място за съмнение: модел F6L714, т.е. 6-цилиндров, проект 7, с
въздушно охлаждане и ход на буталото 140 мм (Ø
120 мм). Шестцилиндровият V-образен агрегат с
ъгъл между двата реда цилиндри 90° е с работен
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обем 9,5 л, атмосферно пълнене, вихрова камера и при степен на сгъстяване 19 постига мощност 150 к.с. при 2300 об./мин.

Винаги в челото
Първата моторна помпа на фирмата Magirus
(Конрад Дитрих Магирус я регистрира през 1872
година) е показана през 1893 година в Мюнхен
на изложение за противопожарно оборудване. Помпата е с мотор Daimler 12 к.с., но конски
впряг тегли цялата платформа!
Първият камион Magirus е представен през
септември 1917 година. Машината е тритонна,
с варианти с карданно и с верижно предаване,
означени 3 С и 3 K (Ketten/верига). Двигателят V
110 е солиден 4-цилиндров (V = vier, т.е. 4) бензинов агрегат с обем 6082 куб. см (110 мм диаметър и 160 мм ход) и 40 к.с. при 1100 об./мин. След
Първата световна война расте търсенето на автобуси и производството им се разширява. Към
края на 1932 на стенда за изпитване постъпва S
88 R – първият дизелов двигател Magirus, с водно охлаждане. През 1934-а семейство Магирус
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Десетилетия наред камионите от марката
са с дизелови двигатели Deutz с въздушно
охлаждане – непретенциозни и безотказни и в
най-тежки условия. Тези с по-големи работни
обеми и мощности са V-образни

окончателно губи позиции във фирмата и преустановява контакти с нея. Много важна е 1935 година: Magirus AG, Улм и Humbold-Deutz-Motren
AG от Кьолн договарят сътрудничество, което
през 1936-а прераства в пълен съюз.
Първите дизелови ДВГ Deutz с въздушно охлаждане за камиони Magirus – F4L514 и F6L514,
са създадени за верижни влекачи за Източния
фронт. Означенията: F– за автомобилни приложения, първото число – брой на цилиндрите, L –
въздушно охлаждане, 5 – номер на проекта и 14
– ход на буталото в см.

Deutz след войната
През март 1945-а 2/3 от периферията на Улм,
където е и заводът на Magirus, е разрушена от
англо-американските бомбардировки, сринали
и над 85% от стария център на града. Едва през
април 1951-ва компанията представя във Франкфурт първите си автентични следвоенни модели
– Mercur и Jupiter. Те са с масивен, заоблен „нос“,
без изключение с дизелови Deutz с въздушно охлаждане. Mercur – по-леката серия, с товароно-

симост до 5000 кг, ползва 4– и 6-цилиндрови ДВГ
с мощност 85 и 125 к.с. За тежката серия Юпитер (до 8 тона и автобуси до 48 места) на разположение е компактният V-образен F8L614 с обем
10,64 л и мощност 175 к.с. Тук е и „най-високата
в света въртяща се пожарна стълба“ със своите
52 +2 метра!

Резервоарът за вода и
ръчното управление на
помпите

Deutz – № 1 при въздушно
охлажданите дизелови ДВГ
Времето на емисионните класове не остави
големи дизелови двигатели с въздушно охлаждане. А преди половин век те бяха най-доброто
решение за работа в тежки условия и екстремни температури: въздушното охлаждане е далеч
по-нечувствително от водното и към големи студове (-40° С), и към големи горещини (+60° С), каквито са условията в Африка и в Близкия изток. То
не се нуждае и от вода, която през зимата да се
източва, за да не замръзне (антифриз тогава бе
непозната дума), а през лятото кипи. С две думи,
въздушното охлаждане гарантираше работоспо-
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Триосен Magirus, подобен
на доставените в СССР за
БАМ, е още в строя. При
необходимост, когато
условията станат много
тежки, участва в зимната
поддръжка на пътища

Вентилаторът за въздуха
се задвижва от хидромуфа,
встрани от направляващия
кожух е масленият радиатор

За масивната рама и летия картер
солта и корозията не се страшни
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Предният двигателен
мост е окачен на
10-листови ресори

собност в най-тежки условия при по-малко грижи и разходи за двигателя.

ДНК на семейството
Общи черти на голямата фамилия дизелови
ДВГ Deutz: отделни цилиндри, пълноопорен колянов вал, като при V-образните модели мотовилковите шийки са общи за двойките срещулежащи цилиндри. Газоразпределението е с висящи клапани и повдигачи, при V-образните модели валът е между двата реда цилиндри и се задвижва от зъбна предавка.
Осев вентилатор осигурява охлаждащия въздух за агрегатите с 3 и повече цилиндъра. Вентилаторите на повечето модели, напр. F6L714, се
задвижват чрез хидромуфа, която автоматично
регулира топлинния режим, като променя производителността (скоростта на въртене) според
температурите на маслото в ДВГ и на изходящия
охлаждащ въздух, както и според температурата
на отработените газове (натоварването на двигателя).
Цилиндрите, отлети от специален чугун заедно с ребрата, се закрепват към картера с дълги
болтове. Уплътняването между всеки цилиндър
и неговата цилиндрова глава е без гарнитура –
метал в метал. Цилиндровите глави са от алуминиева сплав, със залята чугунена горивна камера при ДВГ с вихрова камера. Двигателите с 4 и

повече цилиндъра задължително са с маслен радиатор: при редовите двигатели той е след последния цилиндър, а при V-образните – в предния край, до вентилатора, от който се отделя въздушен поток, охлаждащ маслото. Радиаторът не
работи, докато маслото не достигне определена температура.
Камионите Magirus-Deutz бързо печелят признание със солидната и качествена изработка, с
непретенциозността и експлоатационните си характеристики те са привлекателни за всички, които работят в тежки условия, в т.ч. и за военните.
През седемдесетте и осемдесетте години с
тежки камиони Magirus-Deutz работеха и български строители на задгранични обекти. Звездният миг на компанията е огромната сделка за доставка през 1975 – 1976 г. на почти 10 000 камиона
за СССР – основно за строителството на Байкало-Амурската магистрала (БАМ), Далечния изток, Сибир и др. зони, където не съществува и
пътна мрежа. Основен обект на сделката са самосвали 6х4 M 290 D 26 и 4х2 M 232 D 19 с двигатели от най-съвременното тогава поколение
F10L413 (V10, 14,7 л, 290 к.с.) и F8L413 (V8, 11,3
л, 232 к.с.). Единствено чешката Tatra бе повече
от равностоен конкурент на Magirus-Deutz, но не
притежаваше производствен капацитет, достатъчен да задоволи потребностите на съветския
пазар. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Най-високата в света
въртяща се пожарна
стълба – през 1951 година,
с височина 52 метра. И тя,
и 48-местният луксозен
автобус са на базата на
Magirus Jupiter

юли–август 2020

59

60

СПОРТ

Моторните спортове
и пандемията
Ето какво е
състоянието в
момента на моторните
спортове, които
бяха засегнати от
пандемията

О

Табл. 1
Дата
3–5 юли
10–12 юли
17–19 юли
31 юли–2 август
7–9 август

пасенията от коронавируса удариха жестоко дори къпещата се в пари Формула 1,
в чийто амбициозен календар за 2020 година бяха предвидени до 22 старта. F1 не успя
дори да започне сезона: отмениха още първия
старт – за голямата награда на Австралия, насрочен за 15 март. Следващите пет бяха отложени – Bahrain GP (22.03), Vietnamese GP (5 април), China GP (19.04), Dutch GP (02.05), Spanish
GP (10.05). Отмениха и култовата надпревара за
голямата награда на Монако…
На 2 юни FIA обяви ревизирания календар за
Формула 1 (табл. 1). От отложените стартове ще
се проведе само испанският. „Късият“ вариант
на шампионата трябва да започне в Австрия на
пистата Шпилберг, а първите (условно казано)
състезания ще бъдат без публика. От FIA се надяват „феновете да могат да се присъединят, когато бъде безопасно“. Календарът е сведен до

Състезание
F 1 ROLEX Grosser Preis von Österreich (Шпилберг, Австрия)
F 1 PIRELLI Grosser Preis der Steiermark (Шпилберг, Австрия)
F 1 ARAMCO Magyar Nagdij (Будапеща, Унгария)
F 1 PIRELLI British Grand Prix (Силвърстон, Великобритания)
EMIRATES F 1 70-th Anniversary Grand Prix* (Силвърстон, Великобритания)
F 1 ARAMCO Gran Premio De Espana (Барселона, Испания)
F 1 ROLEX Belgian Grand Prix (Спа-Франкоршампс, Белгия)
F 1 Gran Premio HEINEKEN d’Italia (Монца, Италия)

14–16 август
28–30 август
4–6 септември
* По повод 70-годишнината от първия старт на Формула 1 на Силвърстон през 1950 година
юли–август 2020

8 старта на 6 писти, всичките в Европа – така се
минимизират разходите за провеждане на състезания, на които е малко вероятно да има зрители. FIA и Формула 1 твърдят, че техният
стабилен и подробен план гарантира, че в
тези състезания ще се поддържа най-високо ниво на безопасност при стриктно спазване на процедурите.
Седмица преди да оповести редуцираната
програма, Световният съвет за моторни спортове прие допълнителни промени в правилата за
2020, 2021 и 2022 година. В края на март бе постигнато споразумение техническият регламент
за 2021 година да се прилага от 2022-ра, а в края
на май екипите от Формулата подкрепиха и нови
промени в спортните, техническите и финансовите правилници за настоящата и следващите
2 години.
Най-важното в техническо отношение: спиране на подобренията и измененията по шасита, предавателни кутии, по множество механични компоненти и по структурите, работещи при
удар. Специална система позволява много малко промени в съответствие със специфичните
нужди на конкурентите. От т.г. се ограничава ъпгрейдът на силовите агрегати. От следващия сезон се налагат промени в зоната пред задните
гуми, за да се ограничи увеличаването на аеродинимичната сила, която притиска задните колела към пистата. От 2021 година минималното тегло на болидите се увеличава на 749 кг.
За т.г. има отделни разпоредби за състезания
от затворен тип (без зрители, само с необходи-
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мия персонал) и евентуално – със зрители. Има актуализации, свързани с гумите,
ограничават се аеродинамичните тестове (ATR) и тестовете на устройствата, осигуряващи мощност. През 2021 година допълнително ще бъдат ограничени ATR, като
това ще бъде свързано и с позицията на отборите в шампионата. За 2022-ра е предвидено въвеждане на специфични правила, напр. ограничаване на работното време в падока, ограничаване броя на компонентите, технически преглед, предписания
за закрит парк и т.н.
Най-много се коментираха „таваните“
на бюджетите на отборите: 145 млн. щатски долара за 2021 г., 140 млн. за 2022
г. и 135 млн. долара за 2023–2025 г.,
въз основа на резултати от сезон 2021.
Това контрастира рязко с практиката от последните години и предвид инфлацията ще
забави по-нататъшното усъвършенстване
на болидите. Големи са надеждите на организаторите екипите с по-малки материални възможности да получат повече шансове с използването на TRC (Transferable
Components) – компоненти, които не са
уникални и предназначени само за един
тим. Очаква се така малките отбори реално да намалят разходите си.

WRC
Световният рали шампионат започна с
88-то Рали Монте Карло в края на януари,
по график, предвиждащ 14 ралита. Победи Тиери Нювил с Hyundai i20 Coupe WRC,
който изпревари Ожие и Еванс от Toyota, а
действащият шапион Танак, т.г. в Hyundai
Shell Mobis WRT, отпадна. Британецът отстъпи на 6-кратния шампион само с 1.7 сек
и се реваншира блестящо със спечелването на второто състезание – Рали Швеция,
чийто маршрут бе скъсен поради липса на
сняг! Танак завърши втори, третото място
спечели Кале Рованпера, младата звезда
на Toyota Gazoo Racing WRT, следван от съотборника си Ожие. Третият кръг – мексиканското Рали Гуанахуато, се проведе малко насила в средата на март, когато Европа бе почти парализирана от Covid-19. Етапите в последния ден бяха отменени, за да
успеят отборите да се приберат на Стария
континент, преди да влязат в сила ограниченията заради пандемията. В Мексико
спечели Ожие пред Танак и Тимо Сунинен
(M-Sport Ford WRT).
Още преди това заради политическите сътресения в Чили отмениха четвъртия
кръг – Copec Rally. Оттук насетне и WRC
блокира: отложиха Рали Аржентина (23 –
26 април), отмениха Vodafon Рали Португалия (21 – 24 май), отложиха Рали Италия
(4 – 7 юни), отмениха ралитата Сафари, Кения (16 – 19 юли), Neste, Финландия (6 – 9
август) и в Нова Зеландия (4 – 6 септември). Не е сигурно ще се проведат ли ралитата в Турция (24 – 27 септември) и Германия (15 – 18 октомври). Организаторите на Рали Япония (19 – 22 ноември) отдавна съобщиха, че няма да го проведат, а на
9 юни ги последваха и организаторите на

предпоследния кръг – Рали Уелс (29 окт.– 1
ноем.). В най-добрия случай WRC може да
продължи с още 4 състезания.
Лидер във временното класиране е
Ожие (62 точки), следват Еванс (54 т.), Нювил (42 т), Рованпера (40 т.), Танак (38 т.) и
Сунинен (26 т.).
На 31 март FIA обяви, че Световният
съвет за моторни спортове е одобрил:
)) Compact Dynamics за изключителен
доставчик на хибридно оборудване
във WRC 2022 – 2024 г. за новите автомобили от клас Rally1;
)) разпоредбите за техническите регламенти за двигателите в категорията – запазва се същият основен двигател GRE (Global Race
Engine), но с мерки за намаляване на текущите разходи и на степента на развитие (без клапан за
свеж въздух, който да предотвратява „турбо дупката“, опростено турбо,
2 вместо 3 двигателя годишно за
кола, „замразяване“ на спецификациите на множество части).
Compact Dynamics бе предпочетен пред съюза между Bosch и Williams
Advanced Engineering. Според FIA изборът на един доставчик ще оптимизира разходите, ще гарантира справедливост и безопасността на спорта,
както и най-добрия възможен продукт.
Compact Dynamics, собственост на
Schaeffler Technologies AG & Co. KG, над 30
години разработва и произвежда електрически задвижвания и силова елек-

троника, техни системи се използват във F1, WEC и Formula Е. Фирмата
ще произвежда и доставя хибридните
комплекти на отборите, състезаващи
се в категория Rally1.

ETRC
COVID-19 засегна много силно ETRC –
шампионат, към който интересът на производителите е слаб и оцелява благодарение
на ентусиазма и спортната амбиция на ентусиасти и отдадеността на няколко отбора. След серия от промени в календара останаха 6 от осемте старта. Отмениха стартовете в Словакия (първоначално предвиден за 6 – 7 юни), за който не бе намерена по-късна дата, както и този на Нюрбургринг, планиран за 18–19 юли.
Забраната до 15 август в Унгария на събития с присъствие на повече от 500 човека наложи кръгът на Хунгароринг, предвиден за 13–14 юни, да бъде изместен на 17 и
18 октомври. Наскоро пренасрочиха и състезанието във Франция. Ако не се наложат
допълнителни промени, шампион трябва
да бъда излъчен от следните състезания:
29 – 30 август
Мост, Чехия
12 – 13 септ.
Золдер, Белгия
26 – 27 септ.
Харама, Испания
17 – 18 октомври
Хунгароринг, Унгария
7 – 8 ноември
Ле Ман, Франция
14 – 15 ноември	Мизано Адриатико,
Италия K
инж. Радослав ГЕШОВ

Седемнадесетте пилоти, записани за участие в ETRC сезон 2020
№
1
2
11
14
15
20
23
24
25
30

Отбор
Team Hahn Racing
T Sport Bernau
Don’t Touch Racing
Reboconort Racing Truck Team
EK Truck Sport
Buggyra Racing
Anderson Racing
Tankpool24 Racing
Heinrich Clemens Hecker
SL Trucksport 30

38

Reboconort Racing Truck Team

40
44
55
64
66
77

Révész TRT
Team Schwabentruck
Buggyra Racing
Luis Recuenco
Lion Truck Racing
Reinert Racing

Пилот
Йохен Хан
Антонио Албасете
Андре Курсим
Хосе Родригес
Ервин Клайн Нагелвоорт
Тео Калвé
Джейми Андерсън
Щефан Фаас
Клеменс Хекер
Саша Ленц
Хосе Едуардо Родригес/
Едуардо Родригес
Норберт Киш
Стефани Халм
Адам Лацко
Луис Рекуенко
Антони Яниек
Рене Райнерт

Камион
IVECO
MAN
IVECO
MAN
Scania
Freightliner
MAN
Scania
MAN
MAN
MAN
MAN
IVECO
Freightliner
MAN
MAN
IVECO

Отбори, записани за участие в сезон 2020
№
1 и 44
20 и 55
23 и 30

Отбор
Die Bullen von IVECO
Buggyra Racing 1969
Löwen Power

14 и 38 Reboconort Racing Truck Team

Камион
IVECO
Freightliner
MAN
MAN

Пилоти
Й. Хан и Щефи Халм
Калвé и Лацко
Андерсън и Ленц
Х. Родригес, Х. Е. Родригес, Е.
Родригес
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BRIDGESTONE DURAVIS All Season –
всесезонна гума за лекотоварния сегмент
Bridgestone, най-големият в света производител
на гуми и каучукови изделия, през август ще пусне
първите си всесезонни гуми за автомобилите
от лекотоварния сегмент. Те са с отлична
износоустойчивост, сцепление на мокро клас „А“,
маркировки 3PMSF и M + S и защитени странѝци

Г
Гамата DURAVIS All Season
Означение
195/70 R 15 С
215/65 R 15 C
215/70 R 15 C
225/70 R 15 C

Товарен
индекс
104/102
104
109
112/110

Скоростен
индекс
R / до 170 км/ч
T / до 190 км/ч
S / до 180 км/ч
S / до 180 км/ч S

185/75 R 16 C
195/60 R 16 C
195/65 R 16 C
195/75 R 16 C
205/65 R 16 C
205/75 R 16 C
205/75 R 16 C
215/60 R 16 C
215/65 R 16 C
215/65 R 16 C
215/75 R 16 C
215/75 R 16 C
225/65 R 16 C
225/75 R 16 C
235/65 R 16 C
235/65 R 16 C

104/102
99/97
104/102
107/105
107/105
110/108
113/111
103/101
106/104
109/107
113/111
116/114
112/110
121/120
115/113
121/119

R / до 170 км/ч
H / до 210 км/ч
T / до 190 км/ч
R / до 170 км/ч
T / до 190 км/ч
R / до 170 км/ч
R / до 170 км/ч
T / до 190 км/ч
T / до 190 км/ч
T / до 190 км/ч
R / до 170 км/ч
R / до 170 км/ч
R / до 170 км/ч
R / до 170 км/ч
R / до 170 км/ч
R / до 170 км/ч

215/60 R 17 C 109/107
225/55 R 17 C 109/107
235/60 R 17 C 117/115

T / до 190 км/ч
H / до 210 км/ч
R / до 170 км/ч

умите от серията DURAVIS All Season са създадени да осигурят безопасност и спокойствие през цялата година и при всякакви метеорологични условия. Сцеплението на DURAVIS
All Season на мокро е на най-високото ниво, което предвижда системата за етикиране на гуми в
ЕС – клас „А“, а маркировката 3PMSF потвърждава, че гумата е доказала в стандартните тестове
и готовност да работи в тежки снежни условия.
Проектирани с мисъл за дейността и на малки, и на големите автопаркове, новите гуми
Bridgestone DURAVIS All Season са идеални за
професионалистите, които искат да увеличат
своята бизнес ефективност и с едни и същи гуми
да имат през цялата година контрол над поведението на автомобилите си, дори метеорологичните условия да са неблагоприятни.
Здравата и издръжлива конструкция на новата гума осигурява отлична износоустойчивост и
намалява времето, през което се налага автомобилът да бъде извън експлоатация. Важно постижение е оптимизираното разпределяне на налягането в контактното петно – то удължава пробега на гумата и подобрява поведението ѝ при
сняг. За дълготрайната устойчивост на DURAVIS
All Season допринася и защитното ребро на страницата, което предпазва гумата при съприкосновение с бордюри.
Протекторът е с изразена посока на въртене
и V-образен рисунък, който подобрява мобилността в сняг. Канали с голямо сечение в рамото улесняват отвеждането на водата. Грайферът
е с повишената коравина. Това, което не може да
се види, но допринася за много успешното представяне на DURAVIS All Season на мокри настилки и сняг, е новата технология на Bridgestone за
наноселективни смеси, осигуряваща по-добро
диспергиране на силициевия диоксид в използваната смес Nano Pro-tech.

NanoPro-Tech
Групата Bridgestone създава нови материали
и смеси за гуми, като използва NanoPro-Tech, за
да постигне широк спектър от желани характеристики – съпротивление при търкаляне/горивна ефективност, сцепление с мокро покритие,
устойчивост на износване, издръжливост. До-
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бър пример е използването на NanoPro-Tech за
дисперсия на силициев диоксид (SiO2). SiO2 подобрява горивната ефективност и сцеплението
на гумата с влажна настилка, но проблемът е, че
хидрофилната му повърхност не диспергира добре в хидрофобна гума.
В Bridgestone проектират каучукови молекули, които се свързват добре с частици SiO2 и с
технологията NanoPro-Tech улесняват максималното използване на предимствата на SiO2.
NanoPro-Tech може да подобри различни свойства на гумите, а се използва и в други продукти
на Bridgestone.

На пазара от август
Bridgestone ще пусне DURAVIS All Season
на пазара от август 2020 г. Серията гуми ще се
предлага в 23 различни размера (вж. таблицата),
включително три HRD размера (от 17`` и нагоре).
С оптимизиране на конструкцията при повечето
размери е постигнато съпротивление при търкаляне клас „C“. При няколко от размерите ще има
и варианти с увеличена товароносимост, съответстваща на слойност 10PR.
Според главния технически и оперативен директор на Bridgestone EMIA Емилио Тиберио,
все повече автопаркове избират всесезонни
гуми заради удобствата, които предоставят, а
DURAVIS All Season, първата всесезонна гума за
лекотоварни автомобили на Bridgestone, покрива всички ключови изисквания за употреба и помага на клиентите да постигат търсената бизнес
ефективност. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Член на международнoтo жури

Нови газови автобуси
Yutong тръгнаха в Габрово
ABSTRACT IN ENGLISH

New Yutong CNG Buses
in Gabrovo
Eight new environment-friendly Yutong buses, running on
natural gas (CNG), went to
public transportation in the city
of Gabrovo.

Осем нови екологични автобуса Yutong, работещи на природен газ (CNG), тръгнаха в
градския транспорт на Габрово

Н

овите 12-метрови автобуси бяха предадени символично на местната администрация от представителите на Българска Автомобилна Индустрия
(БАИ), официален вносител на китайската марка у нас.
Таня Христова, кмет на община Габрово, прие символичния ключ от Тодор Стойков, търговски директор на
официалния вносител на марката у нас – Българска Автомобилна Индустрия ЕАД, и заяви, че тази доставка е
част от политиката на общината за осигуряване на достъпен и качествен градски транспорт. След тържествен
водосвет всички присъстващи граждани и официални
лица имаха възможност да се качат на първата демонстрационна обиколка на новите автобуси.
Поредното обновяване на автопарка на обществения транспорт в града става по проект, финансиран от
Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020 г.
Новите автобуси са от модела ZK6126GHA, познат
и от улиците на столицата. Те са изцяло нископодови,
с конструкция от двойно галванизирана стомана. Оборудвани са с механична рампа и система за накланяне на спирка, което улеснява качването и слизането на
трудноподвижни граждани и майки с колички.
Газовите бутилки, разположени на покрива, са от
композитен материал и имат капацитет 1500 литра. При
експлоатация в нормални условия гарантираният пробег с едно зареждане е 400 км. Двигателят е Cummins,
6-цилиндров, редови с максимална мощност 325 к.с.
Автоматичната предавателна кутия е с вграден ретардер.
Автобусите разполагат със система за видеонаблюдение, частично отварящи се и тонирани прозорци,

климатична система и USB-портове за зареждане на
мобилен телефон.
Салонът е с 30 седящи и 50 правостоящи места. Седалките са с ергономичен дизайн, изработени от устойчиви на износване и замърсяване материали. Превозните средства са оборудвани още с бутони за спирка
по желание, отварящ се вентилационен люк на покрива,
двойни пневматични врати със сигнализация и функция
против отваряне в движение, ръкохватки за правостоящи пътници…
Очакванията са с новите превозни средства да бъдат
спестени над 130 тона емисии въглероден диоксид от
един автобус за целия срок на експлоатацията му. Около 30% по-малко ще са отделените азотни окиси и приблизително над 90% по-малко ще са отделените прахови частици при използването на CNG автобусите.
Стойността на един от газовите автобуси е 474 000
лв., а общата сума по договора за доставка е 3 792 000
лв., като в нея влиза и гаранционно обслужване за 24
месеца или 100 хил. км пробег.
С тази доставка чисто новите екологични автобуси
в Габрово стават 11, след като през миналата година
общината закупи и три чешки метанови автобуса Sor, а
през есента се очаква и доставката на три 12-метрови
електрически автобуса.
Българска Автомобилна Индустрия ЕАД е официален представител на най-големия производител на автобуси в света – Zhengzhou Yutong Bus Co. Компанията достави и първите електрически автобуси в България, които обслужват линии на Столичен автотранспорт.
юли–август 2020
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FIAA 2020 обяви мерки
за безопасност при
предстоящото изложение

Единственото международно автобусно изложение, FIAA 2020, което има шанс да се състои
през тази година, обяви мерките за безопасност, които ще се спазват в дните на събитието.
През юли пък ще се вземе окончателното решение за провеждането на изложението

О

рганизираното от IFEMA изложение ще се
проведе от 6 до 9 октомври в изложбения
център Feria de Madrid в испанската столица. По време на онлайн среща с представители на компаниите, регистрирани за предстоящото издание на търговския панаир, беше представен широк набор от мерки, които IFEMA предприема, за да гарантира, че събитието ще се проведе според всички изисквания за запазване безопасността и здравето на участниците и посетителите.
Международното изложение за момента запазва датите, за които бе планирано да се проведе – от 6 до 9 октомври във Feria de Madrid,
обясни Дейвид Монео от IFEMA. „Наясно сме с
деликатната ситуация, в която се намира секторът. Затова чрез FIAA искаме да допринесем за
рестарт на автобусната индустрия“, заяви той.
За тази цел се прилагат всички хигиенни мерки, за да се осигури максимална безопасност за
професионалистите, които посещават търговския панаир. Въпреки всичко, ако поради развитието на пандемията с Covid-19 събитието не се
състои, както е планирано, вече има и алтернативни варианти. Окончателното решение за това
ще бъде взето през юли.
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Междувременно още през май FIAA 2020 започна селекцията на клиенти. Тогава бе стартирана програма за клиенти, която да допринесе за
интернационализацията на испанската автобусна индустрия. За целта на търговския панаир ще
бъдат поканени над 100 професионалисти, избрани измежду основни европейски компании,
както и специализирани журналисти от водещите европейски бизнес издания.
Испанската национална 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, включително 22-ма специализирани журналисти, членове на журито в предстоящото издание на наградата Минибус на годината.
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 автобусните автопаркове.

ВТОРА УПОТРЕБА

Втори живот с ново
предназначение

Мнозина преди нас са стигнали до извода „Битието определя мисленето“, но това не пречи животът
да продължава да потвърждава правотата на тази максима. С все по-тежките финансови условия
за работа и ако се сбъдне всичко, което се пише за автономно и автоматизирано движение,
свързаност, дигитализация и т.н., в съвсем недалечно бъдеще професионалните шофьори и
дребните превозвачи ще се окажат не само застрашен, а изчезващ вид

Б

ез да стигат до Дарвин и теорията му за
еволюцията на видовете и естествения
подбор, те се приспособяват към променящите се условия, за да оцелеят. Един от примерите е започналата у нас промяна в търсенето на
употребявани камиони за регионален транспорт.
Вече е икономически оправдано камионът
Евро-3 да бъде сменен с Евро-6. Колебливо започналото въвеждане на тол системата ще продължи и с разширяване на обхвата на платената
пътна мрежа, и с увеличаване на таксата за пропътуван километър по нея. И това не е единствената причина, че подобна замяна става наложителна.

Смяна на пистата
Влекач Евро-3 с триосно полуремарке и общо
5 оси е типична БГ композиция, работеща по въ-

трешни маршрути. Натоварването е непълно,
най-често 10–15 палета, но при кръговите курсове из страната пробегът е сериозен. Сериозен е
и разходът на гориво при старите камиони (а евротройките, при които без друго не се търсеше
такава горивна икономичност, са вече на поне 14
години): с по 4–5 литра повече на 100 километра
от машините Евро-6. И се оказва, че при двадесет курса месечно до Бургас разходите са с 1000
лева по-високи от разходите при употребяван
Евро-6 на възраст 3–4 години. Ето как лизингът
за придобиване на употребяван Евро-6 на възраст до 4 години излиза „без пари“, при положение че се използва камион със средни габарити.
Друго преимущество на такъв камион с повдигащ се трети мост е, че с него може да се преминава през проходите от север на юг и обратно
– нещо, за което през близо половината година
АПИ поставя ограничения пред композициите
юли–август 2020
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ВТОРА УПОТРЕБА » ВТОРИ ЖИВОТ С НОВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Надстройки,
произведени в България

Триосен 26-тонен камион
с Boge е икономичният
вариант за много от
регионалните и вътрешните
превози

„влекач – полуремарке“ на участъци като Шипка,
Хаинбоаз, Ришкия проход и др.
Още едно предимство са по-високата сигурност, както и несъмнените удобства на камион,
произведен преди не повече от 4 години. Хората бързо свикват с хубавото – автоматизираната
предавателна кутия I-shift е стандартно оборудване, а не екстра, да има навигация, да има изводи за захранване на комуникационни устройства като таблет или лаптоп, да има климатроник, борд компютър, да бъде светло, топло…

Нова идентичност
Монтирането на постоянна надстройка на машината (шаси и кабина), която е произведена
първоначално за превоз на контейнери по стандарта BDF, я превръща в триосен камион за регионален транспорт с допустима максимална
маса 26 тона. И тя започва своя нов, втори живот с предназначение, което е различно от първоначалното.
През първите шест месеца на 2020 година във
Волво Груп България са продали два пъти повече
употребявани камиони от тези модели, отколкото през първото полугодие на 2019 година. Интересът на клиентите се фокусира върху нещо, което им е по-удобно, по-евтино и замества машини за работа, които вече са остарели морално.
„Преориентирането на клиенти в тази посока
е трайно явление, което въобще не се е повлияло
от коронавируса“, казва Георги Мисайлов, мениджър употребявани камиони Volvo.
Към средата на юни имаше две готови машини, поръчани от клиенти, и една в стадий на производство. Разполагат и с други за клиенти, които тепърва ще решават в какво изпълнение ги искат. И понеже все пак сме в света на употребяваните автомобили, ще поясним, че в този случай процесът е различен от продажбите на употребявани влекачи, които се купуват такива, каквито са. Тук на разположение са употребявани
шасита с кабини, а клиентите избират какви надстройки да се изработят за тях. На практика при
новите собственици камионите отиват не в същия вид, в който са работили като нови, а видоизменени. Така заводски произведеното в Швеция преди време шаси с кабина получава съвсем
нова функционалност.
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Едни поръчват твърд бокс, в някои случай и с
падащ борд, за да осъществяват доставки при
крайни клиенти, други, които товарят и разтоварват на рампа, предпочитат олекотен вариант,
трети избират надстройки с брезент.
В тази дейност партньори на Волво България
са две български фирми, чиито имена са добре
познати в страната: Фригос-ИК ЕООД и ИвагоБългария ООД. Всяка от двете фирми се е специализирала в определен сегмент със съответните нюанси.
Продуктите на Фригос-ИК са подсилени, солидни, на надрами, които чрез потопяване са
изцяло горещо поцинковани след заваряването. Това им осигурява оптимална защитеност
от корозия. Гаранцията, която Фригос-ИК дава
на тези продукти, покрива непредизвикани дефекти. Нейната продължителност е 24 месеца.
Продуктите на Иваго са по-олекотени, изчистени и се изпълняват в по-кратки срокове. Гаранцията и тук включва всичко, което не е свързано
с неправилна експлоатация или пътнотранспортни произшествия. Срокът е 12 месеца.
И двете български фирми работят с падащи
(електро-хидравлични) бордове на Dhollandia,
за които производителят дава гаранцията 12
месеца.

С ясен произход
и прозрачни условия
Източник на употребявани шаси-кабини са
отново български транспортни и логистични
компании, с които Волво България има договори за обратно изкупуване и сервизни договори
– област, в която компанията е много силна. Това
гарантира, че такива шаси-кабини ще постъпват
периодично и ще бъдат налични поне до края на
2022 година. Волво България актуализира спецификациите, когато поръчва нови машини, така
че, когато бъдат върнати обратно, те са все още
актуални, на съвременно ниво и харесвани. С
редки изключения това са FH13 с 420 конски сили
– най-масово използваното решение, доказало
безкомпромисната си икономичност, но с достатъчно мощност, която в комбинация с правилно
подбраните отношения в предавателния механизъм и главното предаване създава усещането за динамика и мощност. За клиенти, на които
е необходима по-висока мощност, в момента са
налични и шаси-кабини FH 460.
Камионите са 3- и 4-годишни, с пробег до
500 000 километра – и това е действителният им
пробег, с ясна история и състояние, тъй като през
цялото време са обслужвани в сервизи на Волво България. След този период фирмата продължава сервизния договор. Ако клиентът пожелае,
може да предостави и допълнителна гаранция
върху силовата част (двигател-предавателна кутия-главно предаване с диференциал) и системата AdBlue на камиона Volvo. Гаранцията за надстройката е от производителя.
Волво България може да финансира покупката/лизинга на целия употребяван камион, включително надстройката, при фиксиран план за погасяване, с ясни и точно определени вноски до

€ 8 980

Първоначална вноска
без ДДС.
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края. Срокът на лизинга зависи от възрастта на
камиона, която не може да надхвърля 10 години
в края на периода на погасяване.

Нещо се променя…
Хората, които търсят преход към вече по-изгодното решение, доскоро са се интересували от
възможно най-евтините камиони, за да се движат из страната. При системата с винетките разликата в разходите между „античните“ камиони и
съвременните бяха пренебрежимо малки, но съотношението се промени рязко с въвеждането на
тол таксуването. Другото много сериозно перо в
експлоатационните разходи е разходът на гориво: разликата между триосен камион Евро-6 и
старите евротройки може да стигне до 10 на сто.
Така сега дългогодишното изчакване и натрупаното изоставане в обновяването на камионите за регионален транспорт има двоен ефект за
собствениците: не само са принудени да плащат таксите за морално и физически остарелите си превозни средства (евротройки и четворки), които най-често са и с 5 оси, но им са налага и да ги сменят с по-нови, за да избегнат по-високите такси.
Повечето клиенти идват във Волво България
без да им е ясно каква точно машина им е необходима. Често им идва просветление, след като
видят готови камиони, каквито тук държат в готовност, и в някой от тях открият това, което ги
интересува, но не са имали до момента. Това е
моментът на прехода от тривиалната комбинация влекач-полуремарке към камион за регионални превози. И тук е мястото на компетентния
търговец, който да ги насочи правилно към решение, което отговаря на техните потребности.
Оттук потича потокът от въпроси – какво може да
се включи, какво ще бъде по-полезно и т.н., и т.н.

... но защо и как
„Търсенето на камиони – триосни, за регионален транспорт не надхвърля десет на сто, но
е явление, особено на фона на миналото, когато
то просто не съществуваше. То е и явен показаПловдив 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

тел за преосмисляне на ценностите и за промяна: досега никой не се беше замислял, че композицията му е прекалено голяма“ – коментира
Георги Мисайлов. „Да, големият камион побира и малко, но голямото почна да „тежи“ – харчи повече гориво, тол такси трябва да му се плащат, с една дума започна да излиза скъпо. Рационалността се налага и в регионалния транспорт,
нищо, че у нас идва със закъснение спрямо международните превози, където нещата са дотолкова „изцедени“, че хората от доста години са
принудени да действат рационално“.
Като цяло бизнесът продължава да бъде доминиран от стандартните влекачи. При тях жизненият цикъл на новите и този на употребяваните са влезли в синхрон – процес, който не може
да бъде ускорен или забавен. „Но – изтъква Георги Мисайлов – той може да бъде улеснен с допълнителни услуги, които ние предлагаме: гаранции, сервизно обслужване, финансиране и
т.н., т.е. с всички тези дейности, които позволяват на транспортната фирма да бъде преди всичко транспортна, да се концентрира върху основния си бизнес и по-малко да се ангажира с несвойствени дейности. В това отношение начинът,
по който работим, все повече заприличва на западния модел – да предлагаме всички услуги на
едно място и при едно посещение.“
Тъй като употребявани FH 13 са обект на внимание не за първи път и в силовата линия на влекачите и на шаси-кабините практически няма съществени различия, няма да се спираме на особености, свързани с тяхната експлоатация. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Мнението на клиента:
Един от клиентите на такива камиони е
Медина-Мед ООД. На нашето питане „Защо
се ориентирахте точно към употребявани
Volvo?“ немногословното обяснение бе, че
така преустроените камиони напълно отговарят на потребностите на водещия доставчик на нови гуми и регенерат.
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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

