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РЕДАКЦИОННА

Чие дело е спасението
на давещия се?
Л

ятото върви към края си, но кризата – не!
Съвкупност от фактори доведе до най-големия спад в регистрациите на нови автомобили за работа от повече от десетилетие
насам. Вярно, че това става на фона на предишните няколко години, които бяха сред най-добрите. Вярно, че оптимистите долавят някакво раздвижване на пазара през последните месец, два, но да не забравяме, че то пък се случва на фона най-тежките и най-пандемични предишни месеци. Все пак автомобилният транспорт и свързаните с него браншове продължават да работят. Защото хубавото в лошото е,
че от началото на пандемията автомобилният
транспорт се оказа изключително важен за запазването на веригите на доставките. При затрудненото преминаване на границите и постоянно променящите се мерки в различните държави колоните от камиони продължават да доказват, че са най-важната част от кръвоносната
система на икономиката.
На този фон скандалният Пакет Мобилност 1
бе приет с необяснимото упорство на поддръжниците си от Западна Европа. Нормите и регулациите, включени в него станаха факт, въпреки, че голяма част от тях са в крещящо противоречие с основните европейски ценности за свободно движение на хора и стоки. Сега се чакат
насоки за прилагането му, които може да станат

факт още през септември. Ощетените държави, сред които и България, пък чакат обжалването му, но за съжаление то ще се проточи с години, през които транспортните фирми и водачите ще трябва да изпълняват мерките, заложени
в регламентите от пакета. По един или друг начин, както стана ясно от работната среща/уебинар „Пакет Мобилност – проблеми и решения“,
организирана от изявени юристи с опит в Западна Европа, с подкрепата на списание КАМИОНИ,
последствията от скандалните мерки, заложени в документа могат да бъдат смекчени. За целта транспортните фирми имат да свършат доста
работа, защото обжалването си е обжалване, но
накрая може да се окаже, че спасението на давещите се е дело на самите давещи се.
А както може би вече знаете, за всичко интересно от света на автомобилите за работа, случило се през последните два месеца, можете да
прочетете не само както сте свикнали – на хартия, но и в онлайн варианта на списанието, който
при това отново е разширен – с повече страници и още интересни материали. Него можете да
отворите по всяко време и навсякъде, напълно
безплатно на адрес: https://www.transport-press.
bg/. Добавили сме и още една екстра –вече можете да четете любимото си списание и през
приложението Bulgarian Transport Press – сваля
се от App Store или Google Play. K
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На https://www.transport-press.bg/
може да намерите електронен
вариант на списание КАМИОНИ
с 16 допълнителни страници
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Над 35 000 качествени продукти на
склад за вашия товарен автомобил.
Над 100 премиум марки.

ХРОНИКА

Discordia Fuel Challenge 2020
За четвърта поредна година се проведе
най-мащабното състезание за икономично шофиране в страната – Discordia Fuel
Challenge 2020. Надпреварата се организира ежегодно от лидера в транспортните
и логистични услуги Дискордиа. Събитието цели да отличи най-добрите професионални водачи и да стимулира икономичното шофиране. Тази година в надпреварата се включиха всички над 900 шофьори на
компанията. 15 са наградените водачи на
тежкотоварни автомобили, които убедително доказаха уменията си да шофират
икономично. Победителите бяха отличени с оригинални награди, сред които 9 модерни телевизора. Партньорите на компа-

нията и състезанието Volvo, DAF, Scania и
Shell осигуриха награден фонд за победителите под формата ваучери за гориво, ваучери за аксесоари и практични подаръци, като сакове, раници, надуваеми
кресла, часовници, шапки…
Победители в единствената по рода

SAF-HOLLAND публикува ново ръководство за дизайн
Новата версия съдържа технически подробности за серията SAF INTRA,
предназначени за производителите на превозни средства. Освен че актуализира своето ръководство, групата е добавила и нови продукти. На производителите на превозни средства са предоставени всички съответни размери и
технически данни за различни въздушни окачвания и версии на мостовете, в
т.ч., за първи път – и за хидравлично задвижвания мост SAF INTRA CD TRAK.
Справочното ръководства, предназначено за инженерните отдели на производителите на ПС, работещи със системи SAF-HOLLAND, съдържа всички важни детайли за различните версии на мостовете и въздушното окачване, например пружини, размери на осите, както и различни възможности за комбинации. Налична е необходимата информация за повдигащи се мостове, компоненти на пневматично окачване и спирачките. Съдържанието е допълнено с
инструкции за заваряване, за монтаж, както и със стойностите, необходими за
настройване.
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си надпревара за икономично шофиране станаха – Валентин Аврамов в категория Volvo, Иван Иванов в категория Scania
и Ахмед Хасанов в категория DAF, които
в периода от 1 май до 30 юни изминаха
общо над 40 000 км с най-нисък разход на
гориво – под 22л/100 км.
Дискордиа постоянно поощрява служителите си, които пестят гориво, чрез
икономично шофиране и така се грижат
за околната среда, като им изплаща сумата от направената икономия за гориво. За
последната година компанията е раздала бонуси в размер на 747 811 лв. от общо
спестени 444 333 литра гориво от извършени курсове в страната и чужбина.

FCA и Groupe PSA се сливат в STELLANTIS

STELLANTIS е името на новата група, образувана от сливането на FCA и Groupe PSA. Това
стана ясно от официално съобщение, дошло от
централите на двете групи във Велизи-Вилакубле и Лондон. Правейки огромна стъпка по
пътя към приключване на своето равнопоставено сливане, както е дефинирано в Споразумението за обединение, обявено на 18 декември
2019 г., Peugeot S.A. (Groupe PSA) и Fiat Chrysler
Automobiles N.V. (FCA) (NYSE: FCAU / MTA: FCA)
обявиха, че корпоративното име на новата група ще бъде STELLANTIS.
STELLANTIS произлиза от латинския глагол
stello, който означава озарявам със звезди. То
черпи вдъхновение от новия и амбициозен съюз
на легендарни автомобилни марки и силни корпоративни култури, които в обединението си
създават един от новите лидери на следващата ера на мобилността, като същевременно запазват цялата изключителна стойност и ценности на отделните си части. STELLANTIS трябва да
комбинира мащаба на наистина глобален бизнес с изключителния обхват и дълбочина на талант, ноу-хау и ресурси, които могат да осигурят
решения за устойчива мобилност през идните
десетилетия, се казва в съобщението.
Процесът по избор на новото име е започнал
малко след като бе обявено Споразумението за
обединение, като висшето ръководство на двете компании е участвало активно през цялото
време с подкрепата на Publicis Group.
Името STELLANTIS ще бъде използвано изключително на ниво група като корпоративен
бранд. Следващата стъпка от процеса ще бъде
разкриването на логото, което заедно с името
ще се превърне в корпоративна идентичност на
бранда. Имената и логата на съставните брандове на групата остават непроменени.

ЧАО, ЧАО ТОЛ
ЗДРАВЕЙ ПЛАНЕТА!

СПЕСТИ ПАРИ И ДЕКАРБОНИЗИРАЙ ТВОЯ АВТОМОБИЛ!
Спестяване от тол такси. Без тол такси в Германия до края на 2023 г. и 50% по-ниски тол такси в България.
Ефективно зареждане. 3,844 CNG и 276 LNG станции в Европа, и още много в процес на изграждане.
Премиум комфорт. Широка, нова кабина за едно изключително пребиваване на борда и преживяване от шофирането.
Климатичните промени не чакат. Превключи на газ сега, можеш да постигнеш 90% по-малко азотни емисии и 95% по-малко твърди частици.

DRIVE THE NEW WAY.

ДИЛЪРСКА МРЕЖА
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ
АЙ ТРЪКС ЕАД – ул. „Околовръстен път” 454, Казичене 1532 София; +359 2 9767 195; +359 893 318 150; office@itrucks.bg
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – СОФИЯ – ул. „Околовръстен път” 757, 1360 София; Търговски отдел: +359 2 8100 217; +359 2 8100 219; +359 882 661 103; +359 882 661 104 ; Сервиз: +359 2 8100 230; +359 884 44 83 14; +359 887 20 04 30; +359 884 44 83 13;
Резервни части: +359 2 8100 258; +359 879 22 50 25; office_sofia@bulauto.com
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – ВАРНА – бул. „Владислав Варненчик” 262, 9009 Варна; Търговски отдел: +359 52 501 575; +359 886 220 626; Сервиз: +359 52 505 036; +359 888 313 242; Резервни части: +359 52 505 036; +359 885 919 006; varna@bulauto.com
БУРГАС ТРАК СЕРВИЗ ООД – ул. „Одрин” 124, 8001 Бургас; Търговски отдел: +359 888 526 234; +359 885 130 114; Сервиз: +359 889 106 581; Резервни части: +359 887 792 214; office@burgastruck.bg
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД – бул. „България” 125, 4027 Пловдив; Търговски отдел: +359 32 900 899; Сервиз и резервни части: +359 32 900 890; office@iveco-pts.com
СЕРВИЗ
АСОРТ, 95 ЕООД – бул. „Никола Петков” 20, 6009 Стара Загора; Сервиз: +359 42 65 00 20; Резервни части: +359 884 135 584, +359 878 229 241; iveco_assort95@abv.bg
БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС ООД – Централен офис: ул. „Хан Крум” 1А, 2200 Сливница
+359 727 44 123; Сервиз: ул. „Неделчо Бончев” 10, 1528 София; +359 886 28 63 97; +359 889 31 40 47; Резервни части: бул. „Сливница” 618, 1331 София; +359 2 925 25 73; +359 887 66 53 03; +359 888 08 08 38; office@btservice.info
ЕВРО СТАРС ООД – бул. „България” 310, 7009 Русе; Сервиз: +359 82 813 328; +359 888 769 398; Резервни части: +359 82 813 341; +359 88 876 88 73; service@eurostars.bg
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MAN Truck & Bus с 10 приза от ETM

На тазгодишното издание на ETM Awards MAN Truck & Bus
излязоха на върха в десет категории. От ванове и камиони до
автобуси – цялото семейство на MAN впечатли читателите,
клиентите и шофьорите. MAN eTGE, MAN Lion‘s City 12 E и MAN
eTGM спечелиха трите допълнителни категории за електрически ванове, електробуси и електрически камиони.
Новото поколение камиони се движи в бързата лента: MAN
TGX и MAN TGS излязоха на върха в категориите за транспорт
на дълги разстояния, за самосвални композиции до 32 т и за
дистрибутивен транспорт над 18 т. Lion’s City, Lion’s Intercity и
Lion’s Coach спечелиха съответно в категории градски автобус,
междуградски автобус и туристически автобус. MAN Service
Complete взе приз за обслужване на ремаркета за камиони, а
MAN Financial Services за лизинг и финансиране на покупката
на камиони.

Голяма поръчка за Nikola
Американският производител Nikola Corp. обяви, че е получил голяма поръчка за минимум 2500 тежкотоварни електрифицирани камиони за събиране на отпадъци. Поръчката е от
Republic Services – втората по големина компания за рециклиране и управление на твърди отпадъци в САЩ, която е и лидер
в индустрията при предоставянето на екологично отговорни и
устойчиви решения на своите клиенти.
Бройката може да нарасне до 5000 камиона, докато тече
срокът на договора. Доставките на тежкотоварните електрифицирани камиони за събиране на отпадъци са планирани за
2023 г., а тестовете вероятно ще започнат в началото
на 2022 г.
Според Nikola камионите ще бъдат изградени на
базата на модела Tre. Очаква се камионите за отпадъци да могат да изминават до
150 мили с едно зареждане.
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Храбрин Иванчев бе избран за председател на УС на ААП
Общото събрание на Асоциацията на автомобилните производители
и техните оторизирани представители в България (ААП) отчете дейността на управителния съвет за изтеклия
двугодишен мандат. Събранието
даде положителна оценка на председателя и членовете на УС, като отчете
усилията за: промяна в данъчното законодателство в частта на годишния
местен данък за автомобилите; разработване на анализ за състоянието
на автомобилния парк в България и
предложение на мерки за развитието му; разширяване на достъпа до данни за регистрираните ППС; организирането и провеждането на автомобилни изложения от ААП.
За председател на Управителния съвет беше избран Храбрин Иванчев – КИА Моторс България-София ООД. За членове
на УС бяха избрани Александър Бабанин – Силвър Стар Моторс
ЕАД, Александър Костадинов – Мото Пфое БГ ЕООД, Васил Баров – Ратола Корпорейшън ЕООД, Вихрен Горанчев – Опел Саутийст Юръп ЛЛС, Георги Загоров – Турботракс България ООД,
Емил Гърнев – Рено Нисан България ЕАД, Станислав Панчев –
Италия Моторс ЕООД.
Общото събрание изказа благодарност към Александър Миланов – БМВ България ЕООД за неговата дългогодишна дейност като член и председател на Управителния съвет в три последователни мандата, максимално допустими по отношение
на мандатността от устава на ААП. Изпълнителен директор на
ААП остава г-жа Татяна Груева.

Задава се Mercedes-Benz T-Class
От немският гигант
Mercedes-Benz съобщиха, че са готови със
създаването на нов
пътнически модел, базиран на платформата
на компактен ван. Новият модел ще е съобразен с нуждите на
семействата, като същевременно ще е подходящ и за активен отдих,
но и за работа. Той ще носи белезите на вановете на марката, които
покриват всички сегменти и отговарят на изискванията на клиентите
за просторен вътрешен обем и висок и комфорт. Подобно на моделът
V-Class, който е позициониран успешно в сегмента на средните пътнически ванове, Mercedes-Benz ще предложи на индивидуални клиенти от първата половина на 2022 г. и компактен пътнически ван с означение T-Class.
Като напълно нова разработка T-Class ще бъде ясно забележим
от пръв поглед като член на фамилията Mercedes-Benz и ще има неизменно типични характеристики на марката с тривърхата звезда.
Така по отношение на дизайна, стойността, безопасността и свързаността, новият автомобил ще носи изцяло ДНК-то на немската марка.
Т-класата ще отговори на нуждите на семействата и хората, ориентирани към свободното време, с атрактивно съотношение ценастойност. Широки плъзгащи се врати от двете страни на автомобила ще позволяват лесен и удобен достъп до интериора. Наред с конвенционалните задвижващи системи ще има и напълно електрически версия.
В сегмента на компактните ванове от 2012 г. Mercedes-Benz се
представя с модела Citan. През август миналата година компанията анонсира наследник на компактния градски ван за доставки, заедно с напълно електрически вариант. На базата на тази платформа ще
бъдат създадени две превозни средства Citan и T-класата – отново в
сътрудничество с Renault-Nissan-Mitsubishi.
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Нови линейки Citroёn Jumper за ВМА DB тества автономен камион MAN в жп терминал

Автомотор Корпорация достави модерно оборудвани линейки Citroën на Военномедицинска академия. Едно от най-важните
здравни заведения в страната добави към автопарка си линейки
Citroën, които ще бъдат разпределени към различни военни лечебни заведения. Автомобилите са закупени със собствени средства
и са част от обновяването на военните болници в България.
Новите линейки са изградени на базата на големия ван Citroën
Jumper. Производството и оборудването им с медицинска апаратура от най-висок клас е извършено изцяло в България от Автомотор Корпорация АД, която има дългогодишен опит в трансформацията на автомобили и е сред най-големите доставчици на линейки в страната.

Подобрете
флота си

Дъщерното
дружество на
Deutsche Bahn –
DB Intermodal започна тестове на
напълно автономен камион MAN
при осъществяване на логистични
операции с контейнери на терминала DUSS в
Улм, Германия.
По време на
тестовете, в кабината има и шофьор, за да се
осигури допълнителна безопасност при работа.
За осъществяване на тази пилотна операция е създадена специална цифрова инфраструктура. Камионът работи съвместно с контейнерните кранове, така че всички операции да могат да бъдат
тествани при реални условия. Проектът, който е озаглавен
Autonomous Innovation in Terminal Operations (ANITA) се финансира с 5,5 млн. евро от германското правителство. Партньори в създаването на автономния камион са MAN Truck &
Bus SE, производителят на компоненти Götting и Университетът за приложни науки Fresenius.

BYD проби с електрически автобуси в Германия

и отведете
горивната ефективност
на по-високо ниво

Разберете как мониторинга на горивното
потребление и налягането в гумите спомага за
оптимизиране на горивния разход.
+359 878 101577 • www.transics.com/power-up
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Най-големият производител на електрически превозни средства всвета, китайската компания BYD, започва забележителна първа доставка на електробуси за Германия.
Немските транспротни оператори BOGESTRA (BochumGelsenkirchener Straßenbahnen) и HCR (Straßenbahn HerneCastrop-Rauxel), две от водещите компании за обществен
транспорт в страната са направили съвмества поръчка за 22
електрически автобуса то модела eBuse 12, които започнаха да пристигат в Германия. За китайския производител доставката е знакова, тъй като това са първите доставки на BYD
в Германия.
Новите изцяло електрически 12-метрови автобуси eBus
12 влизат в експлоатация в германския щат Северен РейнВестфалия, по маршрут 380 в Гелзенкирхен и по маршрут 354
в Бохум. 12-метровият eBus на BYD е с капацитет до 80 пътници и осигурява пробег с едно зареждане от над 200 км.
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Безопасно взаимодействие между камиони и велосипедисти
Демонстрация на безопасно взаимодействие между камион и велосипедисти
се проведе на
старта на 67ата Международна колоездачна обиколна на България. Интерактивна демонстрация беше направена на площада пред храм-паметник Александър Невски в столицата. На място бяха показани т. нар. мъртви точки, в които има риск
велосипедистът да остане невидим за водача на тежкотоварния автомобил. Всички желаещи се качиха в кабината на камион и сами провериха директната видимост и видимостта в огледалата.
Акцията се реализира от транспортно-логистичната компания
Транспрес, която е и най-големият превозвач на велосипеди у нас. Тя
е част от международната кампания за пътна безопасност „Виждам
те. Виждаш ме.“, която стартира през 2019 година. В нея обучителите на Транспрес и Volvo Trucks показаха на над 600 български деца
къде са мъртвите точки за камионите и как да избягват рискови ситуации, когато карат колело. Инициативата се проведе в 9 училища в
8 града в страната и бе отличена в Годишните награди за пътна безопасност 2019.
Транспрес е най-големият превозвач на велосипеди у нас, като
средно годишно транспортира над 50 000 колела в и извън страната. Транспрес е логистичен партньор на 67-ата международна колоездачна обиколка на България и осигури превоза на оборудване за
състезанието.

Shell България с двама нови
търговски директори

Недко Колев (вдясно) и Николай Богданов са двамата
нови търговски директори в Shell България. Недко Колев
ще отговаря за развитието на търговската мрежа на Shell
в страната, както и за разширяването на портфолиото от
стоки и услуги в търговските обекти. Дейността на Николай Богданов ще бъде фокусирана главно върху обслужването на бизнес клиентите, като ангажиментите му ще са
насочени към горивните карти euroShell и комплексни услуги на пътя, предлагани чрез новата интуитивна модерна система Shell Fleet Hub. Двамата мениджъри са дългогодишни кадри на компанията с богат опит и експертиза –
Недко Колев е част от екипа на Shell от 2010 г., а Николай
Богданов започва кариерата си в Shell през 1995 г.

Силвър Стар внедри
видеокомуникация с клиентите
Силвър
Стар започна внедряването на нова
услуга за дигитална комуникация с
клиентите. Те
ще получават
по електронна поща и на
SMS персонален видеооглед на автомобила, заснет чрез
приложението StarView” на Mercedes-Benz. Дилърът внедрява услугата, с цел да улесни своите клиенти в комуникацията с екипите по продажба и следпродажбено обслужване. Видеата ще бъдат индивидуално заснемани
за всеки клиент и автомобил от неговия личен механик
или консултант. За технически преглед при открит проблем или след завършване на ремонта собствениците на
Mercedes-Benz ще могат само с един клик да прегледат
направеното видео. Платформата им позволява също да
одобрят ремонта на техния автомобил чрез изпратения
линк на техния мейл или телефон или да си запишат час
за следващо посещение на сервиз.
Приложението ще бъде използвано и от търговските екипи на дистрибутора, които ще могат в дигитална
среда да презентират наличните в шоурумите модели на
Mercedes-Benz и техните характеристики. Първоначално
услугата се внедреява в дилърството и сервизния център
в София, след което и в останалите локации на Силвър
Стар в страната.
Вижте всички новини на www.kamioni.bg K
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Уникален DAF XF Super Space Cab
Celebration Edition за Хонетра ЕООД
Турботракс България
ООД, официален
дилър на DAF за
България, достави
на транспортната
компания Хонетра
ЕООД уникален
юбилеен влекач DAF
XF Super Space Cab
Celebration Edition. От
лимитираната серия,
създадена по повод на
250-хилядната Super
Space Cab, холандският
производител е
произвел само 100
броя през 2020 г.

О

ABSTRACT IN ENGLISH

Unique DAF XF Super
Space Cab Celebration
Edition for Honetra Ltd.
Turbotrucks Bulgaria Ltd., official DAF dealer for Bulgaria,
delivered to the transport company Honetra Ltd. a unique
tractor DAF XF Super Space
Cab Celebration Edition.

тговорът на въпроса, как да се създаде
максимален комфорт за водача, довежда до създаването на DAF 3300 Space Cab
през далечната 1988 г. През 1994 г. DAF Trucks NV
представи на пазара своята най-голяма кабина
Super Space Cab, с която постави началото на нов
стандарт на живот и лукс за нейните шофьори.
Почти 26 години по-късно Super Space Cab
все още е водеща икона в света на транспорта
и оправдава всички очаквания за мотивация на
шофьорите. Флагманът на DAF Trucks NV е незаменим на пътя и паркингите.
Идеален за работа и почивка. Super Space Cab
издържа на много кризи в транспортния сектор
и затова DAF Trucks NV реши по случай 250 000
произведени бройки Super Space кабини да направи юбилейна серия. Юбилейното издание е с
най-висок клас на оборудване и уникално брандиране от завода. Ето някои от основните екстри:
)) Пълен аеродинамичен комплект спойлери.
)) Пълен комплект LED светлини – интериорни,
дневни, основни и задни.
)) Комбинирани фарове за мъгла и завиване, интегрирани в бронята със защитни стъкла от нечупливо покритие Лексан.
)) DAF Connect – фабрична телематика.
)) Predictive Cruse Control и всички системи за
безопасно и икономично управление.

септември 2020

)) Най-висок

клас на тапициране и декорация в
интериора на кабината. Кожена тапицерия на
вратите, Exclusive. Кожен волан с тапицерия
Exclusive. Цвят на вътрешната тапицерия на кабината Exclusive. Декорация на интериора на
кабината Argenta – с алуминиев изглед.
)) Най-висок клас на суперлуксозни кожени седалки за шофьорите в кабината Xtra Leather
Air. Те са с пневматично окачване, подгряване
и активна вентилация, с тапицерия Exclusive от
мека кожа с двойни шевове като акценти.
)) Основно легло с Xtra Comfort матрак, дебелина 150 мм. С монтирани под него два полезни обема, тип чекмедже: 43 л хладилник и 65
л шкаф.
)) Система за следене на налягането в гумите.
)) Системата за наблюдение на енергията на акумулатора измерва напреженията, тока и температурата и извежда информация за състоянието на заряда. Когато заряда на акумулатора е критичен, се показва предупреждение, за
да се избегне аварийна ситуация на пътя.
)) Нощно заключване от DAF.
)) Дизелов двигател тип PACCAR MX-13.390: 12.9
литра, 6-цилиндров редови, 4 клапана на цилиндър. Максимална мощност 390 kW (530
к.с.) при 1675 оборота в минута, въртящ момент 2500 Нм при 1000–1400 оборота в мину-

НОВО В BG » УНИКАЛЕН DAF XF SUPER SPACE CAB ... ЗА ХОНЕТРА ЕООД
та. Максимален въртящ момент (само на 12-та
предавка) от 2600 Нм при 1000–1400 оборота
в минута.
)) ZF Интардер – хидродинамична забавяща спирачка, интегрирана в скоростната кутия. Максимална спирачна мощност 500 kW.
)) Алуминиеви горивни резервоари с интегрирано стъпало, 845 + 590 л, височина 620 mm.
)) Удължен сервизен интервал до 200 000 км.
Кабината на DAF XF Super Space Cab е идеално място за работа, живот, почивка и ползотворен сън на всеки водач, което отдавна е признато от шофьорите по света. Тя е ергономична, красиво декорирана и изключително просторна. Вътрешният обем е не по-малко от 12,6 м3, което я
прави най-обемната на пазара на влекачите.
XF Super Space Cab предлага впечатляваща вътрешна височина от 2,25 м и най-малко от
925 л място за съхранение на багаж. Снабдена е
с две удобни легла, като долното е с ширина 81
см и дължина 2,1 м и стандартно се предлага с
дълбок матрак. Затова не е случайно, че половината от всички DAF XF по пътищата са оборудвани със Super Space Cab.
Хонетра ЕООД стартира дейност през 2016
г. Към момента компанията предлага успешно транспорт и спедиция на товари в страната
и чужбина. Съобразявайки се с изискванията на
пазара, компанията инвестира в закупуването на
все по-висок клас превозни средства и модернизиране на парка от тежкотоварни автомобили, от
което пряко зависи дейността ѝ. Основната цел
е постигане на качествено, бързо и гъвкаво из-

От началото на своето
развитие Хонетра
избира да работи с
марката DAF

Кабината на DAF XF
Super Space Cab е
идеално място за
работа, живот, почивка
и ползотворен сън на
всеки водач
пълнение на транспортните задачи с фокус върху максималната удовлетвореност на
клиентите.
От началото на своето развитие Хонетра избира да работи с марката DAF поради надеждността на тези автомобили, ниските експлоатационни разходи и
не на последно място e
комфортът, който кабината на DAF предлага на
водача. K

септември 2020

13

14

ДОСТАВКИ

CTE Трейлърс България
осъществи ключови доставки
8 нови контейнеровозни
полуремаркета D-TEC

5 тежковозни
полуремаркета MAX TRAILER

Летните месеци обикновено не са особено активни за бизнеса,
специално тази година във връзка със ситуацията с COVID-19 и
влошената икономическа обстановка. Въпреки това обаче има и фирми,
които успяват да осъществят продажби на нова техника. Една от тях е CTE
Трейлърс България, която достави специализирани полуремаркета на
две ключови български компании – Бон Марин Холдинг АД и Грома Холд
ЕООД. Ето и подробностите
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ДОСТАВКИ » CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ОСЪЩЕСТВИ КЛЮЧОВИ ДОСТАВКИ

О

ще в началото на лятото CTE Трейлърс
България достави 8 нови контейнеровозни полуремаркета D-TEC Flexitrailer
Light&Strong (S-line) за изпълнение на транспортни релации за всякакви вариации контейнери. Доставката е за Бон Марин Холдинг АД, която не за първи път се доверява на доставчика от
Пловдив.
А през август CTE Трейлърс България осъществи и първата си доставка към Европейски
Пътища АД от гр. Пловдив, която е част от холдинговото дружество Грома Холд ЕООД (бившата Агромах).
Най-голямата инфраструктурна компания за
поддръжка и строеж на автомагистрали и пъти-

ща в България избра да обнови парка си с 5 броя
тежковозни полуремаркета за превози на тежки строителни машини и друга специализирана
техника. Тежковозните полуремаркета са от MAX
TRAILER, която е част от групата на Faymonville
Group.
Доставени са:
)) 2 броя 5-осни MAX100 тежковозни полуремаркета с ниска товарна платформа с двойно сгъваеми хидравлични рампи и с възможност на
разтягане по дължина и ширина;
)) 1 брой 3-осно MAX100 тежковозно полуремарке с единични хидравлични рампи;
)) 2 броя ремаркета MAX600 4-осни с единични
хидравлични рампи. K

ABSTRACT IN ENGLISH

CTE Trailers Bulgaria
with Key Deliveries
Summertime is usually not
very active for businesses, especially with the current COVID-19 situation and the deteriorating economic conditions.
Despite the above there are
companies which manage to
sell new equipment. Among
them is CTE Trailers Bulgaria which made deliveries to
two key Bulgarian companies
– Bon Marine Holding AD and
Groma Hold EOOD.

Георги Балтов, търговски директор
на CTE Трейлърс България,
връчва документацията на
представителите на Бон Марин
Холдинг АД и Грома Холд ЕООД

3-, 4- и 5-осни платформи за
превоз на тежки товари

септември 2020
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Над 50% спад при регистрациите
на нови камиони през 2020 г.
1110 нови тежки камиона от категория N3 (над 12 т) са регистрирани в България за първите 7
месеца на 2020 г., сочи официалната статистика на МВР
Регистрации на нови МПС от кат. N2 и N3 в
периода 1 януари – 31 юли 2020 г.		
Марка
Volvo Trucks
DAF
RenaultTrucks
Scania
MAN
Mercedes–Benz
IVECO
Ford
Faun
Fuso
Isuzu
Volkswagen
Общо

N2
–
–
2
–
9
7
20
4
–
3
1
1
47

N3
265
241
150
127
116
115
67
21
8
–
–
–
1110

Регистрации на нови влекачи за периода
1 януари – 31 юли 2020 г.
Volvo Trucks
DAF
Renault Trucks
Scania
Mercedes-Benz
IVECO
MAN
Ford Trucks
Общо

248
237
139
105
84
46
40
10
909

ABSTRACT IN ENGLISH

Over 50% Drop for
New Truck Registrations in 2020
1,110 new heavy trucks category N3 (over 12
tons) were registered in Bulgaria for the first 7
months of 2020. Compared to the same period of last year in that category, the decrease is
1,143 units, or 50.73%. The new registrations
in the category N2 (from 3.5 to 12 tons) are
47. A total of 2,763 new light commercial vehicles of categories N1 and N2 have been registered for the first 7 months of 2020, according to the statistics of Ministry of Interior, and
778 new trailers and semi-trailers in the heaviest category O4.
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анните показват, че в сравнение
със същия период на миналата
година, когато са били регистрирани рекордните 2253 товарни превозни
средства в категорията над 12 т, спадът е
с 1143 броя или 50,73%. 47 са новите регистрации в по-леката категория N2 (от
3,5 до 12 т), но в нея с оглед на това, което предлагат отделните марки, попадат
и много от големите ванове, а реалната
бройка на леките камиони със сигурност
е под 20.
В статистиката на МВР за новите регистрации по вид превозни средства е
отчетено, че за първите 7 месеца на 2020
г. на пътя в България са пуснати 909 нови
влекача, докато преди година бройката е
била 1916, като тук спадът е 52,6%.
Спадът на новите регистрации е обясним с оглед на неимоверната стагнация
заради кризата с коронавируса и задаващите се регулации на Пакет Мобилност.
Все пак на българския пазар на камиони се забелязва известно раздвижване. След като за полугодието на 2020 г.
бяха регистрирани едва 918 тежки камиона, към тази бройка през юли са добавени още 182 нови превозни средства.
Статистиката на МВР показва, че през
юни 2020 г. на българския пазар са пуснати 161 нови тежки камиона срещу едва
70 за предходния месец май.
Като цяло през 2020 пазарен лидер
при тежките камиони продължава да
бъде Volvo Trucks – вече с 265 регистрации. Шведската марка е следвана плътно от традиционно силната в сегмента холандска марка DAF с 241 регистрации. А френските братовчеди на Volvo от
Renault Trucks са трети със 150 нови камиона.
При влекачите челната тройка е в същия вид, като бройките са съответно –
248, 237 и 139.

И 2763 нови лекотоварни
автомобила
2763 нови лекотоварни автомобила
са регистрирани в България през първите 7 месеца на 2020 г., сочи статистиката на МВР. През за месец юли в България са пуснати 429 нови лекотоварни автомобила, след като за полугодието регистрациите бяха 2334. В бройката вли-

зат автомобилите за работа от категория
N2 и категория N1.
Категория N2 включва превозни средства за превоз на товари с допустима
максимална маса от 3,5 до 12 т, като в
нея, освен че преобладават най-големите ванове, се включват и някои от леките камиони.
В по-леката категория N1 са всички
превозни средства за превоз на товари
с допустима максимална маса до 3,5 т.
В нея попадат леките версии на големите ванове, средните и компактни ванове,
микровановете и пикапите, но и редица
леки автомобили, предимно от категорията на SUV, които производителите са хомологирали като товарни.
В по-тежката категория N2 регистрациите от януари до юли са едва 47, като
през последния месец са се увеличили
само с две. Преглед на представените
марки показва, че тук традиционно найсилно е присъствието на IVECO. В тази
категория обаче отново има рязък спад.
След като за първите 4 месеца на годината – до края на април, регистрациите
в нея бяха едва 25, а след това през май
и юни почти се удвоиха, а през юли отново се сринаха.
Така или иначе представянето на сегмента N2 у нас в последно време не е
особено силно, след като и за първите 6
месеца на 2019 г. регистрациите бяха от
същия порядък.
В категория N1 за полугодието регистрираните нови превозни средства
бяха 2289. С новите регистрации през
юли бройката вече е 2716 или за месец
са пуснати 427 нови лекотоварни автомобила.
Тук, в леката категория, и като цяло
в лекотоварния сегмент, отново, както и през миналата година, безапелационен лидер продължава да е Dacia, а
братовчедите от Renault следват румънската марка. При N1 може да се говори
за леко нарастване на темповете на регистрация на нови автомобили или поне
за връщането им на нивата от месеците
преди пандемията, след като за първата третина от 2020 г. новорегистрираните товарни автомобили N1 са били 1613,
а през следващите месеци са добавени
още 1103 броя.
Не бива да се забравя обаче, че част
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от бройката са типични леки автомобили, за което говори присъствието в статистиката на марки като
BMW и Audi.
Като цяло обаче пазарът на лекотоварни автомобили продължава да
е свит, за което говори и съпоставката с 2019 г., когато само за първото полугодие регистрациите на нови
автомобили в общо в категориите
N1 и N2 са били доста над 4000.

778 нови ремаркета
778 нови ремаркета и полуремаркета от най-тежката категория
О4 са регистрирани в България за
първите 7 месеца на 2020 г., показва официалната статистика на МВР.
Данните сочат, че стагнацията на
пазара на ремаркета и полуремаркета продължава, след като през
юли 2020 г. към регистрираните
за първото полугодие 653 превозни средства от кат. О4 са добавени
едва 125 нови ремаркета и полуремаркета. Въпреки това българските
вносители на прикачен състав успяват да поддържат прилични нива на
доставките.
За сравнение през първите 7 месеца на 2019 г. са били регистрирани 1094 нови ремаркета и полуремаркета. На тази база имаме спад
от 316 броя. В процентно изражение това прави 28,9%, което е доста по-малко от спадът при камионите – над 50%. В същото време –
през юни 2020 г. бяха регистрирани
161 нови ремаркета и полуремаркета, но през май бройката бе едва 60.
Статистиката по марки за януари-юли има обичайния си лидер –
Schmitz Cargobull с 403 доставки,
следват Wielton със 103 броя, Kögel и
Krone с по 36 и Schwarzmüller с 25. В
челото на класацията са и Meiller-21,
Berger-20 и MEGA Trailers-18. K

Регистрации на нови ремаркета, кат. О4 за периода 1 януари – 31 юли 2020 г.
Schmitz Cargobull
Wielton
Kögel
Krone
Schwarzmüller
Meiller
Berger
MEGA Trailers
Chereau
Käsbohrer
Stas
Benalu
D-Tec
Zasław
Metsan
Özgül
Spitzer
VECA
Cangüller
Bull Trailers

LAG
Van Hool
FGM
Fliegl
Frigo
Kraker
Lecitrailer
Lider Trailer
Ozsan
Rolfo
Talson
Eurotank
Gofa
Janmil
Knapen Trailers
Lohr
Menci
OZ Trailers
Други
Общо

403
103
36
36
25
21
20
18
12
12
9
7
6
6
5
5
4
4
4
3

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
8
778

Регистрации на нови МПС от кат. N1 и N2 в периода 1 януари – 31 юли 2020 г.
Марка
Audi
BMW
Citroën
Dacia
FIAT
Ford
Fuso
Great Wall
Hyundai
Isuzu
IVECO
Mahindra
MAN

N1
1
7
196
800
66
202
2
21
7
8
146
1
10

N2
0
0
0
0
0
4
3
0
0
1
20
0
9

Марка
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Škoda
SsangYong
Toyota
Volkswagen
УАЗ
Общо

N1
66
24
16
52
260
530
1
2
113
181
4
2716

септември 2020

N2
7
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
47
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Михаел Шефнер, управител на Данюбтрак България:

Новият IVECO S-WAY
Natural Power в България
ABSTRACT IN ENGLISH

New IVECO S-WAY
Natural Power in Bulgaria
Michael Schäffner,
Managing Director
DanubeTruck Bulgaria
DanubeTruck Bulgaria Ltd. is the importer of IVECO brand for Bulgarian market
with the network of authorized sales
and service partners. The company has
been active for three years and now for
the first time KAMIONI talks to its Managing Director Michael Schäffner about
the highlights of the company's activities
and its strategy in relation to COVID-19.

Данюбтрак България е вносител на марката IVECO за българския пазар
с мрежа от оторизирани продажбени и сервизни партньори. Фирмата е
активна вече три години и сега за първи път КАМИОНИ разговаря с нейния
управител Михаел Шефнер за акцентите в дейността на фирмата и за
стратегията ѝ във връзка с Covid-19
– Г-н Шефнер, каква е ролята на Данюбтрак България като оторизиран дистрибутор
на IVECO и каква е равносметката ви за трите
години на българския пазар?
– Първата цел на Данюбтрак България беше
просто да продължим всички дейности, които са
били изпълнявани по един добър начин от пре-
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дишното Представителство на IVECO в България с цел да осъществим пълна приемственост
в работата с възможно най-малко смущения. В
същото време търсихме области, в които преценихме, че са необходими подобрения. Така че:
)) инвестирахме в маркетинг, за да подсилим
имиджа на марката,
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)) предизвикахме

дилърската мрежа да
работи в съответствие с международните стандарти за дилъри, за да предоставим по-добро обслужване на клиентите,
)) улеснихме процесите на комуникация
между дилърската мрежа и IVECO като
производител, за да оптимизираме
ефективността,
)) инвестирахме в обучение на търговците
при дилърите, за да се повишат знанията
и уменията им в различни области
)) и продължаваме да развиваме всичко
това и много други неща..
Работим върху детайлите, които често
се губят, и смятам, че промяната е видима.
Тъй като Данюбтрак България действа само по дефиниция като офис на вносител, в миналото не искахме да вдигаме
голям шум относно тази промяна в стратегията на IVECO, а именно, че има вно-

сител, намиращ се в страната, вместо дъщерно дружество, управлявано директно
от централата в Италия. Има обаче полза
от това да бъдем по-близо до пазара, защото така можем да отговорим на нуждите му по-бързо и често по по-добър начин.
Също толкова важно е, че можем да обясним нуждите на пазара така, че те да бъдат
чути от производителя и той, от своя страна, да отговори адекватно на тях. Пазарите в Европейския съюз са много различни
един от друг и имат специфични особености. Затова е необходимо да сме сигурни,
че дилърите и клиентите ни получават точните отговори на техните искания.
Данюбтрак България няма цел или задача да продава директно на клиентите, нито
да извършва каквито и да било следпродажбени дейности. Организираме мрежа
от силни дилъри, които отговарят за про-

дажбите и следпродажбеното обслужване,
за да бъдем още по-близо до клиентите във
всички региони на пазара.
Тази концепция, която следваме от 2017
г. досега, позволи значително да се увеличи броят на продаваните автомобили във
всички сегменти. Увеличаването на обема продажби носи повече печалба както за
дилърите, така и за производителя и това е
най-добрата ни мотивация за всичко, което правим. Защото всички участващи страни имат полза.
– Как е организирана мрежата от дилъри в България? Всички дилъри ли са
с еднакви права, или има специфики в
тяхната дейност? Кои са оторизираните сервизи на IVECO в България?
– В момента имаме 4 оторизирани пълни дилъри, покриващи продажбите и след-

„Флагманът в гамата
на IVECO е новият
IVECO S-Way. Този
камион е специално
проектиран за превози
на дълги разстояния и се
предлага в конфигурация
и с множество двигатели
Natural Power, работещи
с природен газ.“
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„Организираме мрежа
от силни дилъри,
които отговарят
за продажбите и
следпродажбеното
обслужване,
за да бъдем още
по-близо до
клиентите във
всички региони на
пазара.“

продажбеното обслужване – Булавто България
(София и Варна), Пълдин Транс Сервиз (Пловдив), Бургас Трак Сервиз (Бургас) и Ай Тръкс,
част от Евромаркет Груп (София). Освен това
имаме и дилъри за сервизно обслужване, за да
отговорим по-добре на нуждите за ремонт и поддръжка на нашите клиенти. Това са: Балгериън
Трак Сървис (София), Асорт 95 (Стара Загора) и
Евро Старс (Русе). Всички тези партньори са на
разположение за всякакви гаранционни и извънгаранционни ремонти и поддръжка на автомобили IVECO. Те имат напълно обучени и сертифицирани механици за извършване на услуги с найдобро качество и във възможно най-кратки срокове, за да гарантират, че нашите клиенти могат
да използват автомобилите си по един оптимален начин.
Нашите дилъри имат на склад превозни средства, за да осигурят възможно най-кратки срокове за доставка. Ако преди да вземе решение
за покупка, клиентът иска да тества ново превозно средство, ние заедно с нашите дилъри предлагаме възможността той да използва безплатно за определен период от време някой от нашите демонстрационни автомобили. Идеята е да му
помогнем да оцени предимствата на продукта в
сравнение с подобен конкурентен продукт. Това
е специална услуга, която също е създадена след
основаването на Данюбтрак България.
– На кои продукти на IVECO разчитате наймного на българския пазар и защо?
– „Бестселърът“ в гамата за търговски превозни средства IVECO безспорно е Daily. Този продукт е на пазара повече от 40 години и всички поколения на този автомобил могат да се срещнат
на българския пазар. През годините Daily е задал
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много еталони по отношение на надеждността и
остатъчната стойност. Клиентите ценят особено
съотношението „цена-качество“, което този автомобил предлага. Гамата на Daily е много широка – 2,3- и 3,0-литрови двигатели, товарни ванове с капацитет от 7,3 м3 до почти 20 м3, обща маса
от 3,5 до 7 тона за ванове и шаси-кабини с множество различни спецификации. Тези автомобили имат всички съвременни средства за подпомагане на водача и за комуникация като Advanced
Driver Assistance System, Advanced Emergency
Braking System и City Brake PRO, Queue Assist,
Adaptive Cruise Control, ProActive Lane Keeping
Assist, Crosswind Assist, Electric Parking Brake, LED
Lights, City Mode, Hill Descent Control, Traction Plus
и много други най-модерни функции, за да подкрепят водачите и да направят доставката на стоки възможно най-лесна.
Флагманът в гамата на IVECO е новият IVECO
S-Way. Този автомобил е специално проектиран
за превози на дълги разстояния и се предлага в
конфигурация и с множество двигатели Natural
Power, работещи с природен газ. IVECO има дълга история в разработването на двигатели както за сгъстен природен газ (CNG), така и за втечнен природен газ (LNG). Опитът на IVECO от повече от 20 години вече се изплаща, тъй като търсенето на камиони с „по-зелени“ емисии става
все по-голямо.
Новият модел IVECO S-WAY запазва най-доброто от предходните поколения и предлага
нова кабина, специално проектирана за нуждите на водача. В условията на ожесточена конкуренция логистичните оператори се нуждаят от
максимално полезно време за работа, ефективност и производителност за своите автопаркове. Новият IVECO S-WAY отговаря перфектно на
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това изискване, като предоставя ненадминат пакет от функции и услуги, разработен със специално внимание към водача, устойчивостта и новото, разширено ниво на свързаност, насочено
към намаляване на общата цена за притежание.
Този модел е нещо повече от продукт: той предлага бизнес модел, включващ целия експлоатационен цикъл на автомобила, и помага на клиентите на IVECO да задоволят изискванията на
своите клиенти.
И не на последно място – IVECO Trakker. Моделите от гамата Trakker, предлагат продуктивност и надеждност в екстремни условия. Trakker
е проектиран да работи при всякакви метеорологични условия и на всички типове терени – от
асфалтирани улици до тежки off-road условия,
при изключителна безопасност, комфорт и продуктивност. Благодарение на характеристиките,
които предлага, и на широката гама от варианти
новият IVECO Trakker е правилният автомобил за
всяка мисия.
– Каква е стратегията на IVECO и Данюбтрак България в сегашната ситуация с
Covid-19? Кога и как според вас пазарът ще
се възстанови на нивата от преди Covid-19?
– Мисля, че никой не може да отговори със сигурност на въпроса, кога и как пазарът ще се върне на нивата от преди Covid-19. Съжаляваме за
всички болки, които тази пандемия причини на
семейства по целия свят. Политиците и лекарите навсякъде се опитват да позволят на икономиката да продължи с възможно най-добрата стабилност и в същото време да се защитят хората.

Основната отговорност на всеки човек е да бъде
дисциплиниран и да спазва по-скоро физическа дистанция, отколкото социална. Нуждаем се
от общество около нас, имаме нужда от взаимодействие с други хора, от някой, с когото да разговаряме, да споделяме идеи, усмивка, насърчение, имаме нужда да знаем, че някой се интересува от нас, но... с необходимото разстояние и
протекция един към друг.
Икономиката в България се задържа на по-високо ниво, отколкото в други европейски страни,
тъй като мерките не бяха толкова строги през
първата вълна от разпространението на вируса. Най-новото развитие на ситуацията показва,
че човечеството не е приключило с тази заплаха
за здравето и докато няма налично надеждно лекарство, икономиката ще крета и трябва да се очаква, че ще бъде под нивото, с което сме свикнали. Като се има предвид информацията за развитието на разработването на ваксина, можем да
очакваме евентуален пробив през второто тримесечие на 2021 г. Можем да предположим, че
бизнесът ще се подобрява с бавни темпове дотогава, защото на пазара ще има търсене, което
се нуждае да бъде удовлетворено, но не на същото ниво както преди. Ние също зависим от производствения капацитет на други страни в Европа
и от това, как се развива пандемичният сценарий
там, но оставаме оптимисти и смятаме, че трябва да бъде възможно пълно възстановяване през
следващите 12–18 месеца. K

„...оставаме
оптимисти и
смятаме, че трябва
да бъде възможно
пълно възстановяване
през следващите
12–18 месеца.“

Въпросите зададе
Снежина БАДЖЕВА

• 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
Специална оферта при
поръчка на UTA One®:
без такса услуга и
такса инициализация
до 31.12.2020
Тел: +
 359 887 332 577,
+359 879 194 496,
+359 878 569 019
contact.bulgaria@uta.bg
www.uta.bg

UTA One®
Едно решение за
Европа без граници
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Trucks 2020
This year will understandably not
sport a lot of premieres and new
models. Exceptions came from
MAN with the launching of its new
range in February, and from Volvo at the beginning of March but
the Swedish manufacturer postponed production for 2021. Nevertheless recent years saw a lot of innovations and improvements in the
trucks of all manufacturers, especially with the introduction of Euro
6d as well as the new possibilities
for connectivity and auxiliary systems. That‘s why Snejina Badjeva,
member of the International Truck
of the Year jury, makes a brief overview of what the manufacturers
presently offer, and recaps recent
innovations made by them.

Разбираемо през тази година няма изобилие от премиери и нови модели.
Изключение направиха MAN с обявяването на новата си гама през февруари
и Volvo в началото на март, но шведският производител отложи старта на
производството за догодина. Все пак обаче през последните години се
случиха много промени и подобрения в камионите на всички производители,
особено с навлизането на Евро-6d и новите възможности за свързаност и
помощни системи. Затова Снежина Баджева, член на журито Международен
камион на годината, прави кратък обзор какво предлагат в момента
производителите на камиони, и припомня кой, кога и какви новости е внедрил
DAF
DAF представи най-новата промяна на моделите си CF/XF през пролетта на 2017 г. ПромеФлагманът XF

септември 2020

ните във външния вид бяха козметични, но доведоха до по-фина настройка на аеродинамиката. Интериорът беше леко подобрен – по-добра
визия на панела с инструменти, усъвършенствани климатична инсталация и осветление. Акцентът върху промените беше върху силовата линия.
Това доведе до много добро управление и нисък
разход и логично нидерландската марка спечели
наградата Камион на годината 2018 г.
Цялата гама от двигателите беше с по-високи мощности и увеличени максимални въртящи
моменти. Голямо е разнообразието от двигатели, с които могат да се конфигурират моделите в
средната гама CF – със 7-, 11- и 13-литрови мотори, които предлагат максимална мощност от
234 до 530 к.с и въртящи моменти от 900 до 2500
Нм. Тежкият клас XF се задвижва от шестцилиндрови двигатели Paccar MX-11 и MX-13 – характерното за тях е, че постигат максимален въртящ
момент при ниски обороти – около 900 об./мин.
При 13-литровите агрегати се въведе нов турбокомпресор и нов разпределителен вал.
Промените включваха нова предавателна
кутия ZF Traxon, по-компактна система за обработка на отработените газове, нови въздуховоди, подобрения в управлението на въздуха, маслото, охлаждащата течност и кормилната помпа. Въведоха се и нови числа на главното предаване.
Първата вълна от влекачи за транспорт на
дълги разстояния бе последвана от и от превозни средства за строителството. Производителят от Айндховен от години има отличен бизнес с
влекачи и сега иска да разшири пазарния си дял
в областта на камионите за строителството. Гамата за строителството на DAF започва от лекотоварните модели LF, минава през голямо разнообразие от модели CF и стига до влекач XF FTM
8x4, който може да тегли козпозиция с обща маса
до 120 тона. През миналата година DAF представи и нови предни и задни мостове и нови колесни комбинации. Предлага се доста широк набор
от тандемни мостове – 19-тонни без редукция в

ОБЗОР » КАМИОНИТЕ НА 2020 ГОДИНА 23

2020 година
Гама CF

главините, 21- и 26-тонни с редукция, с дискови или барабанни спирачки, с въздушно окачване или листови ресори. Интересна идея беше и
по-евтиният вариант LF в 7,5-тонна версия с малък 3,8-литров четирицилиндров двигател и ме-

Гама LF

ханична предавателна кутия, който също бе пуснат на пазара през 2017 г.
Накратко гамата на DAF е много разнообразна, а напоследък включва и новите електрически
варианти LF и CF Electric.

Ford Trucks
Премиерата на F-MAX – новия влекач на Ford Trucks
за превози на дълги разстояния, се състоя през септември 2018 г. и моделът веднага спечели наградата Международен камион на годината за 2019 г. F-MAX е изцяло нов и в него всичко е различно в сравнение с предишните камиони Ford. Новата кабина осигурява удобство
и комфорт – тя е широка 2,5 м, има равен под и вътрешната ѝ височина е 2,16 м. Разполага с огромни багажни
отделения, включително и на задната стена на кабината, всичко е лесно и достъпно за водача, контролното
табло е елегантно, а панелът с инструменти е ясен и информативен. Силовата линия се състои от 12,7-литровия двигател Ecotorq с мощност 500 к.с. и максимален
въртящ момент 2500 Нм, който работи тихо и в много
добър синхрон с 12-степенната предавателна кутия ZF
Traxon. Задният мост е собствена разработка на фирмата. Числото на главното предаване е 2,64. Системата
MAXCruise е част от стандартния пакет и включва функции като Eco-Roll, адаптивен круиз контрол АСС и GPSбазирания Predictive Cruise Control (система за управление на двигателния тракт съобразно с терена).
Шаси-кабини
за различни
приложения

Новият влекач F-MAX
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Същевременно Ford Trucks продължава да
предлага и камионите от предишните си поколения, които включват влекачи и камиони тип
шаси-кабини. При тях разнообразието от кабини и двигатели е по-голямо. По отношение на
двигателите се предлагат: 9-литров Ecotorq с
мощност 330 к.с. и 12,7-литров с мощности 420
и 480 к.с. Кабините са общо 6 варианта – дневна, спална с легло и нисък покрив, спална с 2
легла и висок покрив, спална с две легла и екстра висок покрив, кабина за екипажи. Моделите от предишните поколение на Ford Trucks намират широко приложение с различни видове
настройки като комунални, хладилни, пожарни
и много други, а също и в строителството като
самосвали и бетоновози. Максимално допустимите маси са от 18 до 41 тона с богато разнообразие от колесни формули – 4х2, 6х2, 6х4 и 8х4,
и междуосови разстояния – от 3800 до 6000 мм.

Серия за
строителството

IVECO
През лятото на 2019 г. се състоя премиерата на новия модел на Iveco за превози на дълги разстояния, като S-Way замени Stralis. Новостите в S-Way са в три посоки – обновена кабина, повишено качество при производството и въвеждане на нови технологии за свързаност. Фокусът при разработката на новия модел са удобството и привлекателността на автомобила за
водачите. Кабината определено е по-просторна
Флагманът S-Way

и изглежда по-внушителна, новопроектираният покрив осигурява височина от 2,15 м в центъра на най-голямата кабина. По-удобни седалки
с повече възможности за нагласяване, по-добри
матраци на леглата, по-големи багажни отделения, вътрешно осветление с LED лампи – това са
само някои детайли от новата по-удобна среда
за водачите. S-Way е с нов комуникационен модул, който събира, обработва и обменя данни в
реално време, благодарение на което се предлагат нови пакети решения и услуги под общото наименование My Iveco Way Solution – Smart
Connectivity Pack, който включва използването
на 4 безплатни функции, и Premium Offer.
Силовата линия не е нова, но тя беше многократно усъвършенствана през годините. В дизеловите варианти се вграждат двигателите
Cursor – 9-, 11- и 13-литрови с мощности в интервала от 330 до 570 к.с. Интересен факт е, че
мощностите не се припокриват, както при други
производители – Cursor 11 осигурява 420, 460 и
480 к.с., а Cursor 13 е за по-големите мощности
– 510 и 570 к.с.
Daily

Eurocargo
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Iveco е лидерът в разработката на двигатели, работещи с природен газ, с повече от 20-годишен опит. Силна оферта на италианския производител са камионите, задвижвани с газ –
сгъстен CNG и втечнен LNG, които се предлагат с двигатели Natural Power – 9- и 13-литрови
с мощности в интервала от 270 до 460 к.с.
Гамата X-Way с приложения както за транспортния, така и за строителния бизнес се появи на пазара още през 2017 г. и в края на 2019 г.
също беше оборудвана с новите кабини. Trakker
– доказаният специалист на Iveco по всякакви терени с версии 4x4, 6x6 или 8x8, вероятно
скоро ще бъде T-Way. Този сегмент се допълва
и от „класиката в жанра“ Eurocargo – за дистрибуция, комунални превозни средства, а във вариант 4x4 също може да бъде използван и в сегмента на строителството.
Iveco e един от производителите на превозни
средства за работа, които предлагат пълна гама
автомобили – от ванове до най-тежкия сегмент.
Бестселърът на българския пазар е Daily с много
широка гама – 2,3- и 3,0-литрови двигатели, товарни ванове с капацитет от 7,3 м3 до почти 20 м3,
обща маса от 3,5 до 7 тона за ванове и шаси-кабини с множество различни спецификации.

MAN
MAN започна 2020 г. с най-голямата си премиера в последните 20 години – обнови цялата си
гама наведнъж – моделите от сериите TGL, TGM,
TGS и TGX с допустима максимална маса от 7,5
до 41 тона. Новите модели идват с 8 различни
кабини с нов дизайн, подобрена аеродинамика,
оптимизирана силова линия и многобройни иновации както отвътре, така и отвън, включително
нови огледала, нови помощни системи и дигитално контролно табло. Гамата двигатели предлага избор от три серии: малките 9-литрови D15,
които замениха предишните 10,5-литрови двигатели, класическия D26 с мощности в интервала от 430 до 510 к.с. и „тежката кавалерия“ D38
с максимална мощност до 640 к.с. Всички мотори са модернизирани и в комбинация с оптимизирани двигателни мостове, подобрена аеродинамика и нова GPS-базирана система за круиз
контрол се очаква новите MAN-ове да имат много добра горивна ефективност.
Новото контролно табло впечатлява с удобството и функционалността си, двата цифрови дисплея на него са кристално ясни, паркинг
спирачката вече е електронна и е позиционирана на контролното табло. Изборът на функциите от менютата става чрез удобния смарт селектор – важна част от новостите в интериора на
новия MAN.
Като част от групата Traton в новите MAN-ове
може да се забележат елементи на влияние от
Scania – част от същата група. Управлението на
предавките става от лостче вдясно от волана, а
предавателните механизми са както традиционните ZF, така и този на Scania, но управлението и
съчетаването на работата му с двигателя и силовата линия е изпълнено от MAN.
Електрическата и електронната архитектура
са изцяло нови с централизирано управление от
модерен компютър. И на тази база вече съществуващите помощни системи за водача работят
доста по-ефективно и се допълват една друга.

CNG и LNG

X-Way

През следващите месеци ще се появят и новите модели, предназначени най-вече за строителството TGS, последвани и от по-леките TGL
и TGM – за дистрибуция и за регионален трансФлагманът TGX
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TGM

TGS

TGX

TGL

порт. Гамата на мюнхенския производител се
допълва от триосния електрически еTGM и от
транспортера TGE.
MAN TGS е „царят“ между новите „лъвове“, що
се отнася до колесни комбинации – от „стандарт-

ни“ 4х2 и 6х2 влекачи и шаси кабини през класическите 6х4, 8х2 и 8х4, приложими в различни сектори до специалистите по особено трудни терени със задвижване на всички колела 4х4,
6х6, и 8х8.

Mercedes Benz

2018 г. Най-същественото в него бяха множество
технологични иновации, сред които 4 световни
премиери. Първата от тях е модерната система
MirrorCam, която замени традиционните странични огледала с външни камери и големи дисплеи вътре в кабината. Actros е първенец също и
в областта на дигиталното контролно табло, което на практика се състои от два големи дисплея –
единият е приборното табло, а другият – за всичко останало. И така контролното табло наподобява това на луксозен лек автомобил, а в кабината на камиона остава доста свободно пространство. Приборното табло има три различни дизайна и видът му се променя в зависимост от помощните системи, които са активни. Автономно
управление от ниво 2 с помощта на Active Drive
Assist е друга иновация, която Mercedes въведе
за първи път. Това е активно поддържане на камиона в лентата на движение. Четвъртата световна премиера беше системата Active Brake Assist
5 – петото поколение на системата за аварийно
спиране, в което новото е, че прилага автоматично пълно спиране с разпознаване на движещи се
пешеходци. Добавени са други нови помощни
системи като например PPC Interurban, при която
прогнозният круизен контрол съобразно терена
работи вече и по градски и селски пътища, както и вграден интерфейс към портала MercedesBenz Truck App. Новият Actros до голяма степен
наследи двигателите, трансмисиите и мостовете от своя предшественик. Има избор от четири
двигателя с мощности в диапазона от 7,7 до 15,6
литра и от 238 до 625 к.с. Има значителното увеличение и на кабините, които са общо 17 варианта с три дължини.
Освен Actros другите три „аса“ от карето аса
на Mercedes – Atego, Antos и Arocs, са специалистите в различни сегменти. Atego – за дистрибуция, Antos – моделите, които бяха предназначени за дистрибуция на тежки товари, на практика
бяха приобщени към гамата на Actros, към която
се добави и електрически, е Actros. Докато Arocs
е истински експерт на строителната площадка
с възможно най-богатата гама колесни формули, двигатели, кабини, като по желание могат да

Новият Actros – с наградата Международен
камион на 2020 г., спечели много суперлативи още с първото си разбулване през есента на
Actros
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Atego

се поръчват и олекотените или подсилените варианти (Arocs Loader
или Arocs Grounder).
Моделите Econic може да бъдат видeни като комунални автомобили в градска среда. Като се добавят и многобройните варианти
на най-леките Sprinter, в резултат се получава една от най-пълните
гами автомобили за работа, предлагана изобщо на пазара.

Arocs
Sprinter

Renault Trucks
Външният вид на камионите Renault датира от 2013 г., когато за първи път производител
на товарни автомобили обнови цялата си гама
товарни автомобил. Тогава се смениха и означенията на автомобилите – гамите C и K се отнасят за транспорт на строителни материали и
за работа на строителни обекти, D за дистрибуция и Т за превоз на дълги разстояния. Тези
серии замениха своите предшественици като
Magnum, Premium, Lander и Kerax. Като част от
Volvo Group, Renault Trucks споделя голяма част
от технологията си на задвижване с колегите си
от Гьотеборг. Но когато става въпрос за производителност, французите и шведите търсят независими решения. Когато например Volvo FH
предлага мощности 420, 470 500 и 540 к.с.,
Renault C, K или T се вмъкват помежду с 440,
480 и 520 к.с. От 2013 г. иновациите при Renault
са свързани предимно с електрониката и двигателите. Гамата от варианти е разнообразна.
С четири и шестцилиндрови двигатели, вариращи от 210 до 520 к.с. и кабини с различни ширини и височина на покрива, Renault Trucks покрива широк спектър от приложения.
По отношение на електрическите товарни
автомобили Renault Trucks има над 10-годишен
опит и вече второ поколение такива камиони.
През април тази година президентът на Renault
Trucks Бруно Блан обяви, че заводът в Бленвил, Франция, започва серийно производство
на електрическите камиони D Z.E. и D Wide Z.E.

Флагманът
гама T
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Гама T

Гама K

16-тонният D Z.E е оптимизиран за градска дистрибуция и за дистрибуция на стоки с контролирана температура, а 26-тонният с широка кабина
D Wide Z.E е подходящ за градски дейности като

сметосъбиране. Като се включи и лекотоварният
Master Z.E, чиито продажби стартираха още през
2018 г., френският производител предлага на пазара електрически автомобили от 3,1 до 26 тона.

Гама D, включително и
електрически варианти

Scania

Топмоделът
серията S

Премиерата на настоящата гама на Scania се случи
в Париж точно преди 4 години – през есента на 2016
г., което не означава, че производителят от Сьодертале е назад с материала, защото премиери имаше и
през 2017 и 2018 г. Преработената R и напълно новата
гама S логично и естествено спечелиха приза Международен камион на 2017 г. Още тогава Scania не само
представи ново поколение, разработвано с мисълта
за бъдещето, но и уникален набор от устойчиви решения под формата на продукти и услуги. Двете серии
R и S са предназначени главно за транспорт на дълги
разстояния, като S e топмоделът сред кабините. Основното в тези кабини беше подобрена аеродинамика, подобрена видимост благодарение на изместената позиция на водача, по-ниското арматурно табло,
оптимизирани A-колони и огледала за обратно виждане с нов дизайн. В крайна сметка след като обнови
цялата си гама кабини на всички серии, днес Scania
предлага 24 различни варианта на кабини. Кабините са изградени на модулен принцип и това осигурява голямото им разнообразие. През есента на 2017 г.
бяха пуснати и новите G и P кабини заедно с гамата
XT за тежки приложения. Характерна особеност тук е
ширината на кабините. При Scania няма тесни кабини,
както при някои други производители. А в началото на
лятото на 2018 Scania обяви и новата си гама за градска дистрибуция и добави L кабината, която е изключително ниска и в нея се влиза по удобни широки стъпала – едно или две по избор.
Гамата двигатели на Scania e много разнообразна
и те работят с дизел, етанол или природен газ. В момента се предлагат 4 класа двигатели с работен обем
7, 9, 13 и 16 литра с 15 различни варианта на мощност
и максимални въртящи моменти от 1000 до 3500 Нм.
Сред тях са и прословутите V8-ици.
септември 2020

ОБЗОР » КАМИОНИТЕ НА 2020 ГОДИНА 29

Серия XT

Серия L

Серия G
CNG и LNG

Серия P

Още с пускането на R и S сериите Scania предложи четири 13-литрови двигателя от 370 до 500 к.с. (този с 500 к.с.
беше нов), при които постигането на нормите Евро 6 става
само с SCR технология. Тогава беше преработена горивната камера, бяха монтирани нови инжектори и Scania въведе като стандарт спирачна система на междинния вал при
автоматизираните предавателни кутии Scania Opticruise.
Това направи работата им още по-плавна отпреди.
В края на 2017 г. Scania пусна и нови 7-литрови агрегати
(220–280 к.с.), които монтира в сериите си P и L. Малко нестандартно решение е 9,3-литровият петцилиндров (всички
останали са 6-цилиндрови) двигател (280–360 к.с.), но той
също има своето място, особено в камионите, задвижвани с метан. А от миналата година производителят от Сьодертале предложи и нов 13-литров шестцилиндров редови мотор 540 к.с.
Scania работи много върху алтернативни задвижвания. Тя разработва акумулаторни клетки в партньорство с
Northvolt и ги тества с товарните си автомобили. През последните години Scania влага много усилия в камионите на
газ (най-вече CNG) с 9- и 13-литрови агрегати, работещи
на принципа на Ото, като разнообразието от колесни конфигурации и междуосия в предлаганите модели е доста голямо.

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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FM

FH

Volvo Trucks
В началото на март тази година Volvo Trucks
направи най-голямата премиера в историята си
– обнови наведнъж 4 от гамите си – FH, FH16,
FMX и FM. Обновяването засяга най-вече външния вид и работната среда на водача. Камионите
за регионални превози FM и за строителството
FMX се сдобиха с нови кабини с изцяло нова конструкция и структура. Наклоненото предно стъкло вече е в историята, А-колоните са разположени почти вертикално, благодарение на което вътрешният обем във FM и FMX се увеличава с до
един кубически метър в зависимост от височиНай-продаваният FH
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FH16

FMX

ната на покрива. Нова за FM и FMX е дневна къса
кабина с плосък покрив. Във външния вид на кабините на FH и FH16 бяха усъвършенствани детайли с цел подобряване на аеродинамиката, а
новата предна решетка, по-голямата емблема
и новото положение на характерните V-образни
фарове ги правят още по-отличителни и разпознаваеми.
При всички нови модели арматурното табло е
значително модернизирано – дигитален 12-инчов дисплей с 4 възможни различни изгледа изпълнява ролята на приборния панел. Допълнителна информация – системата за забавление,
навигационна система, информация от камери и
т.н., се вижда на 9-инчов панел (опция), разположен вдясно от кормилото. Лостът за управление на предавателната кутия I-Shift остава, но е
по-компактен и по-ергономичен. Управлението
на предавателната кутия може да е и чрез бутон
на таблото, но това е, в случай че се поръча само
един режим на превключване – икономичен.
Новият FMX разполага с най-тежкото допълнение към гамата шасита на Volvo – спомагателен мост с товарностимост до 38 тона, който
позволява брутно тегло на композицията до 150
тона.
Силовата линия на практика не беше променена с премиерата през март тази година. Но
с въведените през миналата година Volvo FH с
I-Save, които комбинират новия двигател D13TC
(Turbocompound) с пакет други характеристики, като подобрения в софтуера на системата за
прогнозно управление на двигателния тракт съгласно терена I-See и в стратегията за превключване на предавките, Volvo вече подобри значително горивната ефективност на камионите са
за дълги разстояния.
Гамата двигатели на Volvo включва 5-, 7-, 11-,
13- и 16-литрови двигатели – всичките са редови
6-цилиндрови с изключение на двата най-малки,
които са 4-цилиндрови и се монтират в леките
FL. Мощностите започват от 209 к.с. и завършват с най-мощния двигател за камиони – 750 к.с.,
а разнообразието на максималните въртящи моменти е в интервала от 800 до 3550 Нм.
През последните години Volvo направи много иновации като интелигентната система с 4
акумулатора, I-Shift с два съединителя, I-Shift
с бавни предавки, управлението Volvo Dynamic
Steering с персонални настройки, система за активно поддържане на камиона в лентата за движение и увеличаване на стабилността, системата за разпознаване на пътни знаци...
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Относно алтернативните горива Volvo предлага газов камион, работещ с втечнен природен газ LNG, двигателят работи на принципа на
дизелов, има две common rail системи – едната за дизел и едната за газ, а инжекторите имат
отделни дюзи за газ и дизел. За да се запали
сместа в цилиндрите, се впръсква малко количество дизел преди газа. Това оригинално инженерно решение, изискващо и AdBlue, е доста
сложно, но води до впечатляващо нисък разход
на гориво. Моделите FM LNG и FH LNG с двигател G13C можеха да се поръчат още от средата на 2018 г.
По отношение на електрическите камиони
Volvo има два модела – двуосният FL Electric и
триосният FE Electric. K

LNG

Един поглед към кабините
DAF

Ford

IVECO

MAN

Renault

Mercedes

Scania

Volvo
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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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Честит юбилей на
Volvo Trucks в България
Ето как изглеждат тези 20 години през погледа на списание КАМИОНИ
Всичко в тази статия – текстове и снимки, е взето от публикации в списание КАМИОНИ,
което през изминалите 20 години неизменно следеше всяка стъпка от развитието на
Volvo Trucks в България. А и на всички останали вносители на камиони у нас :-)

2001 г. – Ингемар Венгрен,
управляващ директор на
Volvo Trucks България

2004 г. – Милтон Данберг,
изпълнителен директор на
Volvo Trucks България

2009 г. – Олександър
Санин, управител на Волво
България

2014 г. – Петер Ериксон,
директор на търговски клъстер,
събрал България, Македония,
Албания и Косово

Камионите Volvo станаха популярни в България още отпреди повече от половин век, когато
множество F88 работеха за ТЕКСИМ и СО МАТ. Повечето бяха базирани в Бургас, затова и до днес
по-възрастните там казват „волвото“, когато говорят за тежък камион

Д

иректно камионите Volvo са представени в България от лятото на 2000 година
– чрез малкия тогава екип на Volvo Trucks
България и един сервиз – в съседство с летище
София. А списание КАМИОНИ от създаването си
през 2001 година отразява присъствието и развитието на компанията и марката на местния пазар.
Първата тема в изданието бе предлагането на
товарни автомобили на лизинг – новост за нашия
пазар тогава. Последва интервюто с управляващия директор Ингемар Венгрен, който разясни
в детайли защо и как компанията залага на цялостния пакет услуги за клиентите. (2001, бр. 6)
2002 г. бе интересна: с Роуд шоу във Варна,
Пловдив и СофияВолво България запозна превозвачите с новите модели FH и FM, които дебютираха през ноември 2001 г. На финала на шоуто
Хенрик Апелбом, управляващ директор на Volvo в
България, връчи на клиенти ключовете от първите влекачи и камиони, доставени у нас.
През следващата година направените промени и реорганизации, особено в следпродажбе-
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ното обслужване, започнаха да засилват доверието на клиентите. Факт стана и предлагането
на местен лизинг. Стратегията на компанията акцентираше не толкова върху бързото развитие,
колкото върху цялостното развитие с дългосрочна перспектива.
Следващият изпълнителен директор, Милтон
Данберг, насърчаваше търсенето на нови клиенти и отделяше повече време за срещи с тях. На
дневен ред бе строителството на нов, собствен
сервизен и административен център.
На официалното му откриване присъстваха
Роджър Алм, президент на Volvo Trucks за Източна Европа, търговският директор за същата зона
Хенрик Апелбом и управителят на Волво България – Андреас Валгрен. Всъщност комплексът
заработи още в края на 2006 г.
Последваха убедителни доказателства за
дългосрочни и сериозни намерения: проведена
бе двумесечно сервизна кампания за цялостна
диагностика на камионите Volvo, а инвестиционната програма продължи с откриването през август 2008 година на Volvo Truck Center в Бургас, а
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откриването на втори сервизен център в София
бе уважено и от Стефан Юфорс, президент и главeн изпълнителен директор на Volvo Trucks.
През 2009-а, в началото на кризата, Олександър Санин пое кормилото на Волво България. Той
продължи да насочва усилията към подобряване качеството на услугите, предлагани на клиентите.
Категоричен бе и Клас Нилсон, президент
на европейското поделение на Volvo Truck
Corporation, при идването си в страната: „Ще
продължим да развиваме сервизната мрежа в
България дори и в трудни времена.“ Волво България използва спада в търсенето на товарни автомобили, за да се фокусира по-добре върху потребностите на растящия брой свои клиенти и да
продължи работата по разширяване на сервизната мрежа.
Десетата годишнина от основаването си Волво България отбеляза с Роуд шоу в страната,
привлякло вниманието на превозвачите от цялата страна, и с подготвените 10 специални камиона. Верни на ценностите на своята компания, от
Волво България инициираха различни кампании
за намаляване на произшествията с участие на
товарни автомобили чрез информиране и повишаване толерантността на шофьорите на камиони и леки автомобили. Паралелно с това се модернизираше техниката в сервизите. Откриваха
се и нови сервизни центрове.
Шведската находчивост в намирането на инициативи, от които печелят всички страни, се прояви и в организирането на първото у нас състезание за икономично управление на товарна композиция, в него през 2011 г. премериха сили 421
участници.
В края на 2012 г. започна интегриране на мрежите на двете марки камиони – Renault и Volvo, за
да се слеят двете организации в едно дружество
с общ мениджмънт. В него с нови камиони търгуват обособени отделни звена, а финансирането,
счетоводството, маркетингът, следпродажбеното обслужване, доставката и продажбата на резервни части, както и на употребявани камиони,
са общи и за двете марки.
Новите FH, намерили и първите си клиенти измежду нашите превозвачи, дебютираха на Truck
Show КАМИОНИ (2013). Последва избирането на
Volvo FH за Камион на 2014 година, а в Пловдив
се състоя българската премиера на новата гама
Renault Trucks.
„От добри да станем отлични“ – така формулира целта си Петер Ериксон, когато пое руля
от 1 януари 2014-а като директор на търговски
клъстер, събрал България, Македония, Албания
и Косово.
В ход бе интегрирането на мрежите за поддръжка и сервизно обслужване на Volvo Trucks и
Renault Trucks в страната. Сериозна подкрепа за
бизнеса на Волво България бе стъпването през
ноември в страната ни на Volvo Financial Services.
Заедно с подобряването на организацията и на
вътрешните връзки между отделите продължи и
въвеждането на съвременни технически средства, които ускоряват сервизните операции, като
пестят ценно време и на клиентите. Предлаганият на клиентите „Златен договор – Volvo Gold“ поема ангажимент за максимален пробег чрез превантивна поддръжка, ремонти и планиране на
сервизното обслужване, като използва получаваните онлайн данни от автомобила.

2006 г. – Първият собствен
сервизен и административен
център на Волво България

На тържеството за петнадесетата годишнина
присъстваха високопоставени босове в компанията и мениджъри, работили преди това у нас.
Отбелязани бяха не само продадените 3170 камиона, но и приносът на доайени в компанията.
За петнадесетте си години в България Volvo
Trucks разказа и чрез истории на свои клиенти.
А постоянна грижа на управителя на Волво Груп
България Петер Ериксон бе подобряването на
сервизите, обслужващи двете марки, вкл. разширяването на този в Божурище.
Няколкогодишният процес на интегриране
на сервизните мрежи на Volvo Trucks и Renault
Trucks завърши с пускането в експлоатация на
обновения и разширен център на Волво Груп

2006 г. – Андреас Валгрен,
управител на
Волво България

Десетата годишнина от
основаването си Волво
България отбеляза с Роуд шоу

2011 г. – Първото състезание
за икономично управление на
товарна композиция в България
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2016 г. – Заработи
обновеният и разширен
център на Волво Груп
България

2015 г. – 15 години са само
началото – това бе мотото
на рекламната кампания на
Волво Груп България

България, официално открит в края на март 2016
година. Г-н Ериксон изтъкна, че това е втората
стъпка от изпълнението на стратегията „2020“ за
развитие на сервизната мрежа, стартирала с откриването през 2015 г. на новия сервиз на компанията във Варна.
През май и юни в страната се проведоха квалификациите и финала за излъчване на българина, който да представи за четвърти път страната в регионалния финал на Volvo Drivers Fuel
Challenge. А към края на годината кормилото на
Волво Груп България пое Карин Йохансон. Тя
сподели за сп. КАМИОНИ, че е на този пост преди всичко заради клиентите, заради техните успехи и удовлетвореност, а и за да организира по
такъв начин хората, работещи у нас за компанията, че да се използват ресурсът и компетентността на всеки и компанията да постига максимални резултати.
Устойчивото присъствие и сервизна политика на групата все по-често намират признание не
само от превозвачите, но и от клиенти, за които
транспортната дейност е необходима, но не основна дейност.
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През април 2017 година строителната компания Евробилд ООД включи в своя автопарк наймощния серийно произвеждан влекач – Volvo FH
16 със 750 к.с., ключовете от новата машина, която рядко се среща и по пътищата на Европа, връчи г-жа Йохансон.
В средата на лятото Волво Груп България откри и втория собствен сервизен център – в Бургас, в града, в който 50 години по-рано камионите F88 с „желязната марка“ поставят началото на
изключителния имидж у нас на товарните автомобили от Гьотеборг. Този сервиз с годишен капацитет 3040 камиона е третият етап от цялостната стратегия на групата за устойчиво развитие,
модернизация и увеличаване капацитета на сервизната мрежа в страната.
През есента на 2018 г. бе открита и сервизна
база на компанията в Килифарево, край Велико
Търново. Групата инвестира в нея повече от 660
хиляди лева.
Устойчивото развитие и разширяване на мрежата от търговско-сервизни центрове на двете
марки в страната продължи – Волво Груп България предприе строителство на собствен серви-
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зен център до Пловдив, край с. Бенковски, при километър 120 на АМ
Тракия.
Глобалната образователна програма „Виждам те. Виждаш ме“ на
Volvo Trucks стартира в България
в софийското училище „Елисавета
Багряна“. Проектът започна с участие на обучители доброволци от компанията Транспрес ООД.
В началото на лятото Волво Груп
България откри новия си център в
Пловдив, изграден изцяло по стандартите на Volvo Group. 3,8 млн. лева
са инвестирани в комплекса, а общата инвестиция за развитието на
сервизната мрежа у нас надхвърли 12 млн. лв. Теренът му е 23 декара, а годишният капацитет на сервиза надхвърля 4600 камиона. 15-членният „пловдивски“ екип се прехвърли в новия център от сградата, наемана дотогава.
Управляващият директор Карин
Йохансон подчерта, че целта на тази
поредна стъпка от планираното развитие на мрежата на марката у нас е
клиентите да получават още по-добро обслужване.
През септември и октомври тестове в Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и София, организирани от Волво Груп България, позволиха на стотици желаещи да се убедят на практика в качествата на Volvo
FH I-Save. Новият двигател D13 Turbo
Compound и усъвършенстваните настройки за пестене на гориво съчетават нисък разход на гориво и мощност – комбинацията, която търсят и
харесват превозвачите.
Екипът на Volvo Trucks в България надхвърли 160 души.
В началото на 2020 г. управлението на Волво Груп България пое Фредрик Олсон. Компанията планираше
да отпразнува със специално събитие през април 20-ата годишнина от
директното си присъствие в България. Коронавирусът промени част от
плановете, но не попречи на хората
от групата да работят сърцато и успешно. А марката Volvo Trucks е найуспешната в България през първите
7 месеца на 2020 г. при продажбите
на нови камиони – и в категорията N3
като цяло, и при влекачите. K

2019 г. – Волво Груп България
откри новия си център в Пловдив

2016 г. – Карин Йохансон, управител на
Волво Груп България

2020 г. – Фредрик Олсон, управител на
Волво Груп България

През април 2017 година
строителната компания
Евробилд ООД включи в своя
автопарк най-мощния серийно
произвеждан влекач – Volvo FH
16 със 750 к.с.

В средата на 2017 г. Волво
Груп България откри и втория
собствен сервизен център – в
Бургас, в града, в който 50
години по-рано камионите F88
с „желязната марка“ поставят
началото на изключителния
имидж у нас на товарните
автомобили от Гьотеборг
септември 2020
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Hyundai XCIENT Fuel
Cell вече е в Европа
ABSTRACT IN ENGLISH

Hyundai XCIENT Fuel Cell
Is Already in Europe
Hyundai Motor Company has
sent to Switzerland the first 10
units of Hyundai XCIENT Fuel
Cell – the world’s first massproduced hydrogen fuel cell
truck. The trucks have been
handed over to Swiss companies.

Hyundai Motor Company изпрати към Швейцария първите 10 броя Hyundai XCIENT Fuel Cell – първия
в света серийно произвеждан тежкотоварен камион, работещ на водородни горивни клетки. Те
вече бяха предадени на швейцарски фирми

П

роизводителят планира да достави общо
50 броя XCIENT в Швейцария още през
тази година. Предаването на следващата
партида камиони на клиентите превозвачи ще
стане през септември. Hyundai планира да пусне
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в употреба общо 1600 камиона с горивни клетки
XCIENT до 2025 г. Това е част от ангажимента на
компанията за опазване на околната среда и намаляване на въглеродните емисии чрез решения
с нулев отпечатък.
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„XCIENT Fuel Cell е реалност, а не просто бъдещ проект
на чертожна дъска. Пускайки това революционно превозно
средство на пътя, Hyundai бележи знаменателен момент в историята на автомобилите за работа и развитието на водородните системи“, заяви Чюл Ли, изпълнителен вицепрезидент
и ръководител на отдел за автомобили за работа в Hyundai
Motor. „Изграждането на цялостна водородна екосистема,
при която критичните нужди от транспорт се посрещат от превозни средства като XCIENT Fuel Cell, ще доведе до промяна
на парадигмата и премахване на автомобилните емисии от
уравнението за околната среда“, допълва той.
XCIENT се захранва от система горивни клетки на водород
с мощност 190 кВт – двоен пакет горивни клетки, всеки с мощност по 95 кВт. Седем големи водородни резервоара осигуряват общ капацитет за съхранение от около 32,09 кг водород.
Пробегът с едно зареждане на XCIENT Fuel Cell е около 400
км. Камионът е разработен с оптимален баланс между специфичните изисквания на потенциалните клиенти с автопаркове и инфраструктурата за зареждане в Швейцария. Времето за зареждане с гориво за всеки камион отнема приблизително между 8 и 20 минути.
Технологията с горивни клетки е особено подходяща за
доставки и логистични операции поради сериозния пробег и
кратките времена за зареждане. Системата с двоен пакет горивни клетки осигурява достатъчно енергия за движение на
тежкотоварните камиони нагоре и надолу по регионален планински маршрут.
Hyundai Motor разработва и влекач за операции на дълги
разстояния, способен да измине 1000 километра с едно зареждане. Той ще бъде оборудван с подобрена система от горивни клетки с висока издръжливост и мощност и ще бъде насочен към глобални пазари, включително Северна Америка и
Европа.
През 2019 г. Hyundai Motor Company сформира Hyundai
Hydrogen Mobility (HHM), съвместно предприятие с швейцарската компания H2 Energy, което ще отдава под наем камионите по схемата „плати и използвай“. Това означава, че няма
първоначална инвестиция за клиентите с бизнес автопаркове.
Hyundai избра Швейцария за отправна точка на бизнес начинанието си по няколко причини. Една от тях е швейцарският
данък LSVA за пътните превозни средства, който не се прилага за камионите с нулеви емисии. Това почти изравнява разходите на километър на камиона с горивни клетки с тези на
обикновен дизелов автомобил.
Бизнес планът на Hyundai включва използване на чист водород, генериран от водно-електрическа енергия. За да намалят въглеродните емисии, всички камиони трябва да работят единствено на зелен водород. Швейцария е страната
с един от най-високи дялове на хидроенергия в световен мащаб и може да достави достатъчно зелена енергия за производството на водород. След Швейцария, Hyundai планира да
пренесе проекта и в други европейски страни.
Hyundai гледа към бъдещето и мобилността с нулеви емисии ще играе важна роля в стратегията на компанията. В допълнение към камионите с горивни клетки XCIENT, Hyundai е и
производител на NEXO – второ поколение на водороден SUV.
До 2025 г. компанията има за цел да продава 670 000 електрически превозни средства годишно, включително 110 000
FCEV.
През декември 2018 г. Hyundai Motor Group обяви дългосрочната си пътна карта „Fuel Cell Vision 2030“ и потвърди своя
ангажимент да ускори развитието на водородното общество,
като използва своето глобално лидерство в технологиите с
горивни клетки.
Като част от този план, Hyundai Motor Group има за цел да
осигурява годишен капацитет от 700 000 системи за горивни
клетки за автомобили, плавателни съдове, железопътни вагони, дронове и генератори на енергия до 2030 г.
За да бъде една станция за зареждане печеливша, тя трябва да обслужва десет до дванадесет камиона. K

Технически характеристики на Hyundai XCIENT Fuel Cell
Модел
Тип превозно средство
Тип кабина
Задвижваща система
Размери [мм]
Колесна база
Габарити:
➣ дължина
➣ широчина

Hyundai XCIENT Fuel Cell
товарно (шаси кабина)
дневна кабина
LHD / 4X2
5130 мм
9745 мм
2515 мм
(2550 мм със страничен протектор), максимално допустима ширина 2600 мм
3730 мм

➣ височина
Тегло [кг]
Максимално допустима
36 000 кг с товар
маса в комбинация
Максимално допустима маса на превозното
19 000 кг като соло камион
средство
Предница/задница
8000/11,500 кг
Тегло на превозното
9795 кг
средство (шаси кабина)
Изчислена производителност
Пробег с едно зареж(точният диапазон ще бъде потвърден
дане
по-късно)
Макс. скорост
85 км/ч
Двигател
Пакет горивни клетки
190 кВт (95 кВт x 2 EA)
Батерия
661 Вт/ 73.2 кВтч– от Akasol
Мотор / инвертор
350 кВ/ 3400 Нм – от Siemens
ATM S4500 – от Allison / 6 скорости и 1
Предавателна кутия
задна скорост
Предавателно число на
4,875
двигателния мост
Резервоар за водород
Налягане при пълнене
350 бара
32,09 кг H2 (налично количество водород
Капацитет
при 100% SOF)
Спирачки
Работни спирачки
дискови
Спомагателна спирачка
ретардер (4-степенна)
Окачване
въздушно (2 възглавници) /
Тип предно/задно
въздушно (4 възглавници)
Гуми предни/задни
315/70R22.5 / 315/70R22.5
Безопасност
Асистент за предотвратяване на челен сблъстандарт
сък (FCA)
Интелигентен круиз
стандарт
контрол (SCC)
Електронна спирачна
система (EBS) +
стандарт (ABS е включен в VDC)
Динамично управление
на автомобила (VDC)
Предупреждение за изстандарт
лизане от лентата (LDW)
Въздушна възглавница
опция

* Hyundai Motor Company си запазва правото да променя спецификации и оборудване без предварително предупреждение.
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15 години хидростатично
задвижване за камиони
Това неконвенционално
техническо решение за
временно задвижване
колела на мостове на
камиони, които по принцип
не са двигателни, е
привлекателно предимно
при превози в условията
на селското стопанство
и строителството,
където на моменти не
достига сцепление на
двигателните колела

M
MAN първи от
производителите на товарни
автомобили оцениха,
че хидростатичното
задвижване може да бъде
полезно

AN го лансира преди 15 години. Баварците бяха по-далновидни от конкуренцията и първи оцениха потенциала на нововъведението хидростатично задвижване на недвигателни мостове, по което дотогава бяха експериментирали инженери от развойния отдел на
френската компания Poclain Hydraulics. Решения
от този тип бързо намериха място в строителните машини, но MAN първи от производителите на
товарни автомобили оцениха, че хидростатичното задвижване може да бъде полезно алтер-

нативно решение на много от проблемите с приплъзване/боксуване на задвижващите колела.
Вместо с класически механични трансмисии
при него проблемите се решават от хидромотори с радиални бутала, задвижвани от масло
под високо налягане и управлявани от усъвършенствана електроника. В края на април 2005
година MAN TGA дебютира с полезен помощник
– системата HydroDrive. Това се случи в Мюнхен, на IFAT – едно от водещите изложения на
комунална техника и оборудване за пречистване на отпадни води, третиране на отпадъци и рециклиране.
Понастоящем тази технология използват още
пет марки от голямата европейска „седморка“
плюс КамАЗ и полуремаркета от неколцина известни производители на Стария континент.
Уникалната френско-германска разработка предложи качествено и не много скъпо решение на проблемите на сцеплението върху хлъзгави повърхности: вместо преден задвижващ мост
и съответни компоненти на трансмисията в незадвижващия преден мост и шасито на камиона
е вградено задвижващо устройство по поръчка.
Негов основен изпълнителен елемент са индивидуалните хидравлични двигатели на колелата,
които се включват само при необходимост.

Предимства на
хидростатичното задвижване
В много ситуации системата е толкова ефективна, колкото и конвенционалното задвижване
септември 2020
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на всички колела (4x4, 6x6 и т.н.). Между нейните предимства са:
)) почти двойно по-малката маса на компонентите на хидростатичното задвижване (съответно
по-висок полезен товар на автомобила);
)) по-ниският разход на гориво при хидростатично задвижване (до 10% според производители) в сравнение с задвижването на всички колела, тъй като хидродвигателите са активират
само при необходимост;
)) управлението е по-просто – системата се активира чрез леко завъртане на превключвател;
)) по-малко нагряване и износване на съединителя, а и на гумите, тъй като хидростатичното
задвижване е по-леко и е активно само когато
има реални нужди;
)) приложимост на шаси с всяка конфигурация,
която няма задвижване на предните колела –
от 4x2 (задвижване на задните колела) нататък;
)) системата може да се вгради и в класически
влекачи за дълги разстояния или соло комбинации от всякакъв вид;
)) при хидростатично задвижване се запазва основната конфигурация на автомобила, в т.ч.
височината и центърът на тежестта (което е
много важно за стабилността);
)) запазва се и междуосието, оттам и маневреността.
От MAN изтъкват, че системата HydroDrive индиректно увеличава живота на спирачките от серията TGS, тъй като при спускане тя работи заедно с PriTarder и осигурява максимална спирачна сила!

Не е панацея, но…
Водач, обучен да управлява камион с хидростатично задвижване, ще може да излезе от почти всяка „хлъзгава“ ситуация. По-трудно е с влекачите с полуремарке при потегляне по нагорнище или при странично плъзгане: при тях задвижването на колелата от предния мост обикновено е недостатъчно да компенсира боксуването на задните. Все пак хидростатично задвижване се включва, когато блокирането на диференциала не е достатъчно, но след това хидравличната помпа изпраща масло към двигателите при
строго ограничено налягане. Затова в екстремни ситуации забравете за „спортното“ потегляне от място при активирано задвижване на предните колела поне докато сте със закачено полуремарке!
Понякога и хидростатичното задвижване на
предните колела е недостатъчно – затова се появиха и мостове с хидростатично задвижване за
полуремаркета.
Дори при тези ограничения хидростатичното задвижване е интересна алтернатива. Ако не
беше така, нямаше големите европейски производители на камиони (без Scania) да го включат като опция в редовната си програма или поне
като опция за партньори, на които са се доверили за надграждане на базови модели. То е и в каталога на подразделението за военни превозни
средства на Volvo.

Френската връзка
През 2009-а Renualt Trucks, в партньорство
пак с Poclain Hydraulics, пристъпи към разрабо-

тване на своята версия на хидростатично задвижване – OptiTrack. Системата с изцяло френска реализация дебютира през 2010 г. на IAA като
двуосен Lander (така тогава се наричаше гамата
на Renault за строителство). Първото поколение
OptiTrack имаше в предните колела хидравлични
двигатели MFE 08 с мощност по 41 кВт. Маслената помпа се задвижваше пряко от двигателя
чрез PTO за разлика от MAN, където движението идваше от предавателната кутия. Решението
на Renault е по-добро с това, че може да работи
и при проблеми с трансмисията: OptiTrack е готов да потегли веднага след стартиране на двигателя, т.е. от първия сантиметър на мястото, където възникне необходимост от задвижване и на
предните колела. OptiTrack се задейства, щом се
активира блокировката на диференциала в двигателния мост, независимо дали автомобилът се
движи напред или назад. Системата автоматично се изключва при скорост над 40 км/ч, но ако
водачът забрави да я деактивира, тя остава в „готовност“ до 60 км/ч, когато се изключва напълно.
OptiTrack бързо спечели първите си клиенти,
предимно на вътрешния пазар.
Renault Trucks реши да подобри тази спомагателна система и през 2018 г. представи „по-мощна“ версия – OptiTruck +. Повишаването на хидравличното налягане от 420 на 450 бара увеличи максималния въртящ момент в колелата със 7
на сто. За да осигури максимална стартова мощност в екстремни ситуации, както и пълен контрол на автомобила, Renault Trucks добави функцията „boost/усилване“: когато водачът я активира, налягането в хидравличните двигатели се
увеличава, за да постигне максимален стартов
въртящ момент. OptiTrack + се изключва, когато
скоростта на превозното средство достигне 50
км/ч (с 10 км/ч по-висока, отколкото в началната
версия) и автоматично, без да изисква намеса на
водача, се включва отново при 20 км/ч. OptiTrack
+ добави и още една предавка за движение назад – R2, за да бъде оптимално управлението на
всички видове терени.

През 2009-а
Renualt Trucks, в
партньорство пак с
Poclain Hydraulics,
пристъпи към
разработване на
своята версия на
хидростатично
задвижване –
OptiTrack
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22 км/ч. В началото на продажбите системата бе
само опция за влекача, но HI-TRACTION можеше
да се поръча и с други версии, предимно самосвали. През 2019 година, отново на Solutrans, тази
спомагателна система вече беше върху експонатите на наследника – новото поколение X-Way,
отново в двуосния самосвал.

Terberg го прави за
Volvo Trucks

Iveco се присъедини към
„клуба“ на камионите с
хидростатично задвижване
през 2017 г. със системата
HI-TRACTION

Поддръжката
Тя е проста и се свежда до смяна на хидравличното масло. Препоръките на двамата пионери се различават драстично: според MAN е достатъчна смяна на всеки 120 000 км, но Renault
Trucks заявява, че 55 литра масло се сменя за
първи път след разработката – на 5000 км, втори
път на 60 000 км и след това на всеки 120 000 км!

С постоянство,
макар и отскоро в клуба

В началото на септември
2016 г. FMX 8x6 беше
„модифициран“ за
Volvo Defense

Iveco се присъедини към „клуба“ на камионите с хидростатично задвижване през 2017 г., когато системата му HI-TRACTION дебютира на
есенния панаир на търговски превозни средства
Solutrans в Лион. Системата беше инсталирана
в Stralis X-Way – тогавашното ново поколение за
строителството.
В Iveco също предпочетоха технологията на
Poclain, но с по-скромна производителност, така
че спомагателното задвижване автоматично се
изключва, когато скоростта надвиши между 17 и

септември 2020

В края на 2010 г. и Volvo Trucks пуснаха кратко
съобщение, че също експериментират с хидростатично задвижване. Системата беше инсталирана на FH16 с двигател с 660 к.с., теглещ „влак“
с общо тегло 74 тона, натоварен с дървен материал, т.е. е тествана в най-трудни експлоатационни условия. Шведите не съобщиха подробности, освен че задвижването идва от двигателя
– като в Renault Lander. Фактът, че и главините на
предните колела са същите, доведоха до извода,
че и тук е инсталирана хидравличната техника на
Poclain. По-късно се разбра, че партньор в това
„надграждане“ е известната нидерландска компания Terberg, която много успешно конвертира
тежковози Volvo, а и превозни средства от други
европейски производители.
Terberg Techniek преоборудва с хидростатично задвижване основно влекачи от семейството
FH (които се преименуват на X-Track), но и модели от семейството на FM. В началото на септември 2016 г. FMX 8x6 беше „модифициран“ за Volvo
Defense, като във версията X-Track получи задвижване на втория преден мост. В това превозно средство за първи път хидростатично задвижване е вградено в деветтонен мост с барабанни
спирачки и работи при скорост до около 25 км/ч.

DAF – с нов партньор
През миналата есен неколцина журналисти
тестваха в реални условия влекачи CF и XF, оборудвани с хидростатично задвижване. То е разработено с нов партньор – Paul Nutzfahrzeuge, германски специалист по трансформация на серийни камиони (предимно Mercedes-Benz) от Вилшофен на Донау, близо до Пасау. В предишни години това вършеше холандската компания Ginaf,
прочута с трансформациите на камиони на различни производители за специални потребности
(DAF на първо място!). В края на 2011 г. Ginaf банкрутира и я пое китайски конгломерат, произвеждащ текстил и търговски превозни средства. Новият собственик с течение на времето загуби ентусиазма на предшествениците си и през 2016 г.
DAF обяви, че търси нов партньор за спомагателно задвижване на предните мостове.
Намери го в околностите на Пасау и през март
2019 г. системата PXP (Paul Xtra Power) беше готова за серийно производство. Тя е в редовната
ценова листа от края на миналата година, но DAF
официално информира медиите за тази новост в
програмата си едва на 30 април т.г. А Ginaf все още
предлага на официалния уебсайт своята версия
на хидростатичното задвижване (специално за
DAF) HydroAxle +. Основните компоненти за нея,
както и преди 8 години, доставя Rexroth Bosch.
PXP системата, основана на много по-разпространената технология Poclaion Hydraulics,
може да се поръча за двуосни влекачи от семей-
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PXP системата може
да се поръча за
двуосни влекачи от
семействата CX и FX

ствата CX и FX с двигатели Paccar (DAF) MX-11 и MX-13. Нидерландците обявиха за до края на годината и други комбинации на шасито с PXP.
PXP при поискване се предлага в първите четири предавки напред и в първа и втора задна предавка. При скорост над
20 км/ч (и/или на 5-та предавка и по-горе) PXP се връща в
режим на готовност. Всеки от хидравличните двигатели на
Poclaion генерира въртящ момент от поне 6435 Нм при максимално налягане от 360 бара. Хидравличната помпа е свързана директно към двигателя (PTO), което спестява тегло и
място. DAF заявява, че може да задвижва компоненти като
кранове, цилиндри за самосвали, кука за изтегляне на контейнери, цилиндри за стабилизиране на автомобила и др.
Това означава, че е необходим само един резервоар за хидравлично масло, което също намалява теглото и оставя повече място на шасито за инсталиране на друго оборудване.

И КамАЗ го има
На панаира KomTrans 2017 КамАЗ представи за първи път
пред домашната публика предния мост с хидростатично задвижване KAMAZ H-Drivе. Той се предлага срещу допълнително заплащане в модела с ниска кабина 54909-090-V52 (известна в Русия като „кабината на Аксор“), предназначен да
тегли строителни полуремаркета, т.е. за движение по лош терен. Спомагателното хидростатично задвижване се включва ръчно и се изключва автоматично веднага щом скоростта надвиши 25 км/ч. Подобно решение, което се доставя от
един и същ доставчик – Poclain Hydraulics, използват повечето от голямата европейска „седморка“.

Първите 7 години
От Mercedes-Benz избраха за дебюта на своето хидравлично спомагателно задвижване (HAD/Hydraulic Auxiliary
Drive) през пролетта на 2013 г. голямата кариера на Dornap
край Дюселдорф. Гостите изпробваха в тежки условия четириосни Arocs-и с HAD „техника“, основана пак на оборудване на Poclanin Hydraulics. Подробности бяха оповестени 2 години по-късно, когато HAD вече се доказа на практика. По
онова време HAD се предлагаше за множество версии на
Arocs, предимно в конфигурация 4x2, 6x2 (с управляем трети мост) и 6x4, като задните мостове бяха с въздушно окачване. Двигателите бяха OM 470 – 10,7 литра, мощност от 326
к.с. до 428 к.с. и OM 471 – 12,8 л, мощност от 421 до 510 к.с.
Мощността стигаше до задвижващите колела чрез автоматизирани, 12- и 16-степенни предавателни кутии Mercedes
PowerShift 3. HAD беше наличен и за Actros и Antos в споменатите спецификации на силовите агрегати.

През 2017 г. HAD се
предлага и за влекачи с
междуосие от 3300 мм
за ADR превози

От Mercedes-Benz обявиха, че „сърце“ на HAD е мощна
помпа за високо налягане, задвижвана от PTO, с мощност
до 112 кВт и дебит до 350 л/мин при максимално налягане
450 бара. Радиалните двигатели с 10 бутала в главините на
колелата, подредени в кръг и централно разположен силов
блок, превръщат хидравличното налягане в механична работа, която задвижва предните колела. Работният обем на всеки двигател е 934 куб. см, мощността – 40 кВт, максималният въртящ момент е 6250 Нм. В хидравличната система циркулират 32 литра синтетично масло. Неговият работен диапазон е от -40 до +90 °С, но активиране на HAD е възможно
при +15 °С, затова при ниски околни температури течността
се загрява. А за да не прегрява тя, се грижи охлаждащият модул (топлообменник с вентилатор, хидравличен резервоар и
маслен филтър) с капацитет на охлаждане 20 кВт. Модулът
осигурява непрекъсната работа на терен със скорост до 15
км/ч. При по-високи скорости въртящият момент от HAD се
ограничава. Системата е напълно активна за около 5 минути.
Тогава бе съобщено, че HAD участва в задвижване до скорост 25 км/ч; над този максимум преминава в пасивен режим, а когато скоростта падне под 25 км/ч, HAD автоматично
отново се намесва. HAD е активен и когато превозното средство завива на I и II предавка. HAD автоматично се деактивира напълно над 60 км/ч, както и след изключване на двигателя.
В описание на системата от 2015 г. се посочва, че теглото
на HAD е 400 кг., докато двуосният Arocs става 4х4 с цената на
допълнителни 575 килограма (толкова тежи конвенционалното оборудване за задвижване на всички колела). Теглото
на влекача се увеличава и с HAD, но според Mercedes средният разход на гориво на Arocs 1843 LS с HAD е само с 1,5%
по-голям от същия влекач само със задно задвижване при
идентична предавателна кутия и хипоидно главно предаване.
През 2017 г. HAD се предлага и за влекачи с междуосие от
3300 мм за ADR превози.
Представеният на IAA 2018 HAD в новото поколение на
Arocs, както и в новия Actros не бяха описани подробно, което предполага, че има малки подобрения, но не и принципни промени от 2013 г.
Кой е „най-по“ при камионите с хидростатично задвижване? Що е то мост с хидростатично задвижване за
полуремарке? Кои са доставчиците на оборудване за
това задвижване?
Отговор на въпросите очаквайте в следващия брой на
КАМИОНИ. K
Зоран САМАРДЖИЧ
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Тест: Ford Transit 4х4 –
защо не?

Лъчезар АПОСТОЛОВ

Ford Transit отдавна си е спечелил репутация на лекотоварна легенда.
Затова винаги е интересно да го тестваш на пътя. Особено ако към
традиционните и авангардни технологии, използвани обичайно при
модела, е добавено интелигентно задвижване 4x4

М

акар задвижването на всичките колела в
сегмента на лекотоварните автомобили
да не е често срещана опция, все повече
производители активно я предлагат при моделите си. Нерядко, особено при доставки и дистрибуция в строителството, в селското стопанство и
други сектори на вановете, се налага да излизат
от пътя и да се справят с трудни терени. Да не говорим, че дори при движение по магистрала наличието на въртящ момент към четирите колела в
много ситуации води до повече стабилност и сигурност на пътя. При положение че лекотоварните всъдеходи – пикапите, които повечето марки
предлагат в Европа, имат товароносимост само
около тон, не е чудно, че почти всички производители на големи ванове с полезен товар около 2
тона вече ги предлагат и във вариант 4х4.

Тестовият автомобил
На разположение за тест имаме Ford Transit
Van 350 L Ambiente 2.0 TDCI 170 HP AWD, предоставен от официалния вносител на марката в България Moto-Pfohe. Какво се крие зад това дъл-
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го означение? На първо място – става въпрос
за класическия голям Transit. Той на практика е
флагманът на лекотоварната гама на Ford, след
като преди години моделната гама Transit бе сегментирана и вече има представители в сегментите на големите ванове, средните ванове, компактните ванове и микровановете.
Тестовият Ford Transit е класически голям ван
с фургон с две задни врати и една плъзгаща се
странична врата.
Кабината е с 2+1 места. Дължината на автомобила е 5981 мм при ширина 2474/2059 мм (с
огледала и без огледала) и височина 2786 мм.
Междуосовото разстояние е удължено – 3750
мм, а диаметърът на завой е 13,3 метра. Обемът
на резервоара е 80 литра.
Двигателят е познатият 2.0 TDCi, в случая с
максимална мощност 170 k.с. Турбодизеловият
Common Rail силов агрегат e надлъжно разположен, редови, 16-клапанов, с електронна система
за впръскване и нагнетяване на горивото и EGR
система за рециркулация на отработените газове. Работният му обем е 2000 куб. см, а максималният въртящ момент – 405 Нм.

ТЕСТ: FORD TRANSIT 4Х4
Предавателната кутия е 6-степенна механична. Задвижващи са четирите колела, като задният мост винаги получава въртящ момент, а при
нужда и без намеса от страна на водача задвижване се предава и към предните колела.
Спирачната система е двукръгова със саморегулиращо се сервоустройство, като предните
и задните спирачки са дискови.
Предното окачване е независимо тип
McPherson с променливо ниво, стабилизиращи
греди и газови амортисьори. Задното окачване е
тип Hotchkis с газови амортисьори и еднолистови
ресори. Височината на товарното пространство е
1780 мм при ширина от 1672 мм и дължина – 3490
мм. Интервалите на обслужване, предписани от
производителя, са 50 000 км пробег или 2 години.
Нивото на стандартно оборудване Ambiente
включва доста системи и функции за комфорт
и в помощ на водача като: ESP, TC контрол на
сцеплението, ABS, EBA – асистент за аварийно
спиране, система против преобръщане (ROM),
асистент за потегляне по наклон, адаптивен контрол на ускорението, регенеративно зареждане
на акумулатора, трип компютър, система за студен старт, предни електрически стъкла, фарове
с функция „изпрати ме до вкъщи”, регулиране
на фаровете по височина, автоматични дневни
светлини, предупреждение за непоставени колани, регулиране на кормилната колона по височина и дълбочина, въздушна възглавница за водача, предпазни колани с предварително пиронатягане – 3-точкови, инерционни.
Тук трябва да уточним, че интериорът на тествания Transit е този от преди последния фейслифт на модела, излязъл през миналата година –

както и дизайнът на предницата. Удобствата обаче са на познатото високо ниво за Ford. Водачът
разполага с две отделения за бутилка 2 л, две поставки за чаши, отделения за вещи над главата
на шофьора, допълнителна жабка на арматурното табло пред водача с извод 12V, ниши за багаж
под пътническите седалки, многофункционален
волан, климатик, отопляемо челно стъкло, електрически регулируеми огледала с нагреватели,
радио ICE Pack 2 с две тонколони, USB-вход и
Bluetooth за телефонни разговори. Шофьорската седалка се регулира в 4 посоки и е с прибиращ
се подлакътник.
Сред оборудването и функциите трябва да
споменем и високо разположената трета стоп
светлина, автоматичнота заключване при потегляне, централното заключване с дистанционно

45

Големият Transit
4x4 се държи
изключително добре
на всякакъв терен

www.nitiresori.bg

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
Загора

Русе	
магазин:
бул. България, бл. Левента
тел.: 082/89 98 89, GSM: 0888/27 77 05

магазин:
кв. Кольо Ганчев – летището
тел.: 042/60 80 70, GSM: 0882/50 80 70
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ТЕСТ: FORD TRANSIT 4Х4

Задният двигателен мост
и задното окачване са
конвенционални

управление с възможност за отключване на кабината и товарното отделение поотделно, осветлението над водача и приплъзгащата се странична врата на товарното отделение.
Гаранцията на автомобила е 60 месеца или
250 000 км, като по време на първите две години
от гаранционния срок автомобилите Ford ползват
широк кръг от безплатни услуги за територията
на България и още 27 европейски държави.

На пътя

Въпреки задвижването
4х4 товарният обем не е
намален

За теста на нашия Ford Transit 4Х4 избираме
маршрут от София до Ловеч и обратно, около 350
км общо. По този начин го пробваме във всички възможни ситуации, в които би попаднал един
лекотоварен автомобил от този клас, който се
ползва най-вече за бързи градски и междуградски доставки. По маршрута имаме всичко – градски трафик в сутрешен час пик, магистрала при
изкачване и спускане, първокласен междуградски път. А, разбира се, не пропускаме и възможността да кривнем в страни от пътя и по черен път
между нивите край пътя за Варна да усетим поведението на интелигентното задвижване 4х4.
Още с потеглянето се усеща, че от тестовия
автомобил получаваме това, което се очаква от
един Ford Transit. Кабината е просторна, водачът седи високо, видимостта е отлична във всички посоки. Усещането е като за един истински работен кон, само че с доста удобства и комфорт за
водача. Уредите за управление са разположени
интуитивно и на обичайните за марката удобни
места. Всъщност това не е учудващо, тъй като голяма част от дизайна на арматурното табло е заимстван от леките автомобили на марката.
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Въпреки внушителните си размери автомобилът е повратлив и маневрен в градския трафик.
Управлява се като лек автомобил и така доста
бързо се измъкваме от задръстванията на София и стъпваме на магистралата.
Първото, което си заслужава вниманието тук
е поведението на двулитровия дизелов двигател
и прецизното му съчетание с трансмисията. Силовият агрегат е достатъчно мощен и еластичен
и е напаснат отлично към шестстепенната предавателна кутия. Това се проличава и от факта,
че почти цялото разстояние по магистралата го
изминаваме на шеста предавка. Въртящият момент и мощността са предостатъчни както за изпреварване, така и за поддържане на максимално разрешената скорост от 140 км/ч, независимо от релефа на терена, без нужда от сваляне на
една предавка надолу. Доста време използваме
и круизконтрола. Прави впечатление, че моторът
е изключително тих, което се дължи и на добрата
шумоизолация на кабината.
Заради интелигентното задвижване 4х4 автомобилът, макар и почти ненатоварен, стои като
залепнал на пътя дори при влизане в завои с максимална скорост.
Тук е мястото да кажем повече за интелигентната система 4х4. В случая тя не се управлява от водача – в кабината няма превключвател, а сама, според сцеплението на всяко от колелата, решава какво да прави. Водещ е задният мост, а при нужда системата изпраща до 50
на сто от въртящия момент към предните колела. Сред основните предимства на този вид задвижване е това, че водачът не се ангажира с мислене и действия кога какъв режим да избере,
а във всеки един момент разполага с предимствата на пълноприводното задвижване. В същото време, когато не е нужно задвижване на
четирите колела, двигателен е само задният
мост, което пести гориво. Не е за пренебрегване и фактът, че архитектурата на тази система
по никакъв начин не променя стандартната конфигурация на шасито и на окачването на Transit
4х2 със задно предаване – просветът, товарната
височина, товарният обем и товароносимостта
остават същите, както и задачите, които автомобилът може да изпълнява.
След слизането от магистралата и поемането по пътя за Варна впечатленията от Transit 4х4
остават все така добри. Въпреки височината си
автомобилът е изключително стабилен в завоите и уверено превзема километрите до Ловеч.
Естествено, пътьом вкарваме тестовия Transit в
разкалян полски път встрани от пътя за Ловеч.
Валяло е предната нощ, калта е рядка и лигава,
но с подаване на газ умното пълноприводно задвижване избира кое колело колко за захапе. И
макар че огромната машина се опитва да „танцува“, тя сигурно преодолява калния участък.
Така нагледно виждаме по още един начин кога
и къде може да бъде полезно задвижването 4х4
при Ford Transit.
Обратният път към София само затвърди добрите впечатления от работата на конструкторите и инженерите на Ford, но това не е новина.
А ако някой все още смята, че при този тип автомобили задвижването 4х4 е излишно и само
вдига разхода, ще му кажем, че при теста, без да
сме се стремили да караме на всяка цена икономично, тестовият Transit показа разход, съизмерим с този на голям лек автомобил. K
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MAN разширява гамата на
TGE с версии 4х4 до 5,5 тона

MAN Truck & Bus разширява гамата на лекотоварния си модел TGE, като започва предлагане на
версии с постоянно задвижване 4х4 и в сегмента с допустима максимална маса от 5 т и 5,5 т.

П

ри версиите на TGE с двойно предаване
MAN работи в сътрудничество с австрийската компания Oberaigner, която е специализирана в трансформациите на конвенционални превозни средства към такива със задвижване на четирите колела. Вариантите на MAN TGE
4х4 могат да се поръчват директно от фабриката
на немския производител.
Вариантите на TGE с двойно предаване са с
перманентно задвижване 4х4 и разпределение
на въртящия момент към двете оси съобразно
натоварването. Характеризират се с оптимална
мобилност в офроуд условия и възможност за голям полезен товар. Моделите имат широк спектър от приложения, включително като противопожарни автомобили, комунални машини и дори
кемпери.
С новите варианти на TGE, които вече могат
да бъдат поръчвани, MAN вече предлага превоз-
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ни средства със задвижване 4х4 в целия диапазон от 3 до 5,5 тона, които се конфигурират индивидуално според желанието на клиента. Така
съществуващата гама от лекотоварни превозни средства със задвижване на всичките колела, предлагани като шаси-кабина, фургон или
микробус вече се допълва разработените с
Oberaigner версии от 5 до 5,5 тона. В този теглови диапазон типичните области на приложение
включват пожарогасене, работа в аварийни ситуации, комунални услуги, строителни дейности
или дори офроуд каравани и микробуси с изискване за висок полезен товар.
Общите характеристики на новите версии на
TGE от 5 до 5,5 тона са постоянното задвижване
на четирите колела с добавени преден двигателен мост с едностъпално задвижване и разпределителна кутия с три вала с разпределение на
въртящия момент между осите в зависимост от

MAN РАЗШИРЯВА ГАМАТА НА TGE С ВЕРСИИ 4Х4 ДО 5,5 ТОНА
натоварването чрез Torsen диференциал. Така ако колелата
на едната ос стъпят на терен с
по-малко сцепление, автоматично се предава повече въртящ момент към другата ос.
Основата за трансформираните към задвижване 4х4 варианти са стандартни изпълнения на TGE като фургон или шаси-кабина със заден двигателен мост с двойни гуми и предавателно отношение на главното предаване 4,7. Двигателят е мощен двулитров турбодизел с максимална мощност
130 кВт (177 к.с.) и максимален
въртящ момент от 410 Нм. Наличните опции включват шестстепенна ръчна или осемстепенна автоматична предавателна кутия. Може да се избира между колесна база от 3640
или 4490 милиметра. В допълнение версиите фургон могат
да бъдат оборудвани с широки задни единични гуми от типа
суперсингъл.
При трансформацията на
TGE към задвижване 4х4 не се
налага повдигане на нивото на
каросерията, така че товарната височина остава непроменена, което е предимство при
използването като линейка
или микробус. В същото време при нужда от по-висока проходимост нивото на превозното средство може да бъде повдигнато, с което просветът нараства с 30 мм.
Полезният товар почти не се
влияе от допълнителното тегло на системата за задвижване 4х4, която тежи само около
130 кг. Например 5,5-тонен TGE
с двигател с мощност 177 к.с.
с единична кабина и късо междуосие има впечатляващ полезен товар от около 3370 кг въпреки задвижването на всичките колела.
С разширената гама 4x4 сега
MAN Truck & Bus предлага своите клиенти още по-голям избор
за конфигуриране на правилното превозно средство за техните нужди.
Досега микробусите TGE
със задвижване на всички колела се предлагаха с максимална маса до 4 тона. В този
сегмент и при по-тежките версии се използва интелигентното задвижване на четирите колела, което реагира автоматично в рамките на 0,084 секунди в
случай на загуба на сцепление
от задните колела и задвижва
предния мост. K

Тежката версия на MAN TGE 4х4
има широк спектър от приложения,
включително като противопожарни
автомобили, комунални машини
и дори кемпери

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

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

Cooler код
за информация.
Krone BG EOOD, Buero No. 5, jk. Slatina, Spatnik 16 Str., BG-1574 Soﬁa, Tel.: +359 28723306, Fax: +359 28716867
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Ford с нови технологии
в лекотоварната гама

Благодарение на нова технология, използвана от Ford, plug-in хибридните лекотоварни автомобили
на марката ще превключват автоматично в изцяло електрически режим на работа. Така те ще
осигурят по-чист въздух там, където той е най-необходим

И

зползвайки данните за местоположение, лекотоварните Transit Custom PlugIn Hybrid (PHEV) и пътническите Tourneo
Custom Plug-In Hybrid (PHEV) автоматично ще
превключват на електричество в предварително
зададени градски зони за движение на превозни
средства с нулеви вредни емисии и такива с чести задръствания. С това те ще спомагат за чистотата на въздуха по градските улици.
Тази технология за „нулеви“ географски зони
ще се прилага не само за централните градски
части. Шофьорите на автомобили Custom Plug-In
Hybrid ще могат и сами да задават „зелени зони“,
за да насърчат шофирането с ниски емисии около места като училища, детски площадки и търговски центрове.
След напускане на контролираната зона автомобилът автоматично ще преминава към найподходящия режим на движение за следващия
етап от пътуването – например ще използва бензиновия EcoBoost двигател, за да генерира в
движение електрическа енергия и да зареди батерията си.
Зоните с ниски емисии (LEZ) са все по-често
разпространени в цяла Европа като начин градовете да управляват по-добре въздействието на превозните средства върху околната среда в градските райони. През първите шест месеца от съществуването на лондонската зона за
ултраниски емисии (ULEZ) нивата на азотен диоксид (NO2), един от най-вредните замърсители от превозните средства, са били намалени с
почти 30 на сто.
Хибридните електрически превозни средства
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могат чувствително да спомогнат за подобряване качеството на въздуха в градовете, показа неотдавнашно проучване на Ford, според което 75% от километрите, навъртени в централната част на Лондон от участниците в теста, сред
които автомобили на Addison Lee Group, British
Gas, Metropolitan Police – са изминати при нулеви емисии в изцяло електрически режим. Подобни тестове в момента се провеждат в Кьолн, Германия и Валенсия, Испания.
Модулът за „нулеви“ географски зони в хибридите на Ford записва информация за работата само в режим на електричество по време на
преминаване през предварително зададените
градски зони за движение на превозни средства
с нулеви вредни емисии. След това криптираните данни могат да бъдат безопасно споделени с
местните власти, за да се потвърди спазването
на правилата за такива райони, както и схемите
за таксуване на превозните средства.
Електрифицираните хибридни Transit Custom
Plug-In Hybrid (PHEV) за превоз на товари и
Tourneo Custom Plug-In Hybrid (PHEV) за превоз
на пътници са първите автомобили в своя клас,
които предлагат зареждаща хибридна опция
(plug-in). 13,6 кВтч батерия осигурява шофиране
с нулеви емисии по NEDC за до 56 км (35 мили)
NEDC на Transit Custom PHEV и до 53 км (33 мили)
NEDC на Tourneo Custom PHEV. И в двата автомобила 1,0-литровият бензинов двигател EcoBoost
може да зарежда батерията при желание за пробег от над 500 км (310 мили). Всички данни са по
стандарта NEDC.
И двете превозни средства могат да бъдат

FORD С НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕКОТОВАРНАТА ГАМА
напълно заредени за по-малко от четири
часа и половина от стандартно захранване
от домашна мрежа или за по-малко от три
часа, като се използва промишлена точка за зареждане. Допълнителна електрическа енергия се улавя чрез регенеративно спиране, когато превозното средство
забавя ход или спира. Производството на
Ford Transit Custom Plug-In Hybrid и Tourneo
Custom Plug-In Hybrid започна в края на
2019 г.
Изпитанията на Ford в цяла Европа показват, как PHEV-автомобилите със зареждаща хибридна опция (plug-in) предлагат
практично ежедневно решение за клиентите на лекотоварни ванове и микробуси,
работещи в града. Те им позволяват да извършват и дълги пътувания, когато се налага. Тъй като тези превозни средства не
разчитат на инфраструктура за зареждане,
притеснението за липса на такава отпада.
Това означава, че те осигуряват най-доброто от двата свята: способност за шофиране с нулеви емисии без компромиси, че
работата ще е свършена. Полезният товар
или обемът на товара на хибридните плъгин автомобили не се намалява в сравнение с конвенционалните дизелови модели.
Ford предлага свързаност на огромното
мнозинство модели в гамата си от автомобили за работа като стандартно оборудване. Този процес помага на клиентите и бизнесите да се развиват чрез повишаване
на производителността, увеличаване продължителността на работа и технологичното съвършенство.
Друга технологична новост на производителя е модемът FordPass Connect. Той
вече е поставен като стандарт в седемте
основни представители на гамата автомобили за работа на Ford, включително Ford
Transit, Transit Custom и Ranger. Свързаните с FordPass Connect услуги, позволяващи
редица функции за дистанционна производителност и удобство чрез приложението за смартфони FordPass Pro, вече са безплатни за собствениците на автомобили на
марката в цяла Европa.
FordPass Connect дава възможност и за
непрекъснато актуализиране на софтуера
(OTA), за да поддържа автомобилите за работа актуални с новата технология, предоставяйки безжично нови функции и подобрения в качеството.
Guard Mode, новата система за сигурност, до която имате достъп чрез приложението FordPass Pro, ще бъде първата нова
функция, активирана от актуализацията на
OTA. Този режим на повишена сигурност,
който ще бъде достъпен по-късно през годината, ще наблюдава в реално време автомобилите за работа и ще предупреждава собствениците им за евентуални пробиви в сигурността.
Модемът FordPass Connect свързва безжично автомобилите на Ford с интернет,
което им позволява да се възползват от актуализациите и свързаните онлайн приложения, включително FordPass Pro. Постигната е интеграция и с телематични решения като Ford Telematics и Data Services.

Досега предлаган като опция при спецификациите за част от гамата на Ford,
FordPass Connect вече е фабрично поставен като стандарт за всички автомобили от сериите Ford Transit, Transit Custom,
Tourneo Custom, Transit Connect, Tourneo
Connect, Fiesta Van и Ranger. Клиентите
с автопаркове от Transit Courier и Tourneo
Courier ще могат да получат достъп до абонаментните услуги за Ford telematics само с
помощта на плъгин модем.
Абонаментът за модема FordPass
Connect е безплатен за водачите от цяла
Европа. Един от начините за използване на
винаги свързаната технология е приложението за смартфон FordPass Pro. Представено през миналата година, FordPass Pro е
разработено за малките бизнес клиенти,
които с него могат да управляват, наблюдават и контролират до пет автомобила за работа на Ford от един екран на телефона си.
За по-големи клиенти с автопаркове
Ford Telematics и Ford Data Services предлагат платено цялостно свързано решение за превозни средства. То помага да
се управлява продължителността на работа на превозните средства и да се подобри
ефективността им, осигурявайки достъп
до данните от автомобилите, освен това се
интегрира в други системи за управление
на автопарк.
Редовните актуализации на софтуера
спомагат да се гарантира, че системите и
компонентите на автомобила ще продължават да работят с оптимална безопасност и
ефективност. Сега Ford може да достави на
клиентите си с автомобили за работа нови
функции и подобрения на качеството безшумно, безпроблемно и без да се изисква
посещение на дилър или сервизен център.
Guard Mode е система за повишена сигурност, достъпът до която се осъществява
чрез приложението FordPass Pro. Тя осигурява мониторинг в реално време и предупреждава шофьорите, операторите и управителите на малки автопаркове, когато
има потенциални нарушения на сигурността в автомобилите за работа.
След активирането й – например след
работно време или през уикенда, системата ще отчете, ако някой влезе в превозно
средство, отвори предния капак или стартира двигателя, и ще изпрати push известие към смартфона на собственика. Системата осигурява и допълнителна сигурност

срещу влизане с краден ключ или с дубликат, сигнализирайки, ако дадено превозно
средство е отключено или в момента се отключва – действие, което не би задействало стандартната аларма на автомобила.
Guard Mode ще бъде въведен за клиентите, които използват FordPass Pro, в цяла
Европа тази година и ще бъде първата нова
функция, активирана чрез актуализацията
на софтуера.
За да подкрепи допълнително бизнес
клиентите си, Ford си партнира с водещи
онлайн услуги, осигурявайки достъп до
приложения за повишаване на производителността по време на движение. Системата за комуникация и развлечение SYNC
3 на Ford с AppLink позволява на шофьорите безопасно и удобно да си взаимодействат с приложения за смартфони, използвайки големия сензорен дисплей и интуитивните гласови команди.
Наред с поддръжката за Apple CarPlay
и Android Auto, SYNC 3 с AppLink позволява поддържаните приложения за смартфони да предлагат по-интегрирано изживяване в превозното средство за потребителите на Ford. SYNC 3 предлага безжично
свързване на смартфони за приложенията на AppLink, използващи Bluetooth. Партньорите на AppLink включват популярни навигационни услуги като what3words, Waze и
Sygic Truck Navigation. Cisco Webex пък помага на шофьорите да бъдат свързани с колеги и клиенти, където и да се намират.
Последният партньор, който се присъедини към семейството на AppLink, е
Braintoss – приложение за производителност, което помага на шофьорите да се организират в движение, с функции като транскрипция от реч в текст, който може да бъде
изпращан директно до пощенска кутия, или
приложението за управление на задачи.
Ford продължава да държи първа позиция в Европа в сегмента на автомобили за
работа, като пазарният дял на компанията нараства до 15 на сто през първото тримесечие на 2020 г. През 2019 г. Ford представи новото поколение електрифицирани
и свързани ванове Transit и Transit Custom,
разработени, за да помогнат на клиента да
се почувства в модерна работна среда. Гамата на Transit Custom Hybrid – включително Transit Custom Plug-In Hybrid и EcoBlue
Hybrid, бе обявена за Международен ван на
годината 2020. K

Guard Mode ще бъде
въведен за клиентите,
които използват
FordPass Pro в цяла
Европа тази година и
ще бъде първата нова
функция, активирана
чрез актуализацията
на софтуера.
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Пазарът на автомобили за
работа излиза от кризата
За разлика от
рецесията през
2008/2009 г., пазарът
на автомобили за
работа сега е в подобра позиция да
излезе от кризата,
смята Томас Хилзе,
бранд президент на
Iveco. В ексклузивно
интервю с
изпълнителни членове
от международното
жури International Van
of the Year (IVOTY),
г-н Хилзе заяви, че
предстои по-бързо
възстановяване
на пазара поради
по-доброто
позициониране
на отделните
правителства и
факта, че банковата
система е по-добре
подготвена.

С

поред Томас Хилзе различните марки търговски автомобили за работа са подкрепили дилърската си мрежа и биха могли
да подпомогнат и своите клиенти, „така че ликвидността им да се запази“. Освен това, за разлика от предишния път, транспортният сектор е
бил от жизненоважно значение, тъй като операторите са предоставили обслужване за нуждите
на здравната система и широката общественост
Хилзе смята, че непрекъснатият растеж на
електронната търговия ще помогне за стабили-
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зиране на продажбите на лекотоварни автомобили, подкрепени от добрата статистика за ежедневните поръчки за Daily гамата на Iveco, която
показва „по-бързо възстановяване“.
„Средните и тежки сегменти ще реагират побавно“, казва той, тъй като циклите на подмяна
на автопарковете ще останат в рамките на нормалното.
Що се касае до бъдещето за успешната гама на
Daily, която бе обновена миналата година с актуалната свързаност и усъвършенствани системи

MAN РАЗШИРЯВА ГАМАТА НА TGE С ВЕРСИИ 4Х4 ДО 5,5 ТОНА

за безопасност, следващите ѝ версии ще включват и електрически задвижвания от ново поколение. След пускането на осъвременена версия на
съществуващия модел, което предстои към края
на годината, или през 2021 г., Хилзе разкрива, че
специфичните достойнства на Daily ще се развият „в електрическия свят с качества като издръжливост, надеждност и с уникалното шаси, подходящо за монтаж на батериите“.
„2022 година е подходящият момент за въвеждането на следващото поколение Daily Electric от
гледна точка на автопарковете и клиентите на
дребно“, добавя той.
Хилзе посочва, че ще има все повече ограничения в градовете и с подкрепата на правителствата посоката ще бъде към нулеви емисии, което ще бъде икономически стимулирано.
„Дори по време на затварянето заради COVID-19
тук в Торино успяхме да видим какви могат да
бъдат нашите градове в бъдеще, с по-малко трафик, по-ниски емисии и намален шум.“
Следователно градове като Торино по-усилено ще въвеждат зони с нулеви емисии. Но Томас
е на мнение, че „пътят към нулеви емисии“ не се
ограничава само до електрическата мобилност и
добавя, че природният газ, по-специално биогоривата, могат да помогнат за постигане на целта. „Батерийните технологии могат да покрият
адекватно „последната миля“, но за превоз поголеми разстояния, отговорът е биометан природен газ“.
„Облекченията с пътните такси и другите данъчни стимули ще помогнат за покриване на допълнителните ни първоначални разходи“, добави той и даде за пример действията на федералното правителство на Германия.
Позовавайки се на концепцията Daily Vision,
която беше представена преди няколко години, Хилзе заявява, че някои аспекти в дизайна на
прототипа са новаторски по отношение на приложенията и свързаността, но не е оптимист за
бъдещето на хибридните (бензин/дизел-електрически) задвижвания като дългосрочен вариант. Освен това по негова оценка панел-вановете
ще трябва да отстъпят от позициите си за сметка
на приложенията със шаси-кабина, тъй като операторите в електронната търговия, които работят с експресни пратки, очевидно предпочитат
последните.
По тази линия, въпреки че е привърженик на
технологията с водородни горивни клетки (H2),

Хилзе не смята, че тази чиста задвижваща система към момента е подходяща за лекотоварни
приложения.
В по-тежкия сегмент на бизнес линията Iveco,
връзката с американския стартъп Nikola, с който
стартира съвместно производство на водородния Nikola Tre, базиран на новия флагман S-Way,
вече e започнала да се изплаща. Новите камиони
ще бъдат произвеждани в завода на Iveco в Улм,
Германия, където сега се намира Magirus Deutz.
Това съоръжение ще се възползва от 7 милиарда
евро, което федералното правителство ще инвестира в технологията за горивни клетки, за да
се превърне Германия в „сърцето на водорода“
като иновации и развитие. А около 400-те станции за водород, планирани за изграждане в цяла
Европа, „трябва да задоволят напълно нуждите
на HGV сектора, захранван с горивни клетки“, добавя Хилзе.
Сътрудничеството на Iveco с Nikola ще доведе
до по-големи бъдещи разработки. Очаквайте да
видите електрифицирани версии на гамата камиони за средно натоварване на Iveco Eurocargo
и в дилършипите на Nikola в Северна Америка.
Възможно е и следващата гама на Daily да си
проправи път през Атлантическия океан до дилърите на CNH. И двете превозни средства ще запълнят празнина в гамата на Nikola, тъй като диапазонът тежкотоварни автомобили е обхванат
от камионите от сериите One и Two, а в сегмента на пикапите Nikola ще предлага Badger H2/EV
Pick-up.
Без съвместимост на границите на отделните държави автономното шофиране няма да работи, тъй като то е ефективно само при маршрути на дълги разстояния. „Шофьорите винаги ще
са необходими“, подчертава Хилзе.
Хилзе е доволен от положителната реакция спрямо новия S-Way, изразена в увеличените поръчки, а скоро ще видим и пускането на
новия тежкотоварен строителен камион T-Way
(Trakker), който ще играе съществена роля заедно с наскоро представения X-Way.
Допълнителен потенциал за развитие Хилзе
вижда в гамата на Daily във вариант CNG Natural
Power, като пробегът му ще бъде удължен до 750
км, а версията 4х4 ще надхвърли максимална допустима маса 7 тона. Следователно разширената линия на Daily ще обхване и двата края на LCV
сегмента – от лек до тежък, предлагайки значителни ползи по отношение на разходите за оператора собственик. K

Томас Хилзе е доволен
от положителната
реакция спрямо новия
S-Way, изразена в
увеличените поръчки
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DHL Express България
се довери на Sprinter

Логистичната компания избра новия модел на
бестселъра на Mercedes-Benz за доставки на пратки
в страната. 8 чисто нови лекотоварни автомобила
Sprinter предаде Силвър Стар, генерален
дистрибутор на немската марка за България, на
дългогодишния си партньор DHL Express България

Т
ABSTRACT IN ENGLISH

DHL Express Bulgaria
Chooses Sprinter
The logistics company has
chosen the new model of Mercedes-Benz’s bestseller for
deliveries in the country. Silver Star, general distributor of
the German brand for Bulgaria, handed over 8 brand new
Sprinter vans to its long-term
partner DHL Express Bulgaria.

ака логистичната компания обнови своя автопарк, като за пореден път се довери на
сигурността и качеството на автомобилите
за работа на Mercedes-Benz. Новите ванове са
от модификацията 316 CDI с високо ниво на оборудване. Добавени са камера за задно виждане и
интегрираната инфотеймънт система MercedesBenz User Experience (MBUX) за управление на
функциите и комфорта в автомобила.
„Един от основните стълбове в стратегията
на DHL е предоставяне на най-добро качество на
услугата, така че да свързваме хората по света
и да подобряваме качеството им на живот. Това
неизменно се случва, използвайки високотехнологични и безопасни превозни средства, какъвто
със сигурност е Sprinter. От началото на местното ни партньорство, датиращо от 2011 г., Sprinter
се е доказал като универсален инструмент за навременна и бърза доставка, независимо от условията, в които оперира“, сподели Антон Димитров, оперативен директор на DHL Express България. Той допълни, че досега логистичната компания е извършила близо 7 000 000 посещения
при свои клиенти в България с Mercedes-Benz
Sprinter.
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Освен че е сред еталоните за безопасност
и надеждност, Sprinter е убедителен и по отношение на разхода на гориво и комфорта. Това
го прави изключително подходящ за доставки и
в градските райони, и при дълги междуградски
маршрути, каквито DHL Express изпълнява. Автомобилът гарантира дълъг пробег и икономия на
гориво, благодарение на последното поколение
двигатели на Mercedes-Benz OM 651.
Sprinter е един от най-технологичните лекотоварни автомобили с вече над 25-годишна история. Това е първият ван с асистент срещу странични пориви на вятъра, като функцията е стандарт при базовото оборудване. Моделът може
да бъде оборудван с редица допълнителни системи за сигурност, като активен спирачен асистент за предотвратяване на злополуки, дистроник за поддържане на дистанция от движещия се
отпред автомобил, асистент за следене на пътната лента и асистент за сляпа зона.
Deutsche Post DHL Group е водещата световна
компания за пощенски и логистични услуги. Групата си е поставила за цел до 2050 г. да сведе въглеродните емисии, генерирани от логистичната
си дейност, до нула. K
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Петър Димитров, собственик и управител на Инпе Транспорт ООД:
Базираната във Варна
транспортна фирма
Инпе Транспорт ООД
е сравнително млада.
Създадена е преди 4
години, но се развива
бързо, залагайки на
иновациите, адаптивността
и креативността. За това,
как си проправя път една
транспортна компания във
вече разпределен пазар,
списание КАМИОНИ
разговаря с основателя
и собственик на фирмата
Петър Димитров

Transics ни дава поглед върху
най-важното в работата ни
ABSTRACT IN ENGLISH

Transics Gives Us an
Insight into the Most
Important Things in Our
Work,
says Petar Dimitrov, owner and
manager of Inpe Transport Ltd.
The Varna-based transport
company Inpe Transport is
relatively young. Established
4 years ago, it is developing
quickly, relying on innovation,
adaptability, and creativity.

– Г-н Димитров, разкажете за създаването и първоначалното развитие на компанията.
– Транспортирането на товари е изключително труден и динамичен бизнес, като всекидневно се сблъскваш с проблеми и търсиш решения на всевъзможни казуси от различно естество. Може би тази луда динамика в бизнеса,
знанието, което вече бях натрупал, и мисълта,
че мога да създам една иновативна и креативна собствена компания, ме подтикнаха да го направя. Поради факта, че този вид бизнес е изключително капиталоемък, и при липсата на голям наличен капитал трябваше да започна със
стари камиони и постепенно да се развивам и
обновявам флота.
– С какъв автопарк започнахте и как продължихте да го развивате?
– Започнах с два употребявани влекача Scania
R420 EEV на пробег от по над 600 000 км и две
нови, стандартни полуремаркета Schmitz. Релацията ми беше България – Германия – България, така наречените „прави и обратни курсове“.
Постепенно успях да подменя старата техника с
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нова и съответно да увелича флотата си отново с
нови композиции.
– В момента с колко и какви камиони и ремаркета работите?
– В момента компанията ми разполага с 14
седлови влекача, като заложих на Mercedes
Actros 450 к.с. Euro 6 и DAF XF 460/480 к.с. Euro 6.
Средната възраст на автопарка е 2 години. Разполагам и с 14 полуремаркета от марките Schmitz
и Berger. Schmitz е лидер в България с над 60%
пазарен дял и след консултация с мои колеги
и, разбира се, заради добрата комуникация с
Schmitz, се насочих към тях. Доволен съм от продукта, който предлагат. Закупуването на Berger
беше експеримент, който обаче се оказа изключително успешен и съм много доволен от представянето на тази марка в моя автопарк.
– С какви товари и по какви дестинации работите сега?
– Релациите ни в момента са от България и
Гърция до Европа и обратно. Возим всякакви
конвенционални товари.
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– Разбрахме, че сте много запален по дигиталните решения. Как стигнахте до идеята
да внедрите в работата си Transics?
– От самото създаване на компанията знаех и исках тя да бъде иновативна, креативна и
адаптивна. За да бъдеш професионалист в дадена област, освен със знания и практика трябва да разполагаш и със съответните професионални инструменти. За целта трябваше да намеря не просто GPS-доставчик , а цялостно GPS решение. След срещата ми с търговския отдел на
Transics и тяхната презентация инсталирах едно
тестово устройство на един от влекачите. Месец
по-късно бях сигурен, че това е моят продукт,
който търся от 2 години.
– Как работи системата и какви са предимствата, които ви дава?
– Трудно е да се опише с няколко думи, но
Transics е като „жив организъм“, който постоянно
се развива в посоката, в която ти искаш. Тук нямаш продукт, според който трябва да напаснеш
твоята работа, а точно обратното! Възможността да персонализираш системата според твоите очаквания и изисквания, е феноменално предимство.
– Как Transics улеснява работата на вас и
водачите при планиране на пътуването и по
време на самия курс?
– Веднага след като поемем нова заявка, тя се
отбелязва в Transics и оттам нататък ти е нужен
само един поглед, за да разбереш кога камионът
ти ще бъде на разтоварен адрес. Имаш възможност да погледнеш и точно как е най-добре да

бъдат осъществени часовете за шофиране и почивка, за да можеш по най-оптималния начин да
стигнеш до зададената цел. Това е изключително
ценно не само при нови водачи, но и при опитни
шофьори, защото когато трябва да се съобразяваш с опашки по границите, с десетките забрани в държавите, през които преминаваш, с фиксирани дати на доставка... нещата стават доста
комплексни и сложни.
Чрез инсталираните във влекачите на таблети шофьорите могат да видят вече планирания
маршрут, времената си за шофиране и почивка, както и да отбелязват всякакъв вид дейност
– пристигане на адрес, товарене, разтоварване,
съобщения, снимане и изпращане на документи... Цялата информация се получава в офиса
от човека, който е отговорен за композицията, и
спестява доста „паразитни“ обаждания с въпроси от типа „Натовари ли?, Разтовари ли?“ и т.н.
Ако желаете, всичката тази информация може да
бъде предоставена и на клиента, с когото работите. Това дава възможност той по всяко време
да получава информация как точно протича процесът на транспортирането на неговия товар и
ако не върви по план, защо не върви. Абсолютно
„чисти“отношения и прозрачност при изпълнение на поетия ангажимент. Можете да получите
нотификации по имейл или директно в системата
за всичко, което се случва по маршрута -забавяне на границите, задръствания, забавяния на товарен или разтоварен адрес, което ви дава възможност за превенция, своевременно вземане
на мерки и репланиране.
С едно изречение, Transics ни дава много детайлен поглед върху най-важните компоненти от

Визитка

Петър Димитров създава собствена транспортна
компания преди 4 години.
Преди това е работил за някои от най-големите международни компании в България като мениджър ключови клиенти и успешно е развивал бизнес услугите, които те предлагали. Всичко
това му дава увереност, че
може да направи следващата крачка в своята кариера, а
именно да управлява собствена фирма.
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причастността на всички мои настоящи и минали служители в Инпе Транспорт ООД.
– Как се отрази на работата ви кризата
около пандемията и започна ли възстановяване или все още – не?
– Това, което се случва в световен план, е абсолютен прецедент, който не можеше да бъде
предвиден от никой мениджър или специалист
и, разбира се, се отрази негативно и на нашата
дейност. Позитивното в случая е, че благодарение на най-ценния актив, който притежава фирмата, а именно нейните служители, ние не спираме да работим, и то на добри нива в тази невъзможна за правене на бизнес среда. Благодарение също така и на ключовите ни партньори
като Гопет Транс ЕООД, с които работим успешно над 4 години, Деламод България, ЕТ МагдакРадостин Митев, Ойлкарт ЕООД, както и, разбира се, всички останали наши партньори.
Лошото обаче е, че това все още не е свършило и никой не знае кога ще свърши. Данните
за спада в икономиките на водещите държави в
световен план будят голямо безпокойство. Според мен не може да се изчисли и какъв точно ще
бъде спадът в потреблението предвид, че няма
как да знаем поведението на клиентите.
Вярвам, че с точните служители и партньори
всяка една компания може не само да излезе от
ситуацията, но да стане по-силна.
Mercedes-Benz Actros e
един от моделите в парка
на Инпе Транспорт ООД

нашата работа, а именно – сигурност, планиране, прозрачни отношения с нашите партньори и
рентабилност.
– Как дигиталните решения ви помагат в
цялостното оптимизиране на разходите?
– Тук нещата стават още по-интересни. Тъй
като Transics е „отворена система“, тя може да
бъде свързана с всяко ERP или със система, която си пожелаете, и оттук нататък, както се казва,
„ограничението ви е небето“. Разбира се, и без
да инвестирате в други системи, имате информация за основните разходи като:
)) реални км, които ще изминете до адреса, тъй
като при генерирането на маршрута системата използва само пътища, подходящи за тежкотоварни МПС;
)) пътни такси, които ще заплатите по маршрута;
)) реално изразходвано гориво – измерването
на преминалото през дюзите на двигателя гориво.
Transics беше само първата стъпка към цялостно дигитализиране на процесите, като вече
проучваме и тестваме и други софтуерни решения за управление на процесите.
– Подобни решения улесняват работата и
на водача, но при вас усеща ли се кризата за
професионални шофьори?
– Към момента такъв проблем не стои пред
нас и това е благодарение на всички мои шофьори и диспоненти, които ценят мен и компанията
ми. Позитивното послание за работата във фирмата, което те предават на своите колеги и приятели, ни носи големи ползи. Почти всеки ден получавам обаждания от професионални шофьори, които искат да започнат работа при нас.
Използвам възможността да изкажа своята огромна благодарност за отдадеността и съ-
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– Търсите ли начини да компенсирате загубите от пандемията?
– Да, разбира се, но това се оказа мисията невъзможна. Обърнахме се към една от мерките за
справяне, която правителството обяви – 60/40.
Като презентация и идея за подпомогане на бизнеса не е перфектната, но със сигурност би ни помогнала. За съжаление обаче, дори не стигнахме
до подаване на документи, защото мярката „наказва“ всички фирми, които са се развивали през
2019 г. Какво имам предвид? Един от основните
критерии е фирмата да има спад от 20% на оборота спрямо референтен месец на 2019 г., тоест
трябва да докажа, че имам спад от 20% на оборота през април 2020 г. спрямо април 2019 г. или
пък май 2020 спрямо май 2019?!. Какво общо има
2019 г. с пандемията и спирането на работа през
март – юни 2020 г.? Това е пълен абсурд. През април 2019 г. работихме с 4 композиции, но тъй като
се развихме и влязохме в 2020 г. с 300% по-голям
автопарк, няма как да докажем по-нисък оборот.
И в това положение е всяка една компания в България, която си е „позволила“ да порасне през
2019 г. Разбира се, очакваме от държавата да има
нови и по-достъпни мерки за всички бизнеси.
Надявам се и банките да не реагират, както го
направиха през 2008 г. – да се затворят в себе си
и да не дават абсолютно никаква „глътка въздух“
на бизнеса. Повярвайте ми, мярката за отлагането на плащането на заема или лизинга не е решение на проблема, а само отлагането му. Нужни са
мерки за охлабване на изискванията за предоставяне на оборотни и инвестиционни кредити,
за да може компаниите да преодолеят по-лесно междуфирмената задлъжнялост, която предстои, и да предприемат дори нови инвестиции,
които да ти дадат възможност да бъдеш много
по-гъвкав и адаптивен.
За да излезеш победител в една война, а повярвайте ми, точно такава предстои, ти трябват
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неординерни и бързи действия, а не праволинейни
такива. Всеки може да ти казва какъв ценен партньор ти е, но точно сега е моментът да го докаже!
Последно, но не последно място, призовавам и
всички колеги в бранша да си помогнем сами! Категорично не поемайте заявки на цени, които нямат
никаква икономическа обосновка или пък са дори
под себестойност. Това води след себе си до много
трайни увреждания на пазара и на самите вас като
участници в този пазар.
– В България влезе тол система за автомобилите над 3,5 т, как ви се отрази това? Справедлива ли е тол системата и смятате ли, че се
нуждае от промяна? – Не съм аз човекът, който
да каже дали е справедлива или не, но съм категоричен, че такава система трябва да има, за да има
пари за по-добра инфраструктура в България. Ако
нямаш инфраструктура, нямаш инвеститори, нямаш ръст на икономиката и т.н. Друг е въпросът кое
да бъде първо? Първо пътищата или първо системата? Малко е като кое е първото – яйцето или кокошката. Не ми се коментира и темата, че парите
ще бъдат „откраднати“ и пак няма да има пътища.
От доста години сме свободна страна – член на
Европейския съюз, и като жители на тази държава сами си избираме хората, които да вземат решения за харченето на парите. Така че няма на кой
друг да се сърдим освен на самите себе си. Мисля,
че е дошло времето да спрем да се влияем от „каквото дават по телевизията“, а да погледнем самите себе си и около нас и да си направим добра преценката.

– И ако се върнем на Transics – как накратко
бихте я препоръчали на колеги?
– Transics е системата, за която не знаете, че
имате нужда, но повярвайте ми, имате неистова
такава, за да бъдете успешни.
– Пакетът Мобилност ще ви засегне ли и как
виждате изхода от създалата се ситуация с новите регулации?
– Всички големи умове в световен план чертаят мрачно бъдеще за всеки бизнес в близките няколко години и Пакет Мобилност не ни помага по
никакъв начин в това отношение. Има изключително много неясноти по самия Пакет в чисто практически план и затова смятам, че ще има промени по
него и, разбира се, надявам да съм прав. Ако изискванията му бъдат прилагани по начина, по който
са описани, това със сигурност ще доведе до масови фалити на компании и няма как да бъде друго. Големият губещи ще бъдат стотиците хиляди
хора, които директно са замесени в бизнеса – шофьори, диспоненти, механици и всички членове на
техните семейства, както и заети в периферията –
компании за авточасти и гуми, производители на
превозни средства, застрахователни компании,
счетоводни къщи и много други. Цената на транспорта ще се увеличи с над 30–40%, точно толкова,
колкото е разликата в цената, когато една спедиция предлага товара на френски или немски превозвач и когато го предлага на източноевропейска
фирма. Накрая това всичко ще се плати от крайния
потребител. K
Въпросите зададе
Лъчезар АПОСТОЛОВ
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Последствията от Пакет
Мобилност могат да се избегнат
Д-р Надежда Решке, адвокат в Германия, разясни могат ли
последиците от Пакет Мобилност да бъдат избегнати чрез
учредяване на транспортни дружества в Западна Европа

Срещата бе насочена към български фирми или физически
лица, засегнати от Пакет Мобилност и планиращи
транспортна дейност в Германия/Западна Европа.

Транспортният сектор 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
браншa. Въпреки това Европейският парламент окончателно гласува Пакет Мобилност, който носи след
себе си опасността от катастрофални икономически последици за множество български превозвачи

З

а да подпомогнат българските превозвачи, изявени юристи с опит в Западна Европа, с подкрепата на списание КАМИОНИ,
организираха Работната среща/уебинар на тема
„Пакет Мобилност – проблеми и решения“, на
която бяха обсъдени следните въпроси:

Кои са предвидените промени
в Пакет Мобилност?
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 и къде ще се дължи данък „дивидент“?
Лектори на събитието бяха:
)) д-р Надежда Решке, адвокат в Германия
)) Левент Хамид, юрист в адвокатска кантора
„Д-р Решке“, София, България
)) проф. д-р Фридеман Кайнер, завеждащ катедра в Университета Манхайм, Германия,
)) Вероника Купницка, адвокат в Германия.
Срещата бе насочена към български фирми
септември 2020

или физически лица, засегнати от Пакет Мобилност и планиращи транспортна дейност в Германия/Западна Европа. Целта на семинара бе участниците да придобият обща представа относно
предвидените чрез Пакета промени, възможностите за учредяване на транспортно дружество в Германия, както и за спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между Германия и България. Адвокат д-р Решке разясни
въпросите, свързани с двойното данъчно облагане, с корпоративното право в Германия и с европейското транспортно законодателство.

Пакет Мобилност изисква
оперативен офис и финанси
На събитието „Пакет Мобилност – проблеми и решения“ един от лекторите – Левент Хамид, юрист от София, наблегна върху същността на разпоредбите, съдържащи се в Пакета. Хамид изтъкна, че засега няма шанс Пакет Мобилност да бъде отменен, като обжалването му ще
отнеме към 2 години и едва ли ще има съществен резултат от него. Оценката за екологичното
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въздействие на Пакет Мобилност също вероятно
няма генерално да промени нещата.
„Пакетът ще засегне правилата за професия
превозвач и достъпът до пазарите, с цел да се
изтласкат от европейския пазар превозвачите от
Източна Европа. Ще се следят много строго каботажът и компаниите „пощенски кутии“. Срещу
тях са насочени основните контрамерки“, каза
Хамид.
За превозвачите ще има изисквания за уседналост и за финансова стабилност. Транспортните фирми трябва да разполагат с помещение, в
което се съхраняват документацията, договорите
и документите за каботажи. В оперативния център трябва да се връща камионът, а операторът
да е регистриран по ДДС, да има разрешение за
транспорт в тази държава, да има назначен персонал и управител на компанията.
В разпоредбите на Пакет Мобилност влизат и
вановете между 2,5 и 3,5 тона. За тях също се изискват капитал и резерви – по 9000 евро за всеки
първи ван и по 5000 евро за всеки следващ. Охлаждането от 4 дни между каботажните операции
важи само за операции в една и съща държава.
Ще могат да се извършат 3 каботажни операции
в рамките на 7 дни. Нови са интелигентните тахографи, които ще информират за локализацията
на всеки 3 часа и по границите. Ще се следи строго за спазването на правилата за командироване.

Превозвачите се нуждаят
от план и стратегия за
конкурентоспособност
На събитието „Пакет Мобилност – проблеми и
решения“, проф. д-р Фридеман Кайнер, завеждащ катедра в Университета Манхайм, Германия,
засегна темите относно подготовката на превозвачите за Пакет Мобилност.
Проф. Кайнер отбеляза, че Пакет Мобилност е
несъвместим с идеята за единен европейски пазар и единно търговско пространство, в което да
печелят и по-слабите източноевропейски компании. Според Кайнер под предлог за повече социална сигурност и обезпеченост на служителите,
Пакет Мобилност явно ще облагодетелства западноевропейските компании.
Например задължението за връщане на предложните средства в държавата по регистрация
на всеки 8 седмици според регламента трябва да
послужи за повече безопасност по пътя и за локален контрол. И затова работниците се командироват според условията на приемащата дър-

жава, което от своя страна противоречи на условията за конкуренция.
ЕС реално ще позволи ограничение в свободата на услугите, защото иска работникът да бъде
защитен в държава с по-висок стандарт и дори
при каботаж.
А защо трябва да има разлика в защитата на
работниците при каботаж 7 дни в Германия, а не
например при курсове Германия – Австрия, направени за същото време?, попита експертът.
„Не бих възложил много надежди на жалбата на Полша в Съда на ЕС, защото съдебната институция дава твърде голяма свобода за индивидуална преценка на отделните държави. Съдът
трябва да бъде убеден, че връщането на празни
камиони нарушава стремежа към екология и Зелената сделка на Стария континент. Превозвачите трябва да се ориентират в динамичните събития и да се подготвят, за да запазят своята конкурентоспособност“, добавя Кайнер.
Експертът смята, че когато се регистрират
клонове на една фирма в чужбина, те, естествено, ще имат проблеми с транспортното право,
трудовоправните отношения, данъците и т.н. За
всички тях могат да се намерят работещи решения. Такава е например регистрацията на фирма
в Германия или Франция, за да се избегне връщането на камионите и да се покрият условията
за каботаж.
Въпросният клон трябва да отговаря на местните изисквания за извършване на дейност/професия, иначе лицензът ще бъде изгубен. Следва да се направят план и стратегии за всяка една
фирма, за да запази тя своята конкурентоспособност. В тази насока проф. Кайнер активно работи със специалиста по транспортно право, адвокат Надежда Решке. Голямата цел на адвокатската кантора е регистрираната фирма в чужбина да
наема работници при условията на българското
законодателство и така да се спестят средства.
Всеки превозвач трябва да има работеща стратегия как да запази конкурентоспособността си
и да е готов да я използва след 18 месеца, когато
изтече гратисният период за влизането в сила на
разпоредбите от Пакет Мобилност.
Събитието „Пакет Мобилност – проблеми и
решения“ завърши с полезна дискусия, в която
превозвачите и представителите на логистичния бранш получиха отговори на въпроси, касаещи конкретни казуси от Пакет Мобилност, въпроси по регистрация и учредяване на дружества в
Западна и Централна Европа, както и яснота в коя
държава ще бъде облагана печалбата на едно новоучредено дружество и ще се дължи данък „дивидент“? K

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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Тол системата ни
поскъпна до 320 млн. лв.
Българската тол
система все още
не предлага всички
заложени в нея
функционалности,
но за сметка на това
може да претендира,
че е една от найскъпите в света. След
като в средата на
август Агенция „Пътна
инфраструктура“
обяви конкурс с
предварително
договаряне за
24-часов мониторинг
и поддържане на тол
системата на стойност
до 117,9 млн. лв. без
ДДС (около 140 млн.
лв.), стойността на
платената ни пътна
мрежа нарасна до
320 млн. лева

По думите на
проф. Асенов,
от 20 месеца
Националното
тол управление
оперира
системата
в режим
електронна
винетка, а от
пет месеца и в
режим тол

С

рокът на новия договор е за две години с
възможност за удължаването му с още три.
Стойността му за целия период от 60 месеца, обявиха от пътната агенция. Да припомним,
че по договора с консорциума „Капш трафик солюшънс“ от 2018-а държавата вече изплати на
два транша други 180 млн. лв.
Според обясненията от АПИ електронната
система за пътни такси с функционалностите ѝ,
каквато е изградена у нас, изисква постоянното
поддържане в работоспособност, а за това е необходим непрекъснат денонощен мониторинг на
всичките ѝ параметри, реакция преди възникването на евентуален технически проблем и превантивното му разрешаване в максимално кратък срок. В момента това се правело от IT експертите в Националното тол управление, които
ще продължат да го осъществяват, но въз основа
на бъдещия договор работата им ще бъде подпомогната и от външни IT експерти, което е вид
„втора застраховка“ за нормалната експлоатация на системата.
В обществената поръчка без предварително обявление е заложено, че тя се дава директно на икономически оператор, тъй като се счита,
че той единствено е в състояние да я изпълни. В
случая се приема, че само „Капш трафик солюшънс“ ДЗЗД може да извърши „Проактивен мониторинг и експлоатационна поддръжка и надграждане с нови функционалности“ на електронната система, тъй като въпросната компания изгради системата.
По подобен начин в момента се поддържала
тол системата в Чехия, а преди години така е оперирана и системата в Германия, уточниха от АПИ.
По думите на проф. Асенов от 20 месеца На-
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ционално тол управление оперира системата в
режим електронна винетка, а пет месеца и в режим тол. За това време е отчетено в каква степен ресурсите са адекватни за динамичното натоварване, което системата предполага, и са
очертани някои проблеми.
Един от основните е бил, че въпреки усилията
и амбицията да се събере голям екип от ИТ специалисти, който да поддържа и оперира системата, това не можа да се случи поради липса на
средства за атрактивни заплати.
Според Асенов наличните кадри не са били
достатъчни, за да оперират и поддържат системата устойчиво, затова договорът с Капш е дългосрочна инвестиция и целта е след 2 години тол
управлението евентуално да поеме цялостно
оперирането на системата, защото в самата поръчка има такава опция.
По отношение на проходите проф. Асенов
смята, че за първите години целта е разходът за
системата да бъде до 15% от приходите с опция
в годините да намалява. Във Франция този дял е
18% от прихода, а в Германия е повече. За 2020
г. се очаква приход в рамките на 450 – 480 млн.
лв. въпреки първоначалните по-ниски показатели от очакваното.
Според Йордан Арабаджиев, изпълнителен
директор на Съюза на международните превозвачи (СМП), тол системата функционира и това е
добрата новина. Все още обаче имало проблеми, свързани с бордовите устройства и отчитането на таксите. Превозвачите са очаквали още
преди месец и половина да има среща с регионалното министерство и Агенция „Пътна инфраструктура“, за да бъдат дискутирани проблемите, но такава все още не се е състояла. K

септември 2020

64

ТРАНСПОРТ

Пакет Мобилност дава
2 часа бонус

На 20 август влязоха в сила първите разпоредби от Пакет Мобилност, включително тази за
удължаване на времето за шофиране. Текстът гласи, че водачът може да удължи шофирането с един
час, а в някои ситуации дори с два часа

ABSTRACT IN ENGLISH

Mobility Package Gives
2 Bonus Hours
On August 20, the first provisions of Mobility Package
came into force, including the
one for extension of driving
times. The regulation states
that the driver can extend driving by one hour, and in some
situations even by two hours.
Experts believe that many
drivers and transport companies will be satisfied with this
change.

Е

кспертите смятат, че много шофьори и превозвачи ще останат удовлетворени от тази
промяна. Но браншът трябва да бъдат внимателен с прилагането й.
„Щастливата дванадесетица“ – така бизнесът нарича член 12 от Регламент 561/2006 относно времето за шофиране и почивка. Въпросният и досега допускаше възможността за превишаване на ограниченията, но при изключителни
ситуации.
Пакет Мобилност въвежда възможността за
удължаване на дневното и седмичното време
за шофиране и общото време на работа на един
шофьор с до 2 часа над досегашните стандарти. Това се отнася за извънредни ситуации като
авария, неочаквано отклонение от маршрута, задръствания по границите, санитарни проверки за
COVID-19 и т.н.
Какво означава това на практика? Дневните и
седмичните ограничения за шофиране остават
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непроменени, но е създадена рамка за нарушаването на тези ограничения при връщане в базата на компанията или у дома.
Изисква се повишено внимание, за да не
бъде застрашена безопасността на останалите участници в движението. Задължително е и
да се направи разпечатка (дори няколко), описваща причината за отклонението от правилата,
която да бъде налична на паркинга или мястото за почивка.
Това не е всичко. В Пакет Мобилност ясно се
посочва кога работното време може да бъде превишено с един час и кога с два. То може да се
удължи с максимум 1 час при планиране на намалена седмична почивка. В този случай наредбите не могат да бъдат нарушени с повече от тези
60 минути. Ако обаче водачът се връща у дома за
по-дълго спиране (например за редовна почивка
и компенсация), наредбите могат да бъдат нарушени с до 2 часа. Тук обаче е задължително пре-
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ди началото на удълженото шофиране водачът да
вземе 30-минутна почивка.
Допълнителни промени от 20 август
Удълженото работно време е едно от малкото
нови правила, влизащи в сила от 20 август. Пакет
Мобилност изисква и превозвачите да организират работното време на водачите си по такъв начин, че шофьорите да могат да почиват в базата.
През това време те трябва да вземат поне
една редовна седмична почивка или седмична
почивка над 45 часа като компенсация за намалената седмична почивка. Освен това шофьорите ще трябва да почиват повече от 45 часа извън кабината на превозното си средство на специално и обезопасено място със санитарни помещения.
От 20 август пакет Мобилност променя правилото за седмичната почивка (кратка и редовна).
От този момент водачът ще трябва да вземе две
редовни почивки и една кратка почивка в рамките
на две седмици след започване на работа.

Какво ще се случи
след март 2022 г.?
През март 2022 г. ще влязат в сила правилата
за командироване на водачите в международния
транспорт и за каботажа. Според последното автомобилният превозвач, притежаващ лиценз за
превоз в една от държавите – членки на Европейския съюз, ще може да продължи да извършва максимум три каботажни операции в продължение на 7 дни подред.
Водачът няма да може да извърши друга каботажна операция на територията на същата държава – членка на Европейския съюз, след приключване на каботажна операция освен ако са не
изминали поне четири дни от последната и е направена друга международна транспортна операция. Това изменение цели основно да защити
вътрешните пазари на държавите – членки на Европейския съюз, от по-евтините превозвачи от
Източна Европа.

Пакет Мобилност
ще бъде променен?
Промяната във връзка с каботажа е една от
най-противоречивите, главно поради явния й
протекционистки характер. Не по-малко противоречиви са и разпоредбите, въвеждащи задължението за връщане на превозното средство в
държавата на регистрация минимум на всеки 8
седмици. Както подчертават експертите, тази
разпоредба е несъвместима с идеята на Зелената сделка, защото на практика означава, че камионите често ще се движат празни и ще замърсяват. Европейската комисия също изрази подобно мнение.
Тези опасения обаче не бяха взети под внимание и Пакет Мобилност получи необходимата
подкрепа в законодателните органи на ЕС. Но все
пак още съществува възможност законодателството, което бавно влиза в сила, да бъде изменено веднага щом стане налична оценка на въздействието му. Това обяви преди няколко месеца еврокомисарят по транспорта Адина Валеан,
която също критикува някои от разпоредбите на
Пакет Мобилност.

Задължението за връщане на тежкотоварното превозно средство може да намали ефективността на транспортната система и да увеличи вредните емисии, замърсяването и задръстванията, докато ограниченията на комбинирания
транспорт биха могли да намалят неговата ефективност при мултимодалните товарни превози,
посочи Валеан в официално изявление.
Тя добави, че понастоящем се оценява въздействието на тези разпоредби върху климата, околната среда и функционирането на единния пазар, както и призова представителите на
компетентните органи в държавите членки и TSL
бранша да предоставят необходимите данни.
Изводите от анализа ще бъдат готови до края
на тази година. При необходимост Еврокомисията ще упражни правото си да представи целенасочено законодателно предложение преди влизането в сила на тези две разпоредби. K

Превозвачите ни очакват насоки за прилагане
Липсват ясни насоки за прилагането на Пaкeт Moбилнocт, oбяcни Йopдaн Apaбaджиeв, изпълнитeлeн диpeктop нa Cъюзa нa
мeждyнapoднитe пpeвoзвaчи
(CMΠ).
Основните неясноти според изпълнителния директор на СМП са
свързани с воденето на документацията от фирмите и съответния контрол.
Вcички cдpyжeния и aвтoмoбилни кoмпaнии в Бългapия oчaквaмe
c нeтъpпeниe нacoки oт cтpaнa
нa Eвpoпeйcкaтa кoмиcия зa пpилaгaнeтo на пpoмeнитe в Moбилeн
пaкeт 1, тъй като дo мoмeнтa нa никoгo нe e яcнo кaк и пo кaкъв нaчин
тoчнo щe ce пpилaгa документът, каза Йopдaн Apaбaджиeв.
Той обясни, че нeпpeкъcнaтo paзгoвapя c бpaншoвите opгaнизaции от Бългapия и cъc cpoдни opгaнизaции от чyжбинa. Досега на никого не е ясно кoй щe
кoнтpoлира вpъщaнeтo нa вoдaчa, пo кaкъв нaчин щe ce yдocтoвepявa тo, къдe
щe ce cъxpaнявa дoкyмeнтaциятa...
Въпpeки oтпycкapcкия ceзoн специални paбoтни гpyпи в EК ycилeнo готвели
нacoките зa пpилaгaнeтo нa Пaкeтa. Очаква се около 5 – 10 септември те да бъдaт
oбявeни oфициaлнo. Нeoфициaлнaта инфopмaция сочела, чe тoчнo oт 20 aвгycт
нямa дa зaпoчнe пpилaгaнeтo нa вcички paзпopeдби нa Пaкeтa, oбяcнява изпълнитeлният диpeктop нa CMΠ.
Въпреки това Йордан Арабаджиев призова транспортните компании и водачите да обърнат внимание на новите разпоредби около правилата за почивка на
шофьорите, които крият рискове, тъй като чрез дигиталните тахографи контролът е лесен. Става въпрос за ползването на компенсация от водача при намалена седмична почивка. Досега, ако от почивката, която е 45 часа, водачът използва 24 часа, той можеше да разпредели останалите му 21 часа към дневните почивки през седмицата. Новите разпоредби предвиждат тези часове да могат да
се добавят единствено към следващите седмични паузи, обърна внимание изпълнителният директор на СМП.
Личнo aз ocтaвaм c впeчaтлeниeтo, чe дopи дъpжaви кaтo Гepмaния и Фpaнция, кoитo cътвopиxa и в тeчeниe нa 3 гoдини ycилeнo пpoмoтиpaxa Ппaкeт Moбилнocт кaтo мнoгo coциaлeн и нeoбxoдим, ceгa нямaт идeя кaк дa бъдe пpилaгaн, кoмeнтиpa още Йopдaн Apaбaджиeв.
Той допълни, че не вярва да ce нaмepи дopи и eдин чecтeн eвpoпeйcки пoлитик, кoйтo дa излeзe и oфициaлнo дa oбяви, че няма готовност за пpилaгaнeтo нa
Пaкeт Moбилнocт и разпоредбите му трябва да бъдат отложени. Според г-н Арабаджиев нeглacнo и нeoфициaлнo кoнтpoлът зa пpилaгaнeтo на Пакета и спазването мy oт пpeвoзвaчитe нaй-вepoятнo щe зaпoчнe дa ce пpилaгa, кoгaтo бъдaт
изгoтвeни и oбявeни oфициaлните нacoки за това.
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Хибридите – нов хит
при пожарните

Rosenbauer и Volvo Penta обявиха в началото на юли пускането на
„пожарния автомобил на бъдещето“
Хибридното задвижване не е популярно между превозвачите – през 2019 г. в Европа
новорегистрираните хибридни товарни автомобили над 3,5 тона са едва 273 бр. (0,07%) срещу
305 през 2018 г. Съвсем различни са перспективите при автомобилите за гасене на пожари,
спасителни дейности и помощ при бедствия и аварии

О

т Volvo Penta обявиха, че тяхната електрическа система за задвижване променя правилата, по които в бъдеще ще се
създават пожарните автомобили. Такова е мнението и на Rosenbauer: „Избрахме името RT
(Revolutionary Technology), защото сме убедени,
че RT е революция в изграждането на пожарните
машини.“ Според Михаел Фридман, който отговаря за стратегията, иновациите и маркетинга в
групата: „Това превозно средство не е еволюция,
нито ново поколение на съществуващ тип или серия. RT отговаря на нови изисквания и се основа-

септември 2020

ва на напълно нови подходи и технологии, за които смятаме, че са революционни за бъдещето на
пожарните машини и служби“.
В Rosenbauer, един от тримата лидери в производството на техника и оборудване за пожарогасене, знаят, че захранването на такъв тип автомобили само с батерии не позволява продължителна пълноценна работа. Затова камионът, чието разработване започва преди около 5 години,
е снабден и с дизелов двигател, т.е. захранването е хибридно.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ » ХИБРИДИТЕ – НОВ ХИТ ПРИ ПОЖАРНИТЕ

Сходството между двата модула навява асоциации за модулите с 1 и с 2 двигателя, показани от ZF преди време

С какво хибридът е по-добър от
класическите пожарни с ДВГ

Уникалната платформа
Rosenbauer

За да изпълняват добре предназначението
си, този тип автомобили се нуждаят от висока
динамика при движение (бързо ускоряване, способност да развиват и поддържат висока скорост, макар и не задълго, както и да спират интензивно), маневреност и безопасност.
На автомобилите за гасене на пожари и спасителни дейности е необходима голяма автономност не като пробег, а като продължителност
на работа – понякога тя продължава много часове. Времедиаграмите и балансът на мощността
сочат, че през преобладаващата част от времето,
през което работят, тези специални машини се
нуждаят от мощност, която е по-ниска от максималната, осигурявана от задвижващия ги агрегат – двигател с вътрешно горене (ДВГ). На местопроизшествията им е необходима мощност,
по-малка от пълната, но напълно достатъчна да
захранва продължително време всички необходими съоръжения (помпи, стълби и евакуационни съоръжения, осветление, комуникации и т.п.).
Заради специфичните условия на работа и за
обезпечаване на максимална надеждност дори
новите специални автомобили, задвижвани с
ДВГ, са с емисионни нива, с които превозвачите
се разделиха преди години.
Хибридното задвижване, разработено от
Volvo Penta, отговаря на голямата част от противоречивите изисквания към обезпечаването с енергия на такива автомобили, особено за
урбанизирани райони. Две батерии с високо напрежение и общ капацитет 100 кВтч захранват 2
електродвигателя със сборна пикова мощност
350 кВт (475 к.с.). Двигателите, които само кратковременно работят в такъв режим, осигуряват изключителна динамика в претоварен трафик. Способността им да работят и като генератори намалява натоварването върху спирачките. Вграденият неголям дизелов двигател BMW
компенсира ограничения запас от енергия, който осигуряват батериите и режимът на регенериране.
В случаите на къси цикли пожарният автомобил се захранва от батериите, затова работата
му е значително по-тиха и нивото на локални газови емисии е нулево. В останалите ситуации добрият изпитан дизелов агрегат спасява положението.

Предназначена за различни надстройки, тя
съвместява хибридното задвижване с други
авангардни решения:
)) независимо хидропневматично окачване, което позволява да се регулира просветът (175250-350 мм);
)) повишена маневреност при ниски скорости
чрез завиване и на задните колела;
)) перманентно задвижване на всички колела;
)) програма за електронно стабилизиране (ESP).
В резултат е постигнат не само висок стандарт на безопасност, но и впечатляващи характеристики при движение: машината е компактна, маневрена и способна да понася големи натоварвания.

Средствата за гасене на
пожари
Списъкът включва:
)) Помпа NH35 (FPN 10-3000 и FPH 40-400, както

изисква DIN EN 1028);
)) Електрическо задвижване на помпата (с гене-

ратор) или механично (с дизелов ДВГ);
)) Система FIXMIX за дозиране на пяна;
)) Резервоари: 2000 л вода и 200 л пенообразу-

ваща смес.

Тестове при избрани клиенти
Прототипът, наречен Erlkönig (Крал на елфите), е тестван не само с най-нови системи и измерват елна техника, но и по различни трасета,
по всевъзможни терени и покрития, пътища без
покритие и наклони до 60%, за да бъде проверен
при всички условия, в които попадат автомобили
с подобно предназначение. Най-важно все пак е
мнението на клиентите: през т.г. ще бъдат направени първи доставки за огнеборците в Берлин, в
Амстердам и за Гражданска защита в Дубай.
За септември е планирано представянето
на въртящата се стълба L27A-XS, за октомври е
предвиден дебютът на нископрофилната стандартна въртяща се стълба L32A-XS Flat в Дрезден. А в съответствие с времето и променените условия от Rosenbauer провеждат и виртуална кампания – продуктите им могат да бъдат разгледани цифрово по целия свят. K
септември 2020
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Специализирани сервизни
услуги от ТТ-Сервиз
Повечето внимание и разходи на превозвачите са свързани с влекача/камиона. В ТТ-Сервиз ООД
обаче с особено внимание се ползват полуремаркетата и ремаркетата

В

интернет ще откриете, че дружеството доставя части и компоненти за товарна транспортна техника от над 28 реномирани доставчици, че има магазин с голям склад в Добрич
(номенклатурата с части включва над 7000 артикула), магазин в Шумен и дилъри в ред големи градове в страната. Фирменият сервиз за ремаркета и камиони позволява да обслужват и ремонтират до 4 превозни средства едновременно. Квалифицираният персонал предлага и компютърна диагностика на ABS, EBS и ECAS системи от WABCO, KNORR и HALDEX.
Списание КАМИОНИ обаче ви информира за
нещо, която няма къде другаде да прочетете:
специализирани услуги, необходими за българските условия на експлоатация.

Възстановяване на резба

личен впоследствие на 800, а за моста с резба 75
мм предписанието е 900 Нм.
Това, в съчетание с температурно претоварване на лагерния възел, поврежда резбата на
ръкава на моста. Не са рядкост и клиенти, които разчитайки на ресурса на лагерния възел от
1 млн. километра, смятат че обслужване не е необходимо и при двойно по-голям пробег и карат,
докато възелът се счупи. В такъв случай гайката
е като заварена. Резбата се поврежда и при двата варианта.
Възможностите пред клиента са:
)) смяна на моста с нов, което е немалка инвестиция;
)) възстановяване на резбата.
В ТТ-Сервиз възстановяват резбата (а това
е „тънка“ работа), като в зависимост от степента на увреждане нарязват или нова, или възстановяват оригиналната. Често това спестява значителни суми на клиентите, тъй като в процеса
на производството на мостовете се появяват понови поколения и на практика не може да се купи
само нова греда, а трябва да се купи цял комплектуван мост.

Усилване на конзоли

Понякога щетите са
непоправими, но в много
случаи в ТТ-Сервиз успяват
да възстановят резбата
(снимка вдясно)

Често развиването на осовата (централната)
гайка е проблематично. Някои производители
предписват по-висок момент за затягането ѝ, в
зависимост от изпълнението – между 700 и 900
Нм при мостовете на SAF и Mercedes. За модели
на SAF отпреди над 10 години с резба с Ø 72 мм
първоначално е предписан момент 700 Нм, уве-

Не са рядкост пукнатините
в зоната, в която
амортисьорът е захванат в
колоната
Вдясно – Конзола,
усилена в ТТ-Сервиз
септември 2020

Окачването при ремаркетата е два типа: „полуресьор – въздушна възглавница“ и „конзола –
въздушна възглавница“.
„Поддаване“ е често срещана щета при мостовете тип „конзола – въздушна възглавница“. То
може да е резултат и на претоварване, и на настъпила корозия. Най-често се проявява в предната част на конзолата, където е голямата 3D втулка. Когато тампонът не е сменен своевременно,
втулката, в която е набит, често е деформирана
дотолкова, че придобива елипсовидна форма, а
понякога наподобява и квадрат. При SAF амор-

Врати за
индустрията

Деформираната втулка в предната част на конзолата
(лявата снимка) може да се смени с нова

тисьорът е окачен в самата конзола и често в тази зона се получават пукнатини.
Усилването на конзолата с допълнителни планки (SAF напр.
предлага такива), е наложително при клиенти, чиито полуремаркета работят в по-тежки условия (натоварване и/или терен)
от първоначално предвидените. Стандартното окачване в шосейно изпълнение често не издържа при експлоатация в строителство, извозване на селскостопанска продукция и други приложения „извън пътя“, при които колелата се „тътрят“ странично при завиване в тесни пространства.
В ТТ-Сервиз усилват конзолите с планки, които по форма
съответстват, но са по-дебели от оригиналните.

● Функционални индустриални врати с над

Повдигащи се мостове БОГЕ
Темата за замяна на конвенционални мостове с тип БОГЕ е
актуална. Чувствителна е разликата между стойността на пътните такси в Гърция за композиции с различен брой мостове.
И у нас при симулацията за попълване на маршрутни карти се
вижда, че разликата между тол таксата за петосна композиция
и за същата композиция с две вдигнати оси е почти двукратна.
Преоборудването с 1 или 2 моста, тип БОГЕ, е възможно и
безпроблемно, дори превозното средство да не е било произведено с такива. Съвременните конструкции се монтират просто, при определени конструкции, без дори да се развиват ресорните болтове. Клиентите могат да изберат как ще ги управляват – дали автоматично, през EBS или ABS, или ръчно, по
преценка на водача – с електрически или пневматичен бутон
или с бутон в кабината. Този избор определя типа на влаганите
вентили и цената на замяната.

● Енергийно ефективни бързо движещи

се врати за оптимизирани работни процеси

Запазените марки на ТТ-Сервиз
ТТС е изградила фотоволтаична електроцентрала, позволяваща в значителна степен автономно електрозахранване. Фотоволтаични панели на покрива на сградата осигуряват мощност над 15 кВт и задоволяват преобладаващата част от консумацията на електроенергия. Система за мониторинг позволява да се следи в реално време колко енергия се генерира и
да се сравнява с текущата консумация. Излишното количество
енергия се продава. Собственикът очаква инвестицията да се
изплати до 5 години.
Фирмата неотдавна регистрира цветно фирмено лого и едноцветна абревиатура ТТС. А за успешното ѝ развитие и плановете ѝ говори фактът, че проучва и търси терен за инвестиране в нов обект. K

● Товаро-разтоварна техника за ефективна
логистика

Сервиз, техническа
поддръжка и ремонт
Запазени комбинирани
марки на ТТ-Сервиз ООД
2020
ВРАΤИ 3А септември
ДОМА И ИНДУСТРИЯТА
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Двама шампиони в ETRC 2020?!

Киш вече позна вкуса на
титлата и във виртуалния
шампионат

Норберт Киш
е новият шампион в ETRC
С двойната си победа и на Ле Ман унгарецът
си осигури предсрочно титлата, като спечели 258
точки още преди последното състезание в Испания. Втори завърши сезона Саша Ленц, следван
от дебютанта Тео Калв, който се изкачи на подиума още при първия си сезон в състезанията с
камиони на най-високото ниво. Четвърти е друг
неколкократен шампион – ветеранът Антонио
Албасете, а шесткратният шампион Йохен Хан
не е дори в първата десетка...“
Това можеше да се прочете допреди дни на
сайта на Европейския пистов шампионат за камиони. Какво се случи, та се стигна до класирането, обявено на 16 август, което няма нищо
общо с резултатите от предишни години?

Виртуалният шампионат...
Ами нищо. Просто става въпрос за виртуалния
ETRC сезон 2020 (ETRC Digital Racing Challenge),
който финишира „на пистата Харама“ в средата
на август.“
септември 2020

Хората отдавна са казали: „Като няма риба
и ракът е риба.“ В смутния период на неяснота,
за да поддържат интереса към своите моторни
спортове, не една и две организации провеждат
псевдосъстезания, като опитват да „поддържат
огъня“ с помощта на компютри и джойстици. Така
могат да разчитат и на спонсорство от производителите на конзоли за игри.
Пилотите, които нямаха друг, по-сериозен
бизнес или ангажименти и се записаха за участие, трябваше да се конкурират на симулатор
по свой избор, използващ платформата за игри
Assetto Corsa. На участниците бе разрешено да
правят някои индивидуални модификации, доколкото ги позволява структурата на кодиране,
която е една и съща за всички. Състезанията в
този „календар“ бяха осем: Хунгароринг (24.05),
Мизано (07.06), Словакия Ринг (21.06), Нюрбургринг (28.06), Мост (05.07), Золдер (19.07), Ле
Ман (02.08) и Харама (16.08).
Правилата и регламентът на този мним шампионат използваха за основа съответните документи от истинския ETRC на FIA, а официални
длъжностни лица, каквито има в действителните
състезания, наблюдаваха и контролираха вирту-
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алната надпревара. Всяко от виртуалните състезания включва квалификация и два старта през
един час.
Този „шампионат“ с почти дузина участници започна на 24 май на Хунгароринг. В него липсваха
имената на германците Хан, Халм, Райнерт, но пък
участваха и истински шампиони от предишни години: Албасете, Киш, Лацко, компания им правеха Ленц, Курсим, а и неколцина от втория ешелон.
Листата допълниха слабоизвестни имена като
германецът Клеменс Хекер и дори Алия Колоч,
която навърши 16 години едва на 1 юли и не само
няма свидетелство за правоуправление, но и право да участва в ETRC преди тази дата, но пък е детето-чудо – дъщеря на Мартин Колоч, собственика на Buggyra Racing.

приключи,...
Двукратният шампион Норберт Киш наниза 7
поредни победи в първите четири кръга и едва във
втория „старт“ в Германия 19-годишният французин Тео Калв, който през тази година ще дебютира
в „истинския“ шампионат с Freightliner за Buggyra
Racing, прекъсна победния ход на симпатичния
унгарец. Киш взе две последователни победи и на
виртуалното състезание на пистата Мост. В Белгия
победния му ход прекъснаха Саша Ленц и Джейми Андерсън, които взеха по една победа. Следващите две първи места, които унгарецът спечели
във Франция, го направиха шампион предсрочно.
Мислите, че виртуалният шампионат протече
гладко, като по масло?! Грешите – имаше състезания, в които съдиите присъждаха наказателни секунди, които отпращаха накзания няколко места
назад. Не мина и без проблеми от технически характер: Лацко отпадна на Ле Ман поради технически проблеми... със сървъра!

...започва истинският
Е, тази пародия свърши. И дано не се повтаря! Както каза Антонио Албасете през юли, по време на тридневните тестове в Ногаро, тествайки
за първи път напълно новия си състезателен MAN
на пистата Пол Арманяк: „Чудесно е най-сетне да
пробвам новия камион, вместо да участвам във
виртуални състезания!“
След месеци на неяснота, тревоги, но и усилена подготовка, истинският ETRC сезон трябва да
започне в края на седмицата. Той включва 6 кръга,
като първият е на 28 и 29 август на чешката писта
Мост. Следват Золдер, Белгия (12–13.09), Харама,
Испания (26–27.09), Хунгароринг (17–18.10), Ле
Ман, Франция (7–8.11) и шампионатът приключва
там, където в други години започваше – на пистата Мизано, Италия (14–15.11).
Организаторът на шампионата ETRA работи в
тясно сътрудничество с FIA и местните организатори по цялостна концепция, като следва моделите, използвани във F1 и други първенства, включващи строги хигиенни мерки, тестове и здравни
проверки за екипите и персонала.
„Благодарим на отборите и пилотите за тяхната всеотдайност и професионализъм“, каза Ролф
Вернер, управляващ директор в ETRA. „Страхотно
е да видим, че толкова много отбори са се ангажирали в първенството през този сезон. Конкуренцията, изглежда, ще бъде изключителна и обещава
вълнуващи събития. С нетърпение очакваме найсетне отново да има състезания.“

Амбиците на Хан, Албасете и Лацко – челното трио от 2019-а,
са за започващия реален шампионат
септември 2020
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Щефи Халм ще направи
поредния опит да разбие
мъжката хегемония

Пилоти – участници в целия ETRC 2020
№

Отбор

Марка

Пилот

Национ.

1

Team Hahn Racing

IVECO

Герм.

2

T Sport Bernau

11

Don’t Touch Racing

Йохен Хан
Антонио
Албасете
Андре Курсим

20

Buggyra Racing

Freightliner

Франц.

23

Anderson Racing

MAN

24

Tankpool24 Racing

25

Heinrich Clemens Hecker

29

Buggyra Racing

Freightliner

Тео Калв
Джейми
Андерсън
Щефен Фаас
Клеменс
Хекер
Алия Колоч

30

SL Trucksport 30

MAN

Саша Ленц

Герм.

40

Révész TRT

44

Team Schwabentruck

55

Buggyra Racing

64

Luis Recuenco

66

Lion Truck Racing

77

Reinert Racing

MAN
IVECO

Scania
MAN

Исп.
Герм.

Вбр.
Герм.
Герм.
Чехия

MAN

Норберт Киш

Унг.

IVECO

Стефани Халм

Герм.

Freightliner

Адом Лацко

Чехия

MAN

Луис Рекуенко

Исп.

MAN

Антони Яниек

Франц.

IVECO

Рене Райнерт

Герм.

Отбори, участващи в ETRC 2020
№

Отбор

1 и 44 DIE BULLEN VON IVECO
20 и 55 BUGGYRA Racing 1969
23 и 30 LÖWEN POWER

септември 2020

Марка

Пилоти

IVECO

Хан и Халм

Freightliner   
MAN

Калве и Лацко
Андерсън и Ленц

Действащите лица
ETRC обяви предварителния списък от 16 участници, заявили участие във всички състезания от
започващия сезон. Има и пилоти, които ще участват само в отделни състезания.
Списъка оглавява Йохен Хан – действащият
шесткратен шампион и най-успешен пилот в историята на FIA ETRC. С 13 победи той доминира сезон 2019, а с напълно новия си камион IVECO SWAY е в състояние да прибави и седма титла към
трофеите си.
В Чехия към успешния си баща в стартовата решетка ще се включи и Лукас Хан, който ще участва през сезона в отделни състезания. В първият си
старт през м.г. на Нюрбургринг за Голямата награда за камиони на ADAC той завърши на подиума в
три състезания.
Още трима шампиони от предишни години ще
се наредят на стартовата решетка заедно с Хан:
Антонио Албасете, който ще се състезава за новосформирания огбор T Sport Bernau, Адам Лацко (Buggyra Racing) и Норберт Киш с новия екип на
Révész TRT. Всеки от тях жадува да добави нови победи до името си.
Щефи Халм, най-успешната жена в шампионата,
която продължава да кара за Team Schwabentruck
и има огромен брой почитатели, ще се стреми да
надмине четвъртото си място от 2019 г.
В петия си сезон в ETRC Саша Ленц (SL
Trucksport 30), който редовно печели точки, ще се
стреми да добави още места на подиума.
Рене Рейнерт ще иска още по-успешен сезон от
2019 г., когато, след като премина на IVECO, подготвено от Team Hahn Racing, отбеляза 3 победи в
състезания и завърши седми в крайното класиране. Андре Курсим, пилотът на Don’t Touch Racing,
напредва постоянно от сезон на сезон, спечели
две победи в 2019 г. и ще е нетърпелив да спечели
още. Британецът Джейми Андерсън ще търси успех в Купата на промоутърите, след като през 2019
г. взе 12 впечатляващи победи в своята категория.
Французинът Антони Яниек се завръща за пълен сезон във FIA ETRC с Lion Truck Racing. Луис
Рекуенко след отличен втори сезон в Купата на
промоутърите през 2019 г., когато взе четири победи и беше в битката за титлата до предпоследния кръг, ще стартира с привлекателния си зелено-бял MAN. Германецът Стефан Фаас през
новия си пълен сезон ще бъде с новия екип на
Tankpool24 Racing с напълно нов състезателен камион SCANIA. За Клеменс Хекер, който дебютира през 2019 година в Нюрбургринг, това ще бъде
първият пълен сезон.
От двамата млади пилоти, които ще се присъединят към ETRC през този сезон, участвайки с
Buggyra, 19-годишният французин Тео Калв стана
известен през 2018 и 2019 г. след две многообещаващи прояви с отбора на Lion Truck Racing в Нюрбургринг: и в двете години синът на бившия състезател и забележителен администратор на състезания с камиони Фабиен Калв се качи на подиума; изгряваща звезда Колоч вече е карала пистови камиони и камиони за Дакар, а участва и в тазгодишните тестове на Buggyra Freightliner на Most.
През юни дъщерята на собственика на Buggyra
Racing подобри два световни рекорда за скорост
на дистанция 500 метра: със старт от място и с летящ старт. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Член на международнoтo жури

Отложиха FIAA 2020
за март догодина

Следващото издание на международното автобусно изложение FIAA в Мадрид ще се проведе
през март 2021 г., вместо през октомври 2020 г. Причината е ситуацията с COVID-19 в Европа

Р

ешението е взето след заседание на Организационния комитет на FIAA 2020. Тазгодишното издание на най-голямото автобусно събитие в Южна Европа бе планирано да се
проведе от 6 до 9 октомври тази година, но сега
ще се състои през март 2021 г., когато се очаква
икономическата и санитарната ситуация да са подобри. Целта е не само да може да се организира
изложението, но и то да бъде успешно за участниците. През 2021 г. FIAA ще се проведе на обичайното място – в изложбения център на IFEMA в испанската столица – Feria de Madrid. Изложението
ще стане първото за годината международно събитие в сектора, а организаторите искат да засилят международния му характер.
Рафаел Барбадило, председател на Организационния комитет на FIAA и CONFEBUS – Испанската конфедерация за автобусен транспорт, подчерта предпазливостта на решението за отлагане на изложението предвид сложния сценарий,
през който преминава секторът – един от най-засегнатите от настоящата криза, и произтичащите
от това трудности при пътуването с автобус. Очакванията според него са през следващата година да се върне нормалната свобода на движение,
което да позволи на панаира да дойдат посетители от други страни, което допълнително да засили
международния характер на събитието.
Хуан Мануел Сиера е директор на ANETRA, Националната асоциация на предприемачите в автобусния транспорт, подчертава, че неговата асоциация като член на Организационния комитет на
панаира го подкрепя всяка година. И допълва, че
деликатната ситуация прави по-реалистично от-

лагането на следващото издание за март догодина.
Хавиер Гонсалес Перейра, председател на Националната асоциация на производителите на
каросерии за автобуси, ASCABUS, подчертава:
„Като се имат предвид ситуацията с COVID-19 в
момента, променящата се бизнес среда при автомобилния превоз на пътници и резкият спад в търсенето на автобуси, който пряко засяга компаниите от нашата асоциация, трябва да приемем, че
FIAA 2020 не може да се проведе през тази година при оптимални условия. Да се надяваме, че ситуацията ще се подобри през следващите няколко месеца и можем да проведем FIAA през 2021 г.
ASCABUS благодари на екипа на FIAA за цялата им
работа, тъй като направиха всичко възможно, за
да продължат с организацията на изложението.“
Вероника Рейтано, мениджър на събития в
EVOBUS, Испания, отчита отлагането на FIAA като
много положително предвид обстоятелствата и
пазарната несигурност. Надява се, че до следващия март ситуацията ще бъде по-ясна и допълва,
че през следващата година индустрията ще е готова да представи своите нови продукти.
Според генералния мениджър на ACTIA
SYSTEMS, Хесус Корралес, консултациите с
транспортните предприятия и спомагателните отрасли са показали, че секторът все още не е
готов да представи своите нови разработки, тъй
като по време на пандемията редица проекти са
били спрени.
Още редица компании, членове на Организационния комитет на панаира, като IVECO също са
подкрепили отлагането на FIAA 2020.
септември 2020

74

АВТОБУСИ

117 нови автобуса са
регистрирани в България
през 2020 г.
Едва 117 нови автобуса от категориите М3 и М2 са регистрирани на българския пазар за първите
7 месеца на 2020 г. Данните са от официалната статистика на МВР, публикувана през август

Регистрации на нови
автобуси за периода
1 януари – 31 юли 2020 г.
Марка
Isuzu
Temsa
Higer
Akia
Mercedes-Benz
Yutong
Ford
Irizar
Volkswagen
MAN
Renault
Karsan
Auto-Merc
Общо

Рег.
23
22
15
11
8
8
6
6
5
4
4
1
1
114

ABSTRACT IN ENGLISH

117 New Buses Are
Registered in
Bulgaria in 2020
Only 117 new buses in the categories M3 and M2 have been
registered on the Bulgarian
market for the first 7 months of
2020, according to data from
the official statistics of the Ministry of Interior published in August.

С

татистиката показва, че през юни са регистрирани общо 31 нови автобуса в двете
категории – М3 и М2, след като полугодието преди това бе приключено с едва86 регистрации.
89 са новите регистрации на автобуси само от
категория М3 (пътнически превозни средства с
над 8+1 места за сядане и допустима маса над 5
тона, в които влизат мидибусите и големите автобуси с дължина 12 и повече метра) в България
за първите седем месеца на 2020 г. За първото
полугодие на 2020 г. бройката беше 59, което показва, че през юли са регистрирани 30 превозни средства.
В по-леката категория M2 (над 8+1 места и допустима маса до 5 т, където попадат минибуси-

септември 2020

те и големите пътнически ванове) регистрациите от началото на годината са 28, а за шестмесечието са били 27.
Тежката криза, свързана с пандемията, продължава да удря силно и без това анемичния български пазар на автобуси. За сравнение – за първото полугодие на 2019 г. регистрациите в категория М3 са били над 100, а тези в М2 – повече от 60.
Статистиката обаче показва, че през карантинните месеци май и юни са били регистрирани
само 9 нови автобуса от тежката категория М3.
За периода януари-април регистрациите са били
50, а сега – само през юли бройката е 30. 21 са
били новите регистрации в категория M2 до края
на април. Към тях са добавени само още 7 превозни средства през последните 3 месеца.

АВТОБУСИ » 117 НОВИ АВТОБУСА СА РЕГИСТРИРАНИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 Г.
Регистрации на нови МПС кат. М2 и М3 в
периода 1 януари – 31 юли 2020 г.
Марка
Akia
Auto-Merc
Ford
Higer
Irizar
Isuzu
Karsan
MAN
Mercedrs-Benz
Renault
Temsa
Volkswagen
Yutong
Общо

M2
0
0
7
0
0
0
1
4
5
6
0
5
0
28

Регистрации на нови МПС кат. М2 и М3 (общо)
в периода 1 януари – 31 юли 2020 г.

M3
11
1
0
15
6
23
0
0
3
0
22
0
8
89

В статистиката на МВР освен данни за новите
регистрации по категория на превозните средства фигурират и данни за регистрациите по тип.
Там в графата Автобуси би трябвало да влизат
новите превозни средства от категории М2 и М3.
Бройката тук, незнайно защо, леко се разминава
с данните за регистрациите по категория, но пак
дават представа за състоянието на пазара.
Справката с таблицата на регистрациите показва, че ако друг път обществените поръчки за

големи градски автобуси правеха общата бройка по-прилична, то сега и те са сведени до минимум.
На фона на стагнацията като повече от добро
може да се определи представянето на традиционно силните на нашия пазар турски производители Temsa и Isuzu. На същия фон стабилно е представянето и на Mercedes-Benz, Irizar и
Yutong. Редица традиционни автобусни марки
обаче отсъстват от статистиката.

септември 2020
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Шест нови луксозни
Scania Irizar i6s за БИОМЕТ
Въпреки затрудненото
преминаване
на границите,
в условията
на COVID-19 и
съпътстващата
кризисна ситуация
в световен мащаб,
Скания България
достави на своя
дългогодишен
партньор Биомет
шест нови луксозни
туристически автобуса
Scania Irizar i6S.

Луксозните туристически автобуси са от един от хитовите модели на испанския производител
ABSTRACT IN ENGLISH

Six New Luxury Scania
Irizar i6s for BIOMET
Despite difficult border crossing because of COVID-19 crisis situation worldwide, Scania
Bulgaria delivered to its longterm partner Biomet six new
luxury coaches Scania Irizar
i6S.

В

гамата на Irizar моделът i6s е веднага след
суперлуксозния i8 (спечелил титлата Автобус на годината 2018!), като често при конфигурирането на отделните превозни средства
споделя неговото оборудване и не му отстъпва
по комфорт. Доставените за БИОМЕТ превозни
средства, предназначени за пътуване на дълги
разстояния, са с най-високото ниво на оборудване при модела.
Салонът разполага с 49 комфортни пътнически седалки. Хладилник, тоалетна, аудиосисте-

Мястото на водача

септември 2020

ма, климатизация с отделен температурен контрол за салона и за мястото на водача са само
малка част от дългия списък с оборудването за
комфортно пътуване. Налични са, разбира се, и
системи за безопасност на пътниците и в помощ
на водача.
С пускането в движение на новите автобуси
БИОМЕТ подменя ритмично част от автопарка си
и както е традицията, години наред продължава
да осигурява модерен, комфортен и качествен
превоз на своите клиенти.

Комфортният салон с 49 седалки

Пътниците разполагат с много удобства

ВТОРА УПОТРЕБА

Влекачи под наем от
MVB Truck and Bus

„Влекач под наем“ е тема, почти непозната у нас, за разлика от наемането на техника за
строителство, където е натрупан няколкогодишен опит. Промените в света, в който живеем, са
бързи, за съжаление, и неособено устойчиви като посока, затова се променят и традиционните
представи на превозвачи и на търговци на превозни средства

С

истемата за предлагане на автомобили
под наем в MVB Truck and Bus, официален
вносител на продуктите на MAN Truck & Bus
AG за страната, действа от началото на годината,
по-точно от февруари, преди COVID-19 да стане
определящ фактор в икономиката на страната,
Европа и света. Решението да се предложи такъв вид оперативен лизинг (в рамките на една година) е продиктувано от динамичните събития в
сферата на транспорта: плана Макрон (т.нар. пакет Мобилност), ситуацията с COVID-19 и съпътстващите мерки, които вземат държавите, както
и от настроенията и действията на клиентите –
превозвачи и спедитори.
Става въпрос за предлагане на влекачи MAN
под наем за срок от една година (12 месеца) от
момента на получаване на актива/влекача и пробег през наемния период до 120 000 километра.
Това е минималният срок за наемане, като, разбира се, при желание от страна на клиента наемният период може да бъде удължен.

Към кого е адресирана
инициативата на
МВБ Трак енд Бъс?
Към превозвачи, които след приемането на
Пакета Мобилност нямат яснота как ще се развие ситуацията и как ще рефлектира на бизнеса, но тъкмо поради неясната и динамична обстановка не желаят да се обвързват с финансов
лизинг. Интересът от страна на превозвачи е доста висок, но предвид рисковете при отдаването
под наем, които са по-високи в сравнение с този
при стандартния финансов лизинг, а и с отчитане на опита, натрупан през годините, MVB Truck
and Bus внимателно селектира клиентите, които
могат да се възползват от услугата. Желаещите
да наемат автомобил минават стандартна процедура, каквато е обичайна при всяко лизингово
одобрение. Процедурата изисква кандидатът да
септември 2020
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да бъдат вноските привлекателни за клиентите,
при определянето на размера им в MVB Truck and
Bus са се съобразили с месечните вноски за употребяван автомобил на финансов лизинг. По информация от MVB Truck and Bus първоначалните
вноски в случай на закупуване чрез лизинг на употребяван влекач, с включени КАСКО и Гражданска отговорност, са два до три пъти по-големи.
Всеки от така наетите автомобили следва да
се поддържа в сервизните бази на MVB Truck and
Bus и MAN.

Какъв е изборът

Михаил Атанасов,
мениджър Проекти
в МВБ Трак енд Бъс,
България

Клиентът може да избере
камион от наличните,
отговарящ на условията за
пробег и възраст

представи отчети и баланси за предходните две
години, както и частичен текущ отчет за настоящата година. Прави се анализ, оценяват се показателите на клиента и на тази основа се взема решение.
Следват стандартните стъпки за отдаване
под наем: клиентът прави две гаранционни вноски – депозит плюс една текуща вноска по наема. Клиентите, които са членове на някоя от асоциациите, могат да сключат чрез тях застраховката Гражданска отговорност и да ползват съответните преференциални условия. MVB Truck
and Bus прави застраховката КАСКО, която клиентът изплаща на две вноски, платими на първия
и на шестия месеци. Наемът се изплаща на равни месечни вноски. Те са: 890 евро (без ДДС) за
влекач МЕГА и 990 евро за стандартен влекач. За

Ориентацията е към влекачи за международен транспорт, които се ползват в Европейския
съюз. Моделите, отдавани под наем, са основно в три спецификации: за полуремаркета МЕГА
и влекачи Efficient Line 3, при които клиентите, в зависимост от потребностите им, имат избор между версиите с мощност 460 и 500 конски сили, които са и най-търсените. MVB Truck
and Bus не предлага полуремаркета, тъй като се
предполага, че клиентите за употребявани влекачи под наем ще предпочетат употребявани полуремаркета на по-ниски цени, чиято обезценка
след една година ще бъде незначителна.
Всички влекачи са Eвро-6, на възраст между
3 и 4 години и пробег 250 и 350 хиляди километра в момента на взимане от клиента. Споменахме, че пробегът за срока на наемане е ограничен
до 120 000 километра. При превишаване на тази
граница клиентът доплаща на километър, като по
принцип тази стойност се взима от депозита, за
да не се натоварва клиентът.

Получаване и връщане
на камион под наем
Стоковите наличности, с които разполагат в
MVB Truck and Bus, са достатъчни, за да отговорят на търсенето.
Влекачите са сервизирани, обслужени, с нови
гуми и с едногодишна гаранция, така че са готови и клиентите могат незабавно да почнат да ги
експлоатират. Гаранцията DriveLine+ се отнася до
основните агрегати, като е с покритие за територията на ЕС.
При връщане след изтичане на договора състоянието на влекача се проверява според чекинг
лист, с който наемателят е запознат предварително и е приложен към договора. Изискванията
към състоянието на връщания автомобил са съобразени с условията на нормалната употреба.
Ако има щети по автомобила, нанесени по време
на договора, наемателят/клиентът трябва да ги
заведе, за да се възползва от КАСКО-то, за да не
се натоварва финансово в края на периода. Ако
всичко е нормално и плащанията са осъществени в срок и в края на периода няма допълнителни
щети, депозитът се връща на клиента.

Камионите под наем – отговор
на колебанията на пазара
Според наблюдения на пазара клиентите за
този тип влекачи под наем са предимно от кръга на фирми с около 10 до 50 влекача, които имат
и други машини на лизинг, който не прекратяват,
но в условията на коронавируса се приспособясептември 2020
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При разработването на схемата за отдаване
на влекачи под наем във фирмата са заимствали доста елементи от лизинговия модел, като са
се постарали да вземат най-доброто и атрактивното от пазара.

И употребяван,
MAN Efficient
Line 3 е между
най-ефективните
машини за
международни
превози

ват към ситуацията и в случаите, когато работата
се увеличава, предпочитат да не рискуват с дългосрoчна инвестиция. Офертата на MVB Truck
and Bus дава възможност на тези клиенти след
година да сключат нов договор, за друга машина. Възможно и да бъде продължен договорът за
машина, която вече клиентът е ползвал под наем
12 месеца.

Efficient Line 3 –
проверен и удобен
В модела, който се предлага от 2016 година,
са направени съществени подобрения за удължаване на пробега от обслужване до обслужване, както и за да се минимизират престоите в
сервизи. Буталата са модифицирани, за разлика от Efficient Line 2, при това в най-горната част
на ризата са вградени пръстени, които почистват отлаганията на кокс. Повишено е и налягането на горивото в системата Common Rail, което
надхвърля 2000 бара.
С конструктивни промени в охлаждането на
цилиндровата глава са подобрени техническите и експлоатационните параметри на двигателя
D26, като са удължени и интервалите, през които се регулират клапани. Двигателят достига побързо оптималния топлинен режим, като използва и допълнителни термостати в маслената система. Температурно оптимизираният двигател е
причина за намаляване на консумацията на гориво. В същата посока действа активирането на
перката на вентилатора с вискосъединител, както и поддържането на оптимален топлинен режим чрез задействане на водната помпа от комбинация на виско– и електромагнитен съединител.
Автоматизираната предавателна кутия при
Efficient Line 3 е от по-ново поколение от тази на
Efficient Line 2, с 12+2 предавки и ретардер. Нейното управление от 2018 година насам е с ключ,
който е разположен на арматурното табло и оставя повече свободно място в кабината.
Няма съществена разлика между кабините от двете поколения – Efficient Line 2 и Efficient
Line 3. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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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

www.turbotrucks.bg

ЗАЕДНО ДНЕС, ПО-СИЛНИ УТРЕ
www.turbotrucks.bg

www.turbotrucks.bg

