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РЕДАКЦИОННА

Електрификация,
електрификация и
пак електрификация
Снежина БАДЖЕВА

На https://www.transport-press.bg/
може да намерите електронен
вариант на списание КАМИОНИ
с 20 допълнителни страници

И

маше по време на социализма такъв лозунг. И като гледах, слушах и писах новините за камионите през изминалия
месец, се сетих за него. След естественото
и обичайно затишие в първите месеци след
Covid-19, през септември производителите
„избухнаха“ с новини, при това почти всичките, свързани с така наречения транспорт с
нулеви емисии. Макар и звучащо като клише,
можем да заявим, че електрическите камиони
наистина настъпват. Ето защо:
През септември Scania обяви началото на серийно производство на е-камиони,
Mercedes-Benz пуска еActros серийно от догодина, MAN казаха, че правят активно полеви тестове с електрическите си камиони, DAF
обеща, че увеличава пробега на CF Еlectric… И
това само за месец септември. И то не е всичко
– в броя можете да прочетете още за премиерата на Opel на Vivaro-e и Zafira-e и за идването
на Peugeot e-Boxer… Още по-електрическо е и
при автобусите – през септември в целия си
блясък във Вьорт бе представен премиерният
18-метров съчленен електрически градски автобус eCitaro G, а в Мюнхен за първи път беше
показан пазарен вариант на 18-метров съчленен електрически градски автобус MAN Lion’s
City E, който идва по-малко от година след реализацията на първия градски електрически автобус MAN Lion’s City E с дължина 12 м.

Има и още – Daimler Truck отиде една стъпка по-напред и представи концептуален водороден камион GEN H2, като обеща 1000 км
пробег с едно зареждане и серийното му производство през втората половина на това десетилетие.
Може би най-добре изрази електрификацията в цифри новият главен изпълнителен директор на MAN Truck & Bus Андреас
Тосман, който пое кормилото на MAN Truck &
Bus в дните, след като пандемията с корона
вируса вече беше завладяла света. Той каза:
Целта ни е:
)) До 2025 г. – 50% от автобусите да са с алтернативни задвижвания
)) До 2030 г. – 60% от камионите за дистрибуция в градовете да са с нулеви емисии
)) До 2030 г. – 40% от камионите за превози
на дълги разстояния да са с нулеви емисии
И всичко това се случва, докато пазарите
и продажбите на товарни автомобили в цяла
Европа продължават да са тегави, докато пазарът на товарни автомобили над 12 тона у
нас има за пъвите седем месеца на тази година спад малко над 50%, а транспортните
фирми още не са се окопитили след въвеждането на тол системата и приемането на Пакет
Мобилност 1. Няма съмнение – сбъднало се е
китайското проклятие „да живееш в интересни времена“... K

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.
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За мобилни устройства свалете приложението
Bulgarian Transport Press
от App Store или Google Play

Mercedes-Benz Actros - Камион на годината за пети път!
Многобройните технологични иновации донесоха на Mercedes-Benz Actros още
едно признание – престижната титла „Камион на годината 2020“. Това е пети
трофей за модела и общо девета победа за камиони на Mercedes-Benz, което
прави германската марка най-успешната в историята на конкурса.
Със системи като MirrorCam, Active Drive Assist, Active Brake Assist (пето
поколение), Predictive Powertrain Control и особено – напълно дигиталния
Multimedia Cockpit, новият Actros променя стандартите в категорията,
с акцент върху сферите безопасност, ефективност и комфорт.

Силвър Стар Моторс ЕАД – Генерален дистрибутор на Mercedes-Benz в България
Повече информация може да получите при Вашия Mercedes-Benz партньор.
София: 0885 228 410, 0889 995 596; Пловдив: 0885 222 209, 0884 656 654
Варна: 0887 215 315; Бургас: 0882 633 159
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Над 35 000 качествени продукти на
склад за вашия товарен автомобил.
Над 100 премиум марки.

Международна гаранция 3 години за употребявани влекачи MAN
MVB Truck and Bus Bulgaria има ново интересно предложение за клиентите си – официалният вносител на MAN Truck and Bus в България предлага до 3 години международна гаранция и/или до 1 100 000 км пробег при закупуване на употребяван влекач. Това следва като
разширение на офертата за двегодишна международна гаранция. По този начин MVB Truck
and Bus Bulgaria продължава да следва концепцията си „Трудни времена, удачни решения“,
която създаде в сложната обстановка, продиктувана от кризата с COVID-19 и приемането на
Пакет Мобилност 1. Целта на концепцията е да
се предложат максимално гъвкави и достъпни
решения на клиентите на марката. Всички упо-

требявани влекачи с тази гаранция могат да бъдат разгледани на сайта: www.man-topused.bg

Volkswagen представи с онлайн щанд лекотоварната си гама
Въпреки че изложението за автомобили за работа IAA в Хановер беше отменено тази година, бе възможно да се посети щандът
на Volkswagen Commercial
Vehicles (VWCV). От 23 септември VWCV предостави на клиентите и на всички останали, проявяващи интерес, възможността да изпитат всички нови модели на марката по интерактивен начин – на
адрес: bit.ly/VWN_virtuelle_nfz_messe_start. Там новият Caddy можеше да бъде разгледан от всички
ъгли. Всички превозни средства, които трябваше да бъдат показани на IAA, и самият щанд на изложението бяха пресъздадени дигитално с 360-градусова панорама. На щанда можеха да бъдат
намерени широка гама виртуални предложения, като например видеа с коментар от експерти за
най-новите продуктови акценти, 3D модели на превозните средства и представяне на услугите We
Connect. Фокусът на щанда, естествено, падна върху основните нови продукти на Volkswagen през
2020 г. при автомобилите за работа – Caddy – от Cargo до Style, e-Crafter, нови варианти на T6.1.

Нидерландия глобява
до 12 000 евро за
некомандировани
шофьори
Чуждестранните шофьори и самостоятелно заетите шофьори, извършващи транспорт до или от Нидерландия или каботаж на нейна
територия (с изключение на транзит), са командировани работници
съгласно нидерландските разпоредби. Условията за работа на командировани работници в Акта на
Европейския съюз (WagwEU), считано от 1 март 2020 г., налага компаниите, установени извън страната, да информират при командироване на служители. От 1 септември
започна засилен контрол и санкции в случай на неспазване на задължението за информиране за командировките. Санкцията както за
транспортната компания, така и за
местния клиент може да бъде до
12 000 евро. Министерството на
социалните въпроси и заетостта
създаде специален уебсайт: www.
postedworkers.nl, чрез който трябва
да се направи регистрация и докладване. Уебсайтът е достъпен и
на английски и немски език. Транспортните компании могат да обявят
командировките за година напред.

Немски и австрийски превозвачи
искат ограничаване на дъмпинга
Германските превозвачи, последвани от австрийските им колеги, поискаха въвеждането на
ценови контрол на съответните национални транспортни пазари. Транспортните оператори в двете страни се оплакват, че губят от ценовия дъмпинг
от „по-евтини чуждестранни конкуренти“ по време
на настоящата криза. В Австрия транспортната индустрия призовава правителството да въведе разпоредби за забрана на дъмпинга на цените в автомобилния товарен транспорт. Призивът към политиците бе отправен от Гюнтер Редер, председател
на Асоциацията за товарни превози на Австрийската икономическа търговска камара (WKÖ). Както той
посочва, местните превозвачи не искат Австрия и
нейният автомобилен транспорт да поскъпнат поради допълнителни данъци, мита и тол такси.

Германската полиция хвана български
камион с манипулиран тахограф

октомври 2020

Полицаи от Нюрнберг са се натъкнали на манипулирани тахографи след извършени проверки на пътя, като единият камион е бил с българска регистрация. Служителите на реда не изключват възможността водачът да не е знаел за
манипулацията, съобщава infranken.de. Работодателят му ще бъдe проверен за нарушения на
Закона за шофьорския персонал от Федералната служба за превоз на товари (BAG).

Успехът в транспортния сектор винаги e резултат от сътрудничество, оптимизъм, устойчивост и
развитие. В днешно време гъвкавостта на транспортните оператори, водачите, доставчиците и
партньорите е по-важна от всякога. Благодарение на лоялността и ориентирания към решения
подход на партньорите по цялата верига за доставки, успяваме да поддържаме добри позиции
на пазара - въпреки невероятно сложните обстоятелства - и можем да черпим увереност от това.
Като DAF дилър ние сме винаги готови да Ви подкрепим – в добри и в лоши времена, през 2021 г.
и след това.
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Дългите кабини влязоха в ЕС

Nokian Tyres прави нов голям скок в
цифровото бъдеще

От 1 септември 2020 г. законодателството, позволяващо
удължени и по-аеродинамични кабини на камиони, одобрено
от Съвета на ЕС през май 2019 г. е в сила. Камионите с удължени кабини се очаква да бъдат по-безопасни и по-икономични.
Според новите наредби производителите на камиони в
страните от ЕС могат да удължат предната част на превозните
средства с до 90 см, като това не включва намаляване на товарната дължина. Целта е да се подобри аеродинамиката и да се
намалят вредните емисии. Според уверенията от Брюксел пониското въздушно съпротивление ще намали разхода на гориво с до 10 процента. Дългите кабини ще подобрят и видимостта от седалката на водача, което значително ще намали сляпата зона.

Във Финландия стартират продажбите на избрани типоразмери интелигентни гуми Intuitu, предназначени за трактори,
селскостопански и строителни машини, представени от Nokian
Tyres. В настоящата си фаза Nokian Tyres Intuitu се състои от
оборудвани със сензори умни гуми и мобилно приложение. Умните гуми се регистрират в приложението Intuitu, което показва
положението на гумата и налягането, както и данните за температурата на всички превозни средства с умни гуми. Собственикът на автопарка може да покани в приложението толкова оператори, шофьори, машини, автомобили, колкото е нужно. Това
означава, че водачът може да бъде в течение и да получава предупреждения за използваното в момента превозно средство,
а управителят на автопарка може да следи цялостната картина и да извлече максимума от гумите и машините. А производителите на селскостопански и строителни машини могат да
се възползват от интелигентното plug & play решение и от повишената ангажираност на клиентите, която то носи. Предимство за клиентите е и това, че регистрацията в Intuitu удължава
гаранцията на гумите.
Решението за интелигентни гуми е подробно тествано и
вече е станало важна част от ежедневната работа на потребители, при които са изпробвани новите гуми.
Продажбите на интелигентните гуми Nokian Tyres Intuitu започват постепенно, първо във Финландия, с четирите водещи гуми за трактори – Nokian Ground King, Nokian TRI 2, Nokian
Hakkapeliitta TRI и Nokian Tractor King. Първоначално поръчките ще се осъществяват чрез търговската верига за гуми Vianor,
впоследствие и други търговци ще започнат да ги предлагат.

Качествен сервиз на достъпни цени в
Белгия, Германия, Франция
За повече информация на тел.: 0879381084 и на trelo.eu
октомври 2020

НАСОЧИ ПОГЛЕД
КЪМ БЪДЕЩЕТО
с новата електрическа гама на Scania

Прочети повече на: scania.com/bg/Scania-battery-electric-truck.html
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DAF XF и CF с Good Design Award

Моделните гами на DAF – CF и XF, спечелиха престижните международни награди Good Design Awards за „изключителен дизайн
и иновации“. Отличието в категория Product Design Automotive
and Transport се дава от жури от 55 членове на базираната в Австралия организация Good Design Award. DAF Trucks представи
новите си серии CF и XF на австралийския пазар през март.
Годишните награди Good Design Award са едни от най-старите и престижни международни награди за дизайн и иновации с
история, датиращи от 1958 г. След представянето на настоящото поколение камиони LF, CF и XF DAF спечели награди по целия
свят, включително International Truck of the Year, Fleet Truck of the
Year, Green Truck of the Year и Construction Truck of the Year.
Журито отличи камионите от сериите CF и XF на DAF за новия
бизнес стандарт за стил, функционалност, безопасност, устойчивост и производителност на един камион. Интериорният дизайн е подобен на този в автомобил, заявяват от журито в заключението си.

Подобрете
флота си
и отведете
флотната безопасност на
на по-високо ниво

Разберете как, оборудвайки своята флота, с
напреднали системи за безопасност, спомага зА
избягването на инциденти и кражби.
+359 878 101577 • www.transics.com/power-up

октомври 2020

Рено Нисан България с нов маркетинг
мениджър за Renault и Dacia
Данаил Славов зае
поста Маркетинг мениджър Renault & Dacia в
структурата на Рено Нисан България, считано от
1 септември. Той е прекарал цялата си кариера в Рено Нисан България. Започва професионалния си път през 2013 г.
със стажантска позиция в
отдел Маркетинг. Кариерата му продължава като
продуктов мениджър за
марката Dacia, а впоследствие са му поверени моделите от C и D сегмент,
както и от гамата електрически модели на Renault.
През 2018 г. е назначен за бранд мениджър Renault, а скоро след това за старши бранд мениджър Renault & Dacia, отговаряйки за цялата гама автомобили на Groupe Renault за България.
Данаил притежава магистърска степен по електроинженерство от факултета за френско обучение по електроинженерство към Технически университет – София и магистърска степен по мениджмънт и бизнес администрация от Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт (ESFAM).
Предшественичката в екипа – Бети Уендлинг, продължава
кариерата си във Groupe Renault във Франция – начело на отдел Ценообразуване и продукти за регион Евразия.

Peugeot празнува 210 години
На 26 септември 2020 г.
Peugeot даде начало на честванията на 210 години смелост,
страст и иновации. На тази дата
официално е основана компанията Peugeot
Frères Aînés с акт
за парична вноска, вписан в регистър, който все
още може да се
открие в архивите. Вече повече от два века семейство PEUGEOT преминава
от модната революция през ХIХ век – със стоманената тел в
кринолините, към революцията в мобилността с велосипедите и автомобилите.
По случай 210-ата годишнина на лъвската марка е създадено специално лого, а честването ще бъде отбелязано и с поредица от ключови събития.
В логото лъвът, посланик на марката, е изобразен в профил
и е подчертан със стрела. Това напомня най-старото съществуващо лого на Peugeot, регистрирано през 1858 г. Надписът
„210 години“ е препратка към историята на марката, но и към
следващите 210 години. Входът за музея на Peugeot в Сошо
е на символична цена от 1 евро през септември и октомври.

октомври 2020
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Solaris пуска Urbino мек хибрид

В отговор на нуждите на обществения транспорт полският производител на градски автобуси Solaris подготвя разширение на портфолиото си от нискоемисиионни превозни средства, като популярният
градски модел Urbino вече ще се предлага и като мек (mild) хибрид. Хибридното задвижване не е новост при автобусите на Solaris. Първият
хибрид Urbino е показан през 2006 г. Тогава Solaris стана първият европейски производител, предлагащ серийно произведен автобус с дизел-електрическо задвижване. Оттогава няколко поколения хибридни
автобуси са част от предложенията на Solaris.
Мекият хибрид обаче е ново решение, което бележи естествената
еволюция на технологията за рекупериране на енергията при спиране
в автобусите. Благодарение на мекото хибридно решение, превозните средства стават по-екологични и далеч надхвърлят строгите стандарти за емисии Euro 6 за дизелови двигатели.
Внедрената в най-новия продукт от портфолиото на Solaris система се основава на три ключови елемента: електрическа машина, система от батерии за съхранение на енергия и модул за наблюдение на
работата на системата. При спиране електрическата машина работи
като генератор и зарежда акумулатора с максималната налична мощност. Капацитетът на акумулатора е избран така, че да съхрани енергията, рекуперирана при спиране от скорост 60 км/ч надолу. Когато
модулът за съхранение е зареден частично или напълно – по време на
ускорение, електрическата машина действа като електрически двигател, подпомагащ работата на дизеловия двигател.
Мекият хибрид ще обогати съществуващото портфолио на Solaris
от автобуси с ниски емисии – Urbino hybrid и Urbino CNG.

1800 електрически ванове от
Mercedes-Benz за Amazon

През тази година Amazon ще добави над 1800 електрически автомобила от Mercedes-Benz Vans към своя автопарк за доставка в Европа. В същото време от MercedesBenz обявиха, че се присъединяват към споразумението The Climate Pledge, което призовава подписалите го
страни да постигнат нулеви въглеродни емисии в своя
бизнес до 2040 г. – цяло десетилетие преди заложената в
Парижкото споразумение 2050-а година.
Като част от ангажимента на Mercedes-Benz по The
Climate Pledge, компанията увеличава ангажимента си
към Ambition 2039 – пътна карта за неутрална на CO2 мобилност.
Поръчката на Amazon е крайъгълен камък за MercedesBenz Vans – това е най-голямата поръчка на електрически превозни средства за производителя до момента, а
Amazon е най-големият партньор за устойчив транспорт.
1200 EVs в поръчката са от най-новия електрически ван,
предлаган в Mercedes-Benz – eSprinter. Останалите 600
превозни средства са от средния електрически ван на
производителя, eVito.

Франция въвежда солени
глоби за закъснение със
седмичната почивка
Във Франция влезе в сила
ново законодателство, въвеждащо сериозни глоби до 1500
евро. Разпоредбите допълват
списъка с нарушения, свързани със задължението за седмична почивка на водачите. За
забавяне с по-малко от 12 часа
на задължителната седмична
почивка след шест последователни 24-часови периода от
предишния седмичен период
на почивка подлежи на глоба
за нарушения от клас 4, т.е. 750
евро. Забавяне с 12 или повече часа на задължението за почивка седмично след шест последователни 24-часови периода от предишния седмичен
период на почивка – това нарушение подлежи на глоба от
1500 евро.
Вижте всички новини на www.kamioni.bg K
октомври 2020
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Новите модели на Volvo
идват в България

ABSTRACT IN ENGLISH

New Volvo models are
coming to Bulgaria
Good things are happening
in this unusual year. Not one,
not two, but four new models
of Volvo trucks are arriving in
Bulgaria! In the period from 12
to 23 October 2020, the new
trucks from the model range of
Volvo Trucks - Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM and Volvo
FMX will be officially presented to customers and fans of the
brand in Bulgaria.

В тази необичайна година се случват и хубави неща. Не един, не два,
а цели четири нови модела камиони Volvo пристигат в България!
В периода от 12 до 23 октомври новите товарни автомобили от
моделната гама на Volvo Trucks – Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и
Volvo FMX, ще бъдат представени официално пред клиентите и
почитателите на марката в България

Т

ова ще се случи по време на впечатляващо роудшоу, съпътствано от редица събития. Ето какви модели ще можете да
видите на живо:
)) Volvo FH, влекач 4х2, оборудван с 13-литров
дизелов двигател, версия D, Turbo Compound,

Volvo FH

Volvo FH16

октомври 2020

с мощност 500 к.с. и решението на Volvo Trucks
за максимална горивна ефективност и отлична
управляемост – I-Save
)) Volvo FH16, влекач 4х2, оборудван с 16-литров двигател, версия D, с мощност 750 к.с.,
автоматизирана предавателна кутия I-Shift
Volvo FM

НОВО В BG » НОВИТЕ МОДЕЛИ НА VOLVO ИДВАТ В БЪЛГАРИЯ
Volvo FMX

Къде и кога можете да ги видите
)) 14 октомври – сервизен център Велико Търново
)) 16 октомври – Мото-Пфое Варна
)) 20 октомври – сервизен център Бургас
)) 22 октомври – сервизен център Пловдив
)) 23 октомври – сервизен център София

Във всеки от дните от 10.00 до 18.00 ч. всички собственици на транспортни компании, служители в транспортни, спедиторски и логистични фирми, шофьори на камиони и фенове на Volvo Trucks са поканени да се запознаят с новите товарни автомобили. От 11.00 до 13.00 ч. са планирани продуктови презентации, а в рамките на деня за желаещите ще има възможности за тестови шофирания в реални условия.
)) Volvo

FM, влекач 4х2, оборудван с 13-литров
двигател, версия D, с мощност 460 к.с., автоматизирана предавателна кутия I-Shift
)) Volvo FMX, шаси-кабина 8х4, оборудван с
13-литров двигател, версия D, с мощност
500 к.с., автоматизирана предавателна кутия
I-Shift и самосвална надстройка Carnehl
Новите модели тежкотоварни камиони на
Volvo Trucks, които вече се продават в България,
са разработени, за да увеличат максимално възможностите на водачите да вършат работата си
ефективно, безопасно и комфортно. Всички модели – Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX
– имат нов, гъвкав интерфейс с дигитално индикаторно табло, което дава на водача нужната информация във всяка ситуация. В допълниение,
Volvo FM и FMX имат изцяло нови кабини, които

осигуряват на водача повече пространство и подобрена видимост.
Композициите ще теглят ремаркета Schmitz
Cargobull – UNIVERSAL. Те са създадени на
база на доказалите се вече технологии, които
са запазена марка на този производител на ремаркета – поцинковано шаси, болтови и нитови връзки, като в тях е интегрирана и концепцията за производство на лонжерони със студено валцовани профили. Тази технология в
производството осигурява изключително високо качество и здравина на шасито, сравнимо със стандартите на производство на камиони и влекачи.
Все пак, както казва българският народ, найдобре е око да види, ръка да пипне. А през октомври ще имате тази възможност. K
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Как Daimler ще електрифицира
товарния транспорт

еActros

еActros Longhaul

Gen H2 Truck

В средата на септември Daimler Trucks представи ясна и добре обоснована стратегия за преход
от дизелов към CO2 неутрален транспорт. Идеята е да се представят CO2 неутрални камиони,
подходящи за всяка мисия. Серийното производство на eActros стартира от следващата година,
а през втората половина на десетилетието Daimler ще предложи на пазара серийно камион с
горивни клетки, задвижван от втечнен водород

D

aimler представи стратегията си в
присъствието на Андреас Шойер,
федерален министър на транспорта
и дигиталната структура на Германия, който потвърди, че правителството подкрепя
изцяло развитието на транспорта с нулеви
CO2 емисии и заделя съответните средства
за това. Мартин Даум, главен изпълнителен директор на Daimler Trucks, очерта три
основни точки, които трябва да са изпълнени, за да може наистина да се осъществи
преходът към екологично чист транспорт:
)) Наличието на добри продукти от производителите на камиони
)) Функционираща инфраструктура
)) Клиенти, които са готови да направят
този преход.
Добри продукти от производителите на
камиони означава, че производителите са
в състояние да предложат екологични камиони за всякакви транспортни мисии, в
които новите технологии са тествани продължително и надеждно. Ето защо Daimler
не дава гръмки обещания за невероятни
електрически или водородни камиони, а
очертава стратегия, която ще изпълнява
целенасочено и последователно стъпка по
стъпка през следващите години.
За да изпълни изискването за екологич-
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ни камиони за всякакви транспортни мисии, Daimler представи 3 модела – познатия вече от досегашните полеви тестове двуосен или триосен eActros,
предназначен за тежка дистрибуция,
влекач еActros Longhaul, подходящ за
превози на по-дълги разстояния, концептуалния камион с горивни клетки
GEN H2 (вж. стр. 18), който ще се конкурира с дизеловите камиони, що се отнася до разстоянието, изминавано с едно
зареждане.
Ето как се очаква представянето на тези
продукти в рамките на следващото десетилетие:
)) 2021 г. – еActros – след над 2 години успешни полеви тестове и обхват с едно
зареждане над 200 км серийното производство на eActros ще стартира в завода във Вьорт, Германия, още през следващата 2021 година;
)) 2022 г. – еEconic – предназначеният за
комунални услуги в градовете eEconic ще
влезе в серийно производство през 2022;
)) 2023 г. – обявеният сега концептуален
камион GEN H2 с горивни клетки и с течен водород ще започне полеви тестове
с клиенти;
)) 2024 г. – еActros Longhaul – този зад-

вижван изцяло от батерии влекач, който
ще е в състояние да изминава до 500 км
с едно зареждане на батериите, се планира да се появи на пазара през 2024 г.;
)) Втората половина на десетилетието
Daimler планира да има вече водороден
камион в серийно производство.
През тази година беше обявено и стратегическото сътрудничество между Daimler
Truck и Volvo Group по посока на разработването на горивни клетки. Това стратегическо сътрудничество продължава, като от
Daimler ясно подчертаха, че то е само по
посока на разработването и производството на горивни клетки, а всяка от компаниите ще разработва свои водородни камиони
на базата на свои технологии.
Няма съмнение, че стратегията на
Daimler по пътя към декорбонизирането на
транспорта и изпълнението на начертаното от Парижката конвенция за опазване на
климата е добре премислена, не съдържа
голи обещания и е реално изпълнима. Защото от концептуалните възможности до
създаването на реално работещ продукт
се изисква много работа, изследвания, тестове... и готовност на инфраструктура и на
всички останали страни в екосистемата. А
за това е нужно време. K

октомври 2020

18

ПРЕМИЕРИ

Концептуалният водороден
камион на Mercedes-Benz
През септември се
състоя световната
премиера на
концептуалния камион
Mercedes-Benz GEN H2
– с него Daimler Trucks
показа пътя, по който
ще върви с превозните
средства, задвижвани
с водород
ABSTRACT IN ENGLISH

World premiere –
concept Mercedes-Benz
GEN H2 truck
In mid-September, Daimler
Trucks introduced many innovations
– a clear and well-founded
strategy for the transition
from diesel to CO2-neutral
transport. The idea is to present CO2 neutral trucks suitable for each mission (page
16)
– the world premiere of the
Mercedes-Benz GenH2 concept truck – with this concept
Daimler Trucks showed the
way it will go with hydrogenpowered vehicles
– Serial production of eActros
will start next year
– two new models are added to
the Actros range – the pricecompetitive Actros F and the
limited luxury model Edition 2
(page 20)

С

GEN H2 Daimler Trucks демонстрира за първи път кои специфични технологии компанията ще развива занапред, така че тежкотоварните автомобили да могат да извършват
превози на дълги разстояния с пробег до 1000 км
само с един резервоар с водород. Благодарение
на използването на втечнен вместо компресиран
водород експлоатационните показатели на автомобила се планира да бъдат сравними с тези на
конвенционален дизелов товарен автомобил.
Daimler Trucks възнамерява да започне пробни изпитания на камиона GEN H2 през 2023 г., а
серийното производство да стартира през втората половина на десетилетието.
Инженерите на Daimler Trucks целят възможностите на камиона GEN H2 по отношение на теглителна сила, обхват и производителност да са

Системата от горивни клетки
ще се разработва съвместно
с Volvo Group
октомври 2020

сравними с тези на конвенционалния Actros. Серийната версия на GEN H2 се планира да има
брутно тегло на превозното средство 40 тона и
полезен товар 25 тона. Два резервоара за втечнен водород и особено мощна система от горивни клетки ще направят възможни голямата товароносимост и дълъг пробег и ще формират ядрото на концепцията GEN H2.

Партньорството
с Volvo Group
За разработването на резервоарите за втечнен водород Daimler разчита на собствената си
експертиза, както и на партньорство с външна
фирма. По отношение на горивните клетки производителят също има опит в технологиите, както и в производствените методи и процеси. Това
е огромно предимство.
Същевременно през април тази година
Daimler Truck сключи предварително споразумение с Volvo Group за създаването на нова смесена фирма за разработването, производството
и търговското предлагане на системи с горивни
клетки, които да се използват в тежкотоварните
превозни средства. Целта на обединените усилия е да се намалят разходите за разработка и
да се ускори пускането на пазара на системи от
горивни клетки.

ПРЕМИЕРИ » КОНЦЕПТУАЛНИЯТ ВОДОРОДЕН КАМИОН НА MERCEDES-BENZ
По отношение на концепциите и
разработването на самите камиони
обаче всяка от фирмите ще разчита на
себе си и продуктите им ще се конкурират на пазара.

Защо втечнен водород?
Важен е въпросът защо Daimler избира да използва втечнен, а не компресиран водород за GEN H2. Причината е, че втечненият водород (LH2) има
по-висока енергийна плътност в сравнение със същия обем водород в газообразно състояние. В резултат резервоарите на камиона, използващ втечнен водород, ще са значително помалки и поради по-ниското налягане и
по-леки. Това ще позволи на камионите от серията GEN H2 да имат полезен
товар и пробег, сходни с тези на дизеловите камиони за превози на дълги
разстояния.

Как ще работи
цялата система
В серийната версия на GEN H2 двата резервоара за течен водород, които
ще са от неръждаема стомана, ще съхраняват 80 кг (по 40 кг всеки). Това ще
е достатъчно да се постигне пробег от
1000 км с едно зареждане. Системата
от резервоари от неръждаема стомана се състои от две тръби, една в друга, Два резервоара – общо 80 кг, за втечнен водород ще са достатъчни за пробег 1000 км
които са свързани помежду си и вакуумно изолирани. В серийната версия
на GEN H2 Truck системата с горивни
Мercedes-Benz eActros
клетки трябва да подава 2 x 150 kW, а
батерията да е в състояние временно
Серийното производство на eActros ще
да осигури допълнителни 400 kW. При
стартира през следващата година – eлек70 kWh капацитетът за съхранение на
трическият модел ще се предлага като двубатерията е сравнително нисък, тъй
осен и триосен вариант с максимален прокато тя не е предназначена да бъде осбег над 200 километра.
новният източник на енергия, а главно
да бъде включвана, когато е необходима енергийна поддръжка на системата от горивни клетки, например по време на пикови натоварвания при ускорение или при изкачване с напълно натоварен камион. Това прави батерията
относително лека, което от своя страМercedes-Benz eActros LongHaul
на позволява по-голям полезен товар.
Батерията ще се презарежда от
Немският концерн представи за
енергия, генериране при спиране и от
първи
път и влекач, задвижван изизлишна енергия от горивните клетки.
цяло от електрическа батерия –
Основен елемент, за да работи всичМercedes-Benz eActros LongHaul,
ко това, е системата за охлаждане и
който е проектиран да покрива по
отопление, която трябва да поддържа
енергийно ефективен начин ревсички компоненти на идеалната радовни пътувания по планови маршботна температура, като по този начин
рути в комбинация с полуремаросигурява максимална издръжливост.
ке. Daimler Trucks планира eActros
В предсерийната версия двата елекLongHaul да бъде готов за серийтродвигателя са проектирани за общо
но производство през 2024 г. Про2 x 230 kW непрекъсната мощност и 2
бегът с едно зареждане на батериx 330 kW максимална мощност. Въртяята ще бъде приблизително 500 кищият момент е съответно 2 x 1577 Nm
лометра.
и 2 x 2071 Nm. K
Снежина БАДЖЕВА
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Mercedes-Benz представи два нови
модела – Actros F и Actros Edition 2
На 23-ти септември
немският
производител добави
два нови модела
към успешната гама
на Actros: Actros F
и Actros Edition 2.
Автомобилите ще
бъдат пуснати на
пазара през януари
2021 г. в 24 страни
от ЕС и на избрани
пазари извън Съюза

Стандартно Actros
F e оборудван с
конвенционалните
странични огледала
за обратно виждане
и контролното
табло е класическо

Actros F

П

андемия или не, животът и с това и развитието на камионите и представянето на
нови модели не спира. През месец септември Daimler направи две премиери – разбули
стратегията си за бъдещето на електрическите и
водородните камиони (стр. 16) и представи и два
нови модела към сегашната гама Actros.

октомври 2020

Ценово ориентираният Actros F
С Actros F Mercedes предлага на пазара ценово конкурентен влекач над 18 тона и същевременно притежаващ всички отличителни характеристики на марката Mercedes. Новият Actros F е
идеален за клиенти, които търсят функционален
камион с атрактивно отношение цена-ефективност, държат на марката Mercedes, но не се нуждаят непременно от всички иновации, представени в най-новото поколение Actros.
Новият модел е с новопроектирана кабина
във варианти StreamSpace или BigSpace с широчина 2,5 м и тунел над двигателя с височина 120
мм. Достъпът до кабината е улеснен, тъй като е
само по три стъпала. Стандартно Actros F e оборудван с конвенционалните странични огледала
за обратно виждане и контролното табло е класическо.
В комбинация с навигационна система, автоматичен климатик и някои други опции може да
се избере и 10-инчовото мултимедийно табло
и мултифункционалният волан от текущото поколение на Actros. Predictive Powertrain Control е
част от опционалното оборудване, с помощта на
което се управлява автоматичната смяна на пре-

ПРЕМИЕРИ » MERCEDES-BENZ ПРЕДСТАВИ ДВА НОВИ МОДЕЛА...
давките според адаптирания за топографията стил на шофиране.
Същевременно не са направени никакви компромиси с безопасността и сигурността. В Actros F стандартно ще е включена Системата за аварийно спиране от
най-новото пето поколение – ABA5 (Active
Brake Assist 5), както и Система за поддържане на камиона в лентата на движение.
По желание Actros F може да бъде оборудван и с Sideguard Assist.
Предлагат се 17 различни модификации – засега само за движение с ляв волан.

Actros
Edition 2

Индивидуалният и
луксозен Actros Edition 2
Това е специална лимитирана моделна серия, предназначена за клиенти, които имат емоционална връзка със своя камион, обичат иновациите и ценят индивидуалния стил и високия комфорт.
40 допълнителни интериорни и екстериорни опции, както и дизайнерски елементи придават специален характер на
Actros Edition 2. Производството на модела ще бъде ограничено до 400 автомобила.
Цялата гама от оборудване в Edition
2 подчертава усещането за лукс. Част от
таблото и дръжките на вратите са покрити с кожа Nappa. Монтиран е покривен люк
с амбиентно осветление, а част от интериорните елементи са с карбонови влакна.
Новият начален екран на основния дисплей на мултимедийния кокпит, както и логото от полиран и матиран алуминий от
страната на пътника несъмнено привличат
вниманието. Горното легло е с ширина 900
mm. Специалната завеса – бадемовобежово отвътре, черно отвън – осигурява неприкосновеността на личния живот по стилен начин. Това важи и за завесата с трилъча звезда Mercedes-Benz пред леглото.
Акцентите на екстериора включват
странична част със звездовидни стикери и шарки, надпис Edition 2 на козирката,
емблемата Actros отпред, надписът Actros
от горната страна на задната стена на кабината, четири допълнителни LED фара в
сенника, както и три LED работни светлини
зад кабината. Стъпалата за качване в кабината са от неръждаема стомана. Главините на задния мост също са от неръждаема стомана, със защитни капачки на гайките на колелата. Светещата трилъча звезда Mercedes-Benz с черна бленда и няколко декоративни елемента на решетката в
тъмен хром е серийна за модела.
Edition 2 се предлага във всички варианти с две и три оси на текущото поколение Actros с кабини GigaSpace и BigSpace.
Боята за кабината е свободно избираема
и може да бъде пригодена специално за
цветовете на фирмата на клиента, докато
предната част на автомобила винаги е боядисана в moonstone сив металик, което
гарантира разпознаваемост. K

Edition 2 се предлага във
всички варианти с две и три
оси на текущото поколение
Actros с кабини GigaSpace и
BigSpace

40 допълнителни интериорни и екстериорни опции,
както и дизайнерски елементи придават специален характер на Actros Edition 2
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Scania представя гамата си
от електрически камиони

Сериите L и P на Scania вече се предлагат на пазара на ток и като хибриди. Така шведският
производител обяви пускането на пазара на гамата си от електрически камиони

В

ABSTRACT IN ENGLISH

Scania Presents Its
Range of Electric Trucks
Scania’s L and P series are
now available on the electricity market and as hybrids. Thus,
the Swedish manufacturer announced the launch of its range
of electric trucks.

исокопроизводителните, напълно електрически и хибридни превозни средства
първоначално ще са фокусирани върху
градски превози и дистрибуция.
Изцяло електрически камиони Scania в началото ще се предлагат с кабините от серия L и P.
Батериите са с капацитет от 165 до 300 кВтч, а
електродвигателят е с мощност 230 кВт (около
310 к.с.). Клиентите могат да избират между пет
или девет акумулаторни батерии, като най-мощният пакет е с обхват до 250 км с едно зареждане.
Една от батериите е в тунела, където обикновено се монтира ДВГ, а останалите са по протежението на шасито. Батериите могат да се зареждат удобно от зарядно 130 кВт DC чрез конектор за комбинирана система за зареждане
(CCS). Времето за зареждане от нула до 80 процента е приблизително 40 минути при пет батерии и приблизително 65 минути за варианта с девет батерии. Междувременно батериите се зареждат непрекъснато в движение чрез регенерираща спирачна енергия.
Хибридният камион на Scania, предлаган
също за кабини от серии L и P, предоставя възможности за пътуване на дълги разстояния в режим на двигател с вътрешно горене и впоследствие може да изминава до 60 км в електрически режим, ако е необходимо. Така в комбинация
с възобновяемо гориво се намалява значително
въздействието върху климата.
Тъй като хибридният камион разполага и с
двигател с вътрешно горене, наличното пространство за акумулаторни батерии е по-малко.
Оборудван е с три батерии с капацитет 90 кВтч
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и електродвигател с мощност 115 кВт. Времето
за зареждане от нула до 80 процента е приблизително 35 минути, а в допълнение към зареждането чрез регенериране на спирачна енергия,
батерията може да бъде дозаредена по време на
процеса на товарене и разтоварване.
С безшумния режим на двата камиона и забележителното ускорение на напълно електрическия камион – с въртящ момент на двигателя от 2200 Нм шофирането е съвсем различно и
вълнуващо. „Знаем, че има много млади и опитни шофьори, които ще бъдат привлечени не само
чрез осезаем принос за устойчиви превози, но и
от възможността да бъдат сред първите на пътя
с тези камиони на бъдещето“, казват от Scania.
Електрифицираните камиони могат да бъдат
поръчвани като влекачи или шаси-кабини за различни приложения.
И двете технологии се основават на модулната система на Scania с компоненти, изпробвани
и изпитани в цялата гама на марката, добре известни със своята издръжливост и надеждност.
След доказаните резултати в производството
на първокласни дизелови и задвижвани с възобновяеми горива превозни средства новата гама
на Scania бележи значителна стъпка в развитието на шведската компанията. През следващите години компанията ще продължи да развива своята гама от електрифицирани превозни
средства за всякакви приложения, включително – превози на дълги разстояния и строителни
приложения.
„С голяма гордост обявяваме началото на
дългосрочния ангажимент за електрифика-

ПРЕМИЕРИ » SCANIA ПРЕДСТАВЯ ГАМАТА СИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАМИОНИ
ция на Scania“, казва президентът и изпълнителен директор на компанията Хенрик Хенриксон.
„През следващите години ще пускаме ежегодно
електрифицирани продукти от цялата ни гама и в
момента реорганизираме производството си за
тази цел. От особено значение е, че след няколко години ще представим и електрически камиони за дълги разстояния, пригодени за бързо зареждане по време на задължителните 45-минутни почивки на шофьорите“, допълва той.
Електрификацията на гамата от тежкотоварни камиони е решаваща за постигането на целта от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до стойности под
2°C. Следователно електрическите превозни
средства ще стават все по-привлекателна опция за прогресивните клиенти. В началните етапи Scania ще разработи и внедри хибридни и напълно електрически камиони в партньорство с
тези перспективни клиенти.
„Въпреки че електрифицираните превозни
средства в някои аспекти представляват нова
технология, ние сме предприели всички възможни стъпки, за да гарантираме, че прилагаме същите непоколебими критерии за качество и надеждност, както и при другите ни камиони. Scania означава първокласно качество и излишно е да споменаваме, че именно това характеризира и нашите електрически камиони“, казва Андерс Лампинен, директор нови технологии
в компанията.
„Убедени сме, че прогресивните клиенти ще
са нетърпеливи да поемат пътя към електрификацията, като предприемат първоначални стъпки, за да гарантират бъдещето на своите авто-

паркове, казва Лампинен. – В големите транспортни компании с голям автопарк внедряването им дава ранна възможност да натрупат опит в
тази област. Междувременно знаем, че все поголяма част от клиентите, използващи транспортни услуги, се интересуват от намаляването
на въглеродния отпечатък.“
Както хибридният, така и напълно електрическият камион ще бъдат от съществено значение
за работа в нарастващия брой градски нискоемисионни зони по света. Те също така предоставят възможности за по-пълноценно използване
на превозното средство. При безшумни доставки транспортните услуги могат да бъдат извършвани през нощта и рано сутрин, като се избягват
задръстванията и трудностите при паркирането. Проучванията показват, че доставките извън
пиковите часове могат да бъдат над 30 процента по-бързи, отколкото при еквивалентни дневни транспортни маршрути, благодарение на побезпроблемното паркиране в пунктовете за доставка, по-малкото опашки, по-високите скорости и възползването на зелената вълна от светофарите на кръстовищата. K

Изцяло електрически
камиони Scania в началото
ще се предлагат с кабините
от серия L и P

• 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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Volvo FH I-Save става
още по-ефективен
От Volvo Trucks обявиха,
че пускат нова, още поикономична версия на
Volvo FH I-Save, която
може да намали разходите
за гориво с до 10 процента

Новата версия на модела спестява до 10 процента гориво

П
ABSTRACT IN ENGLISH

Volvo FH I-Save Becomes
Even More Efficient
Volvo Trucks has announced
the launch of a new, even more
economical version of the Volvo FH I-Save, which can reduce fuel consumption by up
to 10 percent.

одобрението на ефективността по отношение разхода на гориво е с три процентни
пункта спрямо досегашното поколение на
FH, оборудвано с пакета I-Save. Фактът, че Volvo
FH с I-Save може да намали значително разходите за гориво в сравнение с камион без пакета
I-Save, оборудван с конвенционалния 13-литров
двигател на шведския производител, е бил потвърден от независими тестове, както и от опита на клиентите.
Новият Volvo FH с I-Save става част от новата европейска продуктова гама на Volvo Trucks,
представена през пролетта на 2020 г. I-Save
включва множество решения за икономия на гориво, сред които на първо място е двигателят на
Volvo D13TC. 13-литровият турбодизелов агрегат
на Volvo, пуснат в началото на 2019 г., е най-ефективният двигател на компанията до момента.
С пускането на първото поколение Volvo FH с
I-Save през 2019 г. Volvo Trucks показа, че разходите за гориво – дизел и AdBlue, могат да бъдат
намалени с до 7 процента в сравнение с камион
без I-Save, оборудван с 13-литровия двигател.
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При новото поколение Volvo FH с I-Save разходът на гориво е снижен чрез актуализации на
софтуера след анализ на данни от потребителите. Така балансът между разхода на гориво и управляемостта е подобрен и оптимизиран, което
води до още спестяване на гориво при шофиране в екорежим.
В допълнение към ъпгрейда на I-Save новият
Volvo FH има по-аеродинамичен дизайн. За повече пестене на гориво I-See има нова функция.
Тя позволява точна преценка кога един наклон
може да бъде изкачен с ниски обороти на двигателя, както и движение на празен ход на силовия
агрегат (I-Roll) – дори при терен, който изглежда
равен за човешкото око.
Новият Volvo FH с I-Save е крачка напред не
само по отношение на икономията на гориво. Оптимизираният въртящ момент на двигателя, достъпен в широк оборотен диапазон обороти, осигурява плавно шофиране и поддържане на висока и постоянна средна скорост дори при пресечен терен.

ПРЕМИЕРИ » VOLVO FH I-SAVE СТАВА ОЩЕ ПО-ЕФЕКТИВЕН
Факти за новия
Volvo FH I-Save
)) Новият

Volvo FH с I-Save ще бъде наличен
за поръчки в Европа от септември 2020 г.;
)) 13-литров двигател Volvo D13TC с мощност
460 к.с. (2600 Нм) или 500 к.с. (2800 Нм);
)) Базирана на карта система I-See, която събира информация за планирания маршрут,
за да използва кинетичната енергия на камиона;
)) Система за превключване на предавките
I-Shift със софтуер, оптимизиран за операции на дълги разстояния (екорежим);
)) Темпомат I-Cruise с I-Roll, който регулира
скоростта, за да намали разхода на гориво;
)) Горивоспестяващ заден двигателен мост,
кормилно управление с променливо налягане на помпата, пълен пакет въздушни
дефлектори.
От Volvo Trucks допълват, че разликата в
разхода на гориво се изчислява чрез сравняване на разходите за дизел и AdBlue между FH I-Save с двигател D13TC Euro 6 D, оборудван с горивоспестяващ пакет за дълги
разстояния и FH I-Save с D13 eSCR Euro 6 D
без пакета за далечни разстояния. Уточнява се, че действителната икономия на гориво варира в зависимост от опита на водача,
използването на круиз контрола, спецификациите на превозното средство, натоварването на превозното средство, действителната
топография и текущите метеорологични условия. K

В допълнение към ъпгрейда
на I-Save новият Volvo FH има
по-аеродинамичен дизайн
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DAF представя CF Electric
с удължен пробег
DAF Trucks прави
следващата стъпка
в развитието на
електрическото
задвижване, като
удвоява обхвата
на DAF CF Electric
с помощта на VDL
e-power технологията

П

робегът с едно зареждане на електрическия камион е удвоен и достига над 200
километра. В допълнение въвеждането на
новото поколение батерии намалява теглото на
превозното средство със 700 кг, което позволява и по-голям полезен товар. DAF е в челните редици в разработването и продажбата на напълно
електрически камиони. Оперативните тестове на
терен на първите модели на CF Electric започнаха през 2018 г. с холандски и германски клиенти,
след което второто поколение, оборудвано с нов
софтуер и ново табло за управление, бе пуснато
в продажба миналата година.

Влекач и шаси-кабина

ABSTRACT IN ENGLISH

DAF Introduces
CF Electric
With Extended Range
DAF Trucks is taking the next
step in the development of
electric drive line by doubling
the range of DAF CF Electric
with VDL e-power technology.

DAF CF Electric е идеален за работа с нулеви
емисии и безшумна употреба в градските райони. Той отговаря на общите изисквания за доставки, за снабдяване на супермаркети и за събиране на отпадъци. В момента DAF предлага CF
Electric като влекач 4x2 (допустима максимална
маса 37 тона) и като шаси-кабина 6x2 с управляем заден мост за максимална маневреност (допустима максимална маса 28 тона).

Доказана и надеждна
технология
Най-новото поколение превозни средства CF
Electric се базира на доказаната надеждност и
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лекота на употреба на предишните поколения.
Ново допълнение към сегашното поколение е
литиево-йонната батерия с капацитет 350 кВч
(315 кВч ефективен капацитет). Освен че е помощна, батерията е и много по-лека – не по-малко от 700 кг. Тази редукция води до по-голям капацитет на полезния товар.
Батерията е кондиционирана, което означава,
че температурата ѝ винаги е между 25 и 40 градуса по Целзий, независимо от времето навън.
Това поддържа издръжливостта и постоянното
ниво на работа на батерията.

500 „електрически“
километра на ден
Благодарение на увеличения капацитет на
батерията, която запазва същите размери, CF
Electric вече има пробег от над 200 километра,
двойно увеличение в сравнение с предишните поколения. Пълното зареждане на батерията обикновено се извършва в базата на камиона и отнема около 75 минути, като се използва зарядна станция с мощност 250 киловата.
Чрез презареждане на батерията по време на
товарене или по време на почивката на водача е
възможно да се изминат до 500 напълно „електрически“ километра на ден с DAF CF Electric.
Това е огромно предимство по отношение на
производителността и ефективността на камиона. K

НОВА СЕРВИЗНА КОНЦЕПЦИЯ

EAC 2.5 СЕРВИЗНИ ЧАСТИ ЗА
ВОЛВО/РЕНО ПРИЛОЖЕНИЯ

НАЛИЧНИ СЕРВИЗНИ ЧАСТИ
ПРОДУКТИ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ EAC2.5 (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Производител на
превозно средство

Приложение в
превозно средстово

Производител на
превозно средство
Каталожен номер
7421902425
7421944093

Рено

K, C & T Range - Euro 6

7422169411
7422054429
7422242664
7422358799
7422820096
7422858335
7423166781
7423690614
21943983

Волво

Рено

FH / FM Truck - Euro 6

K, C & T Range - Euro 6

21931348
22169410
22242663
22358797
22820097
22858336
23166782
23690616
7421578577
7422242650
7422820095
7422858334
7423166780

Нов Knorr-Bremse
IAM каталожен номер
(включва филтър)

Knorr-Bremse
Каталожен номер
K070286N06
K096432N06
K096434N06
K093078N06
K099935N06
K107483N06
K132981N06
K137476N06
K156854N06
K202158N06
K079726N07
K090933N07
K096433N07
K099934N07
K107482N07
K132982N07
K137477N07
K156853N07
K202154N07
K026800N06
K099936N06
K132980N06
K141210N06
K156855N06
K202125N06

Стар Knorr-Bremse
IAM каталожен номер
(включва филтър)

1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 2)

K202153N50

1), 2)

K107482N50
K148329N50

1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 2)
1), 3)
1), 3)
1), 3)
1), 3)

K202126N50

1), 3)
1), 3)

K099936N50
K148330N50

ПРЕДИМСТВА:
› Оригинално качество на оборудването без компромис при функциите за пестене
на енергия и възможно най-нисък престой
› Сервизната стратегия включва NEO
диагностика и постъпково отстраняване на
неизправности
› Оригинални одобрени от Knorr-Bremse
части - без компромиси в качеството
› Най-добрите в класа сушене на въздух с
Knorr-Bremse OSC (Маслоразделителен
филтър)
› Байонетен филтър, за да гарантира
оптимално OE качество
› Всички резервни части са включени за
оптимално и лесно сервизиране
› Поради интелигентното управление не се
изисква резервоар за ремарке или паркинг
спирачка
› Прогноза сервизен интервал на филтъра
› Икономия на гориво чрез интелигентно
управление на компресора

1) С Нагревател
2) С Електронно задействане на паркинг спирачка
3) С Пневматично задействане на паркинг спирачка

Забележка: гореспоменатите кръстосани препратки към каталожни номера на части на производителя на превозното средство се
предоставят само за идентифициране на съответните каталожни номера на части за IAM. Тази информация се предоставя без
отговорност.

TRUCKSERVICES
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Разширяване на мрежата от услуги: DKV
BOX EUROPE отчита пътни такси в България
Клиентите на DKV вече ще могат да отчитат пътни такси в
България чрез техния DKV BOX EUROPE. Маршрутните карти
и занапред ще могат да бъдат поръчвани удобно онлайн чрез
портала на тол оператора или мобилното приложение

ABSTRACT IN ENGLISH

Acceptance Expanded:
DKV BOX EUROPE
Settles Tolls in Bulgaria
DKV customers will also be
able to settle tolls in Bulgaria
via their DKV BOX EUROPE.
The DKV BOX EUROPE is the
perfect one-box solution for
customers who drive through
Bulgaria, whether or not on a
regular basis.

О

свен това данните за клиентите, данните за превозното средство и редовните
маршрути са налични в портала за клиенти
на DKV. DKV BOX EUROPE е подходящото решение само с едно бордово устройство за клиенти,
които пътуват през България, независимо дали
курсовете са регулярни или не. Освен в България
DKV BOX EUROPE се приема и в Германия, Белгия, Франция, Австрия, Испания, Португалия,
както и за заплащане на тунелите Warnow (DE),
Herren (DE) и Liefkenshoektunnel (BE). В близко
бъдеще устройството ще покрива всички приложими тол системи в Европа.
„В България DKV вече предлага отчитане на
пътни такси в сътрудничество с националния
тол оператор. Горди сме, че можем да предло-

жим на нашите клиенти още една възможност за
заплащане на българските пътни такси чрез нашия DKV BOX EUROPE”, казва Жером Льожьон,
управляващ директор Тол такси в DKV. Наскоро България представи нова сателитно-базирана тол система за всички магистрали и републикански пътища. Всички превозни средства подлежат таксуване в България. Тол таксите варират в зависимост от изминатото разстояние, клас вредни емисии, брой оси, маса на
превозното средство и категория на превозното средство. България се смята за важна транзитна държава между Централна Европа и Близкия изток. Няколко паневропейски транспортни
коридора преминават през балканската държава на Черно море.

За допълнителна информация моля посетете www.dkv-euroservice.com K

DKV Euro Service
Повече от 85 години DKV Euro Service е един от водещите доставчици на услуги за логистиката
и транспортната индустрия. От безкасовите разплащания на над 140 000 приемащи пункта на различни марки, до отчитане на пътни такси и възстановяване на ДДС, DKV предлага широка гама от
услуги за оптимизиране и управление на автомобилни паркове в цяла Европа. DKV Euro Service е
част от DKV MOBILITY с над 1200 служители. През 2019 г. групата постигна обем на транзакциите
от 9,9 милиарда евро и е била активна в 42 държави. В момента повече от 4,2 милиона DKV карти
и бордовите устройства се използват с над 230 000 договорни партньори. През 2020 г. DKV CARD
беше отличена за най-добра марка в категорията горивна и сервизна карта за 16-ти пореден път.

октомври 2020

октомври 2020

30

ПРЕДСТАВЯМЕ

MAN – много лъвски новости

През септември в продължение на двудневни онлайн представяния
мюнхенският производител очерта новостите около него и стратегията си
за бъдещето. В центъра, разбира се, е цялостно обновената гама на MAN
и нейната готовност за бъдещето още днес
ABSTRACT IN ENGLISH

MAN – a lot of
“lion” novelties
The entire range of trucks
has been updated and is
available on the market
In September, during a twoday online presentation, the
Munich manufacturer outlined
the innovations around its
strategy for the future. At the
center, of course, is the completely renewed range of MAN
trucks and its readiness for the
future still today. Tests conducted jointly with TÜV Süd
have confirmed an 8.2% lower fuel consumption of the new
TGX compared to the previous
generation.

П

ървото представяне на новата гама камиони на MAN се състоя на 10 февруари тази
година на пристанището в Билбао. Днес
вече цялата обновена гама се предлага на пазара и българските почитатели на марката ще имат
възможност и скоро да я видят на живо и в България. Да припомним какво е новото в новите камиони на MAN.
Важен факт е, че се обновява цялата гама –
моделите от сериите TGL, TGM, TGS и TGX с допустима максимална маса от 7,5 до 41 тона идват
с 8 различни нови кабини, с точните шасита и силови линии и с много „лъвски“ новости.

8,2% по-нисък разход
При премиерата на новите модели в Билбао производителят обеща до 8% по-нисък разход най-вече при влекачите за превози на дълги разстояния. За това той разчиташе на най-новите си концепции за силовата линия, подобрената аеродинамика и на усъвършенстваната система MAN EfficientCruise. Сега, 7 месеца по-късно, от фирмата могат да потвърдят, че са изпълнили обещанието си, тъй като тестове, проведени съвместно с TÜV Süd, са потвърдили 8,2% понисък разход. Тестовото трасе е било с дължина
342 км, включващо както магистрали, така и междуградски пътища. Профилът на трасето е много сходен с този за типичните превози на дълги
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разстояния. То е изминато два пъти последователно – единият път с предишната версия MAN
TGX 18.460 и вторият път с новия MAN TGX 18.470
Euro 6d. Разходът на новия модел е бил с 8,2%
по-нисък. По време на пресконференцията бяха
представени и клиенти, които вече имат в парка
си от новите модели и според които потенциалът
за намаляване на разхода на гориво е даже още
по-висок.

Нова електрическа и
електронна архитектура
Една от най-важните новости, които определено не се виждат на пръв поглед, но ще се усетят сериозно при ежедневната работа на новите MAN-ове, е новата електрическа и електронна модулна архитектура Тя се управлява от един
централен модул и от собствена на MAN операционна система, като 70% от целия софтуерен
код е написан от специалистите от MAN. Този
факт предполага много по-добър контрол на
пълната функционалност на целия камион.
Тази нова електрическа архитектура позволява значително по-добро взаимодействие между всички сензори, инсталирани в камиона. Вече
съществуващите помощни системи за водача
сега работят по-ефективно и се допълват една
друга. Тази архитектура позволява във всеки
един момент да се инсталират нови характерис-

ПРЕДСТАВЯМЕ » MAN – МНОГО ЛЪВСКИ НОВОСТИ

Цялата гама камиони е обновена и налична на пазара
тики или да се добавят помощни системи. Същевременно новата
електрическа система осигурява добра основа за настоящи и бъдещи приложения, свързани с автономно управление. Всичко това
дава основание на MAN да заяви, че новото им поколение камиони
е напълно готово за бъдещето.

Новият шеф на MAN Truck & Bus

Нови дигитални услуги
и нови системи за безопасност
Новите дигитални услуги, обявени заедно с новото поколение
камиони MAN, позволяват да се ъпгрейдва камионът с допълнителни функции, без да се посещава непременно сервиз. Примери за такива са приложението Online Traffic, което осигурява информация за текущия трафик и позволява на водача да избягва
задръствания, или Map Update, което пък дава последната информация за състоянието на пътя.
Новите системи за сигурност и безопасност включват:
)) Lane Return Assist – система за активно поддържане на камиона в лентата за движение, която става активна при скорост на
движение над 60 км/ч
)) Turn Assist – система, базирана на радари, която осигурява видимост и от двете страни на камиона и примерно при наличие на
велосипедист в слепите зони системата подава звуков и светлинен сигнал и така помага за предотвратяване на инциденти. От
MAN са особено горди, че тази им система още днес отговаря
на Регулациите на ЕК, влизащи в сила от 2024 г.
)) Traffic Jam Assist – помага на водача при натоварен трафик,
като регулира разстоянието до предното превозно средство

Нова работна среда за водача
За седемте месеца от премиерата досега новото работно място на водача, проектирано с особено внимание на връзката между
човека и машината, спечели две награди за дизайн – Red Dot Award
в категорията Brands & Communication Design 2020 и Gold German
Design Award 2021 за отличен дизайн в категорията Human-Machine
Interface. Този факт сам по себе си е много показателен. Да, вътре
в кабината новият MAN е изцяло различен и по някакъв начин интуитивно на подсъзнателно ниво човек се усеща много удобно. Цялата вътрешна среда е променена.

Андреас Тосман пое кормилото на MAN в дните, след като
пандемията с корона вируса вече беше завладяла света. За
него това беше първото представяне пред по-широка кръг от
медии. Ето какво каза той:
Преди няколко седмици обявихме, че MAN Truck & Bus ще
се преструктурира, защото това е необходимо. Ние сме изправени пред сериозни предизвикателства в резултат от технологичните промени – дигитализация, автономно управление и
алтернативни задвижвания. Трябва да обновим MAN, да станем по-дигитални и по-печеливши в дългосрочен план. Ние си
поставяме амбициозни цели:
)) До 2025 г. – 50% от автобусите ни да са с алтернативни задвижвания
)) До 2030 г. – 60% от камионите за дистрибуция в градовете
да са с нулеви емисии
)) До 2030 г. – 40% от камионите за превози на дълги разстояния да са с нулеви емисии
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„Златният“ флагман MAN TGX

MAN SmartSelect избира
всички функции от дисплея
на централната конзола

4 бутона на вратата на
камиона, от които лесно се
избират функции, без да
е необфодимо качване в
кабината

Паркинг спирачката е нова
Чекмеджетата на
централната конзола в TGX

Инструменталното табло
Новият панел с инструменти е изцяло дигитален, ясен и лесен за разчитане. 12,3-инчовият дисплей с висока резолюция и без отблясъци предлага нов начин на визуализация. Вляво
е скоростомерът, а вдясно – оборотомерът с познатия си класически изглед. В централната част
остава допълнително място за друга информация, която е пред директния поглед на водача.
Централната конзола
Дисплеят на централната конзола е висококачествен, с малко отблясъци и висока резолюция. На него се показва информация, свързана
с помощните системи за водача, като тримерно
изображение на самия камион, на изпреварваните превозни средства или на тези пред камиона. Тази информация е винаги видима и се измества вляво или вдясно в зависимост от друга
допълнителна информация, която да се покаже
– например менютата за проверка на камиона,
настройки, известия, данните за стила на каране на водача, както и времената за шофиране и
почивка и изминатите километри. Водачът може
да извика и някои важни за камиона настройки –
например регулиране на светлините чрез бутон,
разположен вдясно зад кормилото.
Превключвателят на предавките
е нов и на ново място
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Иновативната технология MAN SmartSelect
MAN целенасочено избягва използването на
сензорен екран на централната конзола. По няколко причини – когато избира функции, водачът естествено следи движението на пръста си
и се разсейва повече, а това не е безопасно, освен това дисплеят се достига по-трудно и при
движение не е толкова лесно да се избере исканата функция. Затова всички функции и менюта,
които се показват на този дисплей, се управляват от т.нар. SmartSelect. С него се работи лесно
на принципа на компютърна мишка и освен това
той е на нивото на ръката на водача, която може
естествено да се отпусне върху него. За да се
улесни достъпът до седалката на пътника, MAN
SmartSelect се прибира навътре.
Към момента това е уникална концепция за
сектора на камионите, като същевременно водачът има достъп и до класическите бутони за
някои функции. По този начин MAN SmartSelect
предлага интуитивна и бърза работа с минимално отклонение на вниманието на водача.
MAN EasyControl
Умно позиционирани бутони за управление на
вратата откъм водача. От тях може да се затвори
плъзгащият се покрив, да се включат светлини,
Новото работно място в камионите MAN вече
спечели две награди за дизайн

ПРЕДСТАВЯМЕ » MAN – МНОГО ЛЪВСКИ НОВОСТИ

MAN TGM и TGL са подходящи както за
строителството, така и за дистрибуция
да се стартира двигателят за разтоварване при
самосвали, да се включат аварийни светлини при
дистрибуторски задачи в градовете, докато водачът е извън кабината. Всеки бутон е маркиран
различно, така че водачът да може да го открие и
без непременно да го вижда.
Клиентът може и да избере какви функции да
задействат бутоните на вратата в зависимост от
спецификата на работата на камиона.
MAN Driver App
Безплатно удобно приложение за смартфони,
позволяващо и дистанционно управление на редица функции.
Ново многофункционално кормило
Удобно и функционално комбиниране по
Достъпът до
кабината е лесен,
вратата се отваря
на 89 градуса

Контролното табло на TGL – в най-късите кабини
то е без MAN SmartSelect, за да има място за две
седалки за пътници
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При TGS контролното табло
е същото както при TGX

MAN TGS е специалистът в трудните задачи за строителството
функции на бутоните на кормилото, като почти
всички бутони изпълняват само по една функция. Изисква се минимално движение на ръцете за работа с тях.
Има значително по-големи възможности за
настройка на позицията на кормилната колона –
110 мм във височина и от 20 до 55 градуса на наклона.

Новото поколение на MAN
идва с 8 различни кабини

Превключвателят на предавките
Превключвателят на предавките е нов и на
ново място – многофункционално лостче, разположено вдясно от кормилото. От него се избира и режимът на работа и се активират моторната
спирачка или ретардерът. Забравете за голямата
конзола на паркинг спирачката, заемаща място
на пода на кабината – паркинг спирачката е нова
и електрическа и се задейства от превключвател,
разположен вдясно от панела с инструменти.

Нови кабини
Кабината NN е с дължина
1,88 м и е достъпна само
за TGS

Външният вид на новите MAN-ове е прецизно обмислен. Първо, по отношение на аеродинамиката, което, естествено, е важно за по-ниския

разход. Второ, по отношение на цялостната визия. Запазено е излъчването на типичния MAN –
строг, с изчистени линии, надежден немски камион, който съответства на символа на лъва,
стоящ на предната решетка.
Новото поколение камиони на MAN идва с
8 различни кабини. Новите модели от серията
MAN TGX са лесно разпознаваеми с широките си,
удължени и високи кабини – това са по-големите
кабини с широчина 2,44 м, означени като GX, GM
и GN, които се използват най-вече при международен транспорт на дълги разстояния.
В сегменти като строителството, градската
дистрибуция и транспорта с цистерни за кабината са важни няколко фактора – ниско собствено тегло, оптимална видимост, удобно и ергономично влизане и излизане, тъй като това се налага често. MAN разполага с четири различни типа
кабини, отговарящи на различни нужди в дистрибуторския сектор, налични за всеки от трите модела – TGL, TGM и TGS. Всички кабини имат тясна външна ширина от 2,24 м и следователно са
подходящи за използване в зони за движение и
маневриране с ограничено пространство. Наймалката кабина, късата кабина CC, има външTGS в изпълнение на дистрибуционни задачи
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на дължина от 1,62 m. Много ниският вход е изключително удобен за всеки, който често трябва да се изкачва и да се връща отново. Кабината
CC се предлага за TGL и TGM. Следващата по големина кабина, NN, има нормална височина и е
със средна дължина. С дължина 1,88 м тя е малко по-дълга от версията CC и с умерена височина на тунела над двигателя представлява балансиран компромис между височината на входа и
лекотата на достъп. Можете да съхранявате работно облекло и други инструменти за ежедневна употреба в свободното място зад седалките.
Кабината NN е достъпна само за TGS и вероятно
тя ще е най-често избираната при TGS.
За моделите TGL, TGM и TGS се предлагат още
и кабините FN и FM с дължина 2,28 м, но с различна височина на покрива.
Накратко – има подходяща кабина за всякакви различни приложения.

и след всички направени настройки тези агрегати са значително по-икономични от предшествениците си.
MAN TGS е и „царят“ между новите лъвове,
що се отнася до колесни комбинации, защото
той може да предложи всичко – от „стандартни“
4x2 и 6x2 влекачи и шаси-кабини през класическите 6x4, 8x2 и 8x4, приложими в различни сектори, до специалистите по особено трудни терени със задвижване на всички колела 4x4, 6x6, 8x6
или 8x8. K
Снежина БАДЖЕВА

При цялата гама е
запазено излъчването на
типичния MAN – строг,
с изчистени линии,
надежден немски камион,
който съответства на
символа на лъва, който
в новите модели е още
по-видим на предната
решетка

Силовите линии
Както и досега, новият MAN TGX предлага избор от три серии двигатели с богата гама от мощности. Първокласният MAN D38 е с мощност до
640 к.с.; средният клас MAN D26 е от 430 к.с. до
510 к.с.; а за леки превози на дълги разстояния
помощникът е MAN D15 – с от 330 до 400 к.с.
По отношение на двигателите MAN предлага
TGS с два варианта на двигатели – D26 или D15,
които покриват мощности в диапазона от 330 до
510 к.с. Вграждат се най-новите модификации на
тези двигатели, отговарящи на нормите Евро 6d,

Варна магазин и сервиз:
ЗПЗ, Тексимтранс
тел.: 052/59 96 69, GSM: 0888/88 85 28
София магазин и сервиз:
бул. Ботевградско шосе № 461
тел.: 02/45 18 024, GSM: 0889/71 75 28
Пловдив магазин и сервиз:
ул. Кукленско шосе № 34
тел.: 032/62 82 06, GSM: 0887/22 39 38
Бургас магазин:
Скл. база Бургас Комерс
тел.: 056/84 84 48, GSM: 0887/36 64 46
Стара магазин:
Загора кв. Кольо Ганчев – летището
тел.: 042/60 80 70, GSM: 0882/50 80 70
Русе магазин:
бул. България, бл. Левента
тел.: 082/89 98 89, GSM: 0888/27 77 05
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Тест: Електрическите
Vivaro-e и Zafira-e

Новите електрически ванове на Opel – Vivaro-e и Zafira-e, бяха представени с тестове в дома на
немския производител в Рюселсхайм. Премиерата бе съпътствана от пътни тестове специално за
членовете на международното жури Ван на годината, сред които бе и редактор от списание КАМИОНИ

С

едно от първите международни събития
след избухването на коронакризата в Европа Opel демонстрира първите изцяло
електрически автомобили в лекотоварната си
гама. Това са средният ван Vivaro-e и пътническата му версия, която се нарича Zafira-e Life.

Пренастройване на гамата

ABSTRACT IN ENGLISH

Test: The Electric
Vivaro-e and Zafira-e
Opel‘s new electric vans, Vivaro-e and Zafira-e, were tested at the German manufacturer‘s home in Rüsselsheim. The
premiere was accompanied by
road tests, especially for the
members of the jury of International Van of the Year, among
whom was an editor of KAMIONI magazine.

Запознатите с марката знаят, че досега в
портфолиото на Opel моделът Zafira бе пътнически ван, част от гамата леки автомобили на немския производител. Докато предишните поколения на Vivaro бяха разработени в сътрудничество
с Renault и споделяха платформа с модела Trafic
на френската марка.
След като Opel стана част от семейството на
Groupe PSA обаче, може би нямаше нищо по-естествено от това лекотоварната гама на марката да се възползва от огромния опит, натрупан от
Peugeot и Citroёn в лекотоварния сегмент. Така
вече Vivaro и Zafira са на модулните платформи, които се използват от PSA при братовчедите
Expert, Traveller, Jumpy и Spacetourer, чиято електрификация също е в ход.
В Рюселсхайм Opel представи първите в историята си напълно електрически лекотоварни
автомобили, а тестовете, последвали презентацията, показаха, че наистина инженерите и конструкторите са свършили превъзходно работата си и представените автомобили могат да пре-
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тендират, че са едно от най-добрите постижения
в бранша.

Vivaro-e…
OpelVivaro-e може да се поръчва от юли 2020 г.
Предлага се като фургон, удължена екипажна кабина и пътнически ван. Наличен е с две колесни
бази и в три дължини – 4,60 м, 4,95 м и 5,30 м, и
е с височина 1,90 м, съобразена с изискванията
на подземните паркинги.
Товарната дължина при фургона е 3,23 м, 3,58 м
и 3,93 м, а товарното пространство – 4,6 куб. м,
5,8 куб. м и 6,6 куб. м. Полезният товар е до 1275 кг
при капацитет на теглене до 1000 кг.
Vivaro-e е оборудван с мултимедия, осигуряваща свързаност по всяко време, сензорно контролирани странични плъзгащи се врати на фургона и всички познати системи за сигурност. На
разположение на водача са инфотеймънт система, съвместима с Apple CarPlay и Android Auto,
активен спирачен асистент, асистент за обекти
в сляпата зона, асистент за поддържане лентата
на движение, цветен холограмен дисплей с навигация и засичане на пътните знаци, сензори за
препятствия на предната и задната броня, камера за заден ход, предаваща 180-градусово изображение към огледалото за обратно виждане
или 7-инчовият сензорен дисплей на централната конзола, птичи поглед върху автомобила при
маневри. Услугата OpelConnect включва навига-

ТЕСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ VIVARO-E И ZAFIRA-E

ция в реално време с информация за трафика,
директна връзка с пътна помощ, червен бутон за
помощ, аварийно повикване на помощ при задействане на тензодатчиците на седалките или
въздушните възглавници…
Електродвигателят е с мощност 100 кВт (136
к.с.) и максимален въртящ момент от 260 Нм, наличен още при ниски обороти. Силовият агрегат е разположен над предния мост и задвижва
предните колела. Opel предлага два варианта на
литиево-йонната батерия. По-мощната е с капацитет 75 кВтч, а по-малката – с 50 кВтч, но е с
около 150 кг по-лека. Пробегът с едно зарежда-

не, изчислен по цикъла WLTP1, е съответно 330
км или 230 км.
И в двата случая батериите, които се състоят от 27 или от 18 модула, са монтирани под шасито, между двата моста. По този начин не се нарушава товарният обем, а центърът на тежестта
на автомобила се понижава, което, както се видя
при тестовете, го прави изключително стабилен
на пътя.
Бързото зареждане на батериите до 80% става за около 30 минути (при 50 кВтч) и 45 (при 75
кВтч) при използване на правотокови обществени зарядни станции с мощност 100 кВт. Стан-

Opel Vivaro-e се
предлага като фургон,
удължена екипажна
кабина и пътнически ван
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Електродвигателят е предно разположен,
задвижващи са предните колела

дартният конектор за зареждане е на предния ляв калник. На практика с предлаганото
от Opel бордово зарядно устройство автомобилът е пригоден за зареждане навсякъде – на обществени станции, у дома, в гаража. Изискването е наличието на трифазен
ток с мощност 11 кВт или монофазен ток с
мощност 7,4 кВт. Гаранцията на батериите е
8 години или 160 000 км.
Използването на спирачната система и
отнемането на газта рекуперират енергия
обратно в батерията. Динамиката на автомобила и степента на рекуперация зависят
от режима на движение, избран от водача –
Normal, Eco или Power.
В Германия Vivaro-e се предлага на цени
от 35 650 евро без ДДС, но с бонуси от правителството заради нулевите емисии, които
достигат до 9000 евро за закупен ван.
Vauxhall – дъщерната марка на Opel във
Великобритания, вече доставя 1000 Vivaroe на компанията British Gas, която създава
най-големия парк от електрически автомобили за работа в Обединеното кралство.

… и Zafira-e Life

Дигиталният приборен панел дава богата информация
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Силовата линия, оборудването, колесните бази, габаритите, предлаганите дължини и показателите при новия електрически пътнически ван Zafira-e Life са абсолютно идентични с тези при лекотоварния близнак. Както показва добавката Life в името на
модела, за разлика от пътническата версия
на Vivaro-e това е мултифункционален пътнически ван, ориентиран към бизнеса и свободното време. Той може да се ползва както за бизнес пътувания и комфортни совалкови превози, така и за семейни развлечения и почивки.
Всъщност една от причините новата
Zafira да смени облика си е това, че през последните години се наблюдава над 60 на сто
спад при търсенето на леки автомобили тип
семеен ван (MPV), за сметка на около 50 на
сто увеличение в продажбите на комфортни
пътнически ванове от средния клас, обясняват от Opel. И затова анонсират, че пускат на
пазара „електрическа ложа на колела“.
Цените за Германия при Zafira-e Life започват от 53 800 евро, като с наличните бонуси за клиентите падат до 45 825 евро, а
поръчки се приемат от септември 2020.
Зад определението „електрическа ложа
на колела“ се крият много комфорт, удобства, екстри и гъвкавост – електрически
плъзгащи се врати на салона за пътниците,
подвижни кожени седалки, панорамен покрив… Моделът се предлага отново с две
колесни бази и в три дължини, с 6, 7, 8 или 9
седящи места.
Дори при най-късата версия, сгъването
на третия ред седалки увеличава капацитета на багажника до 1500 литра, а свалянето
му, което е лесно – до 3397 литра.
При версиите с дълго междуосие се
предлага луксозната тапицерия „Lounge“,
предните седалки са с функция масаж и
отопление. Ако е избран салон с четири седалки, те са подвижни.
При Zafira-e Life е налична мощна аудио-
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система за всички нива на оборудване. Във върховата версия пътниците се
радват на първокласна акустика благодарение на десет високоговорителя.

На практика с предлаганото от Opel бордово зарядно
устройство автомобилът е пригоден за зареждане навсякъде

Тестовете
Преди да споделим впечатления от
тестовете, задължително трябва да
кажем добри думи за организацията,
осигурена от домакините. Лесно е да
се досетиш, че при едни от първите тестови шофирания във време на корона вирус взетите мерки за сигурност
бяха на изключително ниво. В халето
на презентацията влизането и излизането ставаха по различни маршрути и
след дезинфекция на ръцете, а маските за всички бяха абсолютно задължителни. Всеки от поканените журналисти разполагаше на практика с персонален автомобил за тест, по който никой друг, дори организаторите, не можеше да докосва нищо. При шофирането водачът бе сам в автомобила, а
по време на обедната почивка и преди втория тур на тестовете всички автомобили бях щателно дезинфекцирани в продължение на час.
За теста КАМИОНИ избра карго
версия, панел-ван на Vivaro-e, дълга
база с къс заден надвес – средна габаритна дължина. Оборудван е с голямата 75-киловатчасова батерия.
Още преди да споделим впечатленията от теста, можем да кажем с ръка
на сърцето, че това е един от най-прецизните и изпипани електрически автомобили не само в сегмента, който
сме тествали досега.
Тестовите маршрути бяха в околностите на Рюселсхайм и Висбаден и
включваха обиколка на исторически и
природни забележителности в района. Досещате се, че, типично за Германия, трасето бе разнообразно – градски трафик, междуградски двулентови
пътища, градски и междуградски скоростни магистрали, равни терени, изкачвания и спускания…
Навсякъде Vivaro-e се държи прекрасно. Автомобилът е пъргав, динамичен, като ходът е плавен, а возията
мека въпреки празния фургон. Уредите на приборния панел са ясни и четливи, уредите за управление са разположени интуитивно и са лесни за
достъп. Видимостта навън е добра,
седалката е удобна, с множество регулировки.
Силовата линия се управлява от
палец под централната конзола, където обикновено е скоростният лост.
Положенията му са три – в линия – Рпаркинг, R-заден ход, N-неутрално,
D-драйв. Бутон тип „котва“ вдясно от
него сменя в настройките на силовата линия. При стартиране на двигателя от старт бутона по подразбиране тя
е в режим Normal. Натискане нагоре я
вкарва в Power, а надолу в Еco. Съот-

Задната врата на фургона е двукрила

Фургонът се
предлага и с
две странични
плъзгащи се
врати със
сензорно
отваряне
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Vivaro-e е оборудван с мултимедия,
осигуряваща свързаност по всяко време
Всеки от поканените журналисти разполагаше
на практика с персонален автомобил за тест

Стандартният конектор
за зареждане е на
предния ляв калник

октомври 2020

ветно натискане в обратна посока
връща в предишното положение.
При режим Normal автомобилът се държи подобно на аналогично превозно средство, оборудвано с мощен дизелов двигател.
Реагира отривисто на подаването
на газ и без проблеми на магистралата от всякакво положение
достига скорост от 130 км/ч.
Ниският център на тежестта
кара Vivaro-e да стои като залепнал на пътя – нещо нехарактерно за този тип автомобили, особено когато са ненатоварени. Това
се усеща най-добре с висока скорост по магистрала – при изпреварване или в завой, когато липсва обичайното заклащане и отлитане встрани.
Истинска атракция е включването на режима Power. Само натискането на бутона, без подаване на газ, изстрелва автомобила
напред и те залепва за седалката. Тогава обаче Vivaro-e е най-лаком и най-бързо изцежда батерията. Смисълът на режима Еco пък
е да пести батерия и да удължава
пробега. Тогава динамиката леко
се влошава, но пък рекуперацията на енергия при спиране, отпускане на газта и спускане по наклон
е най-ефективна. Идеята е този
режим да пести в градско движение, където движението е съпроводено с чести спирания в трафика. Затова не са лишени от логика твърденията на специалистите
на Opel, че Vivaro-e има по-дълъг
пробег при градско движение, отколкото извън града.
А след бързия тест край Рюселхайм, при който сменяхме и трите
режима на силовата линия, и простите сметки на КАМИОНИ показват, че реалният разход на енергия при Vivaro-e е много близо до
този, установен по цикъла WLTP1.
За около 100 км шофиране в смесен цикъл зарядът на батерията
падна с около една трета. Средният разход на енергия при работещ климатик, отчетен от прибора на арматурното табло, бе около под 24,8 кВтч/100 км. Ако разделим на тази стойност капацитета на батерията от 75 кВтч, ще получим точно пробег от над 300 км.
Май мотото на събитието Opel
Goes Electric (Opel става електрически) е вярно. А потвърждение
на това е и новината, че и големият ван на марката Movano ще бъде
оборудван със 100% електрическа
силова линия, а пазарният му дебют ще е през следващата година. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Рюселсхайм – София
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Свързаността при MAN TGE
вече е стандартно оборудване
MAN Truck & Bus
обяви, че започва
оборудването на
лекотоварния си модел
TGE със системата MAN
Telematics като стандарт.
В комбинация с новото
поколение онлайн услуги
това дава възможност
за използването на
множество нови функции

Н

ABSTRACT IN ENGLISH

Connectivity With MAN
TGE is Now Standard
Equipment
MAN Truck & Bus has announced that it is starting to
equip its TGE truck with MAN
Telematics system as standard. In combination with the
new generation of online services, this allows the use of
many new features.

овият модул на MAN Telematics, снабден с
3 бутона, се монтира в тапицерията на тавана на TGE. Той дава възможност за лесен
достъп до спешни повиквания в ЕС и за използване на сервизните и информационните услуги
на MAN.
При TGE вече се предлагат 4 нови варианта
на информационно-развлекателна система, от
които клиентите могат да избират – от базовата MAN Radio Van до пълната версия MAN Media
Van Business Navigation. Вече е налична лесна интеграция със смартфон, стрийминг услуги и информация за трафика в реално време.
С обновената система се отварят изцяло нови
възможности за работа в мрежа. Сред новодобавените услуги са функцията MAN Live Traffic, както и нови информационно-развлекателни приложения в автомобила.
Познатите приложения като тези за паркинги и бензиностанции вече са интегрирани в навигацията и тъй като са постоянно онлайн, предоставят информация в реално време за цените
на горивата или таксите за паркиране. Скоро ще
бъдат на разположение приложения за новини,
времето и още новости от MAN DigitalServices.
TGE получава също така изцяло ново поколение онлайн информационни системи за поддръжка на автомобила, които значително ще
улеснят ежедневната експлоатация.
Новите информационно-развлекателни системи са достъпни за всички модели MAN TGE с
дизелови двигатели от моделната година 2021.
Най-очевидната иновация в модела от 2021 г. –
заедно с новата информационно-развлекателна
система, е иновативният модул с 3 бутона, който
издига комфорта и безопасността на водача на
съвсем ново ниво.
Модулът с два сиви бутона и един сигнален
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червен бутон дава възможност за спешни повиквания в ЕС и достъп до различни услуги на MAN.
При натискане на червения бутон SOS или при
задействане на въздушната възглавница, автоматично се осъществява аудиовръзка с центъра за спешни повиквания 112. Модулът едновременно предава местоположението на автомобила и друга информация, определена от закона,
за да се ускори спасителната операция.
С бутона със символ гаечен ключ се вика MAN
Mobile24 Call Center. Модулът свързва водача с
точния човек в Call Center, използвайки предварително зададения език в информационно-развлекателната система. В същото време системата предава до MAN Mobile24 важни данни за превозното средство като местоположение, кодове за грешки, така че диагностиката и ремонтите
могат да бъдат направени бързо.
Информационният бутон – този със символа i – също прави връзка с центъра за повиквания MAN Mobile24 – за изясняване на проблеми,
свързани с автомобила. Новият модул с 3 бутона
е достъпен за всички нови модели радиостанции
за MAN TGE – срещу допълнително заплащане
при базовата версия MAN Radio Van и като стандартно оборудване за всички останали версии.
При новото поколение информационно-развлекателни системи на MAN се предлагат вариантите MAN Radio Van, MAN Media Van, MAN
Media Van Business и MAN Media Van Business
Navigation.
MAN Radio Van – базовата версията на новата информационно-развлекателна система при
MAN TGE, изпълнява основната си функция – радио. Шофьорът може също да възпроизвежда
свои аудиофайлове чрез слот за SD карта. Радиото се управлява с лесни бутони и копчета. Използването на услуги за разговори през новия
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СВЪРЗАНОСТТА ПРИ MAN TGE ВЕЧЕ Е СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
модул с 3 бутона може да бъде поръчано като допълнителна екстра към MAN Radio Van.
MAN Media Van е информационно-развлекателна система с 6.5-инчов TFT сензорен дисплей и съчетава функциите на радио, мултимедиен център, модул за свободни ръце и бордови
компютър. Всички функции могат да се управляват с помощта на сензорния дисплей. Интерфейсът MAN SmartLink дава възможност да се свърже мобилен телефон към системата с кабел и да
се използват приложения от Mir-rorLinkTM, Apple
CarPlayTM или Android AutoTM. Също така е възможно свързване на камера за обратно виждане
към монитора на информационно-развлекателната система, ако е извършена подготовка. Осъществяването на спешни повиквания чрез модула с 3 бутона е включено в MAN Media Van.
Информационно-развлекателната система
MAN Media Van Business може да бъде разпозната по 8-инчовия цветен дисплей със сензорен
екран. Този модел е идеален за хора, които търсят по-голяма лекота на използване и допълнителна свързаност. Стандартният безжичен интерфейс MAN SmartLink позволява безжично
свързване на смартфон и по този начин използване на системата със свободни ръце и на услугите за стрийминг в информационно-развлекателната система. MAN Media Van Business може
да използва и приложения за времето или новини. Включен е и модулът с 3 бутона за повикване на услуги.
MAN Media Van Business Navigation е всеобхватен пакет. В допълнение към осеминчовия цветен дисплей със сензорен екран при него има
безжичната WiFi връзка за смартфон, подобрени приложения в автомобила и опционална връзка за камера за обратно виждане. MAN Media Van
Business Navigation има вградена навигационна система с трафик на живо от MAN и редовни
актуализации на картите. Това прави тази версия особено подходяща за търговска употреба.
Включен е 2-годишен лиценз за трафик информация в реално време и получаване на постепенни актуализации от MAN на картата, който може
да бъде удължен, ако е необходимо. Навигацията може да се използва без актуализации на карти или трафик на живо след изтичане на лиценза. Модулът с 3 бутона също е стандарт при MAN
Media Van Business Navigation.

В средата на септември на специално онлайн
събитие MAN Truck & Bus обяви още редица новости, свързани с лекотоварния си модел TGE.
Сред тях бе вече оповестеното по-рано през годината разширяване гамата TGE с версии с постоянно задвижване 4х4 и в сегмента с допустима максимална маса от 5 т и 5,5 т. При 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 обаче директно от фабриката на немския производител. Така MAN вече предлага превозни средства със задвижване 4х4 в целия диапазон от 3
до 5,5 тона.
По време на събитието бяха представени и
редица трансформации на TGE за специфични
приложения – линейки, пожарни автомобили,
комунални превозни средства. А електрическата версия eTGE бе демонстрирана и като банкомобил. K

Информационноразвлекателната
система
MAN Media Van
Business може да
бъде разпозната
по 8-инчовия
цветен дисплей
със сензорен
екран
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Идва новият Peugeot e-Boxer

Peugeot обяви пускането на e-Boxer. Изцяло електрическият голям ван на френската марка излиза
на пазара в Европа от 4-тото тримесечие на 2020 г. След като през 2019 г. постигна рекордни
продажби на лекотоварни автомобили с близо 274 000 превозни средства автомобила, Peugeot
засили офанзивата си в сегмента и премина на нов етап от цялостната електрификация на гамата си

С

ABSTRACT IN ENGLISH

The New Peugeot
e-Boxer is Coming
Peugeot has announced the
launch of e-Boxer. The French
brand‘s all-electric large van
will be available in Europe in
the 4th quarter of 2020.

лед новия среден електрически ван
Peugeot e-Expert на пазара излиза и новият Peugeot e-Boxer. С модела производителят се стреми да надгради търговския успех на
различните поколения на Boxer. От пускането на
модела през 1994 г. досега от него са продадени
повече от 1 250 000 автомобила в 110 държави.
Peugeot e-Boxer ще се предлага с две нива на
автономност, предлагащи пробег с едно зареждане до 340 км по WLTP. За двете нива батериите имат капацитет съответно 37 кВтч и 70 кВтч.
Електрическият ван идва с 4 дължини и 3 височини и полезен товар до 1890 кг. Товарният обем
е идентичен с този при версията с ДВГ и достига до 17 куб. м.
Без компромис с полезността и без използването на специфични трансформации новият
Peugeot e-Boxer осигурява неограничен достъп
до централните градски части и нискоемсионните зони.
Пазарът на ванове в Европа в момента е над
550 000 автомобила годишно. Сегашната версия
на Peugeot Boxer излезе на него през 2014 г., като
всяка година увеличава пазарния си дял, а общите продажби достигнаха над 400 000 броя.
Неотдавна моделът с дизелов двигател бе
приведен към последните изисквания за екологичност, а сега получава и електрическа версия. Изчисленията на специалистите от Peugeot
показват, че 80% от лекотоварните автомобили
имат пробег средно под 200 км на ден. Към това
се прибавят и все повечето рестрикции към автомобилите с ДВГ в централните градски части.
За това, смятат в Peugeot, електрическата версия на Peugeot Boxer е очевидното решение в
сферата на ремонтите и услугите (специалисти
в строителни, водопроводни и електрически ремонти...). Той ще бъде избран от компании, заг-
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рижени за имиджа на своята екологична ангажираност, както и от администрации на болници,
общини и др.
При електрическата версия на Boxer гамата
си остава широка. Peugeot e-BOXER е безкомпромисен по отношение на товарния капацитет,
тъй като батериите са инсталирани под пода.
При версията товарен ван има три варианта на
междуосие – 3 м, 3,45 м и 4,04 м, и се предлагат четири дължини (L1, L2, L3 и L4) и 3 височини (H1, H2 и H3). Това дава възможност за общо
пет различни силуета с товарен капацитет от 8 до
17 куб. м. и полезен товар до 1890 кг. За да отговори на различните нужди на клиентите, Peugeot
e-Boxer ще се предлага и във версии единична
шаси-кабина (L2, L3 и L4), двойна шаси-кабина
(L3), кабина с равен под (L3 и L4), както и в различни трансформации.
Външно новият Peugeot e-Boxer запазва мощния, солиден и стилен дизайн на версиите с ДВГ
и е разпознаваем по „e-BOXER“ на задната врата и „е“ на предните калници. Отворът за зареждане е от лявата страна в близост до вратата на
водача.
В кабината новият Peugeot e-Boxer ще впечатли с качествено и функционално бордно табло и
с множество отделения за съхранение на вещи.
При управлението лостът за смяна на предавките е заменен от три бутона за избор на режима на силовата линия – „D“ за движение напред
(Drive), „N“ за неутрално положение (Neutral), „R”
за движение на заден ход (Reverse). Специфично вътрешно огледало за обратно виждане с дисплей показва моментна информация за параметрите на автомобила – ниво на заряд на батерията в проценти, оставащ пробег в километри, напрежение и сила на това, избран режим на силовата линия (D, N или R).

ИДВА НОВИЯТ PEUGEOT E-BOXER
Богатото оборудване на кабината и наборът
от полезни функции включват bluetooth аудиосистема с 5-инчов екран и управление от волана,
асистент за паркиране на заден ход, климатик,
автоматично активиране на светлините и автоматични чистачки на стъклата, отопляеми електрически странични огледала, навигация с 9-инчов сензорен екран, камера за обратно виждане, активната спирачка за безопасност, предупреждение за неволно пресичане на маркировката, разпознаване на пътни знаци за ограничение на скоростта и забрани за изпреварване
и маневри, автоматично превключване на къси
светлини, следене на мъртвата зона на видимост, автопилот, контрол на сцеплението и контрол на спускането по наклон, предупреждение
за трафик отзад…
Новият Peugeot e-Boxer се предлага с електродвигател с максимална мощност от 90 кВт
(122 к.с.) и максимален въртящ момент от 260
Нм, наличен от самото начало на развъртането.
Задвижващият агрегат е с функция за рекуперация на енергия при отпускане на педала на газта
и при спиране. Максималната скорост е ограничена до 110 км/ч (и 90 км/ч за 4-тонните версии).
Капацитетът на литиево-йонните батерии е
37 кВтч или 70 кВтч. Версиите L1 и L2 се предлагат с батерия от 37 кВтч, осигуряваща пробег с
едно зареждане до 200 км, което чака одобрение
по WLTP (Световна хармонизирана процедура за
изпитване на леки превозни средства). Версиите
L3 и L4, както и шаси-кабината L2 се оборудват с
батерия от 70 кВтч с пробег до 340 км (също подлежи на одобрение, съгласно същия протокол).
Зареждането е съвместимо с контакти тип
2 (за зареждане в режим 2 или режим 3 с променлив ток) и с конектор Coмbo CCS 4 (за бързо зареждане в режим 4 с постоянен ток). Стандартното оборудване на новия Peugeot e-Boxer
включва двойно бордово зарядно устройство –
7 кВт при еднофазен токи и 22 кВт при трифазен,
което може да посрещне всички нужди на клиентите и всякакви решения за зареждане. Прогнозните времена за зареждане са: на обществена станция за зареждане се достигат 80% от
заряда за 1 час – при 37 кВтч и 70 кВтч батерия и
при заряд с мощност 50 кВт; от Wall Box с мощност 22 кВт пълното зареждане става за 5 часа
при 37 кВтч батерия или за 9 часа при 70 кВтч батерия при бордовото трифазно зарядно устройство (22 кВт); от Wall Box с мощност 7,4 кВт пълното зареждане е за 6 часа при 37 кВтч батерия
или за 12 часа при 70 кВтч батерия) с еднофазно
бордово зарядно устройство (7 кВт).
За да подкрепи клиентите си при енергийния

преход Peugeot лансира и редица услуги, основани на три основни точки. Програмата EasyCharge (Лесно зареждане) включва редица решения за зареждане в дома или офиса с широк
избор от оборудване – усилен контакт, Wallbox,
Sмart Wallbox и др. След диагностика се оценява електрическата инсталация, избира се найдоброто решение за зареждане и се инсталират
зарядните устройства.
При избор на клиента за зареждане от обществени станции се предлага услугата Free2мove
Services, включваща и пропуск за зареждане с
достъп до над 150 000 зарядни станции в Европа.
Прави се предварителен избор на зарядни станции според изминаваното разстояние, скоростта на движение и цената на зареждане. Свързаната навигация упътва водача до най-подходящата зарядна станция.
Програмата Easy-мove (Лесна мобилност)
осигурява мобилността на клиентите при всички обстоятелства чрез инструмента за планиране
на дълги пътувания Trip planner и чрез Free2мove
Services. Водачът получава предложение за найдобрите маршрути според оставащия пробег и
наличието на зарядни станции по пътя. Маршрутът се изпраща към свързаната навигация по време на движение. Програмата мobility Pass осигурява удължена и гарантирана мобилност чрез
пропуск за автомобил под наем по всяко време.
А програмата Easy-care (Лесна грижа) цели да
даде увереност на клиентите по време на опознаването на техния автомобил. Тя включва нови дигитални симулатори на пътувания, качени на сайтовете на Peugeot, с които се насърчава опознаването на света на електрическите автомобили.
Батерията е с гаранция 8 години или 160 000
км пробег, през който период трябва да запази
над 70% от капацитета си.
Новият Peugeot e-Boxer ще се произвежда в
завода на Sevel във Вал ди Сангро (Италия), след
което ще се електрифицира и преминава през
процеса на одобрение от партньора на Peugeot
– BEDEO. K

Зареждането е съвместимо
с контакти тип 2 (за
зареждане в режим 2 или
режим 3 с променлив ток) и
с конектор Coмbo CCS 4 (за
бързо зареждане в режим 4
с постоянен ток)

Монограмът, който отличава
e-Boxer

Огледалото за обратно
виждане също предлага
допълнителна информация
на водача

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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Цялостни решения за
електромобилност от MAN

MAN Truck & Bus, в сътрудничество с двама стратегически партньори, започва предлагането на
цялостно решение за зареждане на електрически превозни средства – MAN Transport Solutions.
Клиентите на MAN ще могат да разчитат на перфектна инфраструктура за зареждане

Н
ABSTRACT IN ENGLISH

Complete Electromobility
Solutions From MAN
MAN Truck & Bus, in cooperation with two strategic partners,
starts offering a complete solution for charging of electric vehicles – MAN Transport Solutions. MAN customers will be
able to rely on a perfect charging infrastructure.

аред с утвърдената консултантска услуга е360° за клиенти на MAN, преминаващи към електрически задвижвания, решението е допълнителен ключов компонент на
eSolutions за улесняване на бизнеса на потребителите.
Преминаването към електрически превозни
средства изисква значително количество първоначално планиране, което да даде отговор за
какви задачи са подходящи електрическите ванове, автобуси или камиони и къде и как да бъдат
зареждани. Както и има ли достатъчен капацитет
електрическото захранване. Това са част от многото въпроси, на които MAN отговаря чрез екипа
от експерти на MAN Transport Solutions. А клиенти, които искат интегрирана гама от електрически превозни средства и инфраструктура за зареждане, вече могат да се доверят на подходящи
и тествани партньори от MAN.
Новата гама от зарядни станции е разработена в сътрудничество с Heliox (Холандия) и
SBRS (Германия). Предимство за клиентите на
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MAN е, че зарядната станция се доставя директно от търговската мрежа на MAN. Гамата зарядни станции се предлага в 28 европейски държави и покрива широк спектър от приложение – от
мобилни зарядни устройства до решения за целия автопарк.
Мобилните зарядни устройства могат да се
използват гъвкаво в депото и не са инсталирани
стационарно. Покриват диапазон на мощност от
25 кВт до 300 кВт, което прави възможно зареждането на много превозни средства от една зарядна станция. При поискване Heliox или SBRS
могат също да осигурят инсталиране и поддръжка. Достатъчно е наличието на подходяща инфраструктура и електрическите превозни средства MAN.
Досега 100 транспортни оператори успешно са получили консултации от MAN Transport
Solutions. eSolutions като част от MAN Transport
Solutions е разработена, за да улесни максимално клиентите при да преминаване към електрическа мобилност. Първият компонент, лансиран

E-MOBILITY » ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ ОТ MAN
през 2018 г., е 360 ° консултации
от екип от експерти. Наскоро
достигнахме крайъгълен камък
от 100 цялостни консултантски
проекта. Сътрудничеството за
развитие с известни доставчици на софтуер играе важна роля
при консултирането. Така клиентите получават опростяване
на бизнеса с електрически превозни средства и основа за изчисляване на разходите и надеждност на планирането.
Консултантите по електрическа мобилност са от областите на автомобилните разработки, инфраструктурата за зареждане, логистиката, енергетиката, планирането на маршрути и технология на батериите. Те изготвят подробен план
за клиента, който позволява
постепенно да преминат към
електромобилност. Това по същество включва преобразуване на автомобилния парк и проектирането на инфраструктурата за зареждане в депото. Отговор получават въпросите дали
си струва да се правят дългосрочни планове за изграждането на зарядни станции и необходимото за тях захранване
сега, тъй като през следващите години електрическите превозни средства ще стават все
по-масови. Клиентите получават персонализирана оценка на разходите – включително
обем на инвестициите за всеки
етап от процеса. Анализират се
и експлоатационните разходи
през очаквания експлоатационен живот на превозните средства и се пресмята потенциалният икономически ефект за
бизнеса на клиентите.
В миналото консултантските
услуги на 360 ° от MAN Transport
Solutions Consulting са били
фокусирани върху клиенти от
немския сектор за обществен
транспорт. Но експертите вече
регистрират повишено търсене
в сегментите камиони и ванове
и от други държави. В Швейцария бяха подготвени пет депа
за електрификация на парка на
компания от сектора за доставка на колети. Интензивни дискусии на място с белгийски
собственик на камион от индустрията за напитки са довели до изготвяне на завършена стратегия за електрическа
мобилност. Френски оператор
от градския транспорт е имал
нужда от концепция за пълното преобразуване на автопарка си към електрически автобуси. След анализ на ключови

Една от схемите за енергийно управление, разработена от MAN,
предвижда използване на употребяваните батерии от превозните
средства като междинно депо за съхранение на електроенергия

Употребяваните батерии са
свързани в общо хранилище

Модул, който се
използва в случая
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Експертите на
MAN консултират
клиентите за това каква
инфраструктура за
зареждане трябва да
бъде изградена в депото

Отговор получават и въпросите
какви мощности трябва да
притежава инфраструктурата и
какво да бъде инсталрано в нея
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параметри като обхват, наличност и енергийни
изисквания са определени оптималният брой
електрически автобуси и подходящата инфраструктура за зареждане.
Друг консултантски проект е било планирането на доставки до производствена линия с
помощта на електрически камиони. Клиентът
от автомобилната индустрия си е поставил цел
да премине към доставки с нулеви емисии. Експертите на MAN са разработили последователна концепция за екологично и стабилно снабдяване на производството чрез използването
на електрически камиони.
Един от партньорите в програмата 360 ° консултации е INIT, водещ доставчик на интегрирани ИТ решения за обществен транспорт. С него
от MAN Transport Solutions Consulting са подписали стратегическо сътрудничество за разработване на софтуер за планиране за електрическа мобилност. Резултат на това сътрудничество е инструментът за планиране eMOBILE-PLAN
– софтуер, който съветва клиентите при преобразуване на техните автопаркове.
За планиране на маршрути за камиони MAN
Transport Solutions Consulting използва софтуерното решение на Siemens Logistics Solutions,
което дава много точни прогнози.
Освен консултантски услуги MAN Transport
Solutions предлага на клиентите решения за заплащането на енергията за зареждане.
MAN също така подготвя своите сервизни
центрове за електрическата революция в мобилността. Целта е клиентите на електрически
превозни средства от марката да продължат
да разчитат на обширната сервизна мрежа на
MAN. MAN планира да подготви общо 110 сервиза в Европа за работа с електрически превозни средства до края на 2020 г. До края на 2021
г. предстоят 60 семинара. Подготовката за съществуващите сервизни сервизи на MAN е разделена на три етапа. Очаква се до края на 2021
г. общо 170 сервиза на MAN да бъдат оборудвани за работа с електрически превозни средства. MAN също ще обучи екип от експерти от
почти всички европейски пазари за работа с
високо напрежение.
MAN Truck & Bus подготвя не само сервизите
си, но и клиентите и шофьорите им за спецификата на работата с електрически камиони, автобуси и ванове. Всеки клиент, закупил електромобил, получава изчерпателно ръководство,
което съдържа информация и бележки за безопасността. Клиентите и техните шофьори имат
възможността да завършат специфичен курс
за техническо обучение на MAN ProfiDrive, който предоставя още по-задълбочена информация за това, как да се справят безопасно и икономично с електрическите превозни средства.
MAN Truck & Bus вече има гама от електрически модели във всички сегменти превозни
средства. Напълно електрическият ван eTGE е
в серийно производство от края на третото тримесечие на 2018 г. Клиентите извършват практически тестове на електрическия градски автобус MAN Lion‘s City E от края на 2019 г., като
серийното производство на модела ще започне през четвъртото тримесечие на 2020 г. А серийното производство на камиона за дистрибуция eTGM стартира в началото на тази година и моделът вече достигна до различни клиенти в Европа. K

E-MOBILITY

И Mahindra ще произвежда
електрически автомобили

В

меморандума за разбирателство, подписан от двете страни, е заложено проучване, развитие и производство на електрически търговски превозни средства, предназначени за глобални пазари. Предвижда се партньорството да осигури част от глобалната потребност
на REE от 200–250 хил. електрически търговски
превозни средства за няколко години, включително потенциалните обеми на Mahindra за вътрешния и международния пазар. Обемът на
производството може да бъде променян според
търсенето.

Коренно различна архитектура
Трудно е да се предвиди доколко успешно и
изгодно ще се окаже сътрудничеството на едни
бъдещи пазари, но идеята, заложена в платформата на електрическото превозно средство на
REE, е съвсем различна от тази, по която от десетилетия се реализират автомобилите с ДВГ,
както и електрическите им наследници. Докато при конвенционалните конструкции от гледна
точка на ефективност и безопасност задвижването, също и кормилното управление, а често и
окачването, са общи за колелата на всеки мост,
при платформата на REE – REEcorner, те са индивидуални и разположени в непосредствена близост до колелата в съответните ниши. Премахването на цялата трансмисия с многобройните й
елементи опростява и олекотява шасито, намалява и подресорните маси, но изисква поне два
електродвигателя, по един за всяко задвижващо

колело. Аналогична е ситуацията и с кормилната
система, при която общото насочване на направляващите колела посредством кормилен трапец
трябва да се замени с индивидуално управление
на колелата, респ. от индивидуални електродвигатели.
Тази концепция обаче предлага значителна гъвкавост при производството на превозни
средства, тъй като управлението и на задвижването, и на насочването на превозното средство
посредством електрически сигнали лесно може
да бъде модифицирано и адаптирано към платформи с различни размери и дизайн. Тези предимства плюс локализирането на окачването в
непосредствена близост с колелата дават възможност REEboard, т.е. модулната платформа
на превозното средство, да бъде равна, плоска
– най-доброто възможно решение за превозно
средство за пренасяне на товари.
Привличането на партньор като Mahindra с
уникална структура на разходите и присъединяването му към растящата мрежа от OEM партньори на REE, която няма никакви производствени
мощности, ще позволи на израелската компания
по-бързо и мащабно управляване на тяхната технология за електромобили.
Mahindra е федерация от компании, оценявана на 19,4 милиарда долара, с успешен бизнес в
различни области. За Mahindra работят над 256
000 души в 100 страни.
REE Automotive е новаторска технологична
компания, разработила платформа за следващо
поколение електромобили. K

Индийският
индустриален гигант
Mahindra оповести,
че възнамерява да
се присъедини към
производителите
на електрически
превозни средства
с комерсиално
предназначение.
Предвижда се за
база да се използват
модул и технология за
модулна платформа
на израелската
REE Automotive,
а останалото –
дизайн, инженеринг,
производствени
мощности и ресурси
за снабдяване, ще
е задължение на
индийската страна
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Новите умни ремаркета
на Schmitz Cargobull

В крак с мотото на събитието си Smart Trailer Days Schmitz Cargobull представи последните
иновации в продуктовата си гама и услугите, които помагат да се намалят общите разходи за
собственост (TCO) в автопарковете

Е

дин от акцентите тук беше въвеждането на
телематиката като стандартно оборудване
за ремаркетата с падащи щори. Основният фокус на разработките пада върху намаляване на теглото на ремаркета, като същевременно
се запазват присъщата им стабилност, ефективността на охлаждане за температурно-контролираните товари, както и цифровизацията.

S.CS Curtainsider е от
следващото THE SMART
GENERATION
Валцуваното, хванато с болтове и поцинковано шаси вече е последователен принцип за всички типове шасита на това превозно средство –
от оптимизираното като тегло ново ремарке XLIGHT, до тежкотоварната версия с висока товароносимост. Предлага се с 10-годишна гаранция
срещу проникване на ръжда върху всички поцинковани части на шасито.
Здраво и леко. Новото полуремарке с падащи щори X-LIGHT, с бруто тегло от 4975 килограма, комбинира максимален полезен товар с доказаната здравина на Schmitz Cargobull. Шасито
може да се комбинира с различни варианти на
каросерия, като MEGA, COIL или PAPER.
100% SMART. Всички ремаркета S.CS
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вече са оборудвани с телематична система
TrailerConnect® CTU като стандартно оборудване. Тази функция гарантира пълна видимост на
всеки един автопарк. Новият брезент от серията POWER CURTAIN е напълно сертифициран за
превоз на гуми и нестабилни стоки.

Полуремаркето
S.KO COOL SMART
Охладете безопасно. Новата и здрава система за разпределение на въздуха оптимизира
въздушния поток в ремаркето за по-ефективно
и равномерно охлаждане на товара. Температурен принтер от последно поколение може да отпечатва актуални и по-стари данни за температурата от последните 12 месеца на 21 езика.
Налично е и автоматизирано управление на
заключването на вратата посредством геозониране. Заключването и отключването на системата TL3 вече е възможна без намесата на диспечер или шофьор. Това нововъведение спестява
ценно време и повишава безопасността.
The S.KOe E-Trailer е идеален избор за зони с
нулеви емисии в градовете. Електрическото охлаждащо устройство S.CUe използва енергия от
новата електрическа ос на ремаркето, което означава, че емисиите на NOx и CO2 са сведени до
нула.

ПРИКАЧНА ТЕХНИКА » НОВИТЕ УМНИ РЕМАРКЕТА НА SCHMITZ CARGOBULL
Надстройки за камиони
Новото поколение надстройки за камиони M.KO/Z.KO и
ремаркетата с теглич притежават ATP/FRC сертификация за
моделите M.KO COOL. Те са с оптимизиран дизайн на каросерията за още по-добра вътрешна изолация.
Теглото им е намалено за по-голям полезен товар и е с
подобрени възможности за товарене в конфигурации с теглич. Максимална гъвкавост и ефективност на охлаждането се постигат при операции MultiTemp благодарение на
преградните стени, позволяващи разпределение 1/3 и 2/3.
Налична е и нова защита от евентуален страничен удар и
опционална защита от удар в преден ъгъл.

Самосвални ремаркета – по-ниско
тегло с по-голяма гъвкавост
Новото поколение самосвално ремарке S.KI предлага до
180 кг по-голям полезен товар с константно високо качество и подобрена защита от корозия.
Обратно в гамата. Самосвалното ремарке с централна ос
Z.KI, с новоразработена кароерия, предлага стандартна ширина за палети и приблизително 60 кг повече полезен товар.
Твърдата каросерия на самосвалното ремарке М.КИ е с
оптимизирана топлоизолация за товари, използвани в строителния сектор за магистрали. То е универсално приложимо – с капацитет от 18 м3, M.KI е чудесен избор за транспортиране на малки количества асфалт и насипни материали.

Новото поколение самосвално ремарке S.KI предлага до
180 кг по-голям полезен товар с константно високо качество
и подобрена защита от корозия

Ефективно и дигитално управление на
транспорта
Телематиката TrailerConnect® прави ремаркетата наистина умни. Тя вече е стандартна опция в полуремаркето S.CS SMART. TrailerConnect® CTU е новото телематично решение, специално за ремаркета с падащи щори и за
сухи товари. TrailerConnect® Portal ще наблюдава на живо
вашия автопарк. TrailerConnect® TyreManager е фокусирано върху производителността и състоянието на гумите.
TrailerConnect® предлага и автоматизирано управление на
заключването на вратата.

В комбинацията EcoDuo две стандартни полуремаркета,
свързани помежду си, са прикачени към влекач

Услуги за ежедневен транспорт – в
безопасност по време на движение
Новост при договорите за пълно обслужване е договорът ServiceTrailer, който покрива материални и трудови разходи за поддръжка и износване на мостови и спирачни компоненти.

Транспортната концепция EcoDuo
В комбинацията EcoDuo две стандартни полуремаркета, свързани помежду си, са прикачени към влекач. Schmitz
Cargobull настоява за въвеждането в цяла Европа на транспортна концепция, която ще облекчи съществуващата инфраструктура, ще намали емисиите на CO2 и ще следва съвременните стандарти в транспортния бранш. Става дума
главно за комбинирания транспорт, който е най-добрата опция за курсове на дълги разстояния.

Новото полуремарке с падащи щори X-LIGHT, с бруто тегло
от 4975 килограма, комбинира максимален полезен товар с
доказаната здравина на Schmitz Cargobull

Новото
поколение
надстройки
за камиони
M.KO/Z.KO и
ремаркетата
с теглич
притежават
ATP/FRC
сертификация
за моделите
M.KO COOL

Заменяеми ремаркета
Заменяемо шаси на ремарке A.WF, заменяемо шаси на
ремарке с централна ос Z.WF и заменяеми контейнери W.BO
от Schmitz Cargobull. Превозните средства със сменяема каросерия са адаптивни и оптимално оборудвани. Те имат опростена и здрава конструкция. По желание се предлагат и с
поцинкован дизайн. K
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Иновации с марката Krone

Подобно на Box Liner eLTU 40 Light Traction и eLTU 70, и новото полуремарке Krone Box Liner eLTU 50
Traction се отличава с патентованата си задна тяга. Това позволява оптимизирано позициониране
на 20-футови контейнери при повишен натиск върху петото колело

Т

ова здраво ремарке може да се използва
за следните транспортни варианти: 2 x 20'
(със сгъваемо заключване), 20' центрирано – също ново за цистерни – и 40'. Със специално разрешение шасито може да носи и 45-футови контейнери без предно удължение. По желание новият eLTU 50 Traction може да транспортира и 30-футови контейнери, както и 45-футови
контейнери с дълго предно разширение, без да
се изисква специално разрешение.
Шасито е проектирано да разпределя товара
както за дву-, така и за триосни влекачи. В сравнение с предишния модел Krone е намалил нетното тегло на шасито с около 700 кг, което от своя
страна увеличава полезния товар. Подобно на
eLTU 40, ремаркето се отличава с изключително
издръжлив и здрав пневматичен мотор. Той задвижва задната част напълно равномерно.
Пневматичният корпус на двигателя е устойчив на солена вода и осигурява надеждна и безопасна работа. Практичен е и при тежки условия в
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пристанище: Задните светлини на шасито са интегрирани в стабилен бъмпер. Това предлага оптимална защита срещу повреди по време на тежки ежедневни операции на рампата. Друго предимство е, че базовата версия не съдържа разхлабени части и нищо не може да се загуби по
време на транспортиране.
Krone вече предлага на операторите и опция
за транспортиране на 20-футови резервоарни
и сменяеми контейнери с максимално тегло 34
тона в средата на добре познатия Box Liner eLTU
70. Krone отново отговаря на специфичните искания на клиентите. Например редица транспортни компании, работещи с контейнери цистерни, изискват шаси, което може да побере и
съответния контейнер за смяна.
Тук са налични следните функции: 20' в центъра за резервоарни цистерни с подсилено „гърло“
и четири заключващи приставки за контейнера за
смяна. Предлага се и централна надлъжна греда
с място за съхранение на два маркуча с дължина

ПРИКАЧНА ТЕХНИКА » ИНОВАЦИИ С МАРКАТА KRONE
до 5 метра. Предлага се и дренажна тава от неръждаема стомана със
сферичен спирателен кран. Тя може
да се позиционира зад 20-футовия
резервоар. ELTU 70 разполага и с
патентованата задна тяга. Това почти удвоява товара на петото колело
с 20-футов контейнер, зареден отзад, в сравнение с шаси, което има
само средно удължение.
Krone стартира и глобално стратегическо партньорство с Shippeo,
европейски лидер в решенията за
проследяемост на транспорта в реално време. Двете компании ще
си сътрудничат и ща развиват интегрирани в реално време услуги за
клиентите на Krone Telematics.
Новото сътрудничество прави
Krone първият производител на ремаркета, който предоставя в реално
време ETA прогнозиране (Estimated
Time of Arrival) за управление на автопарка в рамките на собственото
си решение за мениджмънт на ремаркетата – Krone Telematics. Клиентите ще получат достъп до найточния и надежден ETA за доставки
на пратки за пазара. Той е задвижван от алгоритъма за машинно обучение на Shippeo, който препраща
към над 200 параметъра за данни.
Нараства търсенето на ремаркета с вградени възможности за
ЕТА прогнозиране, които управляват транспорта по-ефективно“, казва д-р Стефан Биневис от Krone, добавяйки „Ремаркетата на Krone са
най-съвременните, а сега добавяме още свързани услуги от световна класа към нашето портфолио.
Нашите ремаркета ще бъдат подготвени за дигиталните изисквания
на изпращача на пратки. Искаме да
предложим водещите решения на
пазара, а ETA на Shippeo е най-точното и надеждно такова.“
Shippeo планира да интегрира
данните за наблюдение на температурата на Krone Telematics в своята платформа за видимост в реално време, позволявайки на всички
активни потребители да наблюдават както състоянието на доставката, така и целостта на пратката в реално време от един портал.
„Днес много логистични компании все още разчитат на хартиена система, при която шофьорите
трябва да проверяват пратките, доставени със студена верига“, казва Лусиен Бесе от Shippeo „но с мониторинг на температурата в реално време клиентите се уведомяват
веднага щом температурата започва да се променя. Това позволява
да се избегнат потенциални нарушения на максималните температури и дава възможност за използване на електронна документация
за доставка.“ K

Krone предлага на операторите опция за транспортиране на 20-футови
резервоарни и сменяеми контейнери с максимално тегло 34 тона
в средата на добре познатия Box Liner eLTU 70

Krone е първият производител на ремаркета, който предоставя в реално време ETA
прогнозиране (Estimated Time of Arrival) за управление на автопарка в рамките на
собственото си решение за мениджмънт на ремаркетата – Krone Telematics
Задните светлини са интегрирани в стабилнен бъмпер
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15 години хидростатично
задвижване за камиони
(продължение)
В броя на КАМИОНИ от
септември направихме
обзор на развитието
на хидростатично
задвижване при
големите производители
на камиони в Европа. А
кой създава и доставя
оборудването за него?
Какво представлява
мостът с хидростатично
задвижване за
полуремаркета? И кой
е начело при камионите
с хидростатично
задвижване?
Ето и отговорите на тези
въпроси

При камионите в началото бе MAN

Производителите са двама
Френската Poclain Hydraulics/Поклен Идролик и германската Rexroth/Рексрот, която е част
от Bosch Group от 1 май 2001 г., се занимават с
производство на хидростатично оборудване за
камиони в Европа. Разбира се, аналогично оборудване се използва, при това по-отдавна и доста широко, в подемни, строителни и селскостопански машини, а и в ред други индустриални
приложения. Хидростатично задвижване се използва и при някои товарни автомобили от полеките категории.
И двете компании са добре познати в света
на хидравликата. Все пак французите определено са по-ангажирани и последователни в разработването и особено във внедряването на своята технология Addidrive™ за хидростатично задвижване – решение, ориентирано към превозни
средства с комерсиално предназначение, които
са в категорията „под камионите“.
Още през 1989 г. компанията решава да приложи и при камионите богатия си опит в проектирането и производството на средства за хидра-

влично задвижване (инсталирано в селскостопански и строителни машини, специални превозни средства и промишлени предприятия).
Пътят от идеята до прототипа отнема цели десет години, така че през 1999 г. в първата експериментална машина е инсталирана една от версиите на хидравличната система Ecodyn. Минават още шест години, докато продажната версия на хидростатичното задвижване за камиони
е напълно готова в производствения щаб в Вербери (на около шейсет километра североизточно от Париж) и се появи първият клиент през същата година – MAN.
Днес списъкът на клиентите включва Renault
Trucks (OptiTrack), Mercedes-Benz (HAD), IVECO
(HI-TRACTION), TERBERG (за Volvo X-TRACK),
Paul Nutzhafrzeuge (за DAF PXP), руският производител КамАЗ, както и американският TDS,
който инсталира системи на Poclain Hydraulics на
много превозни средства в САЩ и Канада. Между важните клиенти е и SAF-HOLLAND, който използва френски компоненти за своят мост INTRA
CD TRAK.
Германците взеха на сериозно това оборуд-
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ване за камиони по-късно – Rexroth Bosch представи официално своята система HTA (Hydraulic
Traction Assistant) едва през 2012 година. Тя продължава да фигурира в производственото портфолио на компанията от баварския град Лор на
Майн, но не са посочени клиенти. Известно е, че
нидерландският производител Ginaf купи HTA, за
да преобразува незадвижващи мостове на DAF, а
и на тежкотоварни автомобили от други марки.
За неспециалистите в тази област оборудването за хидростатично задвижване на търговски
превозни средства и на двамата производители
изглежда твърде сходно, като това на Poclain е
по-мощно. То се състои от:
)) хидравлични двигатели с радиално разположени бутала;
)) помпа с променлив обем, която се задвижва
или от двигателя (чрез силоотводно устройство/PTO) или от предавателната кутия;
)) мощен контролен клапан;
)) мощен електронен управляващ блок, който
„координира“ работата на тази система с други системи на превозното средство.
)) Системата на Poclain може да има мощност:
)) при задвижване от РТО – до 82 кВт/110 к.с. и 13
660 Нм въртящ момент на ос;
)) при задвижване от предавателен механизъм –
мощност до 233 кВт/312 к.с. при 3650 об./мин
и работно налягане до 450 бара.
Тази система автоматично се изключва, когато превозното средство достигне скорост 30
км/ч. Клиентът закупува резервоара за масло,
охладителя и пречиствателите на масло от други специализирани доставчици (системата НТА
включва и резервоара за масло).

На полуремаркето,
не на камиона
SAF-HOLLAND е единственият производител,
който има в гамата си мост с хидростатично задвижване за полуремаркета – INTRA CD TRAK. Той
беше представен за първи път на IAA през 2016 г.,
спечели награда Trailer Innovation Award 2017, а в
серийно производство е от 2018 г.
Оборудването на Poclain се „добавя“ към
стандартния мост с товароподемност от девет
тона от серията CD INTRA (със системата могат
да се преоборудват и мостове SAF от това семейство, които вече работят). Напълно идентичните консумативи като дискове, главини, въздушни възглавници и колесни лагери опростяват
поддръжката и намаляват разходите за поддържане на налични резервни части. SAF-HOLLAND
заявява, че комплектуването с хидростатично
задвижване увеличават теглото на моста със 118
кг, а контролните клапани и кабелите – с още 31
кг. Но този баласт от 149 кг върху полуремаркето
се отплаща още първия път, когато стандартната
натоварена композиция (влекач + полуремарке)
не може да се движи по хлъзгав склон или заседне в кал, мокър чакъл или пясък.
Полуремарке, оборудвано с мост INTRA CD
TRAK, е добра алтернатива на интегралното или
хидростатичното задвижване на теглещото превозно средство (влекач). В началото на миналата
година колеги от реномирано немско специализирано издание са тествали триосно полуремарке Schwarzmüller с мост SAF INTRA CD TRAK, теглено от влекач Scania R 500, и изразиха изклю-

чително удовлетворение от тази комбинация. Те
бяха възхитени от ниския среден разход, който сравниха с разхода на комбинация от същото
полуремарке и два други влекача, оборудвани с
хидростатично задвижване.
Общата маса и на трите композиции е била
почти идентична: Scania R500 и Mercedes-Benz
Arocs 1845 HAD – 39 200 кг; MAN TGS 18 500 4x4H
Hydrodrive – 39 050 кг. И двигателите са с приблизително еднакъв работен обем (12,7 л, 12,8 л и
12,4 л), а мощностите им са съпоставими (500,
449, 500 к.с.).
Съществено се различават отношенията в главното предаване на влекачите: 2,69 при
Scania, 2,733 при Mercedes-Benz и 3,63 при MAN.
По понятни причини композициите са тествани
при различни климатични условия, които са били
най-неблагоприятни за Scania – 0°C.
При тези условия различията в средния разход на гориво по един и същи маршрут са почти невероятни:
)) Scania – 31,1 л/100 км при средна скорост 67,7
км/ч;
)) Arocs – 36,1 л/100 км при средна скорост 67,8
км/ч;
)) TGS – 38,8 л/100 км при средна скорост 68,2
км/ч.
Към момента на теста надбавката за мост SAF
с хидростатично задвижване е била около 12 000

Четирите диаманта в
огърлицата на Poclain
Hydraulics:
хидравличен двигател,
помпа за високо налягане,
контролен вентил,
управляващ софтуерен
модул

INTRA CD TRACK на
SAF-HOLLAND спечели
награда Trailer Innovation
Award 2017
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Първи и с най-актуални
продукти

Хидравличното захранване
на INTRA CD TRACK е е общо
с това на хидравличния
цилиндър, повдигащ
самосвалната надстройка

MAN вече монтира
HydroDrive на новото
поколение камиони TGS

евро. Това поставя въпроса: кое е по-изгодно –
да инвестирате в спомагателно задвижване на
влекач или на полуремарке?
В зависимост от производителя на автомобила цената за хидростатичното задвижване на
влекачите е средно с около 10 на сто по-висока
от тази за класическото задвижване 4x2, 6x4 или
8x4, така в някои случаи хидростатичното задвижване на влекача може да струва приблизително толкова, колкото и доплащането за моста
INTRA CD TRAK.
Допълнителното хидрооборудване на влекача
обаче увеличава нетната му маса с до 300 кг, което е два пъти повече, отколкото на полуремарке,
и нетната товароносимост на целия „камион“ намалява пропорционално. Влекачът с хидростатично задвижване обаче има предимството, че
може да тегли всички видове полуремаркета, в
т.ч. и тези, които имат задвижван трети мост.
В множество случаи влекачът с допълнително
хидростатично задвижване може да бъде по-доброто решение от гледна точка на способността
за потегляне и движение при много трудни условия, но на терен не са редки и ситуациите, при
които за предпочитане е задвижващ мост на последната ос на полуремаркето.
Преди да вземе решение за покупка, клиентът
трябва да определи точно:
)) кое е по-важно за него – универсалност или
по-нисък разход на гориво;
)) коя комбинация ще му донесе по-добри икономически резултати.

Според непълна статистика MAN Truck & Bus
са продали в Европа повече от 14 000 автомобила, оборудвани със системата HydroDrive, от
2005 г. насам, когато те първи от производителите на камиони започнаха да предлагат опцията хидростатично задвижване. Тази година MAN
затвърди лидерството си, като в момента разполага с най-„свежото“ превозно средство със
спомагателно предно задвижване – HydroDrive
вече се монтира на новото поколение камиони
TGS, които дебютираха в началото на февруари
в Билбао, столицата на страната на баските. Баварците обявяват, че както и при предишните поколения, HydroDrive ще се предлага в семейството на TGX, за предните мостове на влекачи или
за соло камиони/шаси с кабина, в конфигурации
4x2, 6x4, 8x4 и 8x6.
Оборудването на Poclain не променя просвета на автомобила (около 25 см от земята), а теглото на автомобила се увеличава с около 400
кг, което все пак е със 750 кг по-малко, отколкото при инсталиране на класическото задвижване на всички колела. За разлика от повечето
конкуренти, при MAN хидравличната помпа се
задвижва от предавателната кутия, а PTO остава на разположение за задвижване на друго
допълнително оборудване. Маслото циркулира
при налягане от 420 бара и генерира невероятен въртящ момент от 7280 Нм, или общо 14 560
Нм. Неразделна част от оборудването е топлообменникът за хидравличното масло, който позволява допълнителното задвижване да се включи и работи толкова време, колкото да измъкнете камиона или композицията, теглена от влекача, от калта, пясъка, чакъла или пък да потеглите по хлъзгав хълм. HydroDrive работи само при
ниски скорости и се изключва автоматично, когато скоростта на превозното средство надвиши 28 км/ч (тогава помощ обикновено вече не е
необходима) и се включва отново, ако скоростта падне под 23 км/ч.
Според някои оторизирани търговци и сервизи на камиони и автобуси от групата на MAN
системата HydroDrive оскъпява камиона средно с 10 на сто спрямо стандартното задвижване 4x2, 6x4 и 8x4, като това зависи и от версията на автомобила.
Автомобил с HydroDrive струва практически толкова, колкото и изпълнение с класическо
пълноприводно задвижване, но тъй като е полек, разходът му на гориво е по-нисък. Разбира
се, остават ограниченията, които HydroDrive все
още има – на първо място не е подходящ за продължителна работа при тежки теренни условия.

Решение със специфична
приложимост
Така допълнителното временно хидростатично задвижване е алтернатива на пълноприводното само когато са налице условията, в които предимствата му са повече от недостатъците. Това
е причината да започнем този обзор (вж. бр. 7,
стр. 40) с уговорката, че то е подходящо предимно там, където на моменти не достига сцепление
на двигателните колела.
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Френската връзка
Poclain е независима индустриална група, базирана във Франция, която е специализирана в
разработването, производството и търговията с
хидростатични трансмисии. С опита, който е натрупала и е признат в целия свят, компанията работи на силно различаващи се пазари – високоповдигачи, земеделие, различните видове строителството и др.
Противно на очакванията, няма семейство
Poclain (Поклен), т.е. работилниците не носят
името на някой г-н или г-жа Поклен. Основателят на фирмата Жорж Батей избрал място, недалеч от семейната ферма, където е имало неголямо езеро, използвано някога за изтегляне на
ленени влакна. В диалекта на пикардийците езерце се нарича „poche“ (пош), произнасяно обаче poque (пок). Така „poque à lin“ („ленено езерце“) става първо Poclin, а след това Poclain. Когато през 1926 г. основава компанията Poclain в
Льо Плеси-Белвил, Франция, Жорж Батей приема това име.
През 1935 фирмата започва да произвежда
транспортно оборудване с колела с гуми, вкл.
за превоз на дървени трупи. През 1936 пристъпва към производство на ремаркета с 3 и 4 колела, най-известното от тях е триколесното Trirou.
През 1950 година Пиер Батей създава първия
хидравличен багер. А през 1958-а Клод Батей
създава първия хидравличен двигател, известен като Поколение 0 (Generation Zero, G0). През
1962 година е разработен G1, в различни типоразмери, предназначен за въртене на надстройките на багерите и за задвижване на верижни багери. Важна е 1965-а – създаден е офис за разработване на хидравлика.
Две години по-късно компанията създава
GY120 – първия и най-голям колесен багер с хидростатично задвижване на всички колела. През
1968-а е сформирано хидравличното направление (Hydraulic Division), пуснат е и нов завод за
производство на хидравлични компоненти във
Вербери, Франция. Година по-късно е създадено поделение на компанията в Япония. Експанзията продължава: Ирландия, САЩ, Великобритания, Германия, Холандия, Чехия, Испания, Италия, Китай, Швеция, Бразилия, Словения, Индия,
Корея, Сингапур... Продължава и развитието на
хидравличните компоненти:
)) след G1 идват поколенията 2, 3 (с G3 компанията навлиза при високоповдигачите и машините за дърводобив), 4;
)) серия компактни двигатели;
)) специализираният двигател MZ за въртене на
надстройки;
)) през 2014-а е лансирана високопроизводителната помпа PW;

)) през 2015-а – високопроизводителните мото-

ри MHP 20/27.
През 2012-а е създадена единицата Poclain
Véhicules, насочена към пазарните ниши OnRoad, повишена мобилност и енергоспестяващи
решения. През септември 2015 година на изложението EquipAuto в Париж е дебютът на системата Addidrive™ за автомобили.
Компанията купува производителя на помпи
Gury, а през 2015-а и леярската компания Grandry
Technologies, която след пълното й интегриране
през 2017 става Poclain Technicast.
Важни моменти в организацията са учредяването на Poclain Hydraulics Company (31 май 1976).
През август 1985 г. Poclain Hydraulics се отделя от
групата Poclain като независима частна компания, ръководена от Пиер Батей. Поста CEO през
2002 поема Лоран Батей.

Rexroth
Да се надникне в миналото на Rexroth е посложно, тъй като историята започва преди цели
225 години, а е и доста заплетена. Това, което
днес е познато като Bosch Rexroth AG, е инженерна фирма със седалище в Лор на Майн, Германия. Тя е резултат от сливането на 1 май 2001
г. между Mannesmann Rexroth AG и бизнес отдела за автоматизация на технологиите на Robert
Bosch GmbH и е дъщерно дружество, изцяло
собственост на Robert Bosch GmbH.
Продуктовата листа включва дванадесет групи, между които електрически задвижвания и
управление, планетарни предавателни механизми, индустриална хидравлика, технологии за
линейно задвижване, хидравлика и електроника
за мобилни приложения, технологии за леене и
шприцване, технологии за фиксиране, технологии за заваряване, компоненти за мобилни роботи, екстремен инженеринг. K
Зоран САМАРДЖИЧ

Пътните и строителни
машини остават основен
клиент на хидравличното
задвижване
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ТРАНСПОРТ

Пакет Мобилност и
войната на шофьорите

Пакет Мобилност на ЕС вече е в сила, като първите регламенти от него бяха въведени на целия
континент още в края на август 2020. Повечето разпоредби на Пакета действат от 20 август или, поточно казано, 20 дни cлeд пyбликyвaнeтo им в Официален вестник на Европейския съюз на 31 юли т.г.

И

зиcквaнeтo зa вpъщaнeтo нa кaмиoнa в
дъpжaвaтa нa peгиcтpaцията му влиза в
cилa 18 мeceцa cлeд oбнapoдвaнeтo – или
oт 1 янyapи 2022 г. Но противоречията около Пакет Мобилност далеч не са приключили, напротив – тепърва ще се задълбочават. На теория новото законодателството има за цел да подобри
условията на труд на шофьорите на камиони и
да гарантира лоялна конкуренция в рамките на
единния европейски пазар.
Засега липсват нacoки oт cтpaнa нa
Eвpoпeйcкaтa кoмиcия зa пpилaгaнeтo на пpoмeнитe в Пакета и нa никoгo нe e яcнo кaк и пo кaкъв
нaчин тoчнo щe ce пpилaгa документът, отбеляза и Йopдaн Apaбaджиeв, изпълнитeлeн диpeктop нa Cъюзa нa мeждyнapoднитe пpeвoзвaчи
(CMП). Досега на никого не е ясно кoй щe кoнтpoлира вpъщaнeтo нa вoдaчa вкъщи, пo кaкъв нaчин щe ce yдocтoвepявa тo, къдe щe ce cъxpaнявa дoкyмeнтaциятa... Специалните paбoтни гpyпи в EК готвят нacoките зa пpилaгaнeтo нa Мобилност, но такива засега няма, въпреки че се

октомври 2020

очакваше около 5–10 септември те да бъдaт oбявeни oфициaлнo.
Пaкeт Moбилнocт 1 cъдъpжa тpи нoви
peглaмeнтa и eднa диpeктивa, с които се пpoмeнят и дpyги peглaмeнти и диpeктиви, свързани с paбoтaтa нa вoдaчитe. Една от paзпopeдбите е, че вcякa пoчивкa нaд 45 чaca тpябвa дa
ce пoлзвa извън пpeвoзнoтo cpeдcтвo, в мяcтo
c пoдxoдящи caнитapни ycлoвия и oбeзoпacитeлни пpиcпocoблeния, кoитo дa гapaнтиpaт
бeзoпacнocттa кaктo нa вoдaчa, тaкa и нa пpeвoзвaния тoвap.
Идеята на тази разпоредба е, че шофьорите
често са принудени да прекарват уикендите си
на паркинги, прекарват дълги часове и седмици
наред зад волана и не виждат семействата си.
Но новият регламент съвсем не се приема еднозначно в професионалните среди. По този повод
белгийският шофьор на камион Роже Девиле заяви пред камерите на Euronews: „Не е човешко
да спим по паркингите. Мисля, че Пакетът Мобилност е наистина добро нещо и мисля, че мно-

ТРАНСПОРТ » ПАКЕТ МОБИЛНОСТ И ВОЙНАТА НА ШОФЬОРИТЕ
го хора чакаха точно това. Той
ще помогне за лоялната конкуренция между компаниите,
ще спре и много държави, които не играят играта по правилата, и ще помогне на колегите
да имат малко повече свободно време.“
Но Ищван Галамбос, собственик на унгарска транспортна компания, заяви, че по
магистралите все още няма
достатъчно места за паркиране, да не говорим за хотелски
стаи, в които да преспят шофьорите.
„Мисля, че ЕС избърза прекалено с приемането на Пакета и би било добре да има мораториум, тъй като липсват необходимите материални условия. Шофьорът трябва да остави камиона и товара си и да
вземе такси до хотел на 20 километра. Но в много случаи
дори не можем да намерим място за паркиране, да не говорим за хотел в района. Смятам, че това са протекционистки
мерки за защита на пазарите в Западна Европа от държавите – членки на ЕС, които се присъединиха от 2004 г. И те
са прикрити като един вид социални мерки.
Мерките вероятно ще намалят конкурентоспособността на източноевропейските компании, тъй като те ще загубят добре платени товари и курсове на Запад. За мнозина
това ще означава фалит на бизнеса. В тази посока правителството на Литва вече даде зелена светлина на Министерството на правосъдието да започне съдебни действия
за частична отмяна на Пакет Мобилност и двата свързани
регламента на ЕС.
Според местното правосъдно министерство редица
правила в Пакета – задължителното връщане на камионите в държавата по регистрация, ограниченията за каботаж
и прилагането на правилата за командироване и почивка на
водачите при липса на необходимата инфраструктура противоречат на политическите и икономическите интереси на
Литва и ще се отразят негативно на бизнеса.
Както отбелязахме, най-спорната разпоредба изисква
камионите да се връщат в страната по регистрация на редовни интервали от 8 седмици. Авторите на разпоредбата
твърдят, че това ще помогне в борбата с практиката за регистриране на фиктивни транспортни компании в страни с пониски данъци или т.нар. „компании пощенски кутии“.
Правителствата на източноевропейските държави, сред
които и България, обаче настояват, че новите правила ще
изтласкат превозвачите от така наречените периферни
държави на ЕС от глобалния пазар и ще увеличат замърсяването по пътищата.
Роберто Парило, специалист от Европейската транспортна федерация, който участва в законодателния процес около Пакет Мобилност, обаче твърди, че няма „дискриминация“. Парило добавя, че текстът е доказано балансиран, защото и някои централноевропейски държави са
гласували за него.
„Трябва да гарантираме, че всички компании имат еднакви възможности да се конкурират на европейските пазари. Това ще отнеме известно време, но трябва да го направим заедно, ако искаме да изградим Европа, където
всички вървят в една и съща крачка.“
През септември прилагането на новите мерки ще бъде
внимателно наблюдавано в цяла Европа. С интерес ще
очакваме резултатите, но споровете относно Пакет Мобилност предстоят. K

Правителствата на източноевропейските държави,
сред които и България, обаче настояват, че новите правила
ще изтласкат превозвачите от така наречените периферни
държави на ЕС от глобалния пазар и ще увеличат
замърсяването по пътищата
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Как превозвачите от ЕС да
се подготвят за Брекзит

Миналата седмица писмо на британския политик Майкъл Гоув, адресирано до логистични фирми
и организации, разкри опасенията, че опашки от над 7000 камиона могат да се извият в Кент в
случай на Брекзит без сделка

В

ъпреки че това е най-лошият сценарий, подготовката за бъдещите гранични пунктове между ЕС и Обединеното кралство е жизненоважна. Ето какви са съветите на Logistics UK към превозвачите.

Набавете си
необходимите документи
Естествено, ще са необходими допълнителни документи за трансгранична търговия дори и Великобритания да подпише
сделка с ЕС. Регистрационният и идентификационен номер на икономически оператор във Великобритания е само един от
примерите за това, което ще е необходимо
на превозвачите, за да избегнат чакането
на дълги опашки, както обяснява Logistics
UK.
Всички вносители и износители на стоки ще трябва да се уверят, че имат готови
документи и системи за внос и износ, независимо от резултата от политическите преговори. Тук се включват кандидатстване за
Номер за регистрация и идентификация
на икономически оператор в Обединеното
кралство (EORI), който е необходим, преди
да могат да бъдат транспортирани каквито и да било стоки. Познаването на кода на
стоките и митническата стойност на стоките е необходимо за митническата декларация и изчисляване на митата.

Запознайте се с
8-те нови IT системи
Много бе изговорено за Системата за
интелигентни товарни превози в Обединеоктомври 2020

ното кралство, която ще бъде в бета версия, когато Великобритания напусне Единния пазар на ЕС на 1 януари 2021 г. Logistics
UK посочва, че всъщност има 8 IT системи,
с които да се запознаете.
Превозвачите ще трябва да разберат и
да могат да използват поне осем нови IT
системи, за да може Roll-On Roll-Off бизнесът да се движи ефективно – четири отделни системи са изисквани от правителството на Обединеното кралство и по една
от Ирландия, Франция, Белгия и Холандия.
Всичко това ще отнеме време, за да се инсталира и да бъде научено, така че нещата
не бива да се оставят за последния възможен момент.

Малките детайли
са от значение
Разгледайте декларациите си пред
HRMC и помислете за наемане на агент.
Новите търговски отношения между Обединеното кралство и ЕС означават, че бизнесът ще трябва да вземе редица нови решения в различни области. Logistics UK
казва, че това включва и разглеждането на
въпроса как да се правят декларации към
HMRC системите и дали да се назначава
специален агент.
Има много други области, които, макар и на пръв поглед да са безобидни, биха
могли да попречат на намеренията на търговците да поддържат безпроблемно веригата на доставки. Бизнесът трябва да
обмисли как ще прави декларации пред
HMRC системите и дали ще наема агент.
Също така е важно да се прецени и дали
ще се използват всички налични опростени

документи или разсрочените митнически
декларации за стандартни стоки. Всичко
това отнема време и трябва да бъде включено в процеса на планиране…

Посетете
Logistic UK Brexit Advice Hub
Ситуацията с Брекзит се развива динамично, което затруднява точното проследяване на това, което ще се изисква от превозвачите през 2021 г. Logistics UK Brexit
Advice Hub предоставя богата информация за новите търговски отношения. Сайтът се ъпгрейдва непрекъснато, за да окаже помощ при всяка нова промяна.

Прочетете съветите за
износ и внос на Робърт
Харди
Робърт Харди, основател на Customs
Clearance Consortium, съветник за Брекзит и регистриран експерт към Комисията
на ЕС, изготви 8 статии за процеса на внос/
износ от Обединеното кралство до Северна Ирландия, Република Ирландия, Франция и Италия. Всяка статия от поредицата
е достъпна безплатно.
Разбира се, превозвачите биха могли да
изпълнят всички тези препоръки и пак да се
озоват на дълги опашки догодина. Те вече
съществуват и преди Обединеното кралство да е напуснало Единния пазар. През
последните две седмици операция „задръстване“ бе инициирана на два пъти заради полицейски проверки в Дувър и стачка в Кале. K
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Ограничител на скоростта и
черна кутия за нови камиони,
ванове и автобуси в ЕС
Според новите разпоредби на Европейския съюз
системите ISA (Intelligent Speed Assistant) ще бъдат
задължителни от 2022 г. при всички нови автомобили,
ванове, камиони и автобуси, регистрирани в
общността

В

допълнение към ISA в превозните средства
ще бъдат въведени и редица други задължителни нови технологии за безопасност.
Новите регламенти на ЕС са резултат от многогодишните усилия на Европейския съвет за
безопасност на транспорта (ETSC). Регламентът
изисква всички нови превозни средства да имат
въведени специални системи за безопасност до
две години, включително и доста противоречивата технология ISA.
Както обяснява ETSC, Intelligent Speed
Assistant ще предупреждава шофьорите, ако шофират твърде бързо. Възможно е системата да
възпрепятства увеличението на скоростта над
разрешената в конкретната пътна отсечка. GPS
системата за местоположение ще информира
ISA за всички ограничения на скоростта. ISA ще
се изисква от 2022 г. във всички нови автомобили, ванове, камиони и автобуси, продавани в Европейския съюз.
В допълнение в превозните средства ще бъдат
въведени и редица други задължителни нови технологии за безопасност, много от които производителите вече влагат в превозните средства.
Кои системи за безопасност стават задължителни от 2022 г.

В допълнение към ограничителя на скоростта задължителни за новите превозни средства
ще бъдат:
)) система за откриване на умора и разсейване
на водача (напр. използване на смартфон);
)) камера за обратно виждане и детектори за
движение;
)) записващо устройство с данни за произшествия („черна кутия“);
)) система за предупреждение при напускане на
лентата;
)) разширена система за помощ при аварийно
спиране;
)) предпазни колани, тествани за сблъсъци;
)) системи за премахване на слепите зони и предупреждаване на другите участници в движението за завиване (задължително за автобуси
и камиони.)
Комисията е изчислила, че до 2038 г. предложените мерки ще спасят над 25 000 човешки живота и ще предотвратят сериозни наранявания
на най-малко 140 000 души. Всичко това е насочено към постигане на дългосрочната цел на ЕС
за намаляване броя на смъртните случаи и сериозните наранявания до почти нула до 2050 г.
(Vision Zerо). K

Комисията е изчислила, че
до 2038 г. предложените
мерки ще спасят над 25 000
живота и ще предотвратят
сериозни наранявания на
най-малко 140 000 души
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Българският клон на Bridgestone Europe

Не всеки от производителите на премиум гуми присъства директно в България с консултантска дейност,
с експерти, към които всеки дилър и краен клиент могат да се обърнат по всяко време за информация.
Това е една от причините за доброто самочувствие на работещите в Bridgestone Europe, клон България

Ц

ентралата на Bridgestone за региона EMIA (Европа, Близкия изток, Русия и Африка) е в Завентем, Белгия. Страната ни, заедно с държавите от бившата Югославия, Кипър, Гърция, Румъния и др., сред които най-голям пазар е Италия, попада в
т.нар. Южен регион, ръководен от офис
в Милано. В България е т.н. Branch office
(Bridgestone Europe, клон България) –
клон, който е търговска компания, отговаряща за пазарите в България и Северна Македония, и работи с дилърската мрежа. През този клон (не е представителство!) тече бизнесът с почти всички типове гуми. Единствено изключение
са гумите за индустриални цели – сделките с тях също минават през офиса, но
тъй продуктите са много специфични,
за част от тях отговаря директно специалист в Bridgestone Europe, а в отделни случаи решения се взимат и в Япония. През офиса минава поръчването и
доставката и на протектори Bandag за
регенериране на товарни гуми. За самото производство на премиум регенерат Bandag се грижат двете най-големи
компании на пазарите съответно в България и в Македония.
Основна задача на офиса е да прилага на място търговските и маркетиноктомври 2020

говите стратегии на Bridgestone Europe,
адаптирайки ги към спецификите на пазарите в България и Македония.
През същия клон Bridgestone инвестира и в нещо много важно за двата пазара, които са относително малки по европейските мащаби: наличие на компетентни специалисти, способни да помагат на дилъри и на крайни клиенти с информация и опит по целия цикъл – от избора на подходящи гуми до правилната
им експлоатация за най-пълно оползотворяване на ресурса.

Клон България
и хората в него
Клонът на Bridgestone в България съществува от средата на първото десетилетие на новия век – тогава е преценено, че местният пазар е достатъчно зрял
за създаването на собствена структура.
Преди това продуктите на Bridgestone са
представяни у нас под егидата на Mitsui,
от г-н Владо Милев. Той, наред с другите си задължения, около десет години е движещата сила във вноса на гуми
Bridgestone и поставя основите на директното присъствие на компанията в
страната.

В началото гумите идват от складове в Чехия и Унгария, а тук има офис с
един човек, който организира доставките. Днес в структурата на клон България
работят:
)) Иво Добрев – кънтри мениджър за
България и Македония;
)) Александър Петров – мениджър ключови клиенти за всички видове тежкотоварни гуми – 17,5'' и нагоре (камиони, ремаркета и полуремаркета, автобуси и т.н.) плюс гумите за селскостопански и индустриални приложения;
)) Георги Фусков – мениджър ключови
клиенти за гуми за пътнически и лекотоварни автомобили (под 17,5''), за
джипове и за мотоциклети;
)) Бойко Бойчев е фийлд инженер, т.е.
технически най-компетентният човек
в офиса, който се занимава с рекламациите, с по-детайлни и сложни технически консултации както към дилърите, така и към превозвачите, ползващи продукти на Bridgestone, а също
и с техническите обучения на дилърите;
)) Надежда Кръстева – специалист контакти, е човекът, който ежедневно и
най-много разговаря с клиенти относно доставките.

ГУМИ » БЪЛГАРСКИЯТ КЛОН НА BRIDGESTONE EUROPE
За да бъдат удовлетворени
клиентите
Вече над 10 години екипът на клона на
Bridgestone в България работи за увеличаване
популярността на марката в страната и удовлетвореността на клиентите, за повишаване използваемостта на ресурса на гумите за товарни автомобили.
„При нас сделката нито започва, нито приключва с продажбата на гумите. Предшестват
я срещи, консултации, следват я информиране
на клиентите, консултации, посещения, обратна
връзка. Важен момент преди избора е консултирането не само на дилърите, но и на клиентите –
и едните, и другите трябва да бъдат информирани, за да се избегнат последващи проблеми и неудовлетвореност от нашите продукти“, казва Иво
Добрев. И обяснява, че за да направят правилния избор на гуми, за тях е важно да са информирани за техниката, на която ще работят гумите, и
за условията на експлоатация. Типичен пример
са гумите за аграрни приложения – специфичен
и доста скъп продукт, със силно изявена сезонност в търсенето. В още по-голяма степен това
важи за индустриалните гуми, които са с много
висока себестойност. При повреда не само разходите за техния ремонт са огромни, но и спирането на дадена машина разстройва производствения цикъл, като при непрекъснатите производства престоите нанасят особено тежки загуби. Затова с клиенти от тези отрасли се работи
индивидуално: при добивни производства например е важно да се знае не само фракцията на
камъка; отчитат се различни показатели и се правят множество пресмятания/изчисления, преди
да се определи подходящият продукт.
Уж е просто: гумите не изискват сложна поддръжка, само редовно следене и поддържане
на правилното налягане, съобразено с натоварването на превозното средство. А за най-пълно
оползотворяване на ресурса им трябва периодично да се проверява и тяхното състояние, при
необходимост да се разместват и завъртат. Дори
когато клиентите знаят какво да следят и да вършат по тях, работата се усложнява, когато превозните средства (ПС) са много...
От офиса предлагат безплатно на крайни клиенти ToolBox. Тази Web базирана платформа позволява описване на флоти, в нея се вкарват данните на гуми, които в момента се експлоатират
– марка, модел, размер, дълбочина на протектора, общо състояние, позиция, пробег на ПС.
През 2–3 месеца се извършват инспекции, съобразени с експлоатацията на ПС, описва се състоянието на гумите, хора от офиса правят препоръки за експлоатацията им (ако е необходимо –
ротация, ремонт, демонтиране, бракуване).
Този тип мониторинг и информирането на
крайния клиент за резултатите са изключително
полезни. Като пример от офиса посочиха голяма, много професионално управлявана флотилия, която в резултат на проведен мониторинг е
преминала към най-скъпия, но подходящ тъкмо
за нейните условия модел от новата гама Duravis
и сега е доволна и убедена, че при правилно
ползване тяхната производителност е много добра при ниска себестойност на километър.
Офисът организира обучения и семинари за
основните си партньори от нишата с тежкото-

варните гуми, където техническата консултация
и поддръжка е твърде важна. Информацията за
нови продукти винаги поражда голям интерес, но
полезно се оказва дори само напомнянето на основни факти. Представянето на резултати от мониторинг на гуми повишава културата на ползването им.
Аналогични обучения са провеждани и за селскостопански гуми.

Специалистът
„Много важна част от дейностите ми е да следя как се представят нашите продукти – доколко са подобрени новите модели спрямо предишните, а и как гумите на марката се представят в
сравнение с тези на преките конкуренти“, обяснява Бойко Бойчев.
Той се занимава и с рекламациите. При тях
се прилагат съществуващите правила, по които се определя дали на една рекламация се дава
ход, отхвърля се или се решава на място. Общоизвестно е, че камионите у нас масово се претоварват. Никой производител обаче не приема,
че проблемите в гумите, предизвикани от претоварване, са проблеми, произтичащи от самия
продукт. Това остава един от честите източници
на конфликти.
На въпроса дали клиентите следят повече
налягането в гумите, г-н Бойчев отговори така:
„Това, което виждам по гумите, а и наблюденията ми в някои по-напреднали флотилии сочат, че
постепенно се налага тенденция да се следи налягането и хората го правят. За подобряването
в това отношение помагат и новите технологии,
които улесняват контролирането на налягането. Гумите от тежката гама на новото ни поколение Duravis са с чипове за радиочестотна идентификация (RFID), като информацията, свързана с
тяхната проследимост, е използваема при наличието на контракт с Bridgestone. Проследяването
на позиция и налягане се извършва или с четец,
или при преминаване на автомобила през портал
на входа на автопарка“.

Иво Добрев

Александър Петров

Георги Фусков

Александър Петров
„Тук сме и винаги сме отворени за посещения
при краен клиент, за консултация. Хората оценяват това, те обичат да бъдат информирани и обгрижвани по повод на продукт, в който са инвестирали немалко. И са доволни, когато има кого
да питат. На нас също ни е много приятно да видим, че това, което говорим и вършим, е интересно и полезно за клиентите.“
Бойко Бойчев

Иво Добрев
„Най-интересно е при клиенти, които по някаква причина са изказали неудовлетвореност
от наш продукт: обикновено се оказва, че причината не е в самия продукт, а извън него. И найголямото ни удовлетворение е да видим клиент,
който е бил недоволен, но с когото сме намерили
причината – било грешен избор на продукт, било
неправилна употреба, предложили сме адекватни решения и в резултат сме постигнали, често дори и надминали очакванията на клиента от
продуктите на Bridgestone.“ K
инж. Радослав ГЕШОВ

Надежда Кръстева
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Далко Моторс
разширява портфолиото
Фирмата предлага
цялостни решения
за оборудване на
автосервизи за
всякакъв вид услуги.
TEXA и Autopstenhoj
са между най-важните
партньори на Далко
Моторс в сферата
на продуктите за
диагностициране и
технически прегледи
на товарни превозни
средства

TEXA – нов партньор
на Далко Моторс
Търговският директор на фирмата Добрин
Дойнов разказа, че от няколко месеца в екипа на
фирмата се е включил Пламен Иванов – специалист с доста опит в предлагането на решения за
автосервизи, свързани с диагностика на автомобили (леки и товарни), пътностроителна техника и селскостопански машини, с многомарковата диагностика и със станциите за обслужване
на климатични системи. Г-н Иванов, който притежава и много дълбоки познания в областта на
пунктовете за ГТП за леки и лекотоварни автомобили, а и за ред друго оборудване, предназначено за работа с леки и с товарни автомобили, лесно и плавно се е включил в новия си „отбор“. Идването му позволява на Далко Моторс да разшири продуктовата си гама, да обогати цялостните
решения за оборудване на сервизни бази, като
ги допълни с техниката, за която става дума.
„Вече покриваме почти всичко в областта на
автосервизното оборудване. С висококачествени продукти и решения можем да отговорим на
най-високите изисквания на най-взискателните ни клиенти. Имаме специалистите, които да
ги презентират, инсталират и поддържат“, споделя г-н Дойнов. „Известната италианска компания TEXA е нов доставчик в листата на производителите, с които работим като дистрибутор.
Тя предлага широк кръг решения за автомобили, камиони, автобуси, ремаркета. Позволяваме
си да работим с този доставчик и благодарение
на сериозния опит, който има Пламен Иванов.
С неговите дълбоки познания за продуктовата
гама на TEXA, както и в поддържането на техните продукти, нашият сервизен екип може съвсем
адекватно да отговори на нуждите на клиентите

октомври 2020

и имаме възможностите да бъдем добър търговец.“

Новостите през погледа
на Пламен Иванов
Той ги разделя на две направления:
)) техника за диагностиране на товарни автомо-

били, автобуси, ремаркета/полуремаркета и
селскостопанска техника;
)) оборудване за пунктове за извършване на технически прегледи на транспортната техника от
изброените категории.
TEXA предлага техника за бордова диагностика. Тези модули за електронна диагностика
могат да комуникират и проверяват състоянието на всички електронни блокове в управлението
на превозните средства (ПС), да правят необходимите адаптации и да настройват нови модули,
а и да решават технически проблеми, възникнали в работили модули. Тази диагностика е многомаркова и покрива повече от 99% от ПС, движещи се в нашата страна. Като европейска компания TEXA развива базите данни основно за ПС,
каквито има на Стария континент. TEXA на този
етап е най-комплексното многомарково решение на пазара – това е мнението и на клиенти, и
на г-н Иванов. То е харесвано и в официалните, и
в неофициалните сервизи.
В допълнение TEXA предлага и няколко автомобилни осцилоскопа, собствена разработка.
Те са съвкупност от традиционен четириканален
осцилоскоп, генератор на сигнали, акумулатор
на сигнали и са незаменима част от оборудването за пълно диагностициране и обслужване на
електрическите вериги в превозното средство.
Все по-силен става интересът към дистационното диагностиране на ПС чрез мобилна
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Наборът за калибриране на радари и камери,
които от началото на 2021 г. са задължителни
за новите товарни автомобили
GSM мрежа, по която се предават данните. TEXA
е един от пионерите в предлагане на такова многомарково решение. Притежателтите на диагностично оборудване TEXA и съответните аксесоари могат не само да следят своите камиони
навсякъде по света, но и да анализират възникнали технически проблеми.
TEXA се е ориентирала и към машините за обслужване на климатични системи на камиони и
на автобуси. Някои от предлаганите решения
позволяват да се работи с климатични системи с
големи капацитети, каквито са автобусните.
Уредите за анализ на изходящите газове (известни и като димомери) са част от оборудването за технически прегледи.
Единствено TEXA на този етап предлага „под
една шапка“ решения за обслужване и калибриране на компоненти (радари и камери) от системите ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
на камиони от различни марки. Тези системи, помагащи на водачите, от 2021 година са задължителни за всички нови моторни превозни средства, продавани в ЕС.

Актуални и близо до клиентите
TEXA е от малкото структури в Европа, които
значително изпреварват настоящето. Там имат
над 30 години опит в диагностиката специално
на товарни автомобили и са създали тесни връзки с доставчиците на компоненти за съответните
марки. А групата от над 250 човека, която развива софтуера, съумява бързо и адекватно да интегрира информацията. TEXA има директни контакти и с топиграчите на пазара, от които по търговски споразумения получава голяма част от
информацията. Базата данни за товарните автомобили е с платен годишен ъпдейт и се обновява на 4 месеца.
В огромния център на TEXA в базата с Италия
на повече от 8 езика се провеждат над 50 курса на
тематика, свързана с различни системи по камионите. В Далко Моторс вярват, че като партньор
на TEXA през идните години ще могат да предлагат част от тези обучения и в страната на български език.

У нас висококачествените стендовете на
Autopstenhoj за проверка на спирачната
система са на атрактивна цена
„Предлагаме също плей детектори (тресачки)
и уреди за фарове, които покриват най-високите изисквания на съвременните производители
на автомобили“, допълва г-н Дойнов и уточнява:
„Предлагаме продукти на този датско-германски
консорциум, които са с много сериозно качество, а ценово сме атрактивни или поне на нивото
на останалите ни конкуренти“.
Autopstenhoj също има своя Академия за продуктови обучения. Тя е в Германия, където сервизните специалисти на Далко Моторс са преминали курсовете и са сертифицирани.
Успешно се развива и отскорошното партньорство със Spanesi S.p.A. – реномиран италиански производител на бояджийски камери
за превозни средства с всякакви габарити, вкл.
за метрокомпозиции. Предстои първото инсталиране на много сериозна такава камера с подготвително отделение от най-висок клас. Spanesi
има решения и за измерване и поправяне на шасита.
Към решенията за камиони спадат и стендовете на Haweka за измерване на ходовата част,
и опцията за дооборудване на такъв стенд за 3D
измерване на деформации на шасита. K

Гамата Konfort 700
за презареждане на
климатици покрива
диапазона от най-малки
леки автомобили до
най-обемистите
и луксозни автобуси

инж. Радослав ГЕШОВ

Професионални диагностични решения
и станции за климатични системи

Autopstenhoj, Spanesi...
Друга новост в Далко Моторс е, че са избрали
да налагат на местния пазар на продукти за ГТП
стендовете на Autopstenhoj за проверка на спирачни системи. Тези продукти надхвърлят изискванията на местните наредби, регулиращи пазара, и покриват цялата гама от ПС: товарни автомобили с натоварване до 13 т на ос и до 18 т на
ос, леки автомобили, мотоциклети.
октомври 2020
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60 години от основаването
на техникум „Вилхелм Пик“
На 15 септември преди
60 години започва
първата учебна година
от историята на
Техникума по двигатели
и топлотехника. Такава
кръгла годишнина
би била отбелязана
официално и
тържествено в държава
с нормално действаща
образователна
система. Уви, нищо
подобно не се случи
на 15 септември
2020 година в
училището, което е
правоприемник на
техникума, от 2000
година носи името
„Хенри Форд“, а покъсно от Техникум
по транспорт и
енергетика бе
„понижено“ в
Професионална
гимназия по транспорт
и енергетика/ПГТЕ.
Жалко, но много пожалко е, че този факт
не е изключение, а
показва отношението
към професионалното
образование у нас
и цялостното му
състояние

Възход...
Създаден в движение, за да отговори на част
от потребностите на индустриализираща се
България от добре подготвени средни технически кадри, техникумът бързо се разви и наложи
като елитно техническо училище, в което теория
и практика бяха свързани най-тясно. И голямата
заслуга за това е на плеяда самоотвержени преподаватели, начело с основателя на техникума,
инж. Минчо Пенчев, на светли личности като Константин Агура, Борис Димов, Васил Бакърджиев и десетки други преподаватели, ръководители на специални практики и служители, които се
бяха посветили на училището и даваха всичко от
себе си, за да излизат от техникума подготвени
специалисти и добри хора.
Държавата имаше нужда от тях и подкрепяше
развитието, предприятия и организации, виждащи израстването на нещо полезно, съществено
подпомагаха снабдяването на техникума с найсъвременна техника, предоставяха техническа
информация и допринасяха завършващите техникума да бъдат поне на актуалното ниво на техниката от онова време. Укрепваха връзките с т.
нар. „базови предприятия“ – СО „Мототехника
и автосервизи“, Хладилният завод „Антон Иванов“, Стопанският енергиен комбинат в София и
др. подадоха ръка на младото учебно заведение.
Умението на ръководителите на техникума да
печелят приятели и заразителният им ентусиазъм много скоро започнаха да носят плодове.
Първият от тях бе учебният автосервиз (открит
на 7 декември 1962 г.), оторизиран от IFA Сервиз
да извършва гаранционните прегледи на леките
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автомобили от ГДР – Trabant и Wartburg. Много
силна и от сърце бе подкрепата от страна на IFA
Сервиз в България, особено от Георги Сливенски
и Александър Кьоле.
В учебния автосервиз под ръководството на
вещи специалисти и заедно с тях курсистите от
автомобилните специалности работеха по клиентски автомобили, спазвайки предписанията
на производителите, използвайки правилно универсални и специализирани инструменти. Свършената работа се анализираше, посочваха се
грешките, градеше се широка техническа култура, възпитаваше се и чувство за отговорност за
свършената работа.
По-късно тази дейност се разшири с обслужването и на Škoda, на съветските автомобили
(леки и КАМАЗ), а от върховите постижения трябва да припомним факта, че и Renault упълномощи сервиза на техникум „В. Пик“ да обслужва гаранционно и извънгаранционно и леките автомобили от марката, част от които бяха произведени в Пловдив.
Аналогично вървяха нещата и в другите специалности.
Сградата на бул. „Жданов“/„Пиротска“ 177,
строена за начално училище, много бързо отесня
и започна строителството на цял комплекс на ул.
„Хайдут Сидер“ № 8, на терен, заеман дотогава
от „Инжстрой“. Строителството не вървеше така
бързо, както ни се искаше, въпреки че и курсистите помагахме поне в разчистването на площадката. 10 нови лаборатории бяха изградени през
1968 година и официално открити на 7 декември
1969 година. В една от тях бе монтиран и динамометричен стенд Schenk за снемане външните
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Диагностика на автомобила
в „новите“ лаборатории

Сервизът, строен за
учениците, от години е
затворен за тях

Настоящето на
реформираното
професионално
образование
характеристики на ДВГ – безценно оборудване не само за онова време. С него техникумът стана още по-привлекателен за автомобилните състезатели, които тук намираха подкрепа при подготовката на машините
си за състезания. А по време на незабравимите „Вечери на специалността“ демонстрациите, правени от елита в автомобилния ни спорт, събираха освен курсистите и
много от жителите от квартала.
На 31 октомври 1973 бе открит центърът за леки автомобили от СССР. Няколко
месеца по-късно, на 13 март 1974, бе официалното откриване на новия автосервиз
и учебния център Renault. Най-сетне, през
септември 1979-а, бе открит и новият учебен корпус.
Двадесет и петата си годишнина техникумът посрещна с традиционното тържество в края на декември в зала България...
и с откриването на Център КАМАЗ. Техникумът продължаваше да се развива според
негласния девиз „Винаги с най-новото!“.
На 19 януари 1986 внезапно почина
инж. Минчо Пенчев. Тежка загуба за училището, за професионалното образование и
за всички, които го познаваха! Кормилото
пое съратникът му Константин Агура, един
от верните „мускетари“, които от първия
ден на техникума до пенсионирането си, а
и след това, живееха с проблемите на училището, което изградиха с много обич и на
което посветиха живота си.

... и падение
Пенсионирането на К. Агура през 1990
г. съвпадна с началото на политическите
и икономически сътресения, които срутиха образователната ни система. Най-тежко от тях пострада професионалното обучение. Липсата на средства не за развитие,
а дори за текущи и за аварийни ремонти,
се оказа по-малко зло от продължаващата вече три десетилетия „риформа“, чиито плачевни резултати са очевидни дори за
нейните глашатаи. И няма как да бъде иначе, след като учебници и учебни програми
пишат хора, които никога не са работили с
ученици, за заместник-министри на обра-

зованието се назначават и държат манекенки, а друг бивш ресорен зам.-министър
като Ваня Кастрева, след като „окастри“ де
що бе останало от професионалното образование, сега пак началничества над образованието в община София!
На техникума не помогна много прекръстването на „Хенри Форд“, нито откриването на нови специалности, някои от които да компенсират закриването на маса
други техникуми и специализирани училища. Техниката се развива много по-бързо
от учебните заведения, а подценяването на
учителската професия остави в далечното
минало времената, когато в техникума преподаваха и хора с научни звания, а за повечето учители да преподават тъкмо в това
учебно заведение бе призвание и гордост,
не начин да не умрат гладни.
Превъзнасяната дуална система (докато в МОН я „обсъждаха“, за въвеждането
й настойчиво работеше Вили Краус, дългогодишният ръководител на БалканСтар)
всъщност не дава на учениците нищо повече от учебните сервизи в техникума, които
настоящото ръководство ликвидира. Местата, където учениците практикуват, са стопански обекти със свои приоритети и няма
как и кой да отделя достатъчно време за
обяснения и демонстрации на правилните техники за работа. Ликвидирани бяха и

практиките, свързани с основните процеси
за металообработване.

МОН и Столична
община – мащехи на
професионалното
образование
Ясно е: профанизацията върви от върха
на властовата пирамида, но никой ли не забелязва острия глад за заварчици, за фрезисти, стругари, електротехници и ред други специалисти, за които училищата в София са затворени от години? Фактите показват, че професионалист в тези сфери не
се става за няколко седмици, но управленците в образованието остават все така слепи и глухи за тази тема. Иначе някой щеше
да забележи рухналия на две места покрив на сградата на бившия Механотехникум. В най-старото техническо учебно заведение в София прием няма от пет години, но на фасадата гордо се мъдри надписът СОФИЙСКА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ.
Може би и тя, като другите два корпуса, ще
бъде прехвърлена на СУ. Или след като рухне, общината ще продаде терена, за да се
изгради на това апетитно място поредният
бизнес център? K
октомври 2020
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ETRC 2020 стартира…
и забоксува

След дълго трепетно очакване и няколко пренареждания на календара европейският пистов
шампионат за камиони започна в последната събота и неделя на август на чешката писта Мост с
вярата, че ще се проведат още 5 състезания – в Белгия (Золдер), в Испания (Харама), в Унгария
(Хунгароринг), във Франция (Ле Ман) и в Италия (Мизано Адриатико)
Ще има, няма да има…
Само седмица по-късно, на 4 септември, официално бе обявено, че двете състезания, предвидени за септември – в Белгия (12 и 13) и Испания (26 и 27), няма да се проведат поради невъзможност да бъдат спазени изискваните в двете страни процедури за безопасност при надигащата се нова вълна от вируса. Според официалното съобщение: „Действащите в различните
страни карантинни разпоредби за пътници,
връщащи се от рискови райони, означават,
че не може да се гарантира лоялно състезание, тъй като не всички отбори биха могли
да участват. Освен това забраната за зрители на големи събития в Белгия и само ограниченият брой зрители, допускани на събития в Испания, правят провеждането на състезанията при тези обстоятелства търговски нежизнеспособно.“
Така, след отменянето на първите два старта,
които бяха предвидени за 6–7 юни в Словакия и
за 18–19 юли на Нюрбургринг, Германия, списъкът със състезания, които може и да се проведат, отесня до последните три. До редакционното приключване на броя на сайта на ETRC стояха
следните дати: 17–18 октомври, Унгария; 7–8 ноември, Франция и 14–15 ноември, Италия.
Дали е редно да бъде излъчен шампион при
провеждане на едва половината от първоначално предвидените 8 кръга, е въпрос, чийто недвусмислен отговор е заложен в регламента, но е огромно разочарованието на всички, които от края
на зимата работиха търпеливо и се готвеха да
спорят за титлата и призовите места.
октомври 2020

Същото заболяване засегна и световния рали
шампионат (WRC): след като стартира с рали
Монте Карло в края на януари, продължи с осакатен маршрут в Швеция (липса на сняг) и едва
не се препъна в Мексико, където на третия ден
изобщо не се проведе, за да могат отборите да
долетят в Европа преди спирането на полетите,
Covid-19 извади от календара на шампионата 6
поредни състезания – Чили, Аржентина, Португалия, Кения, Финландия и Нова Зеландия.
Трескави мерки за компенсация вмъкнаха ударно едно ново рали – в Естония, родината на сегашния световен шампион, който с Hyundai спечели пред съотборника си Брейн и Ожие, който
т.г. кара за Toyota. На 18–20 септември, в отсъствие на зрители, се проведе кръгът в Турция – Rally
Turkey Marmaris 2020, който е на макадам. А през
втората събота и неделя на октомври се очаква
голямата битка между претендентите в Италия
на отложеното от пролетта Rally Italia Sardegna,
също на макадам.
След като бе отменено и предвиденото за 15–
18 октомври ADAC Rally Deutschland, шампионатът щеше да приключи с по-малко от половината от първоначално обявените 14 състезания. За
да избегнат гафа, организаторите вмъкнаха белгийското рали Renties Ypres Rally Belgyum. От години то е част от Европейския рали шампионат
(ERC), провежда се на изключително тесни асфалтови пътчета и вероятно трасето и организацията ще предизвикат немалко коментари сред
участници и зрители, ако изобщо има зрители.
Все пак това е последната възможност за провеждането на шампионат с поне половината от
първоначално предвидения брой състезания.
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Киш бе едноличният водач
и победи в съботното
Състезание 1

Киш стартира
с полпозишън
и победа в Мост
Унгарецът, два пъти шампион (2014 и 2015 г.),
този сезон е с нов отбор – Révész Truck Racing
Team, и с нов камион MAN. В Чехия започна впечатляващо: с най-добри времена във всички тренировки, а и в надпреварата за определяне местата при стартиране, като изпревари с 0,161 сек
Йохен Хан. Германецът, през този сезон с напълно нов IVECO S-Way, не можа да достигне
скоростта на Киш. Трети на старта бе Саша
Ленц (MAN), който сподели втория ред с
Адам Лацко (Freightliner). Щефи Халм, също с
нов IVECO S-Way, но на отбора Schwabentruck,
се нареди пета, пред Антони Яниек (MAN).
В състезание 1 Киш безспорно доминираше,
дръпна още в началото и спечели с преднина от
8,996 сек пред Хан. Трети, на повече от половин
секунда след Хан, завърши Ленц, който въпреки

всичките си усилия не успя да изпревари шампиона. Всичко това обаче се случи, след като
състезанието бе стартирано повторно, тъй като
жълтият MAN на Яниек още в първата обиколка
се повреди и трябваше да бъде изтеглен от трасето. Домакинът Лацко финишира четвърти, далеч пред Щефи. С шестото си място, но на цели
18 секунди след Щефи, Джейми Андерсън показа сериозните си амбиции за купата на промоутъра, като победи в категорията Chrome и изпревари Рене Райнерт. Впечатляващо дебютира Алиа Колоч, която завърши осма с
Freightliner и спечели второто място в Chrome.
Клеменс Хекер финишира четвърти в тази
категория, а наказанието, наложено на Стефан Хаас, го изкачи на трета позиция. Ханмладши (Лукас) потегли от девето място и
с добро темпо се изкачи с две места нагоре. Щефан Хаас го блъсна в гърба и го върна на 10-о място. Антонио Албасете стартира 12-и и през първите обиколки се качи на
7-а позиция, но бе наказан с допълнително
време за превишаване на скоростта, кое-

След Състезание 1 на подиума са Киш, Хан и Ленц

Андерсън, № 23, е амбициран
да спечели титлата категорията Chrome
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то го върна на 11-о място. Стефан Фаас проведе страхотна битка с Андерсън и завърши втори в
Chrome, но 30-те секунди наказание за натискането на Лукас Хан
го избута на 12-а позиция. Другият дебютант с Freightliner, французинът Тео Калве, отпадна рано поради спукване на задна гума.

Лацко спечели
състезание 2 у дома

Големи бяха апетитите за точки в Състезание 2...

Във втората надпревара в съботния ден на Мост Лацко, потеглил от
трети ред, води сериозна битка с
Ленц и съумя да го изпревари с 0,311
секунди. Хан, Андерсън, Халм и Киш
оформиха шестицата. „Много съм
щастлив – каза Лацко, че спечелих
у дома пред феновете. Чувствах натиска от страна на Саша и Норби
зад мен, но се концентрирах върху карането, не сбърках и беше
чудесно първи да видя карирания
флаг“.

Ленц победи в
състезание 3,
рестартирано
заради дъжд
Сутринта, по време на тренировките и Super Pole, още бе сухо, но
дъждът скоро започна и състезание 3 стартира при жълти флагове. Условията се влошиха и в
третата обиколка състезанието
бе прекъснато, след като няколко камиона изгубиха сцепление
и излязоха от пистата. След близо
2 часа състезанието бе подновено и
камионите потеглиха в реда, в който
бяха преди вдигането на червен флаг.
Киш, при жълти флагове, поведе в оставащите 9 обиколки. След него Ленц
... но домакинът Лацко изпревари и Ленц, и шампиона Хан
Неделното Състезание 1 започна и завърщи на мокро
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и Лацко се бореха в непосредствена близост,
като чехът опитваше да изпревари Ленц. Развръзката настъпи в последните обиколки: счупи се левият преден спирачен диск на Киш и той
намали скоростта. Ленц и Лацко го изпревариха и в този ред тримата пресякоха финалната
линия. Хан финишира на повече от 4 секунди
след Киш, следван от Яниек, Халм, Калве, Хаас,
Албасете и Андерсън.
Победителят Ленц от отбора S.L. Trucksport
бе щастлив: „ Супердоволен съм от победата. За първи път водя във временното класиране, но все още е рано за изявления.
Норби определено е силен, спечели и квалификациите, и състезанието. Беше много емоционален уикенд и научихме много.
Камионът е страхотен и вече очаквам с нетърпение следващото състезание.“
Състезание 4 не се проведе поради неподходящите условия. K
инж. Радослав ГЕШОВ

ETRC 2020 – Временно класиране
Място
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Пилот
Саша Ленц
Норберт Киш
Адам Лацко
Йохен Хан
Стефани Халм
Джейми Андерсън
Антони Яниек
Лукас Хан
Антонио Албасете
Щефан Фаас
Тео Калве
Рене Райнерт
Алия Колоч
Клеменс Хекер
Луис Рекуенко

Камион
MAN
MAN
Freightliner
Iveco
Iveco
MAN
MAN
Iveco
MAN
Scania
Freightliner
Iveco
Freightliner
MAN
MAN

Точки
41
37
35
33
20
14
9
5
5
5
4
4
3
2
0

Упоритостта на Ленц бе
възнаградена с първата му
победа в ETRC, след като
водачът Киш счупи преден
спирачен диск

Красив съботен залез
предшестваше дъжда
в неделя, който осуети
втория старт за деня
октомври 2020
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Член на международнoтo жури

Mercedes-Benz Buses –
Now & Next

В рамките на международно събитие Shaping The Now & Next, проведено
в края на септември във Вьорт ам Рейн, Mercedes-Benz Buses представи
официално някои интересни новости в автобусната си гама
Бордното табло и салона в eCitaro G

октомври 2020
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Новият Intouro
бе показан
във вариант с
дължина
12 180 мм

Салонът
на многофункционалния
Intouro

Н

а първо място трябва да започнем с почти
изцяло обновената версия на междуградския модел Mercedes-Benz Intouro. Подобно на други производители в кризисните времена, и от Mercedes-Benz Buses се фокусират върху ефективни многофункционални модели с ниска обща стойност на притежание, които се характеризират с намалено общо тегло и оптимизиран разход на гориво. Отделно във Вьорт от
Mecedes-Benz обявиха, че протфолиото от междуградски модели ще бъде редуцирано от 14 на
само 4 модела. Сега в него влизат всички варианти на Intouro, Integro, Setra UL и Setra UL business.

Intouro
Обновеният Intouro ще се предлага на два моста с три колесни бази и дължина 10,8 м, 12,2 м и
13,1 м и на три моста с дължина 14,9 м съответно
с 12, 15, 17 и 19 реда седалки.
Чрез намалено тегло и подобрена аеродинамика при новия Intouro производителят декларира намаляване на разхода на гориво с до 9,2%, а
от 2022 г. моделът ще се предлага и в хибридна
версия. Новост при Intouro е и оборудването му
със системата АВА 5, реагираща на подвижни и
неподвижни обекти и спираща при нужда напълно автобуса, ако има опасност от сблъсък. Сисоктомври 2020

73

74

АВТОБУСИ » MERCEDES-BENZ BUSES – NOW & NEXT
Мястото на
водача при
Intouro

темата разчита на мултифункционалната камера
и на радар.
Показаният на събитието във Вьорт вариант на Intouro бе с дължина 12 180 мм, ширина – 2555 мм и височина 3365 мм при колесна
база 6080 мм. Допустимата максимална маса
на тази версия е 19 500 кг. Външните багажници между мостовете са с обем 4,9 м³. Двигателят е OM 936, Euro VI, шестцилиндров, редови, с
работен обем 7698 см³. Максималната му мощност е 354 к.с. при 2200 об./мин, а максималният въртящ момент – 1400 Нм при 1200–1600 об./
мин. Предавателната кутия е автоматизираната
Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift. Предният
мост е ZF RL 75 E с независимо окачване, а задният – Mercedes-Benz RO 440 с предавателно отношение 4,778:1.

eCitaro G
В целия си блясък във Вьорт бе представен
премиерният 18-метров съчленен електрически
градски автобус eCitaro G. Той идва, както обещаха от Mercedes-Benz около 2 години след премиерата на 12-метровия електрически модел. И
пак, както бе обещано – с новия пакет от батерии
– собствено производство. Най-важното при новия тип енергоносители е, че те са от типа Solid
State Battery (SSB). При тези NMC батерии не се
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използва течен електролит и няма нужда от сепаратори. Това води до намаляване на теглото им
при увеличени с 30 на сто енергийна плътност и
капацитет. Важна подробност за този тип батерии е, че те не се нуждаят от принудително охлаждане. От Mercedes-Benz предвиждат в гамата на eCitaro да бъде включен и модел с удължен
пробег, който разчита освен на батериите и на
водородни горивни клетки. Относно зареждането се предлага като опция пантограф или зареждане от монтирани над автобуса релси (от 2021
г.), а обичайното оборудване е за зареждане от
конектор, разположен отляво, отдясно или на
задната страна на автобуса. Като опция по желание на клиента се предлагат два различни пакета батерии и втори двигателен мост. Моделът се
оборудва опционално със страничен асистент и
спирачен асистент.
Показаният във Вьорт вариант на eCitaro G бе
с дължина 18 125 мм, ширина 2550 мм и височина 3400 мм. Двете колесни бази са по 5900 мм, а
диаметърът на завой – 22 970 мм. Допустимата
максимална маса на автобуса е 30 000 кг. Седемте пакета с батерии, всеки с капацитет 63 кВтч,
осигуряват общо 441 кВтч. В главините на втория
и третия мост са монтирани четири електродвигателя – всеки с мощност по 125 кВт.
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Sprinter
City 75 в
междуградскотуристическо
изпълнение

Sprinter City 75
се оборудва с
мултимедията
MBUX с
10,25-инчов
сензорен дисплей

Sprinter City 75
Във Вьорт можеше да се види обновена – още по-комфортна и функционална версия на минибуса Mercedes
Benz Sprinter City 75, представен преди
около 2 години и базиран на последното
поколение на лекотоварния бестселър
Sprinter. Моделът е оборудван с всички
възможни системи за сигурност, помощ
на водача и комфорт. Ориентацията му е
към междуградски и туристически пътувания при високо ниво на комфорт.

Експонатът във Вьорт бе с дължина
8486 мм, ширина – 2080 мм и височина 2920 мм при колесна база 5100 мм
и диаметър на завой 17 700 мм. Допустимата максимална маса е 6800 кг.
Стандартно двигателят е MercedesBenz OM 651, Euro VI – четирицилиндров с работен обем 2143 см³,
максимална мощност 163 к.с. при
3800 об./мин и максимален въртящ
момент 360 Нм в диапазона 1400–
2400 об./мин. Предавателната кутия е автоматичната Mercedes-Benz

7G-TRONIC PLUS. Предният мост е
с независимо окачване, а задният –
със сдвоени колела и предавателно отношение на главното предаване
i = 4,727.
Моделът се оборудва с мултимедията MBUX с 10,25-инчов сензорен
дисплей, както и със системите Active
Distance Assist, Distronic, Active Brake
Assist и Attention Assist.
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Вьорт – София
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Тест: От MAN eTGE
до MAN Lion’s City 18

Като продължение на проведеното в средата на септември онлайн събитие MAN Experience Press
Days 2020 MAN Truck and Bus организира и тестове на част от богата си автобусна гама. Те се
проведоха на тестовата писта на немския производител, недалеч от главната му квартира в Мюнхен

Т

естовете на част от автобусната гама на
MAN Truck and Bus дадоха възможност на
автобусното подразделение на производителя да демонстрира най-новите си продукти и последните ъпгрейди в познатите превозни средства.
И така, на разположение за тестване – на
пистата или по обществените пътища според
желанието на посетителите, имаше 9 автобуса от всички сегменти в портфолиото на MAN
Truck and Bus. От туристическата гама на пистата бяха строени двуетажният дабълдекер
Neoplan Skyliner, флагманът Neoplan Cityliner, популярният Neoplan Tourliner и, разбира се, Автобус на годината 2020 – MAN Lion’s Coach. Следваха обновена версия на междуградския MAN
Lion’s Intercity и два варианта на градския модел
MAN Lion’s City във версия мек хибрид – съчленен 18-метров с дизелов двигател и 12-метров
с двигател на сгъстен природен газ. Редицата се
завършваше от най-малките – новия туристически MAN TGE и, естествено, електрическия минибус MAN eTGE. Почетно място бе отделено на
премиерния електрически съчленен 18-метров
MAN Lion’s City E, който е напълно готов, но все
още не бе достъпен за тестване.
За новите моменти в портфолиото на производителя ще стане дума по-надолу. Трябва да се
отбележи обаче, че от продуктовия и търговски
мениджмънт на MAN Bus отбелязаха, че коронакризата буквално е смачкала туристическите пътувания, а от там и пазара на туристически автобуси, на който конкуренцията и без това е убийствена. И няма никакви изгледи това да се промени в близко бъдеще. Това е накарало MAN Bus,
а между впрочем и останалите производители да
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се фокусират върху развитието на градските автобуси и на многофункционални междуградски
автобуси.

Новостите
Обновеният MAN Lion’s Intercity идва с новия
9-литров, 6-цилиндров дизелов двигател MAN
D 1556 LOH. В тестовия двуосен автобус с дължина 13 м той бе с мощност 360 к.с. и максимален въртящ момент 1600 Нм и бе съчетан с автоматизираната 12-степенна предавателна кутия
MAN TipMatic 2 с интардер. Моделът се предлага и с по-стария двигател D 08, а стандартно се
оборудва с напълно автоматичната предавателна кутия EcoLife2.
При колесна база 6774 мм представеният
Lion’s Intercity е дълъг 13 054 мм, широк 2550 мм
и висок 3400 мм. Предлага се обаче и в дължини
12 и 13,75 м, също на два моста.
Вратите на салона са пневматични – две, като
втората е двойна. Седящите места са 49+1, а
правостоящите – 22. Оборудването включва активен спирачен асистент, система за поддържане лентата за движение, задни сензори за паркиране, ESP, круиз контрол, сензор за дъжд и осветеност, следене на налягането в гумите, камера за заден ход.
Най-новото в този модел на практика са тоалетната – разположена преди втората врата, вътрешните багажници – над седалките, и седалка за стюарда. Цялото това оборудване е монтирано от Bus Modification Center в Плауен. Така се
постига многофункционалност на автобуса, който през седмицата може да се ползва за регулярни или ученически превози, а през уикенда за ту-
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ристически пътувания. При това – на цена, доста по-ниска от тази на класически туристически
модел.
Междуградско-туристическа версия на минибуса TGE 5.180 бе другата новост. Трансформацията е направена от панел-ван с дълга база и
удължен заден надвес, произведен във Вжешня,
Полша. Двигателят е с работен обем 1968 куб.
см и максимална мощност 177 к.с. при максимален въртящ момент от 410 Нм. Задният мост
е двигателен и със сдвоени колела. Предавателната кутия е автоматична – 8-степенна. Колесната база е 4490 мм, при дължина 7391 мм, ширина 2069 мм и височина 2625 мм. Вратата на салона е пневматична – 750 мм. Задното окачване може да се поръча пневматично. Салонът за
пътниците е с конфигурация 2+1 и има 18 седящи места. Оборудването включва ESP, круиз контрол, сензор за дъжд и светлина, LED фарове и
дневни светлини, камера за заден ход, инфотеймънт система Radio Media Van Navigation с 4 говорителя, старт-стоп система, дневно и нощно осветление на салона за пътниците…
Комби пътническата версия, с 8+1 места, на
електрическия ван MAN eTGE 3.130 бе следващата новост в Мюнхен. Тук вече имаме къса колесна база – 3640 мм, къс заден надвес, предно
предаване и единични задни колела. Габаритните размери на автомобила са дължина – 5986 мм,
ширина 2040 мм и височина 2590 мм.
Задвижването е поверено на синхронен електродвигател с мощност 100 кВт (136 к.с.), налични в оборотния режим от 0 до 3300 об./мин и максимален въртящ момент от 290 Нм. Капацитетът на батериите, разположени под пода, е 35,8
кВтч. Бавното зареждане е от обикновен контакт
при мощност на зарядното устройство 2,3 кВт и
продължава 17 ч от 0 до 100%. Бързото зареж-

дане от стенномонтирано зарядно устройство с
мощност 7,2 кВт и трае 5 часа и 20 минути. Междинно зареждане по време на работа може да се
прави от постояннотоково зарядно с мощност
40 кВт, при което за 45 минути се възстановяват
85% от заряда на батериите. По WLTP пробегът
с едно зареждане е до 175 км, а производителят
гарантира пробег от 120 до 150 км – в зависимост от режима на експлоатация, условията, натоварването и стила на шофиране.
Салонът е с една плъзгаща врата. Оборудването включва ESP, круиз контрол, сензор за дъжд
и осветеност, LED фарове и дневни светлини, инфотеймънт Radio Media Van Navigation с 4 говорителя, отопляеми седалки.
Звездата сред новостите, естествено, беше
показаният за пръв път 18-метров съчленен
електрически градски модел MAN Lion’s City E.
По-малко от година след реализацията на първия си градски електрически автобус Lion’s City E
с дължина 12 м от MAN Truck and Bus са готови за
пазарен старт и на съчленена версия на модела.
Решението за задвижване тук са два централно
разположени електродвигателя (всеки с номинална мощност от 270 кВт и максимална мощност от 400 кВт и максимален въртящ момент от
3500 Нм) – на втория и третия мост и съответно –
два двигателни моста.
Първата колесна база на тримостовия автобус е 5200 мм, а втората – 6680 мм. Дължината
на превозното средство е 18 100 мм при стандартна ширина от 2550 мм и височина 3320 мм.
Представеният в тестовия център в Мюнхен вариант бе с 4 електрически врати на салона – първата с ширина 1250 мм, а останалите – с 1200 мм,
като моделът се предлага и с 3 врати.
Седящите места са 44, плюс 1 място за инвалиден стол, а общият капацитет на автобуса

1 – Звездата сред новостите
беше показаният за
пръв път електрически
съчленен MAN Lion’s
City E
2 – Батериите при Lion’s City
E се зареждат в депото
чрез COMBO накрайник
(CCS)
3 – Комби пътническа
версия, с 8+1 места, на
електрическия ван MAN
eTGE 3.130
4 – Приборният панел при
електрическия eTGE
3.130
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Тестовете

Обновеният MAN
Lion’s Intercity идва
с новия 9-литров,
6-цилиндров
дизелов двигател
MAN D 1556 LOH

е до 120 пасажери. Предимство на електрическото задвижване с централно разположени мотори е и
това, че липсва обичайната кула на двигателя в задната част, което освобождава място за още 4 седалки. Това и подбраните материали, както и полупрозрачната хармоника пък правят салона изключително светъл и приветлив. Външният и вътрешният дизайн са модерни и съвременни, с множество детайли, подчертаващи електрическото задвижване на
автобуса. Оборудването включва асистент за предупреждение за обекти в сляпата зона при завой, сензори за дъжд и осветеност, LED дневни светлини, камера за заден ход, инфотеймънт система с говорители и монитори в пътническия салон…
Както и единичният електрически вариант, и
Lion‘s City 18 E впечатлява с декларирания пробег с
едно зареждане от 200 км и дори 270 км при благоприятни условия през целия експлоатационен живот
на батерията.
Двата двигателни моста са синхронизирани по
електронен път и допринасят за по-голяма стабилност на автобуса. Новият модел се предлага и със
система за управление на ъгъла на завиване на прикачното устройство и срещу повдигане в завой, което допълнително подобрява стабилността. Задвижващият момент може да бъде преразпределен избирателно към всяка от двете оси в съответствие с конкретната ситуация.
Двете двигателни оси увеличават и рекуперираната при спиране енергия за зареждане на батерията. Енергията се съхранява в модулни литиево-йонни (NMC) батерии с капацитет 640 кВтч. Осемте комплекта батерии са на покрива на автобуса и са отдалечени от задния му край, който винаги е по-застрашен при катастрофи. Батериите са с лесен достъп за
обслужване и се зареждат в депото чрез COMBO накрайник (CCS). Мощността на зареждане може да е
средна 100 кВт или максимална – до 150 кВт, а времето за зареждане е до 4 часа.
С новости в отделни детайли се похвалиха от MAN
Truck and Bus и при почти всички от останалите автобуси, представени в тестовия център. Съчлененият MAN Lion’s City с дизелов двигател бе оборудван
със страничен асистент, сигнализиращ за обекти в
сляпата зона. При Автобус на годината 2020 MAN
Lion’s Coach пък е променен дизайнът на външните
камери, заместващи огледалата за обратно виждане. Целта е била да се осигури още по-добър ъгъл
на обзор.
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Списание КАМИОНИ започна тестовете с малкия
електрически eTGE. Не е нужно да изминеш много
километри, за да си изградиш отлични впечатления
за екологичния минибус. Абсолютно безшумна работа, никакви вибрации на място и в движение, изключителна пъргавина при подаване на газ са част
от добрите страни на модела. Въпреки че рекуперацията няма различни степени, тя е достатъчно ефективна, като степента ѝ може да се следи на дисплея
на централната конзола. Двигателят има предостатъчно мощност, а шофирането е като при лек автомобил. А заради разположените под шасито батерии и ниския център на тежестта автомобилът стои
като залепнал на пътя дори и при влизане в завои с
по-висока скорост. Не се усеща и обичайният при
този тип автомобили страничен натиск на вятъра.
Иначе скоростта при електрическия минибус е ограничена на 100 км/ч.
Наред е междуградско-туристическата версия на
минибуса TGE 5.180. При тестването ѝ няма нищо
изненадващо – обичайното добро представяне за
автомобилите на немската марка. Особено приятно впечатление прави достатъчно мощният дизелов
двигател и доброто му напасване с автоматичната
предавателна кутия.
Следва тест на съчленения MAN Lion’s City 19 във
версия мек хибрид с дизелов двигател. С дължината
си от почти 19 м това е най-дългият модел в портфолиото на производителя. Снабден е с три моста, двигателен е последният, вратите на салона са 4, капацитетът е за 38 седящи места и един инвалиден стол.
Шестцилиндровият двигател MAN D 1556 LOH
с работен обем 9037 куб. см е с мощност 360 к.с.
и максимален въртящ момент 1600 Нм. Шестстепенната автоматична предавателна кутия Voith e с
интегриран ретардер. Автобусът е оборудван със
старт-стоп система.
При движение интегрираният в силовата линия
хибриден модул подпомага работата на дизеловия
двигател, като допринася за намаляване на разхода на гориво.
Автобусът се управлява леко и въпреки внушителните си размери впечатлява с маневреност по тесните улици и кръгови кръстовища в околностите на
Мюнхен. Пътьом изпробваме и страничния асистент,
който разчита на две камери от дясната страна – в
средата и в задния край на автобуса. При наличие на
пешеходец или велосипедист в опасната зона, вдясно от водача светва предупредителна жълта фигура. Допълнително вградена система пък прихваща
пътните знаци за ограничение на скоростта и забрани за изпреварване и ги показва на малък дисплей
пред водача, като сигнализира със звук, ако лимитът на скоростта е надвишен.
За десерт си оставяме теста на най-новото – MAN
Lion’s Intercity. Многофункционалният автобус изненадва приятно. Предлага доста повече комфорт и за
водача, и за пътниците от този, който сме свикнали
да очакваме при междуградските модели. Силовата
линия работи перфектно – тегли автобуса ефективно по наклони и осигурява нужната теглителна сила
при изпреварване. А като цяло за модела може да
се каже, че производителят е напипал точно баланса между ниските разходи на притежание, качеството, комфорта и многообразието от задачи, за които
може да бъде използван.
Лъчезар АПОСТОЛОВ
Мюнхен – София

ВТОРА УПОТРЕБА

Употребявани Scania с
гъвкава лизингова схема

В ход е кампания за предлагане на употребявани камиони Scania. Клиентите Скания България
могат да вземат на лизинг употребяван камион, с който веднага да започнат да работят срещу
минимална първоначална вноска, за да не товарят и без това малкото си оборотни пари. Схемата
за лизинг е повече от гъвкава, съобразена с динамиката на пазара на товарните превози,
подложен едновременно на действието на Пакета Мобилност 1 и на Ковид-19

Т

ърговците на употребявани камиони в Скания България отчитат, че клиентите с помалко оборотни средства към момента се
въздържат от покупки, тъй като изчакват да видят развитието на нещата – как ще се връщат шофьорите и как ще се контролира връщането им у
нас, влизането на нови тахографи, как ще се следи целият процес, в който са заложени и много
сериозни глоби. И едва тогава ще преценят какво точно ще им влезе в употреба.

Лизинг, но по-различен
Лизинговите планове са с продължителност
до 48 месеца. Камионите са със сервизни договори, финансирани през Scania Finance, застраховки също през Scania Finance и с международната гаранция за употребявани камиони от тази
марка. Тя включва множество компоненти: както
частите, които работят „в масло“, така и горивната система (горивна помпа, дюзи), турбокомпресора, съединителя и лагера на съединителя,
също и радиатора за охладителната система.
Всъщност един от големите плюсове на кампанията, която ще продължи до края на тази кален-

дарна година, е, че клиентът може да върне машината без наказателни лихви след тринадесетия месец с едномесечно предизвестие – това е
т. нар. Опция „Гъвкавост“. Това е много сериозно
предимство предвид динамичността на пазара:
например възможно е в момента да има работа
за нормален влекач за международен транспорт,
а след година ситуацията да се промени така, че
на същия клиент да бъде необходим влекач не с
нормална височина на лафета, а за полуремаркета Мега; друг вариант е вместо кабина Highline
да възникне необходимост от Topline за двама водачи. В този случай е възможно да се върне единият камион и да се смени с друг. Ако кампанията продължи дотогава, това може да бъде при същите условия. Ако ли не – при индивидуални условия според желанието на клиента.
Клиенти, които държат да могат да се възползват от възможността да върнат машината
след тринадесетия месец или по-късно (Опция
„Гъвкавост“), трябва да заявят това преди сключването на договора и плащат месечна такса от 45
евро. Сумата, която се натрупва по този начин,
се възстановява на клиента при покупка на следващ камион.
октомври 2020
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Какво предлага
Скания България

Клиентите получават
автомобилите готови за път
и с нови гуми

Предлаганите влекачи
са в изпълнение с два
акумулатора

Ето какво обяснява допълнително по темата
„Гъвкавост“ Дочо Цвятков, мениджър употребявани автомобили в Скания България: „За да не
принуждаваме клиентите да инвестират първоначално много пари от и без това малкото им
оборотни, първоначалната вноска е 5%, но клиентът може да избере и по-голяма начална вноска. Опцията „Гъвкавост“, която позволява връщане на камиона след тринадесетия месец, дава
две възможности на клиента:
)) връщане;
)) връщане и взимане на друг камион, като натрупаната такса от по 45 евро месечно се приспада от цената на новата покупка, така че клиентът не я губи. Например клиент, който е плащал вноска 48 месеца и не е използвал правото за предсрочно прекратяване на договора,
не губи внесените 2160 евро (48 месеца х 45 €
= 2160 €) – те му се приспадат при покупката на
следващия камион.“
При връщане на камион по тази схема камионът се подлага на преглед по стандартите на
Scania, които са валидни за цяла Европа и са същите, които се прилагат и при обратното изкупуване (Buyback): камионът трябва да има следи
от нормална употреба, гумите трябва да бъдат с
дълбочина на протектора минимум 7 мм, да няма
повреди по таблото, счупени компоненти и т.н.

Обект на кампанията са автомобили, продадени от Скания България, с пълна сервизна история. 95 на сто от тях са с R&М договори, т.е.
имали са пълна сервизна поддръжка (всички обслужвания и ремонти) в Скания България. Около 90 на сто от камионите са за международни
превози, с кабини Highline, има лафети както с
нормална височина, така и по-ниски (съответно
за нормални и за Мега полуремаркета). Налични към момента са и няколко превозни средства
за пренасяне на горива или на насипни товари.
Без изключение са влекачи R 410 и R 450, еврошестици, в масовия случай от три– до четиригодишни, с пробег съответно от 330 до около 500 хиляди километра. Двигателите са дизелови, 12,7-литрови шестцилиндрови редови DC
13 Common-Rail с максимална мощност 410 и
450 конски сили – това, което клиентите търсят
на местния пазар на употребяваните. Все още е
рано за връщане на влекачи на метан.
Всички предлагани камиони са с двупедалния
Opticruise, чиито предимства са доказани през
годините: издръжливост, както и икономия на
гориво заради по-бързото превключване на предавките при наклон. Към момента много трудно би се намерил клиент, който да поръча камион с ръчно управлявана предавателна кутия.
Opticruise е много удобен и с различните режими, които има: икономичен, стандартен и Power
– едно завъртане на лостчето прави шофирането много по-удобно. Почти без изключение влекачите за международен транспорт са от изпълнението с две акумулаторни батерии.
Като изключим влекачите за превоз на гондоли и на горива в България, всички други са със
стандартната спецификация за международен
транспорт – Opticruise, две легла, хладилник, два
големи резервоара за гориво с капацитет над
1100 литра (най-често са 2 х 625 л). Единствено
влекачите за гондоли са с по-малки резервоари.
Кабините са Highline и Topline.
Клиентите получават автомобилите в състояние готови за път, с нови гуми. Когато бъдат върнати от първия им собственик, всички камиони
влизат в сервиз на Скания България и им се прави пълен оглед. Ако са на пробег, който предполага обслужване или до него остават 5 – 10 хиляди километра, то се извършва; ако се налагат някакви ремонти, и те се правят. Около 80 но сто от
предлаганите камиони са вече обслужени.

Предпочитаме
да оставим на клиента
единствено ангажиментите
с основната му дейност
Ето как г-н Цвятков обяснява особеностите на
тази кампания: „Смятаме, че сме професионалисти в дейността си, затова искаме и застраховките, и лизингът, и сервизните договори да бъдат
през нас, та когато някой от клиентите ни бъде в
затруднение, да може да ни потърси и да му намерим решение за целия продукт. Стараем се
да бъдем много близо до клиентите и да им съдействаме всячески, когато се налага. Вече има
октомври 2020

82

ВТОРА УПОТРЕБА » УПОТРЕБЯВАНИ SCANIA С ГЪВКАВА ЛИЗИНГОВА СХЕМА
случаи, в които наши клиенти намаляват броя на превозните си средства, предимно заради Пакета Мобилност и необходимостта от връщане на водачи и на камиони в България – ние сме до тях, за да купим
камионите, да търсим други клиенти, на които да ги предоставим.
Улеснение за потенциалните
клиенти e, че всички дейности по
лизинга са в Scania Finance и при
подписан договор срещу първоначалната вноска от 5% може да вземе влекача и да започне да работи с него. Тъй като и застраховките са през Scania Finance, на практика клиентът идва, плаща първоначалните разходи, получава камиона и още същия ден може да потегли на път. Когато наближи време за обслужване, наш колега ще
го потърси и предупреди, че автомобилът трябва да влезе в сервиз.
На клиентите предаваме камиони- По гъвкавата лизингова схема се
те, които са прегледани, а ако това предлагат влекачи R 410 и R 450
е трябвало да се направи – и обслужени. След това, на база на експлоатационните условия, се прави сервизен план и клиентът се уведомява през
какъв пробег влекачът ще влиза за обслужване. То се извършва в сервизите на
Скания България – нещо, което няма да затрудни превозвачите, които без друго ще трябва да намерят начин да връщат камионите си в България.
В сервизните договори като част от обслужването влиза и филтърът за твърдите частици (DPF), гаранциите включват много от компонентите, които биха
могли да създадат проблеми при следващата експлоатация. Правим това, тъй
като не искаме нашите клиенти да се сблъскват с непредвидени разходи, които да ги натоварят в критични моменти.
Ако при клиент възникне нужда от използване на застраховка КАСКО, има
колеги от Scania Finance, които ще го потърсят. Когато застраховките са при
нас, при евентуални щети много по-бързо обработваме документите, камионът бързо влиза и се ремонтира в сервиза, така че престоят на клиента се
свежда до минимум. Предпочитаме в момента, когато е най-трудно за всички, ние като професионалисти в тази сфера да вършим всичко, а на клиента
да оставим единствено ангажиментите с основната му дейност, които не са
никак малко.“ K
инж. Радослав ГЕШОВ

Пловдив 4023
ул. Поручик Боян Ботев
тел./факс.+359 32 68 09 25
GSM 089 995 55 57
www.autostar-motors.bg

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И СЕРВИЗ ЗА
ВСИЧКИ МОДЕЛИ НА ISUZU
АВТОБУСИ, КАМИОНИ N-SERIE, ПИКАПИ D-MAX
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ДВИГАТЕЛИ

Най-важното
1. Финансов лизинг през Скания Файнанс
България:
)) 5% първоначално вноска (или повече по желание на клиента);
)) 48 месеца лизингов период;
)) Намаляваща лизингова вноска след 12-я месец;
)) Остатъчна стойност в края на периода
)) Гражданска отговорност и Каско застраховка
през Скания Файнанс България.
2. Следпродажбено обслужване, ремонти
и гаранция
)) 1 година международна гаранция – безплатно;
)) Мониторинг пакет – безплатно. Възможност за
надграждане към Tacho RD и CP при преференциални условия;
)) Възможност за удължаване на международната
гаранция, валидна в мрежата на Скания в Европа до 36 месеца или 1 000 000 км;
)) Договор сервизно обслужване с продължителност 48 месеца.
)) Обслужване през 90 000 километра
)) 15% отстъпка за необходимите обслужвания,
отразени в офертата;
)) 25% отстъпка за части, непокрити от ЕРС и
сменени в сервиз на Скания България ЕООД;
)) 2 бр. акумулатори за периода на абонамента;
)) Допълнителна туба с 5 л двигателно масло
LDF3;
)) Смяна на филтър DPF според индивидуалния
план на камиона;
)) Смяна на въздушния филтър и на филтъра за
вентилация при всяко обслужване;
)) Двигателно масло Scania LDF3 10W-40.
3. Опция „Гъвкавост“
)) Клиентът може да закупи камиона на остатъчната стойност по лизинговия план във всеки момент, без да дължи такса за предсрочно погасяване;
)) Клиентът може да върне камиона и да прекрати договора за обслужване и гаранция във всеки един момент след първата година с едномесечно предизвестие.

ТРАНСПОРТНА БОРСА

№ 1 В СВЕТА НА ПАРОСТРУЙКИТЕ

София: 029622895; 0887300350
Пловдив: 032620461; 0887200250
Стара Загора: 042605054; 0888635720
Бургас: 0887553875; Плевен: 0884282409
Русе: 0887841772; Благоевград: 0887553875
Силистра: 0889291988
e-mail: deitabg@mail.bg, www.deita-karcher.com
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Специализирана борса
за автомобили за работа

Златен сервизен партньор и оторизиран сервиз на следните марки:

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

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

ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА – ДОМ НА КАМИОНА –
Плевен
София,
София, МАГАЗИН
Стара Загора,
Бургас,
МАГАЗИН и СЕРВИЗ МАГАЗИН и СЕРВИЗ
кв. Враждебна
МАГАЗИН
МАГАЗИН и СЕРВИЗ
ул. Строител 8
жк. Люлин, бул.
бул. Ботевградско
ул. Загоре
ул. Чаталджа 45,
(до Метро)
Европа
шосе 268
Южна промишлена
тел.: 056 53 00 76
тел.: (064) 680 880
(срещу Нестле),
тел.: (02) 945 80 06,
зона,
GSM: 0888 44 88 20
GSM: 0886 66 33 55, тел.: (02) 925 02 41
(02) 945 60 52
тел.: 042 606 517,
burgas@her1.bg
0888 52 16 65,
GSM: 0886 66 33 44, GSM: 0886 10 03 78, GSM: 088 857 27 19,
0886 10 03 66
0884 99 80 70,
0888 08 08 14
stzagora@her1.bg
pleven@her1.bg
0886 10 03 67

