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Предизвикателства
и очаквания
А

ко е вярно, че денят се познава от сутринта,
очакванията за предизвикателна 2021 година започват да се оправдават.
Ако започнем отзад-напред, в последните
дни преди редакционното приключване на броя
на списание КАМИОНИ, проучване потвърди,
нещо което беше публична тайна. А именно, че
част от разпоредбите на печалния Пакет Мобилност не само няма да са полезни, а дори е възможно да увеличат вредните емисии. Така, че
тук очакваме интересно развитие през следващите месеци. Това се случва докато транспортният бранш, а и не само той се борят с хватката на локдауна и антипандемичните мерки, завладели Европа.
На този фон всички големи производители на
автомобили за работа продължават да следват
неотклонно предприетия курс към алтернативни горива, електрификация на превозните средства, свързаност на най-високо ниво, автономност… Пак в името на все по-зелен транспорт и
повече рентабилност за потребителите н автомобил за работа. Независимо от трудностите на
времето, очакванията навсякъде са, че възстановяването ще дойде, но само след внимателни
и премерени действия на всички.
Нещата не са по-различни и на българска те-

ритория. Вносителите на основните марки ремаркета, например, отчитат, че 2020 г. е била неимоверно трудна и логично е довела до спад, но
те са се справили със ситуацията добре. И очакват, че 2021 г. ще е по-добра.
Представителите на основните марки товарни и лекотоварни автомобили на българския пазар, пък, регулярно въвеждат и представят пред
българските си клиенти новости, които трябва да
са полезни за бизнеса на транспортните оператори.
Така, че годината започна, въпреки трудностите бизнесът си върви, очакванията са премерено оптимистични. Ясно е, че едните очаквания – за предизвикателна година вече се оправдават. Близкото бъдеще ще покаже, дали другите – тези заредени с оптимизъм, също ще станат реалност.
А до тогава, не забравяйте, че всичко интересно от света на автомобилите за работа, случило се през последния месец, ще откриете не
само в печатното ни издание, но и в онлайн варианта на списанието. След абонамент той е достъпен по всяко време и навсякъде на адрес: https://
www.transport-press.bg/, както и с приложението
Bulgarian Transport Press, което можете да свалите безплатно от App Store и Google Play. K

Лъчезар АПОСТОЛОВ

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

ХРОНИКА

Проучвания потвърдиха – Пакет Мобилност I увеличава вредните емисии
Европейската комисията започва дискусия с държавите членки и с Европейския
парламент във връзка с публикувани резултати от проучвания за негативно въздействие на текстове от Пакета Мобилност I.
Това е в потвърждение на българската позиция, че норми като разпоредбата за връщането на превозното средство
на всеки 8 седмици, както и каботажните
правила за комбинирания транспорт, са
в противоречие с принципите на Зелената сделка и плановете за климатична неутралност.
Резултатите от двете проучвания сочат, че тези разпоредби биха довели до
3,3 милиона тона допълнителни емисии
от CO2 годишно. Прогнозира се, че ще бъдат генерирани до 704 тона азотни оксиди
и 251 тона твърди частици.
Дискусията в резултат на публикувани-

те проучвания е в синхрон с усилията на
България и останалите държави от групата на единомислещите за защита на интересите на товарния транспорт и на националните икономики. Очаква се ЕК да
се произнесе по казуса преди влизането в сила на двете въпросни разпоредби от Пакета Мобилност I – през февруари 2022 г.
В писмо, изпратено от еврокомисаря

по транспорт Адина Валеан до ресорните министри от държавите членки, се посочва, че осем месеца след приемането
на Пакета Мобилност I неговата основна
цел, насочена към значително подобряване функционирането на сектора на автомобилния транспорт, не е изпълнена.
Комисията посочва още, че след оценката на въздействието на двете разпоредби при необходимост ще упражни правото си да представи целенасочено законодателно предложение преди влизането в
сила на двете разпоредби на 21 февруари 2022 г.
„В светлината на резултатите от тези
две проучвания, призовавам държавите
членки и Европейския парламент да обмислят прогнозираното отрицателно въздействие на тези две изменения и да споделят мнението си с Комисията“, пише в
заключение еврокомисарят Валеан.

Volta Zero с френски дебют

IVECO празнува 75 години Pegaso

Електрическият камион
Volta Zero прави своя френски
дебют. Превозното средство,
което е създадено специално като изцяло
електрически
голям автомобил за работа,
преминава през
поредица демонстрации при доставчици от Париж. Началото е
дадено на 15 февруари, като пробната експлоатация ще продължи четири седмици.
Демонстрациите на Volta Zero са започнали от Югоизточен
Париж, където логистичната компания Swoopin го използва
като част от автопарка си нулеви емисии – електрически ванове, автомобили и велосипеди.
Съгласно действащото законодателство, автомобилите за
работа с двигатели с вътрешно горене ще бъдат забранени в
части на Париж от 2024 г., а всички френски градове с над 150
000 жители въвеждат зони с ниски емисии. Главният изпълнителен директор на Volta Trucks Роб Фаулър подчертава, че Volta
Zero би могъл да е убедително решение по пътя към транспорт
с нулеви емисии.

Испанският бранд е донесъл на IVECO богато наследство от иновации, страст и
сила и високи производствени постижения на заводите
в Мадрид и Валядолид. Историческата испанска марка
Pegaso е основана от Empresa
Nacional de Autocamiones
(ENASA) през 1947 г., приемайки името на крилатия кон
от гръцката митология. Производствената линия на компанията е в
бившата фабрика на Hispano Suiza в Барселона до 1955 г., след което се премества в Мадрид. Там камионите на IVECO се произвеждат
и до днес. Първите два модела камиони – Pegaso I и Pegaso II, наследяват модерната плоска кабина на Hispano Suiza 66-D, която става
толкова популярна, че в продължение на много години камионите с
такава кабина се наричат камион тип Пегасо. Още от самото начало камионите Pegaso се открояват с изключителните си производителност и икономия на гориво.
Пионерският дух на Pegaso проличава, когато компанията проектира и произвежда първия си прототип на електрически камион
още през 1952 г. Той може да бъде зареден само за 5 часа и има пробег от 75 км. Pegaso прави впечатление на автомобилното изложение в Барселона през 1989 г., когато представя първия концептуален камион в европейската индустрия. В SOLO 500 има много технологии, на които се радваме днес, като GPS, камери за обратно виждане, радар за близост и други системи, предназначени да помагат на водачите. Първата фаза на строителството на завода Pegaso
Madrid е завършена през 1955 г. Съоръжението непрекъснато се е
развивало и днес е една от най-модерните фабрики в света.
През 1957 г. Pegaso придобива производителя SAVA, който произвежда лекотоварни и средни автомобили във фабриката си във
Валядолид. През 1990 г. това съоръжение приютява производствената линия на IVECO Daily. Там се произвеждат шаси-кабината
Daily, моделът Daily Hi-Matic, както и кабини за камиони за завода на
IVECO в Мадрид. С леките си автомобили пък Pegaso е сред марките, които могат да се похвалят, че са се състезавали в GP на Монако (1952), 24 часа на Льо Ман (1953) и Carrera Panamericana (1954).
Съвместно с IVECO компанията участва в ETRC през 1989 и 1990 г.,
като има 4 поредни победи на пистата Харама. Няколко са участията и в рали Париж – Дакар.

СТЕМАР
ЛОГИСТИКС
Официален представител на

тел.: 0889 21 77 69
и 0887 46 77 55
e-mail: autoclimaticbg@abv.bg
www.stemarlogistics.com
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Girteka поръча 2000 камиона Volvo
Girteka Logistics, една от водещите европейски логистични компании, реши да
инвестира в 2000 броя от последното поколение камиони Volvo FH. Подобрената безопасност, повишеният комфорт за
водача и намаленият разход на гориво са
сред очакваните ползи при това солидно
обновяване на автопарка.
Girteka Logistics, базирана в Литва, има
15 000 шофьори на камиони и 8000 камиона и е създала обширна мрежа в Европа
и Русия.
Осигуряването на висококачествено
обслужване при курсове на дълги разстояния, горивна ефективност, безопасност и
комфорт за водача са основни приоритети
за Girteka Logistics и основните причини за
решението да инвестира в 2000 нови камиона Volvo FH.
Volvo Trucks пусна през миналата година изцяло нова гама тежкотоварни камиони, включително флагмана за превози
на дълги разстояния – Volvo FH. Сред ак-

туализациите му са нов интерфейс за водача, опционални адаптивни дълги фарове за повишена безопасност и подобрена
горивна ефективност.
В допълнение I-Save версията на Volvo
FH съчетава икономичен двигател и усъвършенствани функции за пестене на гориво, позволявайки на последната версия
I-Save да намали разходите за гориво с до
10 процента. От 2000 поръчани нови камиона от Girteka, голяма част ще бъдат I-Save.

Нови мостове на SAF за нисковози
В съответствие
с желанието на
множество клиенти и за да допълни продуктовата
си програма, от
SAF-HOLLAND са
разработени нови
версии мостове.
Те са насочени основно към производителитe на ремаркета за специализирани приложения,
каквито са тези с ниско разположени платформи.
Двата нови модела с означение ZZL113020 и ZZL11-3720 са с принудително завиване, във версии за колела 17.5“ и 19.5“ и са

с барабанни спирачки, съответно SNK 300x200 и
SNK 367x200. Товароносимостта на ZZL11-3020
и ZZL11-3720 е 11
тона при сдвоени
колела. Те допълват гамата на SAFHOLLAND от незавиващи и самозавиващи мостове със същата товароносимост.
Пускането на двата нови модела мостове с барабанни спирачки за 17.5“ и 19.5“
допълва гамата, която вече включва модели с товароносимост 9, 10, 11 и 12 тона.

Bosch отчита
положителни резултати
През 2020 г. групата Bosch постигна положителен резултат въпреки кризата с коронавируса и спада в автомобилното производство. В действителност доставчикът на технологии и услуги се е представил по-добре от първоначалните очаквания. По предварителни данни печалбата преди лихви
и данъци (EBIT) възлиза на близо 1,9
милиарда евро, като маржът на EBIT е
около 2,5%. След коригиране на разходите за преструктуриране очакваната печалба е приблизително 3,3 милиарда евро – марж от около 4,5%. Приходите от продажби са 71,6 милиарда
евро: годишен спад от 4,4% след корекция на ефекта от курсовите разлики.
След като продажбите на Bosch
спаднаха рязко вследствие на пролетния локдаун, обхванал много държави
и индустрии, през втората половина
на 2020 г. се наблюдаваше значително възстановяне. „Много сме доволни
от развитието на бизнеса през 2020 г.
въпреки кризата“, заяви проф. Щефан
Азенкершбаумер, финансов директор
и заместник-председател на Управителния съвет. Bosch генерира свободен паричен поток от около 5 милиарда евро – най-високата цифра в историята на компанията, която осигури достатъчно финансова свобода на
действие в кризата. С дял на инвестиционните разходи от около 5%, компанията успя да спести около един милиард евро финансови средства в сравнение с предходната година.
От Bosch очакват глобалната икономика да се възстановява бавно през
2021 г. След свиването с около 4,5%
през миналата година за тази година
компанията предвижда ръст от малко
под 4%.
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Scania 540 S спечели още един
престижен сравнителен тест
Scania 540 S спечели сравнителния тест European Truck Challenge проведен в Германия. Така през миналата
есен флагманският модел на шведската марка стана победител в две престижни надпревари, след като спечели
и проведения също в Германия паралелен тест 1000 Points Test.
Обширен материал за 1000 Punkte
Test (1000 Points Test) бе публикуван в
броя на списание КАМИОНИ от февруари 2021 г. И в двата теста влекачът
Scania 540 S се изправя срещу водещите модели на конкурентни марки и
ги печели със сериозна преднина.
Спечелването на тези сравнителни
тестове е още едно доказателство за
водещата позиция на Scania в индустрията, казва Стефан Дорски, старши вицепрезидент и ръководител на
Scania Trucks.
1000 Points и ETC са сред най-утвърдените сравнителни тестове за тежки камиони в света. Те се организират
от специализирани немски списания с
участието на журналисти от други държави. Оценяват се кабината – работната среда на водача, комфорт на съня,

нивата на шум, поведението на пътя,
превключването на предавките, обслужването… В рамките на тестовете камионите изминават повече от 300
км по различни видове обществени пътища. Калибрирано оборудване за измерване на горивото отчита реалния
разход на гориво с най-висока точност.
„Получаваме най-високата обща
оценка и в двата теста, но лично аз съм
най-горд от факта, че нашият камион
има най-нисък разход на гориво, като
в същото време предлага най-високата средна скорост“ – казва още Дорски. – „Това подчертава характерната
за Scania транспортна ефективност. От
нея ще се възползват не само нашите
клиенти. Тя е и съществен принос – тук
и сега – в борбата срещу климатичните промени от CO2 емисиите.“

Mercedes-Benz Intouro е
Автобус на годината в Испания

Новият Mercedes-Benz Intouro задава стандарти за гъвкавост, ефективност и безопасност. Това бе потвърдено от експертно испанско жури, съставено от представители на 37 известни испански автобусни компании. Специалистите са избрали Mercedes-Benz Intouro за
„Туристически автобус на годината“ в Испания.
Гласуването е организирано от испанската издателска компания Grupo Editorial Editec.
Победата на Intouro следва успехите на неговите колеги от марката – в предходните години електрическият градски автобус eCitaro и туристическият Tourismo също печелят награда.
Гласувайки за Intouro, автобусните компании избират автобус, който вдига летвата в
междуградските и екскурзионни пътувания
на по-високо ниво. Чистокръвният MercedesBenz е един от технологичните лидери в своя
сегмент. Нововъведенията включват иновативни компоненти в климатичната система и шофьорската кабина, уникалната предлагана като
опция по избор система за помощ при аварийно спиране Active Brake Assist 5 с разпознаване
на пешеходци, както и Sideguard Assist – асистент при извършване на завои.
В същото време, с модулната си концепция
за оборудване, универсалният автобус може
да бъде съобразен с конкретните нужди в различните области на приложение. Гамата е достатъчно обширна. Intouro се предлага като класически двуосен автобус в две дължини: 12,18
м и 13,09 м. Вече са анонсирани и лесният за
управление компактен автобус с дължина 10,75
м, плюс впечатляващ триосен автобус с дължина 14,88 метра. Mercedes-Benz представи изцяло преработеното Intouro миналата есен.

30 млн. лв. помощи за автобусни превозвачи
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията e изплатило 29 119
637 лв. за подпомагане на автобусните превозвачи,
за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
До крайния срок за кандидатстване са били подадени 639 заявления от транспортни фирми. МТИТС е
извършило оценка за административно съответствие и допустимост, като е одобрило за финансиране 580 автобусни превозвачи, с които са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. През миналата година 193 млн. лв.
от Оперативна програма Транспорт и транспортна
инфраструктура бяха пренасочени към Оперативна
програма Иновации и конкурентоспособност за подпомагане на микро, малки и средни предприятия.
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Министърът на транспорта поиска
ЕК да защити транспортния трафик
Министър Росен Желязков призова ЕК за защита на транспортния
трафик и нормалното функциониране на „зелените коридори“ в Европа.
Призовавам за спешна защита на свободния транспортен трафик и за запазване на нормалното
функциониране на „зелените коридори, казва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков
в писмо до еврокомисаря по транспорт Адина Валеан.
Поводът за писмото е информация за едностранно прилагани мерки и ограничения спрямо водачите на превозни средства, наложени от държави членки. Те водят до трудности при
извършването на автомобилен превоз на стоки в целия Европейски съюз. В резултат на това пред транспортните компании
възникват проблеми при опитите им да продължат нормално
дейността си поради затрудненото преминаване през важни
търговски пътища в Европа.
„Силно съм убеден, че мерките следва да останат пропорционални и координирани, за да се избегне прекъсването на
транспортните потоци. Освен това продължаването на прилагане на решителни координирани действия с цел осигуряване
на свободен транспортен трафик, значително ще намали вредното въздействие върху европейския автомобилен транспортен сектор и европейската икономика“, отбелязва още министър Желязков.
В писмото до еврокомисаря по транспорт се посочва още, че
свободното движение на водачите е необходимо, за да се запази непрекъснатостта на товарния трафик. Без предприемане на бързи и адекватни действия на равнище ЕС за решаване
на изложените проблеми, се връщаме крачка назад към пандемичните условия от месец март 2020 г., допълва министърът.

Ердоган тества автономния Atak Electric

Турският президент Реджеп Ердоган лично e разгледал и
тествал автономния електрически автобус Atak Electric, разработен от Karsan съвместно с базираната в Калифорния технологична компания ADASTEC. Atak Electric е първият в сегмента си автономен електрически автобус от ниво 4. Това е 100%
електрически самоуправляващ се автобус, подходящ за магистралите и улиците на Европа и САЩ.
В президентския комплекс на Ердоган по повода се е провело тържествено събитие. Президентът Ердоган е направил
една обиколка в самоуправляващия се автобус.
Първият автономен автобус от ниво 4 в 8-метровия сегмент
Autonomous Atak Electric е създаден на базата на Atak Electric,
100% електрически автобус на Karsan. Тестовете, симулациите на шофиране и валидирането на качеството са завършени за
една година и автобусът вече е готов за серийно производство.
Моделът е захранван е от батерии с 220 кВтч. Силовата линия
идва от BMW. Електродвигателят е с мощност 230 кВт и въртящ
момент от 2500 Нм. С пробег с едно зареждане от 300 км дългият 8,3 метра Atak Electric може да превозва до 52 пътници.

Професионални диагностични решения
и станции за климатични системи

Krone Trusted е новата марка
резервни части
Новата марка резервни части Krone Trusted
предлага тествани маркови
резервни части
в цяла Европа,
които могат да
бъдат до 50 процента по-евтини от оригиналната резервна част. Понастоящем асортиментът, който
Krone ще разширява непрекъснато, варира от ABS сензори до спирачни барабани и части за въздушно окачване до дискови спирачни накладки.
Също така в асортимента са включени различни марки оси като BPW, Jost, Sauer и Schmitz Cargobull. Krone
Trusted предлага дванадесетмесечна гаранция за всички резервни части.
С новата оферта на Krone Trusted разходите за резервни части могат да бъдат значително намалени, което има траен положителен ефект върху рентабилността
на транспортните компании. Krone Trusted не се предлага само за превозните средства на Krone.
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Дискордиа вече с 1000
професионални шофьори
Новият професионален
водач на компанията е бивш
IT специалист.
Дискордиа,
една от найиновативните
и бързо развиващи се транспортно-логистични компании в Европа, посрещна в екипа си шофьор №1000. Новото попълнение е 38-годишният Илиян Илчев, който е
бил IT специалист, преди да стане професионален водач. Интересът му към шофьорската професия се поражда благодарение на любовта му към пътешествията
и историите на негови приятели, работещи в тази сфера. Преди първия си курс Илиян получи специален плакет от ръководството на компанията.
Назначаването на шофьор №1000 е поредното голямо постижение за Дискордиа. През изминалата година
компанията успя да увеличи флотилията си до 700 камиона и да продължи да оперира успешно въпреки предизвикателствата, причинени от пандемията. Целта на
Дискордиа за 2021 г. е да продължава да разраства автопарка си, но и да разширява екипа си, като планът за
тази година е да достигне до 1650 служители.

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

Товарни автомобили

Thermo King и Mercedes-Benz
правят фармацевтичен eSprinter

Лекотоварни
автомобили и ванове
Ремонт, замяна и сервизиране на следните агрегати:
●М
 еханични трансмисии и
●П
 ТО
превключващи механизми
● К ормилни кутии
●А
 втоматизирани трансмисии и
● К ормилни помпи, валове и
управляващи блокове
цилиндри
●А
 втоматични трансмисии,
●М
 остове и диференциали
охладители на маслото и
●Р
 етардери / Интардери
контролни блокове
●Х
 идродинамични преобра●Р
 азпределителни предавки
зуватели на въртящия момент /
●Ъ
 глови трансмисии
Конвертори /

Thermo King обяви сътрудничеството с MercedesBenz AG за създаване на напълно електрически, хладилен прототип на eSprinter, предназначен за локална
доставка на фармацевтични продукти и лекарства в последната миля.
Прототипът на Mercedes-Benz eSprinter Pharma
включва изцяло електрическия хладилен агрегат E-200,
захранен от нова литиево-йонна батерия от Thermo
King. В комбинация E-200 и модерната литиево-йонна
батерия осигуряват независим и постоянен капацитет
и непрекъсната „студена верига“ дори когато водачът
спира за доставка или пауза.
Прототипът е преминал през първите етапи на тестване успешно. За четири седмици превозното средство
е изминало повече от 2000 км, поддържайки нужната
температурата в товарното отделение и успешно е доставял фармацевтични продукти до аптеки във и около
града. По-нататъшните тестове се планират през 2021 г.

Нашите агрегати и резервни части се влагат в:
DAF, Bmc, Ford, IVECO, Renault, Scania, Hyundai, Hino, Isuzu, Kamaz, MAN, Nissan,
MAZ, Volvo Trucks, VW, Mercedes-Benz, Opel, Otokar, Rvi, Foton, Ginaf, Tata Motors,
Daimler Chrysler, Mitsubishi Fuso, Ashok Leyland, Asia Motor Works, Beiben, C&C,
Camc, Cnhtc, Dfl, Faw, Force Motors, North Benz, Shanghai Huizong, Dongfeng,
Golden Dragon, Jmcg, Vauxhall, Zna (Zhengzhou Nissan Automobile) и други.

Клиентите ни ползват следните предимства:
°
°

°
°
°

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

Аутомотив Текнолъджи
Солушън
София, ул. Андрей Германов 11
тел.: +359 2 4390880
www.ats-world.com
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20 нови Mercedes-Benz
Sprinter за Виденов груп

Един от най-големите производители на мебели и обзавеждане в
България – Виденов груп, увеличи автопарка си с 20 нови шаси-кабини
Mercedes-Benz Sprinter

Д
ABSTRACT IN ENGLISH

20 New Mercedes-Benz
Sprinter for Videnov
Group
One of the largest manufacturers of furniture and furnishings
in Bulgaria - Videnov Group,
has increased its fleet by 20
new Mercedes-Benz Sprinter
chassis cabs.

март 2021

оставените от Силвър Стар, официален
представител на марката за България,
лекотоварни автомобили се задвижват от
6-цилиндровия V-образен двигател с максимална мощност 190 к.с. и максимален въртящ момент 440 Нм. Предавателната кутия е 7-степенна
автоматична. Автомобилите са с 5,5 тона брутно
тегло (опционално има възможност за регистрация до 3,5 т допустима максимална маса). Задните колела са задвижващи и сдвоени.
Надстройката е бордова, с брезент и с габаритна дължина 5 метра. Специалното изпълнение е съобразено със специфичните логистични
изисквания на мебелната компания.
От Виденов груп посочват, че социалното и
икономическото развитие, урбанизацията и ръстът на онлайн търговията бързо променят операциите на търговците на мебели. Нарастващият
брой логистични задачи изисква те да бъдат посрещнати още по-бързо и по-ефективно. Затова
през миналата година компанията взема решението на разширят автопарка си.

Mercedes-Benz Sprinter е категоричният избор на Виденов груп за обслужване на доставките заради надеждността, рентабилността и доказаното качество на модела при покриването на
всички транспортни нужди. Месечно Мебели Виденов доставят над 30 000 продукта чрез собствена логистична мрежа на територията на България, Гърция и Румъния. А годишният пробег на
автомобилите, част от автопарка им, надхвърля
4 милиона километра.
Последната генерация на Sprinter се отличава
с дигитална свързаност чрез инфотеймънт системата MBUX, позволявайки на клиентите да се
възползват от безпроблемна интеграция със съществуващите приложения на телефона на водача. Днес Sprinter се предлага в повече от 1000
различни варианта, като се вземат предвид конструкцията, концепциите за задвижване, дизайнът на кабината, дължините на автомобила, товароносимостта, височините на товарния отсек
и вариантите на оборудването. K
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CARRIER БЪЛГАРИЯ ви запознава
с царя в категорията Direct Drive –
Негово Величество Pulsor

Постоянно ниска
температура през целия ден

Нашият доволен клиент
Aladdin Foods БГ

Издръжлив като скала, сигурен като планина, постоянен като река. Всички тези атрибути с право
принадлежат на хладилния агрегат Pulsor. Ако искате безопасност в хладилния транспорт, не се
колебайте, агрегатите Pulsor са вашето решение
ПОТРЕБНОСТ
ОТ ГОЛЯМА МОЩНОСТ...

…И ДОРИ ПРИ ПРАЗЕН ХОД

Със своя капацитет и несравнима мощност,
Pulsor надминава всички. Зад новата ни серия
Pulsor стои иноваторската технология E-Drive.
Чрез премахване на механичните трансмисии,
използвани при задвижваните с ремъци системи, E-Drive преобразува мощността на двигателя в електричество. Това уникално и патентовано решение вече се предлага за първи път при
ванове. С своя уникален компресор логиката на
микропроцесора на Pulsor гарантира, че компресорът винаги ще работи в работната си зона, за
да се намали рискът от повреди и разходите за
поддръжка.

Конвенционалните хладилни агрегати зависят от оборотите на двигателя и достигат оптималната си мощност при 2400 об./мин. Но по време на доставки из града Вашият ван работи през
90% от времето при ниска скорост (под 2400 об./
мин.). Това влошава охлаждащата мощност и затруднява още повече поддържането на подходящата температура за Вашите стоки. Поддържането на постоянно ниска температура по време на интензивния Ви график за доставки е едно
ежедневно предизвикателство. Когато избирате
хладилен агрегат, трябва да бъдете уверени, че
той ще Ви помага да доставяте стоките до клиентите в перфектно състояние, всеки път.

Действа бързо, с бързо предварително охлаждане. С Pulsor достигането на зададената
температура е 2 пъти по-бързо в сравнение с
конвенционалната технология, което води и до
20% намаление на разхода на гориво по време
на охлаждането. Най-важното: бързо възстановяване на температурата след отваряне на вратите.
Удоволствието, което ще ви достави този агрегат, не се купува с пари. Уверете се, че качеството няма цена. Не забравяйте, че с Carrier никога не губите, а само печелите. K

Чести спирания, многобройни отваряния на
вратите, претоварен трафик, стоки, изискващи
различни температури, и чувствителни продукти
– хладилната верига се поддържа трудно. За да
запази точната подходяща температура Вашият
хладилен агрегат трябва да осигурява бързо охлаждане и голяма мощност във всеки момент.

БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ
Контакти Carrier България
United Technologies
Управител:
Марян Янков:
GSM: +359 87 705 7496
Мениджър продажби: Иван Иванов
GSM: +359 87 705 7797
Имейл адрес: iivanov@maniservice.com
Мениджър продажби: Александър
Стояновски: GSM: +359 87 705 2348
Имейл адрес: info-bg@maniservice.com
Facebook: Carrier Transicold Bulgaria
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Actros F. Решението на MercedesBenz Trucks за флийт клиенти

Нова кабина, класически стъклени огледала и класическо контролно табло. Новият Actros F е
проектиран за функционалност и ефективност и вече се предлага в България

ABSTRACT IN ENGLISH

Actros F. Mercedes-Benz
Trucks solution for fleets
The new Actros F is an entry route to the world of Mercedes-Benz trucks and is particularly aimed at those customers looking for a functional truck but who do not necessarily need every innovation of
the latest Actros generation.
New cab, classic glass outside
mirrors and Classic Cockpit:
the new Actros F is designed
for functionality and efficiency.
Actros F is now available for order in Bulgaria. Manufacturing
starts in April 2021 and Silver
Star will offer demo trucks for
testing.

март 2021

Н

езависимо дали става въпрос за ефективност, безопасност или комфорт, MercedesBenz Actros задава посоката на развитие
при товарните автомобили от 1996 г. Последното му поколение наложи нови стандарти с множеството си иновации и неслучайно беше избран
за Камион на 2020 година.
А сега новият Actros F е специално предназначен за клиенти, които търсят функционален товарен автомобил без задължителното наличие на
всяка една от иновациите на последната генерация на Actros. Тези клиенти търсят товарен автомобил с атрактивно съотношение цена-производителност и автентичното ДНК на камионите
Mercedes-Benz. С други думи: автомобил, който
въплъщава водещите предимства на MercedesBenz като високо качество, надеждност, ефективност, функционалност, безопасност и дългосрочна полезност.
С Actros F към портфолиото на MercedesBenz Trucks се прибавя нова версия на кабината. Новоразработената кабина във варианти
StreamSpace или BigSpace е с широчина 2,5 ме-

тра и тунел над двигателя с височина 120 мм. Кабината предлага изключителен простор за своя
клас, като същевременно улеснява водача с ниска височина на качване и слизане, посредством
използването на само три стъпала. По този начин Actros F предлага оптимални обем, височина и широчина на кабината, съобразени с нуждите на флийт клиентите, без да се прави компромис с сигурността и качеството.

Утвърдена комбинация от
силови агрегати и системи
Моделът се предлага в общо 17 различни модификации на влекач и шаси-кабина с варианти
на задвижването 4х2, 6х2 и 6х4. Освен двата редови 6-цилиндрови двигателя ОМ470 и ОМ471
с общо десет нива на предлаганата мощност на
разположение са и също така и добре познатите предавателни кутии Mercedes PowerShift 3 със
всички възможни комбинации на оси и диференциали.

НОВО В BG » ACTROS F. РЕШЕНИЕТО НА MERCEDES-BENZ TRUCKS ЗА ФЛИЙТ КЛИЕНТИ

Всичко типично
за един Actros
Новият Actros F стандартно е оборудван с класическото контролно табло, както и с конвенционални стъклени огледала. В комбинация с на-

вигационна система и някои други опционални
оборудвания, може да се добави и новият, 10-инчов централен дисплей Multimedia Cockpit, познат ни от последната генерация на Actros.
Новият активен автопилот Predictive Powertrain
Control е друга опция, която посредством из-

Лесен достъп до кабината
с ниска височина на
качване и слизане само по
три стъпала
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Actros F се предлага серийно със системите Lane Keeping Assist (система за поддържане лентата на движение) и петото
поколение на Active Brake Assist – системата, която може да предотврати инцидент с движещи се и неподвижни обекти,
като при необходимост задейства пълно спиране на композицията
Кабини

StreamSpace L-cab (BigSpace като опция)

Външна широчина

2,50 м

Тунел над
двигателя

120 мм

Вътрешна височина

1,85 м

Вариант
на модела

963 LHD
(17 различни
опции)

Колесни конфигурации
Двигатели
Новоразработена кабина във варианти
StreamSpace или BigSpace с широчина 2,5
метра и тунел над двигателя с височина 120 мм

Новият Actros F
стандартно е оборудван
с класическото
контролно табло, както
и с конвенционални
странични огледала за
обратно виждане

Допустимо бруто тегло
на превозното средство

ползването на сателитно позициониране и дигитални пътни карти прецизно управлява стратегията за ускоряване, забавяне, превключване на
предавките, използване на функцията Ecoroll и
т.н. в зависимост от топографията, ограниченията на скоростта, навлизането в завои, приближаването на кръстовища и кръгови движения.
По този начин тя допринася за по-висока ефективност и допълнително намаляване на разхода

4x2, 6x2, 6x4
OM 470: 326 к.с., 360 к.с., 394 к.с., 428 к.с., 455 к.с.
OM 471: 421 к.с., 449 к.с., 476 к.с., 510 к.с., 530 к.с.
18 т, 20 т,
25 т, 26 т

Боядисване

По заявка
на клиента

на гориво. Системата е активна при скорости на
движение над 15 км/ч, което я прави изключително ефективна и в междуградски условия на движение.
Във всички държави в ЕС Actros F се предлага
серийно със системите Lane Keeping Assist (система за поддържане лентата на движение) и петата генерация на Active Brake Assist – системата,
която може да предотврати инцидент с движещи
се и неподвижни обекти, като при необходимост
задейства пълно спиране на композицията. При
скорости на движение до 50 км/ч Active Brake
Assist разпознава и движещи се пешеходци. При
желание новият Actros F може да се оборудва и
със системата Sideguard Assist, която при завиване надясно следи за велосипедисти, пешеходци, пътни знаци и други препятствия по цялата дължина на композицията, като също може да
инициира пълно спиране.
Утвърдените агрегати на Mercedes-Benz, в
комбинация с единствените по рода си системи
за управление и сигурност, заедно със системата за управление на автопарка FleetBoard и гъвкавите сервизни договори осигуряват необходимото конкурентно предимство за всички флийт
клиенти, доверили се на Actros F.
Производството на Actros F започва от месец
април 2021 и в Силвър Стар ще бъдат на разположение демонстрационни автомобили. K
Снежина БАДЖЕВА
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Ford Trucks започва
агресивно 2021 г.

Лимитирана серия от 250 броя F-MAX Blackline; ConnecTruck и My Ford Trucks – следващо
поколение приложения, F-MAX L с по-дълга база и 1350 л резервоар, стандартно оборудване
на всички варианти F-MAX с Режим Eco +… и 9-степенна автоматизирана предавателна кутия ZF
EcoTronic за моделите с 9-литровия двигател на Ford Trucks. Това е част от списъка с нови продукти,
технологии и функции, на които производителят залага за по-успешна година

П

о традиция при сериите Limited Edition всеки от 250-те влекача F-MAX Blackline ще
носи специален сериен номер и емблемата Blackline Series. Влекачът копира спортното излъчване на FORD GT. Във външното
оформление преобладава специален сребрист
цвят moondust, съчетан с черно и контрастиращи сини ивици. Изцяло в черно са и LED фаровете, маската, козирката над предното стъкло, капаците на огледалата и стоманените колела. Не
по-малко внимание е отделено и на интериора:
седалки, тапицирани в черно с две сини ленти в
центъра, детайли по шевовете на седалката и на
кожената обшивка на кормилото, просторни от-

деления за съхранение на предмети над главата. Черни дизайнерски детайли характеризират
и зоната край леглото и мястото за съхранение
на багаж под него.

F-MAX L
Новият член на семейството F-MAX е насочен на МАКС към работещите главно на дълги
разстояния: междуосие, увеличено на 3750 мм
(вместо 3600), и резервоари за гориво с капацитет 1350 л – запас, който може да стигне и за 5000
километра пробег. Естествено, клиентите могат
да изберат и варианта с 1050 литра.
март 2021
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Деветстепенният
автоматизиран
предавателен
механизъм ZF EcoTronic
предлага комфорт
при управлението на
камионите и намалява
разхода на гориво

Режимът Eco+ пести гориво

„Целта ни е с всеки
нов продукт, който
разработваме, да помогнем
на нашите клиенти
да печелят повече“,
казва Серхан Турфан,
вицепрезидент на Ford
Trucks

За да помогнe на клиентите да използват найефективно горивото, Ford Trucks е въвел от началото на годината режима „Eco+“ като стандарт за
всички варианти на F-MAX. Когато той е активиран, системата позволява да се подобри с до 5%
горивната ефективност, като извършва система
от действия, намаляващи разхода на гориво:
Функцията Max Cruise задава най-ефективната скорост на автомобила според пътните условия и топографията, идентифицирани с помощта на GPS данни. Активира се и Eco Roll, кое-

то позволява оптимално ускорение при движение надолу, така че при изкачване транспортното средство да изминава максималното разстояние с минимален разход на гориво. При включен
режим Eco+ мощността на двигателя е ограничена до 450 к.с., а скоростта – до 85 км/ч. Ако двигателят работи на празен ход повече от 5 минути,
системата го изключва автоматично, за да пести
гориво. Това е особено полезно, когато се чака на
митница или за товарене. За икономия в режим
Eco+ се деактивира и функцията kickdown (водачът включва по-ниски предавки).
Собствениците на автопаркове могат да наблюдават и контролират тези функции дистанционно с помощта на мобилното приложение My
Ford Trucks.

С нови функции ConnecTruck
улеснява шофьори и
мениджъри
Функции като GPS-базиран круиз контрол и
мултимедийна система облекчават работата на
шофьорите и мениджърите на автопарка. С добавените възможности за дистанционно управление потребителите на приложението My Ford
Trucks вече могат да управляват от разстояние
автомобилите си при още по-високо ниво на
комфорт за водачите.
Онлайн порталът ConnecTruckGlobal.com е
разширен с нови функции, особено за флоти.
Сега мениджърите на автопарка могат да проследяват своите превозни средства от настолен
компютър или таблет, с допълнителни функции
към мобилното приложение. С няколко кликвания шофьорите и мениджърите на автопарка получават достъп до данни за превозното средство
от минал период и информация за маршрута.

март 2021
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С автоматизирана кутия
ZF EcoTronic е по-удобно

ните да се придвижват по-бързо в ситуации, когато и секундите са от значение.

9-степенната автоматизирана предавателна кутия ZF EcoTronic отговаря на очакванията
и предпочитанията, като предлага значителен
комфорт при шофиране, особено в интензивно
градско шофиране. Освен това тя намалява разхода на гориво и общите разходи за притежание.
Много по-удобно е управлението на леки самосвални надстройки и на камиони с 330 к.с. Като
премахва ръчното превключване на предавките,
ZF EcoTronic помага на автомобили като пожар-

Задeн управляем мост
подобрява маневреността
От Ford Trucks са разработили нов, управляем заден мост за автомобилите 6х2. Новият мост
намалява с 9 на сто радиуса на завой и така повишава маневреността и прави по-удобно кормуването в градски условия, особено там, където
пространството не достига. K
Радослав ГЕШОВ

Ляво – Седалки, тапицирани
в черно със сини ивици и
детайли на шевовете, за
серията F-MAX Blackline
Дясно – Новият F-MAX L
е създаден за превози на
дълги разстояния

• 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 март 2021 г.
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

март 2021
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Отчитане на пътни такси:
DKV BOX ITALIA – сертифициран
за италианските магистрали

DKV Euro Service започна пилотната фаза на своето
общоевропейско решение за таксуване – DKV BOX EUROPE

ABSTRACT IN ENGLISH

Toll settlement:
DKV BOX ITALIA
approved for
Italian motorways
DKV Euro Service is the first
certified provider outside Italy
to offer toll services there. DKV
BOX ITALIA is to be used for
toll settlement on Italian motorways for trucks and buses over
3.5 t.

Д

оставчикът на услуги за мобилност
DKV Euro Service е първият сертифициран доставчик извън Италия, който
предлага услуги за пътни такси в тази държава. След успешна пилотна фаза италианските магистрални оператори одобриха DKV BOX
ITALIA за отчитане на пътните такси по италианските магистрали за камиони и автобуси
с допустимо тегло над 3,5 т. Устройството за
пътни такси на DKV е готово за употреба и вече
може да бъде поръчано.
„Ние сме много доволни и благодарни, че можем да предложим на клиентите ни нашето първо собствено решение за пътни такси в Италия“,

казва Жером Льожьон, управляващ директор
Пътни такси в DKV Euro Service. „Това ни позволява да отговорим предимно на нуждите на националните превозвачи. DKV BOX ITALIA се основава на технологията и хардуера на норвежкия
доставчик NORBIT, в когото открихме много надежден и професионален партньор и се радваме за това.“ Специално маркираните тол-ленти
показват на водача в коя лента може да заплаща с DKV BOX ITALIA. В близко бъдеще оперативно съвместимото устройство DKV BOX EUROPE –
което в момента е в пилотна фаза – трябва също
да бъде одобрено за Италия и по този начин да
обхване таксуване на единадесет тол системи.

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

NORBIT ASA
NORBIT е глобален доставчик на технологии, специално разработени за внимателно подбрани
пазарни ниши. Бизнесът на компанията е структуриран така, че да отговаря на ключовите пазари: Oceans предлага индивидуални технологични решения за световния морски пазар, Intelligent
Traffic Systems (ITS) предлага свързващи решения за идентификация и проследяване на превозни средства, а Product Innovation and Realization (PIR) предлага изследователски и развойни услуги и договорно производство за ключови клиенти. Седалището на NORBIT е в Трондхайм, Норвегия. Компанията има производствени центрове в Селбу и Рьорос, Норвегия, и 14 офиса и дъщерни дружества по целия свят.

март 2021
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TGX Individual Lion S –
алфа лъвът на MAN

С малки стъпки, но редовно. Това е стратегията на MAN Truck and Bus през последната година –
първо представи серията TGX, после постепенно допълни цялата гама нови модели. И сега, точно
една година след обявяването на новата си гама в Билбао, мюнхенският производител направи още
една силна заявка – разбули суперлуксозен модел от най-висок клас – MAN TGX Individual Lion S

I
Видео от
представянето
на MAN TGX
Lion S

март 2021

ndividual Lion S е най-високият клас на MAN
TGX. Визуални ефекти с отблясъци на въглерод
и червените цветови акценти подчертават индивидуалния дизайн на новата серия. Моделите от индивидуализираната серия на MAN осигуряват уникално ниво на комфорт в шофьорската
кабина. MAN TGX Individual Lion S ще се предлага с двигатели с възможно най-високите степени на мощност от 510 до 640 к.с. Накратко, MAN
Individual Lion S излъчва лукс и ексклузивност.
Разбулването беше в стила на днешното пандемично време – Гьоран Ниберг, член на Управителния съвет, отговарящ за продажбите и маркетинга в MAN Truck & Bus SE, развълнувано представи модела от най-висок клас чрез видео в

YouTube: „Първия път, когато разгледах този камион, наистина настръхнах. Този камион наистина е красота!“

Уникален отвън
MAN TGX Individual LION S е проектиран съвместно от дизайнерския отдел на MAN и специалистите по спецификации в MAN Individual. Влекачът веднага хваща окото с въглеродните визуални ефекти върху бронята и огледалата, както
и с разнообразието от червени акценти, които
подчертават дизайна на новото поколение MAN
Truck. Класният стайлинг на предната част с черната визия с хромирани решетки, подчертани в

ПРЕМИЕРА » TGX INDIVIDUAL LION S – АЛФА ЛЪВЪТ НА MAN

Покритието на седалките е от естествена кожа Alcantara с
червени диамантени шевове

До 1400 литра допълнително пространство за съхранение
на задната стена на кабината, както и възможност за
монтиране на микровълнова печка и кафе машина

Червеният декоративен шев на многофункционалния кожен
волан подчертава спортния характер на MAN TGX Individual Lion S
червено, LED светлините, предните и страничните решетки от неръждаема стомана, черните
облицовки на колелата и ексклузивният сенник
MAN Individual правят завършен и привлекателен
външния вид.

Луксозен и комфортен отвътре
Интериорният дизайн обаче по никакъв начин
не е засенчен от ексклузивността на външния дизайн. Червеният декоративен шев на многофункционалния кожен волан подчертава спортния характер на MAN TGX Individual Lion S. Покритието на седалките е от естествена кожа Alcantara с
червени диамантени шевове, с подлакътници и
вложки. Червен лъв привлича вниманието в горната част на седалката. Надписът Lion S украсява хромираните лайстни на вратите, а червените предпазни колани засилват цялостното динамично впечатление, което създава камионът.
Стандартният пакет за комфорт на водача
със своите първокласни седалки, широк диапазон на регулиране на волана и изцяло дигитални 12,3-инчови дисплеи гарантира, че работната среда в просторната кабина на Individual
Lion S ще бъде приятна. Многобройни асистиращи функции като Adaptive Cruise Control със

Stop & Go функция, прецизно управление с MAN
ComfortSteering, асистент за активно поддържане и връщане в лентата за движение (Lane Return
Assist), асистенти за смяна на лентата, за завой
или за дълги светлини са на линия, за да помогнат на водачите да изпълняват задълженията си
с лекота.

Има и много опции
Опционалните функции за комфорт на MAN
Individual включват до 1400 литра допълнително пространство за съхранение на задната стена на кабината, както и възможност за монтиране на кухненски модул с микровълнова печка и
кафе машина. Допълнителен 22-инчов телевизор на страничната стена над леглото ще информира и забавлява шофьорите по време на престоя им извън дома. С тези екстри приятните почивки са гарантирани.
Новият MAN TGX Lion S обаче не е само елегантен дизайн и първокласни функции. С мощност на двигателя от 510 до 640 к.с., той работи като голяма ловуваща котка и във всяко отношение ще бъде алфа лъв във всеки един автопарк. K
Снежина БАДЖЕВА

Влекачът веднага хваща
окото с въглеродните си
визуални ефекти върху
бронята и огледалата,
както и с разнообразието
от червени акценти във
външния вид

ABSTRACT IN ENGLISH

TGX Individual Lion S –
the MAN alpha lion
Exactly one year after the announcement of its new range
in Bilbao, MAN Truck and
Bus made another strong announcement – unveiling a super luxury model of the highest class – MAN TGX Individual Lion S. Impressive exterior and elegant and comfortable
interior MAN Individual Lion S
radiates luxury and exclusivity.
With an engine power of 510 to
640 hp, it runs like a big cat unleashed and, in every respect,
will prove itself to be the alpha
lion in any fleet.
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Новите Volvo FM и FMX
с екипажна кабина
)) Разработка,

базирана на стандарт
EN 1846 за превозни средства за пожарогасене и спасяване
)) Вътрешна височина на покрива от
160 см (отпред) и 161 см (отзад)
)) Вратите могат да се отварят под
ъгъл от 79 градуса (отпред) и 75 градуса (отзад)
)) Колесни комбинации: 4x2, 4x4
)) Опции за двигатели – Volvo D11 или
D13 (Евро-3, 5 и 6)
)) Изход за мощност – за до 2000 Нм

В началото на февруари Volvo Trucks допълни гамите си FM и FMX и те вече са на разположение за
използване и като превозни средства за спешна помощ с екипажна кабина с капацитет за до девет души

Н

овите варианти на двата модела, разработени в тясно сътрудничество между
експертите от компанията и службите за
спешна помощ, имат редица подобрения, специално проектирани за пожарни и спасителни
превозни средства.
Европейският пазар на пожарни коли и други спасителни превозни средства е с обем над
3000 бройки годишно. В допълнение към националните и международни разпоредби превозните средства трябва да бъдат адаптирани, за да
отговарят на специфичните изисквания на всяка
аварийна служба. Това включва високи стандарти за безопасност, надеждност и гъвкавост.
Екипажната кабина на новите Volvo FM и Volvo
FMX е за до девет души. Превозните средства са
проектирани да осигурят на всеки екип за спешна помощ възможно най-добрите условия, както и ефективна и безопасна работа в тежка среда. Тези нови камиони предлагат същите високи
стандарти за пасивна и активна безопасност, ергономичност и комфорт като останалите варианти на новите Volvo FM и Volvo FMX, пуснати на пазара през 2020 г.
Кабината е тествана за безопасност и се
предлага с уголемени прозорци, ниска линия
на вратите, големи огледала за обратно виждане и опция за до осем камери, осигуряващи цялостна видимост. В допълнение системата Volvo
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Dynamic Steering, предлагана като опция, улеснява маневрирането и подобрява както ергономичността, така и безопасността при шофиране.
Работното място на водача е оборудвано с новия интерфейс за водачите на Volvo Trucks, който
включва цифрови инструменти и волан с бутони
за управление, регулируем с функция за накланяне. Високият вътрешен покрив създава просторен
интериор с достатъчно място за придвижване.
Вратите имат голям ъгъл на отваряне, което улеснява влизането и излизането от кабината. Това се подкрепя от новоразработените осветени стъпала с противохлъзгащо се покритие и
ясно маркираната оранжева дръжка за захващане, ергономична и лесна за забелязване в различни условия. Интериорът на кабината предлага много отделения за съхранение на каски, ръкавици и друго необходимо оборудване.
Зад кабината шасито е изчистено, няма какво да се разглобява или премества. Резервоарите за гориво, шумозаглушителят и други големи
компоненти са разположени под кабината. Вътре
в кабината електрическите кабели и пневматичните маркучи са снабдени с лесно достъпни точки за свързване. Монтажът на седалките, пейките и предпазните колани е сертифициран от завода. K
Снежина БАДЖЕВА
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DAF обяви 19-тонен LF Electric

DAF Trucks представи LF Electric, 19-тонен напълно електрически камион с приложение в градската
дистрибуция. Модерното превозно средство предлага пробег до 280 километра с едно зареждане

D

AF работи усилено за електрически
задвижвания за автомобили за работа. Холандската компания е първият европейски производител на камиони,
който комерсиализира напълно електрически влекач: CF Electric (допустима максимална маса до 37 тона), главно за дистрибуция за супермаркети и за междуградски транспорт. Съвсем наскоро DAF разшири гамата си с 6x2 CF Electric с управляем
заден мост (до 29 тона), без емисии и подходящ например за събиране на отпадъци. Камионите от гамата на CF Electric вече
имат стотици хиляди километри, натрупани от профилирани клиенти, което подпомага развитието на технологията с електрическо задвижване на DAF.
LF Electric е най-новият продукт на DAF,
който e с напълно електрическо задвижване.

Редовни маршрути
Е-двигателят на новия LF Electric осигурява 250 кВт номинална мощност (пикова 370 кВт) и номинален въртящ момент от
1 200 Нм (пик от 3 700 Нм). Захранването
идва от литиево-желязно-фосфатен пакет
(LFP) батерии с бруто енергийно съдържание от 282 кВтч (ефективно 254 кВтч).
Това позволява на LF Electric обхват от не
по-малко от 280 „тихи“ километри с нулеви емисии, повече от достатъчно за нуждите на транспортните оператори за градска
дистрибуция.

Батерии от последно
поколение
DAF използва така наречените LFP батерии (Lithium Ferro Phosphate) за всичките си изцяло електрически превозни средства. Това са батерии от най-ново поколение, които не съдържат кобалт или магнезий, т.е. са по-добри за околната среда.
Освен това те са така пакетирани, че дават по-висока енергийна плътност на литър и осигурена най-висока степен на термална безопасност. Батериите LFP се доставят с 6-годишна гаранция, илюстрираща
увереността на DAF по отношение на тяхната производителност, надеждност и издръжливост.

Стандартно и бързо
зареждане
Специална характеристика на новия
DAF LF Electric е Combined Charging System
(комбинираната система за зареждане). Тя
позволява зареждането на камиона чрез
стандартната електрическа мрежа и е идеална опция, когато камионът се върне в базата си в края на деня. Чрез бавно зареждане (400V прав ток, 22 кВт, 3-фазен) батерията може да се зарежда от 20% до 80% за
6,5 часа. Пълното зареждане (0% до 100%)
отнема до 12 часа. Ако е налично специално оборудване (650V променлив ток, 150
кВт), бързото зареждане на батериите ще

отнеме само 60 минути от 20% до 80%, или
2 часа за пълно зареждане.

Наличен e-PTO
Като опция новият DAF LF Electric се
предлага с 400V e-PTO за захранване на
спомагателно оборудване, като например
електрическа охладителна инсталация или
електрохидравличен кран. Това елиминира
необходимостта от отделен генератор за
камиона за дистрибуция с нулеви емисии.
LF Electric първоначално се предлага като 19-тонен шаси-кабина с 2 колесни
бази – 5,3 или 5,85 метра. Камионът позволява надстройка с полезен товар от 11 700
килограма, което е достатъчно при повечето приложения за градско разпределение.

С ДНК-то на LF
Подразбира се, че LF Electric се възползва от същото отличително ДНК като своите „братя и сестри“ с двигатели с вътрешно горене. Подобно на всеки камион от гамата на LF, той предлага лесен достъп, отлична видимост и комфорт за водача, както и най-тесния радиус за завой в бранша,
съответно и маневреност. Това е идеален
камион за градската дистрибуция. DAF LF
Electric, разработен в тясно сътрудничество с Dana Inc, ще влезе в производство в
Leyland Trucks във Великобритания през
месец май. K
Снежина БАДЖЕВА
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Кризата сви европейския
пазар на нови камиони
Ако резултатите на европейския пазар на товарни автомобили през 2019 г. не радваха заради
отсъствието на ръст, как да определим публикуваните от ACEA за пандемичната 2020 г.?

Д

ори извеждането на Обединеното кралство от статистиката (страната е с найслабите резултати от всички големи европейски пазари) не променя неприятния факт:
новорегистрираните товарни автомобили в Ев-

ропа през миналата година са с поне една четвърт по-малко в сравнение с 2019 г.
При това процентното намаление се изразява
с двуцифрени числа и на най-големите пазари, и
в по-малките икономики.

Нови товарни автомобили над 3,5 тона, регистрирани в Европа през 2020 година
Над 3,5 т
2020/2019
5676 / 8082
7516 / 11 514
2055 / 3234,
74 779 / 98 399
561 / 428
3727 / 5022
493 / 1034
1936 / 2214
19 245 / 24 573
20 303* / 23 606
99 / 252
714 / 1107
4188* / 7345
991 / 1202
10 426 / 15 374
20 671 / 28 317
3585 / 4973
4112 / 6435
1943 / 3482
1323 / 2290
3275 / 5276
3430 / 4020
42 699 / 56 261
895 / 1472
7355 / 9852
5502 / 7308

Всичко ЕС
Исландия
Норвегия
Швейцария
Всичко EFTA
Великобритания
ЕС + EFTA
ЕС + EFTA + UK

Страна
Австрия
Белгия
България
Германия
Гърция
Дания
Естония
Ирландия
Испания
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Нидерландия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Унгария
Финландия
Франция
Хърватия
Чехия
Швеция

-29,8%
-34,7%
-36,5%
-24,0%
31,1%
-25,8%
-52,3%
-12,6%
-21,7%
-14,0%
-60,7%
-35,5%
-43,0%
-17,6%
-32,2%
-27,0%
-27,9%
-36,1%
-44,2%
-42,2%
-37,9%
-14,7%
-24,1%
-39,2%
-25,3%
-24,7%

Над 16 т
2020/2019
5467 / 7677
6125 / 9789
1978 / 3087
50 323 / 68 010
353 / 281
3290 / 4539
446 / 978
1587** / 1784
15 932 / 20 462
16 500* / 18 983
38 / 48
652 / 1043
4093* / 7196
795* / 1051
9111 / 13 805
18 289 / 25 418
3030 / 4197
3861/ 6142
1689 / 3157
1220 / 2129
2951 / 4759
2317 / 2911
36 737 / 49 519
695 / 1150
5913 / 8030
4960 / 6652

-28,8%
-37,4%
-35,9%
-26,0%
25,6%
-27,5%
-54,4%
-11,0%
-22,1%
-13,1%
-20,8%
-37,5%
-43,1%
-24,4%
-34,0%
-28,0%
-27,8%
-37,1%
-46,5%
-42,7%
-38,0%
-20,4%
-25,8%
-39,6%
-26,4%
-25,4%

247 499 / 333 072

-25,7%

198 352 / 272 797

-27,3%

205 / 304
5993 / 7411
3579 / 4291
9777 / 12 006
39 312* / 59 245
276 / 345 078
296 588 / 400 323

-32,6%
-19,1%
-16,6%
-18,6%
-33,6%
-25,4%
-26,6%

104 / 188
4092 / 5377
2890 / 3526
7086 / 9091
27 794* / 43 356
205 438 /281 888
233 232 / 325 244

-44,7%
-23,9%
-18,0%
-22,1%
-35,9%
-27,1%
-28,3%

* Прогнозни данни ** Над 17 тона
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ПАЗАР » КРИЗАТА СВИ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР НА НОВИ КАМИОНИ
Щастлива Аркадия е била само Гърция –
единствената държава, която отчита ръст, но не
променя общата картина, тъй като е един от найдребните пазари на камиони и влекачи. Този фон
не оставя много място за опити да се диференцират най-съществените причини за нерадостните резултати в България: спад в икономиката,
Пакет Мобилност 1 или засилващият се недостиг
на професионални водачи. Очевидно свиването
е по-малко изразено в държавите с големите и
най-добре работещи икономики, но тези данни, които са в рамките на една календарна година, не трябва да се абсолютизират: на Острова,
който до края на 2020 г. на практика действаше
все още като част от европейската общност, през
2019 г. регистрациите на нови камиони и влекачи бяха с почти 10 на сто повече, отколкото през
2018 г. и това обяснява отчасти отслабналия интерес на британските превозвачи през изминалата година.

телен е пазарът в Германия, следван от Франция,
Обединеното кралство, Полша, Италия и Испания. Нидерландия е единственият от останалите участници, успял да преодолее границата от
10 000 нови регистрации.
Статистиката на ACEA не носи особена яснота за българските читатели, тъй като борави с
категория „≥ 16 тона“, докато изнасяната у нас
официална статистика (неин източник е МВР) използва разделителната линия от 12 тона между
категориите N2 и N3. K

Карта на
производствените
предприятия
за автомобили за
работа в Европа

Германия пак е № 1
Германия и през 2020 г. (за кой ли път!) е найголемият пазар на тежки товарни автомобили
(категорията ≥ 16 тона). Останалите участници в
Топ 6 са Франция, Обединеното кралство, Полша, Италия и Испания. Един от най-силно ударените малки пазари е Естония – страна, която непрекъснато ни тикат в очите като пример за изключителен прогрес в цифровизацията и информационните технологии.
Същото подреждане през 2020 г. виждаме и в
сборната категория „Над 3,5 тона“: най-внуши-
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Вносителите на ремаркета
очакват силна 2021 година
2020 г. бе трудна за производителите и вносителите на ремаркета. 1372 нови ремаркета и
полуремаркета от най-тежката категория О4 бяха регистрирани в България за 12 месеца. От
една страна, бяха проблемите с производството и дистрибуцията, породени от пандемията от
коронавирус. От другата – това, че поради несигурната бизнес среда и заради новоприетия Пакет
Мобилност клиентите бяха по-предпазливи с големите поръчки. Доста популярни на пазара през
2020 г. бяха ремаркетата втора употреба

Б

ългарските вносители на
прикачен състав все пак
успяха да поддържат прилични нива. За сметка на намалените обеми спрямо предходната година прави впечатление
разнообразието от марки и модели. През 2020 г. у нас бяха ре-

гистрирани ремаркета и полуремаркета на над 60 различни
производители със 109 модела. 2021 г. пък започна доста оптимистично със 156 нови регистрации за месец.
В тази връзка, списание КАМИОНИ се обърна към водещи

вносители на прикачна техника в станалата традиционна годишна анкета на изданието ни.
Попитахме ги какви резултати
са постигнали през 2020 г., какво очакват от настоящата година и на какви нови продукти и услуги ще наблегнат?

Ивайло Комбаков, Агри-М (STAS, LeciTrailer, Magyar, Fliegl):
През изминалата 2020 г. продадохме
35 броя нови ремаркета, от които 15 броя
алуминиеви STAS (49-55 куб. М) и 3 броя
стоманени STAS (25 куб. м) за строителството, а също така 60 броя употребявани, като зърновози STAS са 25 броя.
Предполагаме, че търсенето на нови
полуремаркета в сегмента за насипни
товари ще претърпи лек спад през 2021
г., тъй като през последните няколко години превозвачите обновиха голяма част
от парка си.
Очакваме по-сериозно раздвижване
на моделите с подвижен под заради тяхното универсално приложение. В този
сегмент продуктите STAS ще са изключително конкурентни поради високата им
сигурност, ниското собствено тегло, а и
са много лесни за боравене. Подготвяме
нови нишови продукти за строителството
и транспорта на тежка техника от марките
Fliegl и LeciTrailer.
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Калин Цветков WIELTON Bulgaria (WIELTON):
На първо място искам да благодаря за доверието на транспортните фирми, избрали марката WIELTON. За поредна година WIELTON доказва категорично своите предимства, за което говорят позициите ни на европейския пазар и класиране на второ място в България за 2020 г.
Изминалата година беше както обикновено
динамична година за WIELTON в България. Не
можем да пропуснем кризата, предизвикана от
пандемията. Като цяло пазарът на ремаркета и
полуремаркета категория О4 през 2020 г. бележи
спад с около 19% спрямо 2019 г, като регистрираните полуремаркета и ремаркета WIELTON в
страната за 2020 г. са 152 броя.
Като цяло 2020 година беше трудна, но и успешна, със сериозна заявка от страна на WIELTON
за продължаване на тенденцията за увеличаване
на пазарния дял в България и през 2021 г.
Основните продукти WIELTON, доставяни в
България през 2020 г., бяха на първо място самосвалните полуремаркета с алуминиеви и стоманени надстройки, следвани от бордови полуремаркета с тристранно разкриване, както и полуремаркета за превоз на строителна техника.
Самосвалните полуремаркета WIELTON се
представят изключително добре благодарение
на най-модерните технологии за производство,

висококачествените материали и компоненти, които се
влагат, здравината на конструкциите и надеждността
при работа, за което допринася и новият KTL процес за
антикорозионна защита.
При бордовите
полуремаркета наблюдаваме същата тенденция, отново благодарение на
новата ни линия KTL
процес за антикорозионна защита,
постигнатото ниско
собствено тегло и
новата усилена конструкция на рамата.
Отново залагаме на доказаната здравина на
самосвалните полуремаркета, високото качество на бордовите полуремаркета и също така на
функционалността на т.нар. хенгери – комбинация от надстройка и ремарке.

Николай Бонев, KRONE BG Ltd. (Krone):
За календарната 2020 г. година Krone BG има следните регистрации в БГ.
Като ново оборудване продадохме 73 броя прикачна техника,
а употребяваните са 118 броя. Интересното е, че се засили търсенето на BDF ремаркета за сменяеми
надстройки. Обяснението е в бума
на онлайн търговията, който поражда необходимостта от по-бързо и
удобно прикачване на пълните фургони, за да стигнат те навреме до
крайния потребител. При втората
употреба 90% от търсенето е на техника, подходяща за влакови композиции, което е показателно за тясната връзка между пътния и железопътен транспорт.
Както се очакваше, след сложната за целия бранш 2020 година,

интересът към нова и употребявана техника към момента значително надхвърля капацитета на производителите. Съответно и сроковете за ново производство варират в
рамките на 4–6 месеца. За първите
два календарни месеца към Krone
BG има 84 заявки и се надяваме, че
ще можем да ги изпълним във възможно най-кратък срок.
През настоящата година акцентът остава непроменен. Основния
дял се разпределя между брезентови полуремаркета, хладилни ремаркета и хенгери. Брезентовите полуремаркета с 3-странна щора вероятно ще представляват около 80%
от дела на продажбите ни. Krone
като иновативна компания се е фокусирала и върху развитието на телематиката.

Александър Младенов, ФригоС (Lamberet, Palkit, FrigoS):
През 2020 г. продадохме 4 нови полуремаркета. Реномето на марката е от най-високите възможни и е въпрос на време цифрите да започнат да говорят сами за себе си.
С надеждата да сме живи и здрави, смятам,
че 2021 г. ще бъде по-оборотна от предишната. Миналата година бе изпълнена с безброй
пречки и проблеми във всяка една сфера заради пандемията и несигурността в бъдещето. Мисля, че всички ние се уморихме от чувството на застой и всеки ще подходи с нова
сила и енергия към целите си.

Както винаги и през настоящата година
ще наблегнем върху цялата гама на Lamberet,
от 3,5 т до 40 т, защото това е инвестицията,
която си заслужава.
От гледна точка на услуга, смятам, че всеки иска да бъде максимално гъвкав, така че
да може да отговори на всяко изискване на
човека срещу него. Просто трябва да бъдем
по-добрият вариант на себе си и да не спираме да се надграждаме и усъвършенстваме
във всеки един аспект.
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Георги Балтов, CTE Trailers България (Мax-trailer, D-tec, Spitzer, Zaslaw, Legras):
CTE Trailers България отбеляза една ползoтворна година, изпълнена с успешни проекти за българската икономика. Радвам се,
че въпреки тежката ситуация, която ни сполетя, нашите клиенти
продължиха да инвестират и да се развиват в насока, която да ги
защити от предстоящите събития. Относно резултатите ни, отбелязваме ръст с 65 продадени употребявани единици и 50 нови полуремаркета.
Като вече утвърден доставчик на прикачна техника очакваме
през 2021 г. да оправдаем доверието на нашите текущи клиенти,
както и спечелването на нови партньорства. Както винаги съм казвал, компанията, която управлявам, и екипът в нея, се стремим не
само да продадем даден актив, но важното е той да бъде ликвиден
и да бъде на 100 процента по нуждите на клиента. Това се постига
с правилна консултация и нужната информация, която ние се стараем да предоставим от нашия опит.
За тази година сме планирали разширяване на екипа от търговци, но вече са факт и новите ни попълнения в отдела ни за резервни части, както и увеличаване на складовите ни наличности
до 3 пъти. Целта е, когато клиентът се допита до нас, до час вече
да е с доставената нужна резервна част в ръцете си. Също така
освен продажбата на полуремаркета за конвенционален транспорт ще наблегнем на гамата ни на специализирана техника, която се радваме, че е вече факт и лидер на българския пазар, а именно про-дуктите на Мax-trailer, D-tec, Spitzer, Zaslaw, Legras. Вече е
факт и новата ни гама за консумативи в комуналния и строителния сектор.

Невен Бончев, Унитрейлър ЕООД (Kögel, Meiller, Knapen, Doll И Weka):
Изминалата 2020 г. ни изправи пред неочаквани
предизвикателства. Глобалната несигурност и свиването на потреблението се отразиха и върху търсенето на прикачна техника. Въпреки значителното
намаление на продажбите, за щастие не се сбъднаха най-мрачните ни опасения за срив на пазара,
сравним с този през 2009 г.
Към края на годината отчетохме 112 доставени
полуремаркета Kögel, основно с тристранно разкриване. Преобладаваха запитванията от транспортни компании, които обновяваха превозните си
средства, и по-рядко, от такива с цел разширяване
на флотите. Същото можем да отбележим и по отношение на употребяваните полуремаркета, като изцяло продажбите ни бяха на брезентови с тристранна щора.
В сегмента на самосвалните полуремаркета, постигнахме повишение на продажбите, като към края
на годината доставихме 29 броя. Този ръст е в следствие на оптимизирането на производствения процес, довело съответно до понижаване на цената,
без разбира се това да рефлектира върху високото
качество и надеждност, които клиентите ни очакват
да получат от продукт с логото на Meiller. При самосвалите Meiller продължава да заема водеща позиция като доставчик на надстройки със задно и тристранно разтоварване.
Още през последното тримесечие на 2020 г. констатирахме повишен интерес, като това продължава и в началото на настоящата година. Тази тенденция ни дава основание да имаме оптимистични очаквания, че в следващите месеци пазарът плавно
ще се възстанови до нива отпреди кризисния период.
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С оглед на стремежа на транспортните компании за оптимизиране на
разходите, ще продължим да налагаме модела на Kögel Light Plus от генерацията Nuvum, при когото в зависимост от оборудването е възможно
достигането на собствено тегло под 5 т, при под, позволяващ осево натоварване от 7200 кг на товарещото съоръжение.
Другият продукт, който очакваме да бъде търсен, е самосвалното полуремарке на Майлер, модел MHPS 44/3N, с полукръгло сечение на надстройката и подсилване на пода в последната 1/3 от дължината, осигуряващо по-дълъг експлоатационен живот.
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Ивайло Якимов, Шварцмюлер България (Schwarzmüller):
Изминалата 2020 г. завърши успешно за
Schwarzmüller, въпреки пандемията от Covid-19.
След известен спад през летните месеци, успяхме да наваксаме през последното тримесечие и като цяло годината завърши с ръст от
около 10%. За България ръстът е доста по-значителен, като се има предвид, че получихме от
наш голям и дългогодишен клиент поръчка за 60
броя 3-осни полуремаркета с 3-странна щора.
Поръчаните нови транспортни средства през
2020 г. са 93 броя, а употребяваните са около 20
броя. Преобладават брезентови полуремаркета с 3-странна щора, стандартни, суперолекотени и за превоз на рулони и една хенгерна композиция.
Имаме няколко цистерни за светли горива,
алуминиеви надстройки върху 2- и 3-осни шасита, 2-осно алуминиево ремарке и 3-осно полуремарке, всички с най-модерни помпени и измервателни системи и 3-осни самосвални полуремаркета, усилени, с Offroad-оси със стоманен
кош от Hardox (HB450).
За настоящата година сме настроени оптимистично. Смятаме, че нещата постепенно ще се
нормализират и положителната тенденция в развитието ще се запази.
През 2021 г. Schwarzmüller чества своя 150 годишен юбилей. Фирмата е основана през 1871 г.
в Пасау и е вече 5-о поколение семейна собственост, представена в 21 европейски държави.

По случай юбилея, от началото на годината
пуснахме в производство напълно ново семейство превозни средства, power line, включващо
5 типа полуремаркета: power line – cargo, -mega,
-coil, -paper и -lang, (1,3 м по-дълго), които ще се
предлагат в 25 различни варианта. Всички те са
изградени от модулна система, чиито детайли са
изцяло преработени и подобрени, от рамата до
надстройката. Рамата е от специална, финозърнеста стомана, редуцирана височина, осигуряваща възможност за по-голяма вътрешна височина, предназначена е и за товар от 20 т в центъра на тежестта на 6 м товарна дължина. Подът
също е усилен и е с мотокарно натоварване от 7,2
т. Подовите релсови профили и бутилките за въздух са алуминиеви. По този начин постигаме собствено тегло от около 5,4 т и около 5,9 т при изпълнението за превоз на рулони и високообемното мега изпълнение.
Основните предимства на новите модели са
пониженото собствено тегло, постигнато с качествени конструкционни материали и производствени технологии, даващи възможност за
превоз на по-голям полезен товар, понижаване
на разходите за гориво и намаляване на количеството на вредните емисии в атмосферата.
И през настоящата година ще продължим да
сме все така близо до клиентите си и ще се постараем да изпълним индивидуалните изисквания и
на най-взискателните от тях.

Георги Цветков, Шмиц Каргобул България ЕООД (Schmitz Cargobull):
Шмиц Каргобул България ЕООД завърши годината с издадени общо 724 бройки нови полуремаркета, което е със 125 единици по-малко спрямо 849-те бройки през 2019 г. През 2020 г.
бележим спад в продажбите с около 15% спрямо 2019 г., което е задоволителен резултата за нас при спад на пазара с над
20% в следствие на трудностите и предизвикателствата, които
ни поднесе 2020 г. Важното за нас е, че успяхме да запазим пазарния си дял над 55%, както и през 2019 г.
Шмиц Каргобул България ЕООД продаде и 246 бройки употребявани полуремаркета през 2020 г., което е с 21 бройки повече от реализираните 225 бр. за 2019 г. Запазваме стабилната тенденция на развитие и нарастване на продажбите, както и
на пазарния ни дял. Този резултат оправдава усилията ни през
последните години за предоставяне на качествена употребявана техника.
Има много икономически фактори, които биха повлияли,
което прави трудно даването на по-точна прогноза, но очакванията ни за 2021 г. са за плавно възстановяване на пазарите. Според нас има тенденция за увеличаване на търсенето и
поръчките от началото на 2021 г., която очакваме да продължи
през цялата година. Важното е хората да бъдат здрави и мерките срещу пандемията да дадат положителен резултат възможно по-скоро. Ние ще положим максимални усилия да запазим
водеща позиция на пазара и да бъдем близо до нашите клиенти, предлагайки различни решения в полза на техния бизнес.
Нашата бъдеща стратегия ни задължава да се развиваме и
подобряваме цялостното обслужване за клиентите ни. И през
2021 г. Шмиц Каргобул България ЕООД ще продължи да работи
в насока за развитието на подразделенията ни за употребявани
полуремаркета и продажбата на оригинални резервни части.
Планираме представянето на нови продукти и иновации, с
които Schmitz Cargobull ще предостави на своите клиенти нови
възможности и бизнес модели. Както винаги, бих искал да пожелая на нашите клиенти, партньори и колеги, здраве и успехи през 2021 г. K
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Kässbohrer представи нови
модели за строителния сектор

Един от най-бързо развиващите се производители на полуремаркета в Европа – Kässbohrer,
предлага вече широка гама модели за строителния сектор в над 55 страни
За да отговори на
изискванията на
сектора, Kässbohrer
проектира и K.SLA R 4 –
разтегаемо четириосно
полуремарке с ниска
товарна платформа

З

а да отговори на търсенето, Kässbohrer
представи четири нови модела за строителния сектор. В резултат на бързата си
адаптация към пандемичните условия компанията организира виртуално изложение, чрез което всички желаещи могат да се запознаят с новите продукти на производителя, включително найновите модели.

K.TAN P 1+2 – надежден модел
за строителството
Новата серия полуремаркета с твърда връзка на Kässbohrer – K.TAN, е проектирана да отговори на нуждите на клиенти, които работят предимно в строителния и горския сектор. Моделите от тази серия започват от собствено тегло
5500 кг, като според производителя с тях може
да бъде увеличен полезният товар и да се постигне по-голяма икономията на гориво, без да
се прави компромис с надеждността и здравината. K.TAN P 1+2 предлага многофункционални възможности за транспортиране на товари с
различни пръстени за закрепване с капацитет
от 8 до 10 тона.

K.SPA MR 3 – полуремарке с
ниска товарна платформа
Триосното полуремарке K.SPA MR 3 с ниска
товарна платформа и възможност за разтягане
е много подходящо за транспортиране на по-големи товари. Благодарение на здравото си стоманено шаси и ниши за гумите моделът предлага безопасно транспортиране на тежки, дълги
и високи до 3380 мм товари. K.SPA MR 3 предлага и допълнителни функции като плъзгаща се
платформа и разтягане с до 6900 мм. За по-голяма безопасност моделът се предлага с различни точки за фиксиране на товара, като например
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ПРИКАЧНА ТЕХНИКА » KÄSSBOHRER С НОВИ МОДЕЛИ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР

K.SLH 4 разполага с хидравлична система за завиване, която му осигурява висока маневреност дори
при най-криволичещите пътища

Новата серия полуремаркета с твърда връзка на Kässbohrer – K.TAN,
е проектирана да отговори на нуждите на клиенти, които работят предимно в строителния и горския сектор
пръстени за закрепване с капацитет от 5 до 10
тона и 4x2 реда вертикални джобове.

K.SLA R 4 – удобен за
транспортиране на строителни
машини
За да отговори на изискванията на сектора,
Kässbohrer проектира и K.SLA R 4 – разтегаемо
четириосно полуремарке с ниска товарна платформа. То е подходящо както за транспортиране на строителна техника, така и за машини за
селското и горското стопанство. Според производителя този модел също предлага безопасно
транспортиране на товари, по-голям полезен товар и икономия на гориво. K.SLA R 4 се предлага
с различни пръстени за закрепване с капацитет
от 5 до 10 тона и 3x2 реда вертикални джобове.

K.SLH 4 –
висока маневреност
Разтегаемото четириосно полуремарке с ниска товарна платформа K.SLH 4 е четвъртият от
новите модели на Kässbohrer. Този модел разполага с хидравлична система за завиване, която
му осигурява висока маневреност дори при найкриволичещите пътища. K.SLH 4 осигурява гъвкав и безопасен транспорт с разнообразни възможности за обезопасяване на товара, разтягане с до 6200 мм, здраво и плоско шаси с много
ниска височина на платформата от 875 мм. Моделът може да бъде оборудван и с няколко опции, които да сведат до минимум разходите за
поддръжка и да увеличат експлоатационния му
живот. K
Мартин СЛАВЧЕВ
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ПРЕДСТАВЯМЕ

Съвършенство и в детайлите

От началото на годината Scania предлага на своите клиенти
Opticruise G33CM – първи член на новата гама предавателни кутии

март 2021

Наистина ли „Успешните
решения не се сменят“?

Съобразяване
с променените условия

От началото на 90-те години Scania предлага
автоматизираното управление Opticruise за предавателни кутии, първоначално създадени с ръчно управление. Opticruise продължава да се смята за едно от най-добрите решения на пазара.
Защо в Сьодертале са инвестирали над 400 млн.
евро и 6 години в разработване и изпитване на
цяла гама нови предавателни кутии?
Александър Власкамп, изпълнителен вицепрезидент, ръководител продажби и маркетинг,
обяснява така: „Нововъведението ни е абсолютно необходимо. То е още един жизненоважен компонент на Scania, за да запазим до 2030
г. силната си конкурентоспособност в задвижванията, основани на ДВГ. С по-широкия диапазон
на предавателни отношения и по-голяма приложимост новата гама предавателни кутии повишава по устойчив начин ефективността, с която
клиентите ни могат да използват горивото“.

За намаляване разхода на гориво се говори
от десетилетия и е направено немалко, но икономическата страна на транспорта, а и екологичните последствия принуждават производителите да бъдат перфекционисти и спрямо „дребните“ неща.
При разработване на трансмисиите за товарни автомобили и влекачи броят на предавките в
кутията, предавателните отношения, техният диапазон, както и отношенията в следващите редуктори, традиционно се определят с оглед способността за преодоляване на определен наклон
(2,0 – 2,5% на най-високата предавка за превози на дълги и средни разстояния) при пълен товар. Повечето дизелови ДВГ от досегашните поколения развиват максималните си въртящи моменти при относително високи честоти на въртене (1300 – 1500 об./мин).
Резултатът: камиони и композиции се дви-

ПРЕДСТАВЯМЕ » СЪВЪРШЕНСТВО И В ДЕТАЙЛИТЕ
жат с оптимална/крейсерска скорост (80 – 85
км/ч) при около 1400 об./мин на двигателя – ненужно високи за днешните агрегати, които работят устойчиво и при 950. Особено ненужни са такива режими, когато превозните средства (ПС)
се движат празни, а това е неизбежно при част
от курсовете на цистерни, бетон-миксери, автовози, дървовози и т.н. Защо е така, нали при помалко натоварване се впръсква и по-малко количество гориво? С повишаване на оборотите загубите от вътрешно триене в ДВГ нарастват осезаемо и компенсирането им поглъща повече гориво, отколкото се пести от намаленото натоварване. Логичният извод: трансмисия, с която се
поддържа благоприятна скорост при около 1050
об./мин, ще пести гориво.

Какво е Opticruise G33CM
Механична 14-степенна предавателна кутия с
автоматизирано управление, пълзяща предавка
и овърдрайв (OD/повишаваща, т.е. свръхдиректна предавка). В нея и в цялата нова гама предавателни кутии Scania Opticruise няма части, които
да са общи със съществуващата гама.
Scania оборудва с G33CM машини с обновените двигатели V8 и 13-литровите агрегати с 500
и 540 к.с. Означението се разшифрова така: G =>
Gearbox; 33 => 3300 Нм; C => Crawler gear (найниска предавка с голямо предавателно отношение за много бавно движение); M => Medium
duty planetary gear (планетен/епициклоиден механизъм за средни натоварвания). Най-голямо предавателно отношение: 20,81:1 (предавка
С). Най-малко предавателно отношение: 0,78:1
(OD). Диапазон: 26,68.
G33CM следва да се куплира с двигателен
мост с такова предавателно число, че ПС да се
движи с крейсерска скорост на директна (12-а)
предавка. Това е оптималното решение: вътрешните загуби от триене в кутията са минимални
тъкмо на директна предавка. Овърдрайвът е налице и системата, управляваща работата на кутията, може да го включи, ако оцени, че това е
печеливш ход, например за да спести гориво
при движение с малко натоварване и по лек наклон. При камиони с редукция в главините може
да се наложи такъв избор на предавателно отношение, че движението на крейсерска скорост да
бъде на овърдрайв.

G33CM – множество
интелигентни решения
За движение назад се използва планетен механизъм, зацепен към изходящия вал, а не обръщане посоката на въртене с традиционното паразитно колело. Посоката се обръща чрез заключване на касетата/водилото. Възможно е постигането на до 8 степени за движение назад, със
скорост до 54 км/ч. Броят степени може да се
ограничи на 4 по искане на клиентите.
Прецизното изравняване на ъгловите скорости при превключване е позволило да се използват само 2 синхронизатора между секциите вместо 7. Така кутиите от новото поколение са
по-къси и здрави, с валове, способни да предават по-големи моменти.
Зъбните колела са с по-широки зъби, потрайни и понасят по-високи натоварвания. За

намаляване загубите от триене някои от тях дори
са полирани. Успех с оглед предстоящи разпоредби е намаляването на шума средно с 3,5 дБ –
важно постижение, тъй като скалата на децибелите е логаритмична.
Премахването на синхронизатори е повишило изискванията към системата, която управлява работата на кутията, и към цялата стратегия за превключване на предавките. Точно, бързо и плавно превключване е постигнато с изцяло
нова електроника, която командва пневматичните задвижващи механизми и трите спирачки на
междинния вал.
Пълноценно, но икономично мазане. Вместо в
конвенционалната маслена „баня“ тук елементите на кутията се мажат само от част от трансмисионното масло, а неговото количество се мени
според типа изпълнявана дейност. Това ограничава вътрешните загуби от постоянно разплискване на масло. Останалата, по-голяма част от
маслото се прехвърля в отделна секция върху кутията на редуктора (това е концепцията за т.нар.
„сух картер“). Мазането и охлаждането на натоварените участъци на зъбните колела е подобрено с допълнителното впръскване на масло през
нарочни тръбички.
Маслото в новата гама кутии е с нисък вискозитет и е с 3 л по-малко. Сменя се през интервал
до 1 млн. километра.

Графично съпоставяне
на предавателните
отношения в новата
кутия G33CM с тези на
предшестващата GRS905
и на нейния вариант с
овърдрайв GRSO905.
Диапазонът е очевидно
по-широк

По-ефективна
Цялостният пакет от нововъведения е намалил вътрешните загуби с поне 50 на сто и G33CM
с по-добрата си енергийна ефективност снижава разхода на гориво с 1%. Тя е по-лека с 60 кг
(с толкова се увеличава полезният товар) и малко по-къса от GRS905 – най-популярната кутия на
Scania. Всички части на корпуса са изцяло от алуминиеви сплави.
Обновеният и подобрен ретардер на G33CM
осигурява спирачен въртящ момент до 4700 Нм
при честота на въртене на карданния вал под 600
об./мин.

PTO
С новата гама Scania Opticruise идва и нов ред
от устройства за отвеждане на мощност (PTO).
Най-важните общи качества на деветте различни вида са, че работят с по-високи въртящи моменти, по-тихо и при по-ниски обороти на двигателя. K
март 2021
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Daimler Truck става
независима компания
Daimler планира
разделяне на
бизнеса си на две
самостоятелни
компании, за да
ускори прехода
към бъдещето,
ориентирано към
нулеви емисии и
софтуерни технологии

А

втомобилният гигант ще предприеме фундаментална промяна в структурата си,
предназначена да отключи пълния потенциал на бизнеса си в бъдещето, доминирано от
софтуерни технологии и нулеви емисии. Надзорният и Управителният съвет на Daimler са се договорили да направят оценка на отделянето на
бизнес подразделението за камиони и автобуси, както и да започнат подготовка за листване
на борсата на Daimler Truck. Предвижда се значителният мажоритарен дял в Daimler Truck да бъде
разпределен между акционерите на Daimler.
Daimler Truck ще има напълно независимо управление, самостоятелно корпоративно управление, включително независим председател на
Надзорния съвет, и ще има за цел да се превърне в DAX компания. DAX e индекс на фондовата
борса със син чип, състоящ се от 30-те основни
германски компании, търгуващи на франкфуртската фондова борса. Очаква се транзакцията и
листването на Daimler Truck на фондовата борса
във Франкфурт да приключат преди края на 2021
г. Освен това намерението на Daimler е да се преименува в Mercedes-Benz в подходящ момент.
„Това е исторически момент за Daimler, бележещ началото на генерално преустройство на
компанията. Mercedes-Benz Cars & Vans и Daimler
Trucks & Buses имат различен бизнес със специфични групи клиенти, технологични пътища и капиталови нужди. Mercedes-Benz е най-ценната марка луксозни автомобили в света, предлагаща най-желаните автомобили на взискателни
клиенти. Daimler Truck предоставя на клиентите
ни водещи транспортни решения и услуги в об-
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ластта на транспорта. И двете компании работят в отрасли, които са изправени пред големи
технологични и структурни промени. Като се има
предвид този контекст, ние вярваме, че те ще могат да работят най-ефективно като независими
субекти, със силна нетна ликвидност и свободни от ограниченията на конгломератната структура“, каза Ола Калениус, председател на Управителния съвет на Daimler и Mercedes-Benz.
Като част от по-фокусирана корпоративна
структура както Mercedes-Benz, така и Daimler
Truck ще бъдат подкрепени от специализирани
финансови организации и организации за мобилност, стимулиращи продажбите с индивидуални решения за финансиране, лизинг и мобилност, увеличаване на запасите и изграждане на
лоялност от страна на клиентите. В този процес
компанията планира да назначи ресурс и екипи
от Daimler Mobility както в Mercedes-Benz, така и
в Daimler Truck.
„Имаме доверие във финансовата и оперативната сила на нашите две дивизии. Ние сме
убедени, че независимото управление ще им
позволи да работят още по-бързо, да инвестират по-амбициозно, да постигат растеж и да си
сътрудничат и по този начин да бъдат значително по-гъвкави и конкурентни“, добави Калениус.
Daimler Truck възнамерява да генерира стойност за своите акционери, като ускори изпълнението на стратегическите си планове, като повиши своята рентабилност и продължи напред с
развитието на технологии без емисии за камиони и автобуси.
„Това е ключов момент за Daimler Truck. С не-

зависимостта идват по-големите възможности, по-добрата
визия и прозрачност в операциите. Ще се развиваме напред
и ще продължим да сме лидери в сферата на алтернативните
задвижвания и автоматизацията. Вече определихме бъдещето на нашия бизнес с електрическите акумулаторни камиони и
тези с горивни клетки, както и с напредъка в автономното шофиране. С целенасочени партньорства ще ускорим развитието
на ключови технологии, за да предоставим бързо най-добрите
в класа продукти на нашите клиенти“, казва Мартин Даум, член
на Управителния съвет на Daimler и председател на Управителния съвет на Daimler Truck.
„Daimler Truck вече има солидна финансова основа, нашият
бизнес модел е стабилен. Ще продължим да работим по управлението на паричните потоци. Знаем как да се справим с цикличността на индустриалните пазари – доказахме това при
значителното свиване на глобалния пазар, свързано с COVID.
Имаме ясни стратегии за повишаване на финансовите ни резултати и ускоряване на изпълнението на плановете ни. Ще използваме нашите силни и добре познати световни марки, мащабът на дейност и нашата изключителна технология, за да
осигурим водеща в бранша възвръщаемост“, добави Даум.
Daimler Truck е най-големият производител на камиони и автобуси в света, с водещи позиции в бранша в Европа, Северна
Америка и Азия и с над 35 основни локации по целия свят. С повече от 100 000 служители, компанията обединява седем марки: BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas
Built Buses и Western Star. През 2019 г. на клиенти са доставени
общо около половин милион камиони и автобуси. Приходите
през 2019 г. за отделните подразделения са били 40,2 милиарда евро за Daimler Trucks и 4,7 милиарда евро за Daimler Buses.
Печалбата преди лихви и данъци възлиза на 2,5 млрд. евро за
Daimler Trucks и 283 млн. евро за Daimler Buses.
Манфред Бишоф, председател на Надзорния съвет на
Daimler, вижда планирания листинг на борсата като важна
стъпка към създаването на стойност. „Mercedes-Benz и Daimler
Truck влизат в тази трансформация със значителни сили. Ние
сме убедени, че те ще излязат още по-силни като независими компании, обслужващи съответните клиенти. С различните
им профили на възвръщаемост и капиталови нужди е очевидна
обосновката за две независими формирования. Убедени сме,
че капиталовите пазари ще оценят възможността да инвестират в по-ясно фокусирани, екологично чисти бизнеси. Окончателното решение за разделянето трябва да бъде взето от извънредно събрание на акционерите на Daimler, което е планирано да се проведе през третата четвърт на 2021 г.“, казва той.
Майкъл Брехт, председател на Генералния работнически съвет на Daimler, одобрява планираното разделяне. „Трансформацията на нашата индустрия върви скоростно. За да сме в
крак, трябва да инвестираме в иновации – смело и по-бързо.
За тази цел ще създадем иновационен фонд с обем от 1,5 милиарда евро за Daimler Truck в допълнение към настоящите ни
финансови инструменти. Това ще ни позволи да инвестираме в
нови продукти и технологии, така ще играем активна роля, допринасяйки за развитието на собствените си идеи. Това осигурява допълнителна подкрепа за нашите бизнес локации и помага да се осигури заетост. В допълнение колективните трудови договори като нашите ще продължат да се прилагат до
края на десетилетието. Планираната независимост ще донесе на Mercedes-Benz и Daimler Truck много предимства, а ние
ще продължим да правим всичко по силите си, за да отстояваме интересите на нашите колеги. Имаме уникалната възможност да формираме активно и устойчиво нашите обекти за автомобили за работа – от производство до сервиз – и така ще
помогнем да напишем следващата глава в историята на успеха
на Daimler Truck“, е неговият коментар.
Сделката предвижда Daimler да прехвърли по-голямата част
от Daimler Truck на своите акционери пропорционално в съответствие със съществуващите дялови участия, но като си запази миноритарен дял. Представителството на Daimler в Надзорния съвет на Daimler Truck ще бъде в съответствие с предвидената деконсолидация. K

Комплексни решения
от № 1 в Европа

Врати и товаро-разтоварна техника за безопасни
работни процеси

Товарни шлюзове с СЕ маркировка

Сервиз, поддръжка, ремонт

ВРАΤИ 3А ДОМАмарт
И ИНДУСТРИЯТА
2021

36

E-MOBILITY

Електрическият MAN eTGM
оптимизира доставките в Мюнхен

MAN Truck & Bus участва в проекта ZEUS (Zero Emission off-peak Urban deliverieS) със своя изцяло
електрически камион eTGM, който се използва за дистрибуция на стоки в центровете на градовете.
Тестовете, провеждани в центъра на Мюнхен, показват как би трябвало да изглежда градската
дистрибуция в бъдеще

Ц

елта на проекта е да започнат да се използват електрически камиони като алтернатива за доставки извън пиковите часове. Това ще помогне да се намали трафикът в
пиковите часове и същевременно да се намалят
емисиите. Електрическите камиони – в случая
MAN eTGM, създават значително по-малко шум
в сравнение с дизеловите варианти и благодарение на това могат да се използват за дистрибуция и в нощните часове. Така доставките в града могат да се изместят извън пиковите часове,
което прави логистичния процес по-ефективен,
без това да оказва негативно влияние върху жителите.
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Град като Мюнхен, както и много други градове са сериозно засегнати от нарастващите нива
на трафик и замърсяване на въздуха. Трансформирането на начина, по който се доставят стоките до центъра на града, би довело до положителни ефекти на много нива. Едно от възможните решения е да се доставят стоки на търговците на
дребно в извънпиковите часове с помощта на камиони с електрическо задвижване.
Точно това се потвърждава от резултатите от
тестовите доставки, които MAN проведе като
част от проекта ZEUS в края на миналата година
съвместно с градската управа на Мюнхен.
Тестовите доставки, осъществени с изця-

E-MOBILITY » ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ MAN ETGM ОПТИМИЗИРА ДОСТАВКИТЕ В МЮНХЕН
Тестовете, проведени в
центъра на Мюнхен с изцяло
електрическия MAN eTGM,
показват, че с използването на
електрически камиони доставките
в градовете могат да се изместят
от пиковите часове

ло електрическия камион MAN eTGM, показаха спестяване на време от 15% до 30%, когато
доставките се изместят извън пиковите часове.
В същото време е възможно да се подобри точността и надеждността на планирането до резултат от почти 100%. Друг аспект е ясно забележимото намаляване на шума, когато се използват електрически камиони. Възприеманият шум
се намалява с поне една четвърт, а в някои случаи и с половината, особено при скорости под 30
км/ч“, съобщава д-р Кристоф Джес-Бергер, който работи в MAN Truck & Bus и ръководи проекта ZEUS.
Проектът ZEUS е част от инициативата на ЕС
за градска мобилност EIT. Целта на проекта ZEUS

е да моделира и демонстрира различни приложения, които използват тихи логистични процеси в града извън пиковите часове и през нощта.
Тестовете, проведени като част от проекта
ZEUS, показват, че дистрибуцията в града става
значително по-ефективна, времето за доставка се съкращава, точността се подобрява и не
са причинени притеснителни шумови емисии от
работата на превозното средство.
Основно предизвикателство, на което трябва
да се обърне внимание, е фактът, че търговците
на дребно ще трябва да преструктурират своите
операции по получаване на стоки в извън пиковите часове, което може да доведе до увеличени
разходи за тях. K

Електрическите камиони
като MAN eTGM създават
значително по-малко шум в
сравнение със съответните
им дизелови варианти
Изместването на доставките
в центровете на градовете
извън пиковите часове
прави логистичния процес
по-ефективен
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СТРАТЕГИИ

Scania залага на електрически
превозни средства

Scania иска да бъде лидер при преминаването към устойчива транспортна система. Според
производителя от Сьодертале електрическите превозни средства с акумулатори ще бъдат
основният инструмент за задвижване на тази промяна и за осигуряване на декарбонизирани
транспортни решения

Б

ързото развитие на електрическите решения за тежкотоварни автомобили включва
бързото развитие на технологията на батериите по отношение на капацитета за съхранение на енергия на кг. Времето за зареждане, циклите на зареждане и ефективността на килограм
се подобряват бързо. Това означава, че тези решения ще станат по-рентабилни, главно в приложения по едни и същи маршрути. Според Scania
решенията с електрически камиони постепенно
ще изпреварят в повечето транспортни задачи
водещите в момента решения, задвижвани с изкопаеми горива и биогорива,.
„Виждаме, че електрическите камиони с батерии са първата технология за емисии с нулеви отработени газове, която достига по-широко до пазара. За клиента електрическото превозно средство с батерия изисква по-малко обслужване от конвенционалното, което означава по-дълго време на работа и подобрени разходи за километър или час работа.“, казва Александър Власкамп, ръководител продажби и маркетинг в Scania.
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Компанията вече пусна на пазара напълно
електрически камион, както и plug-in хибриден
камион. След няколко години Scania планира да
представи електрически камиони за работа на
дълги разстояния, които ще са с общо тегло до
40 тона и ще могат да се зареждат изцяло за 4,5
часа, както и ще позволяват бързо зареждане по
време на задължителната 45-минутна почивка на
шофьорите.
До 2025 г. Scania очаква, че електрифицираните превозни средства ще представляват около 10% от общите обеми на продажби на превозни средства в Европа, а до 2030 г. се очаква 50%
от продаваните товарни автомобили да са електрически.

Батерии срещу водород
Scania инвестира във водородни технологии
и в момента вече има такива провезни средства,
които тества в операции с клиенти. Инженерите
са получили ценна информация от тези ранни тестове и разработките в тази насока ще продъл-
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жат. Въпреки това, според Scania, използването
на водород за такива приложения ще бъде ограничено, тъй като за задвижването на водороден
камион е необходимо три пъти повече електричество от възобновяеми източници в сравнение
с електрически камион, задвижван с акумулатор. Голяма част от енергията се губи именно при
производството, разпределението и преобразуването обратно в електричество.
Ремонтът и поддръжката на водородните камиони също е въпрос, който трябва да бъде добре обмислен. Цената за превозно средство,
задвижвано с водород, ще бъде по-висока, отколкото за електрическо превозно средство,
задвижвано с батерии, тъй като системите на
първото са по-сложни – необходима е например
сериозна въздушна и охлаждаща система. Освен
това водородът е летлив газ, който изисква повече поддръжка, за да се гарантира безопасността.
Водородът обаче е обещаващ енергиен носител – той предлага добър начин за съхраняване
на енергия в продължение на дълги цикли и ще
играе важна роля за декарбонизацията, ако се
произвежда по екологичен начин. Scania например с нетърпение очаква да започне да доставя
стомана за производството на своите камиони,
добита без използването на изкопаеми горива.
Така че водородът ще играе по-важна роля в някои други индустрии.
Scania смята, че водородът ще намери приложение в стационарните горивни клетки като важен компонент от електрическата системата за

зареждане. Това решение е особено обещаващо
в райони, където има изобилие от възобновяема
енергия, и в райони, които са извън основната
електрическа мрежа.
„За да направим най-доброто както за клиентите ни, така и за нашата планета, ние не затваряме вратата за никакви възможности. Към сегашния момент обаче, както и в краткосрочен
план, фокусът на Scania е върху комбинация от
възобновяеми горива и акумулаторни електрически превозни средства. И това се отнася за
всички сегменти “, обобщава Власкамп.

До 2025 г. Scania очаква,
че електрифицираните
превозни средства ще
представляват около
10% от общите обеми на
продажби на превозни
средства в Европа, а до
2030 г. се очаква 50%
от продаваните товарни
автомобили да са
електрически

Повече
електрически продукти
Научнооснованите климатични цели на Scania
са компанията да намали емисиите на CO2 от
собствените си операции с 50% до 2025 г., както и да намали емисиите от превозните средства
на клиентите си с 20% за същия период. За да
изпълни тези далечни цели, фокусът на Scania е
върху разходите well-to-wheel, което е по-строго
от много от законодателните разпоредби, които
са ориентирани към разхода tank-to-wheel.
Компанията се ангажира да пусне поне по
един нов електрически задвижван продукт в сегмента на автобусите и камионите всяка година.
В същото време инвестициите в солидна инфраструктура за зареждане на акумулаторни електрически превозни средства остават приоритет. K
март 2021
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Лука Сра, главен оперативен директор IVECO Business Unit:

Iveco се развива устойчиво
Новият T-WAY ще е на пазара
през тази година
През изминалата година Iveco се преструктурира, като раздели цялата си дейност на четири
отделни бизнес единици Truck Business Unit, Bus Business Unit, Defense Business Unit и Firefighting
Business Unit. Лука Сра ръководи направлението Truck Business Unit, като отговаря за цялата
продуктова гама, производството, следпродажбеното обслужване, доставките и финансите. Ето
какво споделя той
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ИНТЕРВЮ » ЛУКА СРА: IVECO СЕ РАЗВИВА УСТОЙЧИВО...
– Бихте ли направили преглед на резултатите, постигнати през миналата година от
Iveco?
– Миналата година беше интензивна година за всички. Както повечето фирми, започнахме годината с много добро темпо и резултатите ни от първото тримесечие бяха така, както бяхме прогнозирали. След това в средата на април
се появиха тежки облаци, които закриха слънцето, но ние като компания реагирахме много бързо, намалявайки разходите на всички нива и правейки производството по-гъвкаво, за да отговаря на текущото търсене на пазара. И въпреки че
беше почти невъзможно да се правят прогнози
за развитието на ситуацията, възстановяването дойде по-бързо от очакваното. През второто
тримесечие имахме спад средно 25%, но от третото тримесечие започна бързо възстановяване
както в Европа, така и в Латинска Америка. При
лекотоварния сегмент спадът беше около 8%,
като запазихме пазарен дял от 10,5%. При гамата EuroCargo спадът беше по-голям – 22%, в
сравнение с предната година. При тежкотоварните превозни средства динамиката на развитието беше горе-долу същата – развитието през
третото и четвъртото тримесечие беше положително. Регистрациите през Q3 за Европа бяха с
3% повече в сравнение с 2020, а през Q4 – с +7%
и така постигнахме пазарен дял от около 7% с новия S-Way. Тези резултати показват, че ако сложиш на пътя подходящия камион, то нещата са
възможни. Така че в случая наблюдаваме нарастване на пазарния ни дял с 2,5% в сравнение с
предната година. И трябва да подчертая, че постигнахме този резултат не благодарение на някакви „безумни“ buy-back дейности.
– Каква ще е стратегията ви и какви са
прогнозите за 2021 г.?
– Очакванията ни за 2021 г. са доста позитивни. И се надяваме да запазим темпото – поне
това, което наблюдавахме в края на миналата година и началото на тази. Свидетели сме на силно
търсене на пазара, вероятно в резултат на отложени покупки през миналата година. Освен това
разчитаме и на различните мерки, които правителствата задействат, за да подкрепят икономиките си. Ако в момента сравним поръчаните автомобили, които предстои да влязат в производство – те са три пъти повече в сравнение със същото време миналата година. Пред нас обаче
стоят и доста предизвикателства. Какво имам
предвид? Търсенето на нашите продукти е силно, но и при нас, както и при всички други производители, има недостиг на суровини и компоненти. Друг фактор са доставките от по-далечните страни. И ситуацията е изключително променлива, буквално ден за ден. Затова трябва да сме
особено гъвкави при управлението на веригите
на доставки и производството.
Очакваме положителен сценарий за продажбите на цялата ни гама продукти както в Европа, така и в Латинска Америка. Докато регионът
EMEA е сравнително по-трудно предсказуем, защото обхваща много и различни страни.
Стратегията ни за Daily е да се насочим към типичните ниши, в които Daily се отличава – 7-тоните Daily, продуктите за строителния сектор и фургоните. Що се отнася да тежкотоварните превозни средства, през миналата година се увеличи
пазарният ни дял в LNG камионите в страните от

Южна Европа. Така че реалното предизвикателства през тази година ще е да постигнем по-добро конкурентно ниво и да подобрим пазарния
си дял и в Северна Европа. Нямаме обаче намерение да си „купим“ пазарен дял , а искаме да постигнем устойчиво развитие, предлагайки съответните предимства на клиентите ни.
– Как бяха приети от клиентите новите
ви продукти – моделите Daily, обявени през
2019 г., и новият S-Way?
– Тук можем да споделим две успешни истории, макар и с различни особености. Моделите
Daily от 2019 г. подчертаваха традиционно силните страни на Daily и това, върху което беше поставен акцентът, беше свързаността на тези превозни средства. Това, което трябва да свършим
тук, е да продадем повече такива свързани превозни средства, за да могат клиентите да се възползват от всички предимства, които свързаността може да им донесе.
S-WAY беше, така да се каже, позитивен „разрушител“ (disruptor). Защото със своя нов дизайн е един от най-красивите автомобили по пътищата. Но не е само това. Напълно наново проектираната кабина отвътре позволява много подобро преживяване на водача и по-добър живот
по време на ежедневната му работа. Свързаността при S-WAY е решаващ фактор и това е тема,
която е много близо до сърцето ми. Новият SWAY има над 800 сензора, разположени из цялото превозно средство, и продавайки все повече
такива свързани S-WAY, това ни отваря много интересен портал към света. Ние сме в състояние
вече да изпълняваме прогнозируема поддръжка
на камионите, като поддържаме директна връзка с флийт мениджъра и водача на камиона, за да
се предотврати спирането на превозното средство и да се увеличи максимално времето, през
което камионът е на пътя. И тези възможности
като цяло ще променят и сервизната дейност на
IVECO. Другият голям плюс са свързаните услуги, които се предлагат през хъба My Iveco.
– Смятате ли, че S-WAY е точният продукт,
който може да осигури на Iveco двуцифрен
пазарен дял на Европейския пазар на тежкотоварните автомобили?
– Постигането на двуцифрен пазарен дял е
една от амбициите на Iveco, но ни бихме гонили тази цел на всяка цена. Ето защо управляваме
много внимателно портфолиото си от buy– back
автомобили. С други думи казано, нашата амбиция е да растем по един устойчив и печеливш начин. И за това би ни помогнал един факт, който не
споменах за S-WAY, а именно т.нар. TCO – общата
цена за притежание и използване на камиона. SWAY има с до 4% по-добра горивна ефективност
в сравнение с предишния модел.

Визитна картича

Лука Сра, главен
оперативен
директор
IVECO Business Unit
Лука Сра се присъединява към IVECO през 1997 г.
След като три години работи за Thermo King (Ingersoll
Rand Group) като вицепрезидент по продажбите и
следпродажбеното обслужване EMEA, през 2019 г. той
се връща, за да поеме функцията на вицепрезидент
следпродажбени решения в
CNH Industrial.
След една година на
тази позиция Luca Sra застава начело на IVECO Truck
Business Unit. Седалището
му е в Торино, Италия.
Luca Sra има повече
от 20 години опит, натрупан в IVECO, по-специално
като директор продажби на
IVECO Италия, управляващ
директор на IVECO Великобритания и Ирландия и ръководител на региона Африка и Близкия изток и главен изпълнителен директор
на ASTRA Spa.
Учил е икономика и търговия, мениджмънт и консултантски услуги.

– Споменахте услугите за свързаност.
Търсят ли клиентите подобни услуги?
– Това е много интересен въпрос. Защото да
продадеш „парче желязо“ е много по-лесно, отколкото да продадеш „парче въздух“. Малко преувеличавам, не ме разбирайте грешно. Но очевидно ние трябва да се справим с двойно предизвикателство. Първото предизвикателство е
вътрешно и то е да осигурим правилното обучение на дилърите на Iveco като цяло и по-специално на търговците, за да могат те да обяснят и
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ИНТЕРВЮ » ЛУКА СРА: IVECO СЕ РАЗВИВА УСТОЙЧИВО...
мент делът на LNG камионите от общо продадените тежки камиони е около 3% и Iveco
има 55% от този дял. Това, което ще се случи през 2025 г. с влизането в сила на новите изисквания за вредните емисии, очевидно ще създаде прекъсване (disruption). Лично аз съм убеден, че LNG ще допринесе за
пътя, който ще изминем отсега до 2025 г., и
след това ще видим. Защото в света на електрическите камиони все още има много неизвестни. Какво имам предвид? Тук стоят въпросите, свързани с изграждането на инфраструктурата за зареждане на електрическите
камиони и също доколко правителствата ще
подпомогнат закупуването им.
– Говорейки на темата за електрификацията, докъде стигна проектът за електрическия камион Nikola – Iveco, развива
ли се, както беше планирано първоначално?
– Светът на електрическите камиони е
много по-широк от света на Nikola. Не забравяйте например електрическите Daily, които
ще са реалност на пазара през 2022. Горе-долу същото ще е и с проекта с Nikola. Проектът
тече и ще има действащ модел през 2022 г.
Прототип на модела вече прави първите тестове в Аризона и аз лично бях в Улм през октомври миналата година и видях три прототипа, които съвсем скоро щяха да започнат
тестове. Така че проектът е реалност и аз не
виждам прекъсване в него. Подготвяме производствените мощности в Улм за производството на електрическия камион Nikola, като
инвестицията за това вече е направена.

да представят по подходящ начин на крайните клиенти предимствата на услугите за свързаност. И за това е необходимо време.
Да, има интерес към услугите за свързаност и той е различен при различните продуктови гами. По-голям е при по-тежките превозни средства. И тук не говоря за системите за съветване на водача или за оценяване
стила му на каране. Според мен това, което
променя правилата на играта, е възможността за предлагане на поддръжка в зависимост
от начина, по който се използва камионът.
Нека се върнем към LNG сектора, където
Iveco e лидер. Очаквате ли да продължи и да
се увеличи търсенето на LNG камиони в бъдеще в Европа?
Бих казал така – не вярвам, че интересът
ще изчезне за една нощ. Към сегашния мо-
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– Ако гледаме ситуацията с електрическите камиони, повечето производители
представят своите продукти в по-леката
гама. Вие разглеждате ли електрифицирането на гамата EuroCargo?
– Днес сутринта имах разговор на тема бъдещето на електрически EuroCargo. Да, електрически EurоCargo ще има, но това няма да
стане тази година. Ние инвестирахме много в CNG и LNG EuroCargo и аз вярвам, че с
тези продукти ще допринесем за намаляването на емисиите в градовете. Към момента
не виждаме особени предимства за клиентите ни, свързани с електрически EuroCargo, но
да, със сигурност ще бъдем готови с него за
2025 г.
– Кога ще видим на пазара гамата TWay?
– Към средата на тази година. Това е един
много добре изглеждащ камион. Очевидно пандемията забави и удължи процеса на
тестването му. Ние обаче не искаме да бързаме, а по-скоро да представим един качествен
камион, който да направи разлика. Това ще е
един камион, подходящ за Европа, но също
и за Близкия изток и Африка. Затова ни отне
и малко повече време тестването, за да сме
сигурни, че отговаряме на изискванията и в
тези региони. K
Снежина БАДЖЕВА
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Тежкотоварният трафик е
платил 111 млн. лв. тол такси
Агенция „Пътна
инфраструктура“
обаче призна, че не
знае какви суми от
тол такси са събрани
от тежкотоварните
превозни средства,
които преминават
транзитно през
България

Е

дна от причините да бъде въведена тол системата бе именно да се събират много повече пътни такси от транзитните международни превози с камиони и автобуси, които преди се плащаха с винетки, а от март 2020 г. според
изминатите километри.
Новата схема трябваше да осигури достатъчно средства за поддържане на републиканските
пътища и за строителство на нови такива.
АПИ обаче не знае колко процента от събраните тол такси през 2020 г. са от транзитен трафик, защото Националното тoл управление (НТУ)
не обработва такава информация. Така отговаря
пътната администрация на журналистически въпрос, зададен по Закона за достъп до обществена информация.
От отговора става ясно, че има обща информация за чуждестранните МПС-та, но липсва яснота каква част от тях са за България и колко са
били транзитните. По данни на АПИ през миналата година сумата, събрана от пътни такси за
всички МПС, е 372 млн. лева, или с 20 милиона
по-малко от приходите за предната година, когато се оперираше с винетки.
Този спад е донякъде обясним с ограниченията около коронавируса, които повлияха негативно на транспортния бранш. Отново по данни на
АПИ през миналата година 90 млн. от постъпленията са отишли за плащания по изграждането
на тол системата, 35 млн. лева са насочени за издръжка на Националното тол управление, а други 20,8 млн. лева са комисиони за доставчиците
на услуги в тол системата.
За актуализация на тол таксите и за повече
пътища, обхванати в системата, се обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Пред депутатите от ресорната парламентарна комисия тя допълни, че
това трябва да стане след коронакризата.
Посоката, в която трябва да мислим, е основните пътни артерии, които се ползват от тежкотоварния трафик, да бъдат включени в обхвата.

Също така трябва да помислим и за тарифата,
изтъкна Аврамова.
В момента в обхвата на тол системата попадат единствено магистралите и първокласните
пътища, а голяма част от тежкотоварния трафик
преминава и през второкласната пътна мрежа,
смята Аврамова. Близо година след въвеждането на тол системата у нас приходите от пътните
такси за тежкотоварния превоз са над 111 млн.
лв., а общият приход от електронното таксуване
– тол такси и винетки, е над 770 милиона лв., според министър Аврамова.
Междувременно стана ясно, че над 140 милиона лева ще плати държавата на австрийската фирма Капш, за мониторинг и анализ на системата за тол таксуване.
Договорът между австрийския консорциум и
Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключен дни
преди Коледа, а за него стана ясно в края на месец януари. Така в следващите 5 години компанията, проектирала тол системата, ще помага за
непрекъснат мониторинг, а държавата ще трябва
да плати над 140 милиона лева.
„Националното тол управление оперира в цялост системата в двата ѝ компонента – търговско и техническо опериране. Капш ще наблюдава съвместно с нашите експерти работоспособността на системата“, каза проф. Олег Асенов от
УС на АПИ.
Капш са договорили солидни хонорари за
своите IT специалисти, които ще работят по задачата. Според документацията на обществената поръчка часовите ставки за тестър, програмист, системен специалист и проектен мениджър са в диапазона между 258 и 290 лв. Това означава, че всеки от тези експерти може да получава над 10 000 лв. само за работна седмица.
От АПИ твърдят, че допълнителният труд на
Капш се налага, защото администрацията, назначена да обслужва и надгражда тол системата, не може да се справи сама и се нуждае от обучение. K
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Транспортният Brexit
ще се усети през април
Френски гранични
служители с достъп
до митнически
данни разкриват, че
почти половината
от камионите,
пристигнали
във Франция от
Великобритания през
февруари, са били
празни. Бройката
съответства на данни,
предоставени от RHA
и други организации.
Все пак вече повече
стоки влизат в ЕС от
Великобритания с
камиони, тъй като в
началото на януари
70% от камионите,
пресичащи Ламанша
от Великобритания до
Франция, са били без
товар
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Т

оварният трафик също се е увеличил и
вече е само с 10% по-нисък от същия период през 2020 г. Данните са публикувани
от Джоел Хилс от ITV News. Хилс заявява, че ситуацията на границата се подобрява, но следващото голямо предизвикателство идва от предстоящите митнически проверки в Обединеното
кралство.
Към момента оплакванията на превозвачите са
предимно от скъпите и досадни формалности, а
не от проблеми в работата на системата. Следващият стрес тест обаче ще бъде през април, когато Великобритания въвежда гранични проверки.
Данни, публикувани от Transporeon, пък показват, че търсенето на товари по трасето между Франция и Обединеното кралство е нараснало със 17% спрямо нивата от края на 2020-а, докато процентът на отказване на товари е паднал
почти наполовина. От Sixfold обаче подчертават,
че обемите на стоки, преминали границите между Обединеното кралство и ЕС, все още са значително по-ниски в сравнение със средното за
2019/2020 г.
Обемите на товарни превози от ЕС до Великобритания са били с 38% по-ниски в края на януари 2021 г., отколкото през четвъртото тримесечие на 2020 г., показват данните на немската софтуерна компания Transporeon и австрийския
стартъп Sixfold. Цената на придвижваните стоки пък е била над нормалните нива. Цените по
френско-британския маршрут са се увеличили с
51% в сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година.
Що се отнася до курсовете между Германия и

Великобритания, данните на Transporeon показват, че търсенето е стабилно. Изглежда, че процентните нива също са се стабилизирали и са с
25% по-високи от средното за края на 2020-а.
В транспорта от Италия до Великобритания,
обемите се увеличават и са по-високи от средното за края на 2020 г. Ставките са се нормализирали и са почти в съответствие с тези, наблюдавани през октомври и ноември 2020 г., добавя компанията.
Данните на Transporeon показват значително
увеличение на цените: разходите за превоз на
пълни товарни превози от Франция до Великобритания през януари са се увеличили с 47% в
сравнение с края на 2020 г.
Докладът описва промените в обемите и тарифите за товарни превози от ЕС към Великобритания. Няма данни за тарифите за транспорт
в другата посока.
В отговор на многобройни изявления на RHA,
включително и твърдението, че износът на Обединеното кралство за ЕС е намалял с 68%, правителството на Великобритания пък заяви, че
набирането на нови 50 000 митнически служители не е необходимо. Кабинетът отхвърля твърдението, че страната се нуждае от въпросните
50 000 служители, които да се справят с новите
документи, последствие от Brexit.
През април и юли приключват гратисните периоди за стоките от ЕС, които се изнасят за Обединеното кралство, и те ще подлежат на допълнителни митнически проверки. Известна логистична компания вече предупреди в Guardian, че
ситуацията „предполага катаклизми“.

ТРАНСПОРТ » ТРАНСПОРТНИЯТ BREXIT ЩЕ СЕ УСЕТИ ПРЕЗ АПРИЛ
От KPMG също заявяват, че „най-големите главоболия“
за бранша тепърва предстоят. В допълнение към това управляващият директор на DFDS Seaways Андрю Бърн призова правителството на Обединеното кралство да назначи
повече митнически персонал, за да се облекчи забавянето
на документооборота.
Кабинетът твърди, че цифрата 50 000 никога не е била
цел, но не разкрива точно колко митнически служители
планира да наеме. В изявлението се споменава за „четирикратно увеличение“ на способността на сектора да обработва декларации и за „посреднически фирми, които в
момента имат свободен капацитет“.
Според правителството делът на празните камиони,
преминаващи от Дувър до Кале, обикновено е около 30%
преди януари, а след като се вземе предвид и ситуацията с
коронавируса, настоящите нива са съпоставими с нормалните изходящи потоци.
Отхвърлено беше и твърдението на RHA, че IT системите на Обединеното кралство не работят, както и че липсва
ясна информация за новите транспортни договорености,
включително групажа.
Интересен казус се появи и с дрехите втора употреба,
които влизат в ЕС именно от Обединеното кралство. Значителна част от дрехите втора употреба идват от Китай
или съдържат тъкани от трети страни, което ще доведе до
вносни мита от 5,3%.
Проблемът е подчертан в материал, публикуван от
Guardian, текстилна компания, базирана в Нюкасъл и финансираща множество благотворителни организации,
твърди, че бизнесът ѝ е застрашен.
Бизнес моделът на ECS Textiles е да купува дрехи от благотворителни организации и след това да ги продава в чужбина. С нея работят благотворителни организации за ветерани, от здравеопазването и за хуманно отношение към
животните.
Според Guardian компанията изпраща пратки до Латвия
веднъж седмично. Понастоящем един контейнер с дрехи
дълго време чака на пристанище в Рига в резултат на новите изисквания за произход на стоките.
Понастоящем не се изпращат повече пратки поради
този проблем, което означава, че складът на ECS Textiles
вече е пълен до краен предел.
Джеймс Офицер, мениджър продажби в ECS Textiles,
заявява, че ситуацията „може да затвори бизнеса ни“: „Нямаме повече физическо пространство и това е наистина
голямо притеснение. Имаме контейнери, разположени в
пристанището, плащаме постоянни такси, нашите клиенти
не могат да получат своите стоки, съответно не ни се плаща. Бизнесът спря.“ Последното плащане ECS към една
благотворителна организация е 5 пъти по-малко от нормалното.
Текстилната фирма се стреми да класифицира стоките втора ръка като стоки от Обединеното кралство, за да
избегне митата от 5,3%. Ако не успее, сумата, която ECS
може да плаща на благотворителните организации, „драстично ще намалее“, според мениджъра по продажбите на
компанията.
Въпреки че материалът на Guardian се фокусира върху частния случай с ECS Textiles, проблемът с правилата за
произход вероятно ще засегне много повече компании от
двете страни на Ламанша. Облеклата втора ръка от Обединеното кралство все още са относително популярни сред
някои групи в неравностойно финансово положение, живеещи в страни от Централна и Източна Европа, включително и България.
Тарифите за правилата за произход в крайна сметка ще
направят дрехите по-малко достъпни и по-малко привлекателни, като същевременно ще се възпрепятстват редовните доставки, които традиционно се извършват до магазините за втора употреба. K

HTFS предоставя поддръжка при трансграничния трафик
HT Ferry Service UAB (HTFS), подпомага транспортните компании
при прилагането на новите гранични и митнически разпоредби във
Великобритания. Въпреки месеците на подготовка, Brexit преобърна
трансграничния трафик през и под Ламанша. Дългите опашки от камиони в резултат на липсващи или неправилно попълнени документи
са ежедневие на терминалите в Дюнкерк, Кале, Дувър или Фолкстоун. HTFS организира целия транспорт за своите клиенти – от резервирането на билети до митническото оформяне, и предоставя консултации по време на преминаването.
„Брекзит доведе до хаотични условия за трансграничния трафик
към или от Великобритания. Претоварените митнически агенти и
липсващите документи на много транспортни компании са отговорни за повечето закъснения и опашки“, казва Силвия Супранавичуте,
главен оперативен директор на HT Ferry Service UAB: „В транспортния бизнес времето винаги означава пари. Ето защо експертите ни в
Каунас дежурят денонощно, за да планират транспортните маршрути
на своите клиенти. Ние съветваме за процесите, създаваме индивидуални контролни списъци за необходимите документи, резервираме билети за фериботи или влакове и се грижим за митническо оформяне“, обяснява тя.
Необходимите документи за влизане варират в различните държави. Понастоящем за много транспортни компании е особено трудно да следят актуалната ситуация. Тези, които страдат, обикновено са
шофьорите, които и без това са в допълнителен стрес поради пандемичната ситуация“, смята мениджърът. „Повечето от тях не говорят
нито английски, нито френски, а заплахата от забавяне на доставките
увеличава още повече натиска към тях.“
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Транспортният сектор
в ЕС с 378 млрд. евро
оборот до края на 2024 г.

Очаква се секторът да расте до 2024 г. с
над 3% средно годишно, главно заради
международния транспорт

Очаква се обемът на автомобилния транспорт в Европа да расте с над 3% средно годишно, главно
заради международния транспорт, докато вътрешните превози ще се задържат на стабилни нива

ABSTRACT IN ENGLISH

EU Transport Sector with
a Turnover of 378 Billion
Euros by 2024
The volume of road transport
in Europe is expected to grow
by more than 3% on average
per year, mainly due to international transport, while domestic transport will remain stable.
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ранспортният и логистичният бранш ще
растат с по-бързи темпове от растежа на
БВП в Европа през следващите години. В
оптимистичния сценарий това ще компенсира
спада, причинен от пандемията, още през следващата година, прогнозира PwC (Pricewaterhouse
Coopers). Транспортно-логистичната индустрия
е пряко зависима от растежа на световната икономика. PwC прогнозира два сценария за световната икономика през 2021–2022 година.
Първият, по-оптимистичен сценарий предполага ефективно разпределение на ваксината и
значително намаляване на случаите на COVID-19.
При този сценарий растежът на БВП на ЕС ще
достигне 5% тази година и 3,7% през 2022 г.
Вторият, по-малко оптимистичен сценарий

предполага, че ваксината няма да бъде толкова
ефективна поради множество мутации на вируса
и проблемите с разпределението. При тази хипотеза растежът се прогнозира на нива от 3,5%
през 2021 г. и 2,6% през следващата година.
Според PwC китайската икономика ще расте
много по-динамично. Анализаторите оценяват
ръста на БВП там през 2021 г. на до 11% при оптимистичния сценарий или до 4,2% при втория
сценарий.
Да припомним, че МВФ прогнозира през октомври, че глобалната икономика ще нарасне с
5,2% през 2021 г. след спада с 4,4% през миналата година. По-скорошната прогноза на ОИСР
предполага по-скромен глобален растеж от 4,2%
през 2021 г. (и 3,6% за Еврозоната).
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Прогнозата на PwC за транспортния и логистичен бранш през 2021 г. варира в зависимост от
това кой сценарий за растеж на БВП се сбъдне.
В прогнозата, предполагаща успешна ваксинация и добре функциониращи вериги за доставки, брутната добавена стойност в сектора в Европа се очаква да нарасне с 5,4% през 2021 г. и 4%
през 2022 г. Това би означавало, че транспортните и логистични компании ще се върнат към
предпандемичните нива до края на следващата
година (спадът в брутната добавена стойност е
бил 9% през 2020 г.).
При по-малко оптимистичния сценарий на
БВП растежът на транспортния сектор също би
бил по-скромен. Независимо от това, подобно
на динамичния сценарий, растежът на брутната
добавена стойност на транспортната и логистичната индустрия ще бъде по-висок от прогнозирания ръст на БВП, съответно 3,9% и 2,9% през
2021–2022.
Особено важно за транспортния сектор е развитието на индустрията и автомобилния сектор
поради използването на глобални вериги за доставки. В оптимистичния сценарий оценките на
PwC предполагат 8% увеличение на брутната добавена стойност в автомобилния сектор и 4,6% в
промишлеността като цяло. Това трябва да има
положително въздействие върху транспортната
и логистичната индустрия.
Интересна тенденция за бъдещето е вероятната диверсификация на доставките, за да се избегне ситуацията, наблюдавана през пролетта на
2020 г., когато доставките от Азия бяха прекъснати. Тази диверсификация на веригите за доставка и появата на алтернативни маршрути създават възможност за логистичния сектор. Краят на
глобализацията обаче не се очаква и много продукти ще продължат да пристигат в Европа от Китай и други нововъзникващи икономики от азиатската „фабрика на света“.
Автомобилният транспорт в Европа е загубил
повече от 6% от стойността си през 2020 година, изчислява Transport Intelligence (TI). Очаква се
секторът да расте до 2024 г. с над 3% средно годишно главно поради международния транспорт.
От друга страна, търговията на дребно след
временния срив през пролетта се е върнала на
предпандемичните нива главно поради бума на
електронната търговия. Онлайн продажбите изискват високи нива на запаси от търговците, които задвижват логистичния и транспортен сектор.
Анализаторите на TI прогнозират, че растежът
на пазара на автомобилни превози през следващите четири години ще бъде средно 3,4% годишно. В края на 2024 г. се очаква да достигне
378,1 млрд. евро.
Прогнозите показват, че европейската икономика ще се възстанови бързо след срива през
миналата година. Според МВФ средногодишният темп на растеж на БВП в Европейския съюз
през следващите четири години се очаква да
бъде 3,2%, а нивото на предпандемично производство трябва да бъде достигнато през 2022 г.
TI твърди, че в краткосрочен план автомобилният транспорт вероятно ще бъде предпочетен
пред другите видове транспорт в Европа като погъвкав и защото е в пряк контакт с клиента. Докато търсенето вероятно ще се върне на нормалните си нива през 2021 г. с очаквания пролетен
скок и премахването на пандемичните ограничения, ниските цени на горивата ще позволят на

превозвачите да поддържат конкурентни цени в
сравнение с други видове транспорт.
В средносрочен план обаче ставките вероятно ще се променят. Цените на горивата се променят на цикли и вероятно в крайна сметка ще се
увеличат. На второ място, ако транспортни компании фалират, което не е изключено, по-ниското предлагане на транспортни средства ще доведе до по-високи цени. Влизането в сила на всички регулации от Пакет Мобилност в началото на
2022 г. също ще се отрази на нивата на цените на
превозвачите в цяла Европа.
Що се отнася до сегментите на автомобилния транспорт, транспортът между европейските страни ще се развива по-бързо през следващите години, отколкото вътрешният транспорт.
Вътрешният пазар се очаква да нарасне средно
с 3,1% между 2020 и 2024 г., докато международният транспорт се очаква да нараства с 4,2% всяка година.
През следващите години потреблението ще
продължи да стимулира икономическото възстановяване в европейските страни. Потенциална
заплаха обаче е въпросът с програмите за държавна подкрепа за компаниите, които се оказаха
много полезни за поддържането на много компании и работни места през 2020-а. Тези програми вероятно ще бъдат постепенно премахнати,
което може да доведе до затруднения за много
предприятия, ако икономическото им възстановяване не е достатъчно.
Що се отнася до международния транспорт,
неговият растеж през следващите години се очаква да бъде по-динамичен от този на вътрешните пазари. В същото време поради затварянето на границите през пролетта миналогодишният спад в този сегмент беше много по-голям от
този на вътрешния пазар, със 7,9%.
По-силният растеж през следващите години
ще бъде обусловен преди всичко от очакваното възстановяване на търговията между страните от ЕС. Според МВФ търговията между страните от Еврозоната се очаква да нарасне средно
с 5,1% между 2020 и 2024 г., което е много повече от очаквания ръст на БВП в Европа от 3,2 процента.
Както посочва TI, това дава съотношение
между търговията и БВП от 1,6:1 , докато през последното десетилетие то е било предимно около 1 към 1. Растежът на индустриалното производство на континента ще насърчи и развитието на транспорта между държавите. Европейските икономики са тясно свързани и за производството на много стоки са необходими суровини
и компоненти, произведени в други страни. K

TI твърди, че в краткосрочен
план автомобилният
транспорт вероятно ще бъде
предпочетен пред другите
видове транспорт в Европа
като по-гъвкав и защото е в
пряк контакт с клиента
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Съглашението отново
атакува Пакет Мобилност

България засега е подала 2 жалби срещу разпоредбите в Пакет Мобилност

От името на държавите, обединили се срещу Пакет Мобилност, румънското правителство внесе
уточнения относно 12-те жалби за отмяна на някои разпоредби в Пакета, предявени от България,
Кипър, Литва, Малта, Полша и Унгария. Новите искания са подадени в регистъра на Съда на
Европейския съюз ( СЕС)

ABSTRACT IN ENGLISH

The Coalition Attacks
Mobility Package Again
On behalf of the countries united against Mobility Package,
Romanian government clarified 12 appeals for repeal of
certain provisions in the package, filed by Bulgaria, Cyprus,
Lithuania, Malta, Poland, and
Hungary. New applications
have been filed with the Court
of Justice of the European Union (CJEU).
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окументите, изготвени от Министерството на външните работи на Румъния в тясно
сътрудничество с румънското Министерство на транспорта и инфраструктурата, са предназначени да подкрепят аргументите и заключенията, изложени в исковете за отмяна, предявени пред Съда на ЕС от гореспоменатите държави членки.
Това е допълнение към три жалби за частична
отмяна на разпоредби в Пакет Мобилност, които румънското правителство е подало на 23 октомври 2020 г.
Разпоредбите в законодателните актове на
ЕС, предмет на иска за отмяната им от страна на
държави – членки на ЕС, със сходни интереси,
са следните: премахването на нормалните седмични почивки в кабината на превозните средства; задължението на водача да се връща пе-

риодично в оперативния център или по местоживеене; задължението за връщане на превозното средство до един от оперативните центрове осем седмици след заминаването; поставянето на допълнителни ограничения при извършване на каботажни операции; определянето на специфични норми по отношение командироването
на водачи.
Според „постоянната“ позиция, изразена от
румънските власти, посочените разпоредби в
Пакет Мобилност са „ограничителни“ и „непропорционални“ и ще имат „значителни“ отрицателни последици за вътрешния пазар и конкурентоспособността на автомобилните транспортни компании.
Законодателните актове на ЕС, които съставляват Пакет Мобилност I, са следните:
)) Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския
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парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. за изменение
на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания относно максималните дневни и
седмични часове на шофиране, минималните почивки и дневните и седмични почивки и Регламент (ЕС) №
165/2014 по отношение на позиционирането с помощта на тахографи;
)) Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент
и на Съвета от 15 юли 2020 г. за изменение на Регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) №
1024/2012 с цел адаптирането им към развитие в сектора на автомобилния транспорт;
)) Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и
на Съвета от 15 юли 2020 г. за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71 / ЕО и Директива 2014/67 / ЕС за командироване на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение Директива 2006/22 / ЕО по отношение на изискванията за прилагане и Регламент (ЕС) № 1024/2012.
В законодателния процес на ЕС Румъния заедно с осем
други държави членки – България, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта и Полша, се противопоставиха
на тези три нормативни акта, но те все пак бяха приети.
На 23 октомври 2020 г. румънското правителство заведе
пред Съда на ЕС три иска за частична отмяна на законодателството в Пакет Мобилност I. Другите държави – членки
на ЕС, със сходни интереси също предявиха подобни, като
България също е сред най-активните участници с 3 иска.
Кипър и Литва са подали по 2 жалби, а Малта, Полша и Унгария имат по една.
Междувременно повече от половината (54%) от клиентите на полската транспортна индустрия заявиха опасенията си, че Пакет Мобилност ще намали конкурентоспособността на местните компании на международния транспортен пазар. Това са резултатите от проучване, проведено от PKO Leasing.
Разпоредбите на Пакет Мобилност, приет през юли
2020 г. от Европейския парламент, ще бъдат въведени поетапно през следващите шест години. Първите мерки са в
сила от август миналата година и се отнасят до задължителната почивка за водачите и налагането на превозвача
на задължението да организира работата на водачите си
по такъв начин, че те да имат възможност да ползват въпросната почивка.
От февруари 2022 г. влязоха в сила допълнителни разпоредби на Пакета по отношение на командироването на
водачи в международния транспорт, и за каботажа. Каботажният транспорт е търговският транспорт на товари
между логистични пунктове, намиращи се в различна държава членка (в Европейския съюз или ЕАСТ) от държавата,
в която превозвачът е установил бизнес.
Според проучването на PKO Leasing над половината от
анкетираните са заявили подобни опасения и около 32%
смятат, че въвеждането на новите правила ще затрудни
първоначално дейността на транспортните компании, но с
времето процесът би трябвало да се улесни.
Няколко месеца след влизането в сила на първия Пакет
промени по отношение на работното време и свободното време на шофьорите над 62% от анкетираните не усещат влиянието на новите разпоредби върху техния бизнес.
Приблизително 37% от анкетираните са на противоположното мнение. Всеки пети респондент намира тези разпоредби за трудни за прилагане.
Пакетът касае каботажа и операциите за „кръстосана търговия“, в които Централна и Източна Европа са специализирани. Почти всички респонденти (95%) вече са съгласни, че Пакет Мобилност ще допринесе за увеличаване
на разходите за транспортната им дейност. Това се отразява на инвестиционните настроения в бранша. Едва всеки пети респондент възнамерява да продължи да инвестира в оборудване и нови решения. K

Някои разпоредби в Пакет Мобилност са „ограничителни“ и
„непропорционални“, и ще имат „значителни“ отрицателни
последици за вътрешния пазар и конкурентоспособността на
автомобилните транспортни компании
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Денислав Чакъров,
управител на
Дека Трейд ООД:

ABSTRACT IN ENGLISH

New Mercedes-Benz
Sprinter Emphasizes
Brand‘s Superiority,
says Denislav Chakarov, manager of Deka Trade Ltd. The
Plovdiv-based company is engaged in commercial activities,
and logically develops its own
transportation. KAMIONI magazine talks to Denislav Chakarov about what is important
when you choose vehicles for
this type of business.

Новият Mercedes-Benz
Sprinter подчертава
превъзходството на марката
Базираната в Пловдив компания Дека Трейд ООД се занимава с търговска дейност и логично
развива собствен транспорт. Списание КАМИОНИ разговаря с Денислав Чакъров, управител на
Дека Трейд ООД, за това какво е важно при избора на автомобили за този тип бизнес. Денислав
Чакъров е на 35 години и има висше образование – специалност бизнес администрация
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– Кога е създадена фирмата ви и какъв е
основният предмет на дейност?
– Дека Трейд ООД е създадена през 1992 г. и
се занимава с търговия с компоненти за водопроводни, канализационни и отоплителни инсталации, вентилационни системи, оборудване
за баня и строителна химия. Представители сме
на над 50 световни производители, с водещи позиции в тези сектори, и осигуряваме най-краткия
път на продукта до потребителя.
– За работата си използвате собствен
транспорт, кога и защо започнахте създаването на собствен автопарк?
– С логистика се занимаваме от самото основаване на фирмата. Това беше едно изключително иновативно явление в онзи момент, но и днес
продължава да бъде атрактивно и конкурентно
предимство. Макар и с много натрупан опит за
тези 29 години, и днес продължаваме да влагаме
много усилия в тази съпътстваща услуга.
– Какви транспортни операции и логистика извършвате?
– Изпълняваме логистика на дистрибуцията и като част от цялостната ни концепция – осигуряваме доставка на предлаганите от нас про-

дукти до различни по вид търговски и строителни обекти.
– Колко и какъв тип автомобили като товароносимост имате в парка си?
– В момента разполагаме с над 40 товарни автомобила, всички от един тип – фургон и с допустима маса до 3500 кг.

Момент от
предаването на
новите Mercedes-Benz
Sprinter, закупени от
Дека Трейд

– На какви разстояния, с колко товар пътуват автомобилите ви и какъв е месечният
пробег, който правят?
– Разстоянията са различни в зависимост от
крайната дестинацията на товара, но транспортът е само в рамките на страната. Достигаме
пробег около 10 000 километра на месец. Това е
отговорна задача, която ни задължава да гарантираме сигурността на нашите служители и товари с непрестанни грижи за автомобилите.
– Закупихте 10 броя от новия MercedesBenz Sprinter – защо се насочихте точно към
тази марка и модел?
– Търсим най-доброто, което можем да си
позволим, и тъй като в този клас автомобили има избор, през годините използвахме добри автомобили без оглед на марката, но и без
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Н.В. КЛИЕНТЪТ » ДЕНИСЛАВ ЧАКЪРОВ: НОВИЯТ MERCEDES-BENZ SPRINTER...
Според Денислав
Чакъров товарната
гама на MercedesBenz, освен че е
модерна и красива, е и
много функционална

да отчитаме напълно колко важно е да извличаме максимума от тази инвестиция. Оказа се, че
за да постигнем това, значение има точно марката и решихме да работим само с Mercedes-Benz
Sprinter и Volkswagen Crafter, като немаловажен
фактор беше идентичността на моделите тогава.
Последната ни покупка е просто част от последователна програма за обновяване на автопарка ни
и е подчинена на възприетата от нас концепция.
– С каква спецификация са закупените от
вас нови Mercedes-Benz Sprinter?
– Избрахме Sprinter със затворен фургон, теглови клас 3500 кг, товарен обем от 14 куб. м, товароносимост от 1060 кг, двигател с мощност от
163 к.с. при работен обем от 2200 куб. см3, както
и ръчна скоростна кутия.
Новото поколение
на Sprinter напомня
и подчертава
превъзходството
на марката и дава
увереност на водача,
смята г-н Чакъров

– Характеристиките на този модел пасват
ли на спецификата на дейността ви и на бизнес модела ви?
– Използвахме предшественика на настоящото поколение на Sprinter още през 2009 г. и го
считаме за много подходящ за нашата дейност.

– Какви са първите ви впечатления от новия Sprinter – като комфорт, разход, ефективност, товароносимост…
– Новото поколение е изцяло променено и
следва линията за подмладяване на духа на
производителя от Щутгарт. Товарната гама на
Mercedes-Benz, освен че е модерна и красива, е
и много функционална. В новия Sprinter са вложени нови технологии с цел сигурност, комфорт
и по-голяма ефективност при работа. Все още
нямаме цялостни впечатление за разхода, но
очаквам това да е един екологичен и модерен автомобил, който да има и достатъчно нисък разход. Това наблюдаваме с всяка следваща моделна година при всички автомобили и е важна цел
на развойната дейност в автомобилната индустрия.
– Имали сте в парка предишни поколения
на Sprinter – каква съпоставка можете да направите между тях и новия модел?
– Имали сме възможността да работим с
всички поколения Sprinter и намирам за революционно всяко едно от тях. Моделът от 1995
г. беше най-големият и удобен в своя клас към
онзи момент. Този от 2006 г. затвърди позицията
на Sprinter с разширяване на гамата и предложи
на потребителя абсолютен комфорт на лек автомобил. Новото поколение на Sprinter напомня и
подчертава превъзходството на марката и дава
увереност на водача.
– Как е организирано сервизното обслужване на автомобилите?
– За поддръжката на автопарка си се доверяваме на официалните сервизи на марките, които използваме, и разчитаме на високите им стандарти при работа там. Тук е мястото да подчертая
и доброто впечатление от работата на сервизните звена към представителствата на MercedesBenz. K
Въпросите зададе
Лъчезар АПОСТОЛОВ
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17,6 % спад в регистрациите на
нови ванове в ЕС през 2020 г.
Регистрациите на нови лекотоварни
автомобили с допустима максимална маса
до 3,5 тона в Европейския съюз през 2020 г.
са се свили със 17,6% в сравнение с 2019 г.
Това сочат данните на ACEA (Асоциацията на
европейските автомобилни производители)

О

бщо регистрираните нови лекотоварни автомобили от
този теглови клас в страните – членки на Общността, за
кризисната 2020 г. са 1 439 427. През 2019 г. броят им е
бил 1 747 471. В този лекотоварен сегмент попадат автомобилите, хомологирани като категория N1. По този начин ги отчита
и българската официална статистика. В общия случай това са
по-голяма част от версиите на големите ванове, всички средни,
компактни и микрованове, пикапите, някои малки камиони, както и пътнически ванове и леки автомобили, които са били хомологирани като лекотоварни.
От големите пазари най-значителен е спадът в Испания
(-26,5%), докато отстъплението на останалите значими пазари
като Франция (-16,1%), Италия (-15,0%) и Германия (-12,2%) е
по-малко.
България фигурира в статистиката на ACEA с абсолютно точна бройка, като тази от статистиката на МВР за регистрациите
в категория N1 през 2020 г. През миналата година у нас са пуснати 5060 нови лекотоварни автомобила от тази категория, при
5985 през 2019 г., а отчетеният от европейската статистика спад
на българския пазар от -15,5% е под средния от 17,6% за Евросъюза.
За пръв път в редовната годишна статистика на АСЕА Великобритания фигурира като страна, която не е член на ЕС.
През 2020 г. спадът на пазара на нови лекотоварни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 т в Обединеното кралство е точно 20%. Регистрациите през 2020 г. там са 292 657 при
365 778 през 2019 г.
Като леко положителна тенденция може да се отчете фактът, че през декември 2020 г. търсенето на лекотоварни превозни средства с допустима максимална маса до 3,5 т е била
само с 6% по-слабо в сравнение с декември 2019 г., което е доста по-малко от средното намаление за годината. През декември в Италия и Франция регистрациите са спаднали съответно с
10,4% и 2,3%, докато Германия (+ 2,5%) и Испания (+ 1,6%) дори
отчитат леко повишение в търсенето.
Сривът през 2020 г. беше очакван заради стагнацията, предизвикана от пандемичната ситуация. Той дойде, след като година по-рано на пазара в ЕС бе отчетен лек растеж от 2,8% в
регистрациите на нови лекотоварни автомобили до 3,5 т. През
2019 г. те са били 2 115 650 срещу 2 058 574 през 2018 г. K
По данни на националните асоциации на автомобилните производители.
1
Включително микробуси до 3,5 т;
2
Данни за Малта не са на разположение;
3
Лекотоварни автомобили до 6 т;
4
По оценка на националната асоциация на автомобилните производители;
5
Държави, приети в ЕС преди 2004 г.;
6
Държави, присъединени към ЕС след 2004 г.;
7
Европейска асоциация за свободна търговия.

Регистрации на лекотоварни автомобили1 до 3,5 т в Европа2
Страна

2020 г.

2019 г.

Промяна

Австрия

36 545

43 425

-15,8%

Белгия

71 313

81 219

-12,2%

България

5 060

5 985

-15,5%

Германия

267 832

304 965

-12,2%

Гърция

6 865

7 972

-13,9%

Дания

31 122

33 106

-6,0%

3 289

4 403

-25,3%

Естония
Ирландия

21 732

25 336

-14,2%

Испания

158 198

215 157

-26,5%

Италия

159 709

187 864

-15,0%

Кипър

1 577

2 272

-30,6%

Латвия

2 120

2 703

-21,6%

Литва

2 859

4 228

-32,4%

Люксембург

4 420

5 089

-13,1%

Нидерландия

60 433

76 251

-20,7%

Полша

59 649

69 872

-14,6%

Португалия

27 578

38 454

-28,3%

Румъния

13 730

16 985

-19,2%

Словакия

6 371

8 508

-25,1%

Словения

8 033

11 161

-28,0%

Унгария

22 043

26 203

-15,9%

Финландия

12 842

14 704

-12,7%

Франция

401 154

478 375

-16,1%

Хърватия

6 797

8 982

-24,3%

Чехия

17 141

20 436

-16,1%

Швеция

31 015

53 816

-42,4%

3

4

Европейски съюз

1 439 427 1 747 471

-17,6%

EС145

1 290 758 1 565 733

-17,6%

EС12

148 669

181 738

-18,2%

Исландия

1 001

1 375

-27,2%

Норвегия

32 110

37 736

-14,9%

Швейцария

28 158

34 690

-18,8%

ЕАСТ

61 269

73 801

-17,0%

Великобритания

292 657

365 778

-20,0%

6

7

ЕС14 + ЕАСТ + Великобритания

1 644 684 2 005 312

-18,0%

ЕС + ЕАСТ + Великобритания

1 793 353 2 187 050

-18,0%
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e-Partner – малкият ван от
следващо поколение вече е факт

Peugeot представи новия си напълно електрически компактен ван e-Partner. С това френската
компания става един от първите производители, които предлагат пълна гама лекотоварни
електрически превозни средства в Европа

P

eugeot e-Partner става естествено допълнение към електрическия среден ван Peugeot
e-Expert (Международен ван на годината
за 2021) и големия електрически ван Peugeot eBoxer.
Новият модел надгражда търговския успех
на няколко поколения Partner. „Баничарката“
на Peugeot, която през годините печели многобройни награди, включително Международен
ван на годината 2019, е произведена в над 2 000
000 броя и се продава в над 100 държави от момента на излизането си на пазара през 1996 г.
Последното поколение на модела излезе през
2018 г. и стана един от лидерите на европейския
пазар в сегмент F1. Сега Partner вече е наличен и със 100% електрическо задвижване. Моделът може да бъде разпознат по монограма „ePartner“ отзад. Peugeot e-Partner идва със следните характеристики:
)) пробег с едно зареждане до 275 км по WLTP (в
процес на одобрение);
)) две дължини – Standard и Long;
)) два варианта – ван (до 3 места) и дълбока кабина (до 5 места);
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)) капацитет на теглене – до 750 кг;
)) полезен товар – до 800 кг;
)) товарен обем – до 4 4 м³, напълно идентичен с

този на версията с ДВГ;
)) големи 16-инчови колела и гуми 215/65 R 16.

Оборудван, естествено, с дигиталния Peugeot
i-Cockpit ® и с добре обмислен дизайн, новият Peugeot e-Partner облекчава работата на водача и позволява също неограничен достъп до
централните градски части. Моделът идва, без
да прави компромиси с присъщите качества на
Peugeot Partner, но вече с нулеви емисии.
Изследванията и анализите показват, че 80%
от водачите на лекотоварни превозни средства
изминават среднодневно под 200 км. За това
според производителя e-Partner е точното решение за тях, още повече при все по-честите рестрикции за достъп на автомобили до централните части на големите градове, където се допускат единствено 100% електрически превозни средства.
При e-Partner преимуществата на конвенционалния Peugeot Partner са запазени без компромис и новият електрически ван е предназначен

E-PARTNER – МАЛКИЯТ ВАН ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ ВЕЧЕ Е ФАКТ
Пътническият вариант,
изграден на същата база,
който се продава под
името Rifter, също получи
електрическа версия.
Peugeot e-Rifter има
аналогична силова линия,
режими на шофиране и
показатели. Предлага се
в две дължини (Standard
и Long) и с до 7 места.
Багажникът е с обем
до 1050 л при 5-местна
конфигурация

за нуждите на всички потребители и всички типове клиенти – занаятчии, цветари, водопроводчици, електротехници... Моделът е интересен за
компании, държащи на екологичния си имидж.
Както и за администрации, които държат на превозни средства с нулеви емисии. При по-специфични нужди са възможни и трансформации на
каросерията в линейки, пожарни и полицейски
коли, хладилни ванове…
Логично новият Peugeot e-Partner е базиран върху мултиенергийната модулна платформа EMP 2 (Efficient Modular Platform). Подобно на по-големия е-Expert, електродвигателят е с максимална мощност 100 кВт и максимален въртящ момент от 260 Нм, наличен от
момента на развъртане – без вибрации, шум,
смяна на предавки, миризми и, разбира се, без
емисии. Електрическата силова линия – електродвигател, инвертор и DC/AC зареждащо устройство – конвертор, като цяло, е подобна на
тази при Peugeot e-Expert. По същия начин редукторът на оборотите е адаптиран към натоварвания, характерни за лекотоварни превозни средства.
Експлоатационните показатели в режим
POWER са следните (данните са в процес на одобрение):
)) максимална скорост от 130 км/ч;
)) ускорение от 0 до 100 км/ч за 11,2 сек;
)) ускорение от 80 до 120 км/ч за 8,9 сек.
Двете версии – Standard и Long, са налични с
литиево-йонна батерия от 18 модула с капацитет
от 50 кВтч. Батерията осигурява пробег до 275 км
в зависимост от версията и стила на шофиране.
Данните за пробега са според WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) – Световната хармонизирана процедура за изпитване
на леки автомобили, като в момента са в процес
на одобрение.
Предлагат се два типа бордови зарядни устройства. Еднофазното е с мощност 7,4 кВт и е
стандартно оборудване. Опцията е трифазно зарядно устройство с мощност 11 кВт. Куплунгът за
зареждане е на левия заден калник и позволява зареждане от стандартен контакт, усилен контакт, Wall Box (стенно зарядно устройство) и дори
на зарядни станции за бързо зареждане.

Режимите на зареждане на батерията с капацитет 50 кВтч са няколко и са адаптирани към
всички възможни ежедневни ситуации. Това прави зареждането възможно вкъщи, в базата или на
обществени зарядни станции. Времената за зареждане са:
)) от стандартен контакт (8 A) – пълно зареждане за 31 часа;
)) от усилен контакт (16 A) – пълно зареждане за
15 часа;
)) от Wall Box с мощност 7,4 кВт – пълно зареждане за 7,5 часа при еднофазно бордово зарядно
устройство с мощност 7,4 кВт;
)) от Wall Box с мощност 11 кВт – пълно зареждане за 5 часа при трифазно бордово зарядно устройство с мощност 11 кВт;
)) при устройство за бързо зареждане – термичният контрол на батерията позволява употребата на зарядни станции с мощност 100 кВт –
достигане на 80 % от заряда за 30 минути.
Батерията на е-Partner е с гаранция 8 години
или 160 000 км, като за това време трябва да запази 70% от своя капацитет.
При Peugeot e-Partner на пътниците е осигурен най-добрият температурен комфорт. Той се
постига с мощен отоплителен резистор (5 кВт),
седалки с подгряване (според версията), предварителна климатизация, която може да бъде
зададена от сензорния екран (според версията) или дистанционно – чрез приложението за
смартфон MyPeugeot® (според версията). Когато автомобилът е включен в контакт за зареждане, тази функция, освен че осигурява комфорт,
оптимизира и пробега, като позволява на батерията по – бързо да достигне оптималната работна температура. Свързан с топлообменната
верига на пътническата кабина, термичният контрол на батерията позволява бързо презареждане, оптимизиран пробег и удължен експлоатационен живот.
Централната конзола в шофьорската кабина е обновена. Силовата линия се управлява с
лостчето е-Toggle . Идеално интегрирано и ергономично, то предоставя достъп до функциите Park (Паркиране), Reverse (Заден ход), Neutral
(Неутрална позиция), Drive (Движение) и Brake
(Спирачка). На конзолата са разположени селекмарт 2021
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E-PARTNER – МАЛКИЯТ ВАН ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ ВЕЧЕ Е ФАКТ

Режимите на
зареждане на
батерията с
капацитет 50 кВтч
са няколко и са
адаптирани към
всички възможни
ежедневни
ситуации
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торът за трите режима на шофиране и поставка
за индукционно зареждане на смартфони.
Новият Peugeot e-Partner, подобно на е-Expert,
предлага 3 режима на силовата линия, които се
избират чрез селектора на централната конзола.
Eco (60 кВт и 190 Нм) е за по-дълъг пробег и плавно шофиране. Normal (80 кВт и 210 Нм) е оптимален за ежедневна употреба. Power (100 кВт и 260
Нм) е за оптимална мощност при тежки товари.
Налични са два режима на спиране, които
осигуряват подходящо ниво на рекупериране на
енергия в батерията. Moderate (Умерен) осигурява усещане, сходни с това при превозно средство с ДВГ. При Augmented (Усилен), който се избира с бутона B, разположен на панела управление на силовата линия, има осезаемо намаляване на скоростта още при освобождаване на педал на газта. Всички версии на новия Peugeot ePartner са оборудвани с електрическа паркинг
спирачка – нова функция за модела. Това, освен
че освобождава място на пода на кабината, осигурява комфорт и спокойствие при ежедневното шофиране.
Бордовата система Peugeot i-Cockpit® е доразвита в технологично отношение с два нови инструментални панела. Така с водача се споделя
цялата информация, необходима за правилното управление на едно 100% електрическо превозно средство. Като опция можете да се поръча
100% дигитален инструментален панел, което се
прави за пръв път в сегмента на електрическите
ванове. Той е с 10-инчов дигитален дисплей с висока резолюция. Извеждането на информацията
на него интегрира най-новите разработки в графичния дизайн на Peugeot и предлага пълни възможности за конфигуриране и персонализация.
Инструменталният панел има няколко режима на изглед, достъпни от диск с бутони на волана. Това позволява на водача да настрои своя
Peugeot i-Cockpit® изцяло според желанията си.
Акцентът може да е върху навигацията, управлението на енергията или системите в помощ на
водача… Стандартният аналогов инструментален панел пък е адаптиран към управлението на
електрическо превозно средство и е оборудван
с powermeter, отчитащ на консумацията или рекуперацията на енергия във всеки един момент.
Налични са и индикатор за консумацията на уредите за температурен комфорт, индикатор за за-

ряда на батерията, цветна матрица на енергийните потоци, проследяването на заряда (текущ
или отложен), информацията от бордовия компютър, информация за оставащия и пробега…
Над централната конзола е сензорният екран
с пакет за свързана навигация, от който може да
се влезе в меню Electric и да се обхождат подменютата: Flow – за преглед на енергийните потоци в реално време; Statistics – информация за
консумацията; Charge – за планиране на отложено зареждане. Могат също да се видят зарядните станции по пътя, оставащият пробег или да се
зададе времето за предварителна климатизация
на кабината.
Екранът на всеки смартфон може да се интегрира на централния екран благодарение на
съвместимостта с MirrorScreen и протоколите за
свързване Apple CarPlay™ и Android Auto™.
Peugeot e-Partner комбинира компактни
външни размери с максимални възможности за
товарене. Батерията е под пода и не оказва никакво въздействие върху товарния обем, като
снижава центъра на тежестта и увеличава стабилността на пътя. Окачването, идентично с това
на версиите с ДВГ, осигурява най-добрите експлоатационни показатели и в ненатоварено, и
в натоварено състояние. Специално адаптирано към модела е сервоусилването на кормилното управление. Диаметърът на завой между бордюри е 10,8 м.
Габаритната височина е под 1,90 м и гарантира достъп до повечето подземни паркинги. Новият Peugeot e-Partner е наличен в същите версии,
както при версиите с ДВГ:
)) ван – две дължини: Standard 4,40 м и Long 4,75
м с 3 места;
)) дълбока кабина – 5 места, фиксирани или сгъваеми, достъпни само във версия Long.
Модулността продължава да задава нови
стандарти в този сегмент с триместната седалка
Multiflex. Благодарение на отвора в разделителната преграда и на основата на страничната седалка, която може да бъде повдигната:
)) отпред могат да седят трима души;
)) средната седалка вече е по-голяма, тъй като
липсва лостът за ръчната спирачка;
)) може да се постигне равен под с полезна дължина, увеличена до 3,09 м при версия Standard
и до 3,44 м при версия Long.

E-PARTNER – МАЛКИЯТ ВАН ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ ВЕЧЕ Е ФАКТ
От сензорния екран може да
се влезе в меню Electric и да
се обхождат подменютата
там

Вече е налична функцията Мобилен офис благодарение на масичка, вградена в сгъващата се
облегалка на централната седалка, като тя може
да бъде завъртяна както към пътника, така и към
водача. Под централната седалка има пространство за съхранение, което може да бъде заключено с катинар.
Обемът за съхранение на вещи в кабината
вече е капацитет до 113 л. Местата са лесни за
достигане и ергономично разположени в кабината – жабка, горно отделение или дори горна жабка. Разположеното пред пътника пространство
използва мястото, освободено от въздушната
възглавница, която вече е от типа „възглавница
в тавана“ и може да побере 15-инчов компютър,
както и да бъде поръчана с охлаждане. Компютърът да се зарежда директно в отделението за
съхранение.
Капацитетът на теглене при e-Partner е запазен – товар до 750 кг. Полезният товарен обем
е до 4,4 м³ за версия Long и 3,8 м³ за версия
Standard е абсолютно същият както при версиите с ДВГ. Полезният товар е до 800 кг и е на найдоброто ниво за компактни ванове с електрическото задвижване.
Peugeot e-Partner е ще бъде наличен с нива на
оборудване Pro и Premium, както и с готови версии Asphalt (за пътя) и Grip (за трудни пътни условия). 100 % електрическите версии могат да бъдат оборудвани с редица технологии и системи в
помощ на водача:
)) достъп до автомобила и стартиране без контактен ключ;
)) Advanced Grip Control с 5 нива на сцепление;
)) асистент при потегляне по наклон;
)) Visiopark 180° (при камера за обратно виждане);
)) пространствен заден изглед – за следене на
пространството отзад и встрани от автомобила върху специален 5 – инчов екран вместо
върху огледалото за обратно виждане;
)) регулатор/ограничител на скоростта;
)) предупреждение при неволно пресичане на
маркировката;
)) предупреждение при риск от сблъсък;
)) автоматично аварийно спиране;

)) предупреждение

за намаляване на бдителността на водача;
)) автоматично превключване на дълги и къси
светлини;
)) разширено разпознаване на пътните знаци и
препоръки;
)) следене на сляпата зона;
)) система за контрол на стабилността на ремаркето;
)) индикатор за претоварване.
За безопасност на пешеходците при движение напред и назад в града със скорост до 30
км/ч е-Partner издава звуков сигнал.
При разработката на е-Partner целта е била
на клиентите да се осигурят обща цена на притежание и еквивалентни експлоатационни разходи, както при аналогичен автомобил с ДВГ. Разходът за закупуване на електрическото превозно
средство е по-висок. Трябва да се отчетат обаче редица фактори, които са в полза на електрическия автомобил, подчертава производителят.
Това са по-високата остатъчна стойност на пазара на употребявани автомобили, по-ниските
разходи за поддръжка (с около 50% за 48 месеца), по-ниските разходи на енергия (с до 70 % в
сравнение с ДВГ).
Новият Peugeot e-Partner ще се продава в Европа от втората половина на 2021 г . Той се произвежда във Виго, Испания. K

Над централната
конзола е сензорният
екран с пакет за
свързана навигация
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Идва новият електрически
Opel Combo-e Life

Opel представи новия си напълно електрически модел Combo-e Life, ориентиран към хора с
активен стил на живот в ежедневието и свободното време – LAV (Leisure Activity Vehicle)

М

алкият пътнически ван Combo-e Life се
предлага с една или с две плъзгащи се
странични врати, както и в стандартен
вариант с обща дължина 4,4 метра или във версия XL с дължина 4,75 метра. И в двата случая
има възможност за избор между пет или седем
места.
В зависимост от профила на шофиране и
външните условия новият Combo-e Life може да
измине до 280 километра (WLTP1) с едно зареждане на своята литиево-йонна акумулаторна батерия с капацитет 50 кВтч. До 80% от заряда на
батерията може да бъде възстановен за около 30
минути на подходяща обществена зарядна станция. Новият Opel Combo-e Life може да тегли прикачен товар с тегло до 750 кг, като има възможност за добавяне на електронна система за контрол на стабилността на ремаркето TSC (Тrailer
Stability Control).
Благодарение на максималната мощност от
100 кВт (136 к.с.) и максималния въртящ момент
от 260 Нм на изцяло електрическото задвижване на новия модел, Combo-e Life е подходящ и за
по-дълги разстояния в извънградски условия. В
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зависимост от варианта новият LAV модел ускорява от нула до 100 км/ч само за 11,2 секунди, а
максималната скорост от 130 км/ч (с електронно ограничение) прави Combo-e Life подходящ и
за пътуване по магистрала. Усъвършенстваната
рекуперативна функция на спирачната система
с възможност за избор на два режима увеличава
допълнително ефективността на задвижването
и позволява удължаване на автономния пробег.
Акумулаторната батерия съдържа общо 216
литиево-йонни клетки, комплектовани в 18 модула. Те са поместени в пространството под пода
на каросерията между предния и задния мост,
така че да не се нарушават обемът и функционалността на пътническото отделение. Това разположение на акумулаторната батерия води и до
значително снижаване на центъра на тежестта на
автомобила, което има благоприятно отражение
както върху стабилността при страничен вятър,
така и върху поведението в завой, спомагайки за
допълнително удоволствие от шофирането.
Combo-e Life е подготвен за използване на
различен вид зарядни станции, енергийни инфраструктури и възможности за зареждане – от

ИДВА НОВИЯТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ OPEL COMBO-E LIFE...

Мултимедийните системи
Multimedia Radio и Multimedia
Navi Pro се предлагат с голям
8-инчов сензорен екран и
отлична комуникационна
свързаност
стенни зарядни модули (Wallbox) през обществени бързозарядни станции до домакински кабел за зареждане от битов контакт при необходимост. При използване на обществена зарядна
станция със 100 кВт, времето за възстановяване
на 80% от капацитета на акумулаторната батерия
с 50 кВтч е едва около 30 минути. В зависимост
от пазара и от изградената зарядна инфраструктура, Combo-e Life се предлага серийно с мощно трифазно зарядно устройство с мощност 11
кВт или с еднофазно бордово зарядно устройство със 7,4 кВт.
Моделът разполага с пълната гама технологии и асистиращи системи: HDC (Hill Descent
Control), асистента за поддържане на лентата за движение LKA (Lane Keep Assist) и предупреждението за сънливост и умора на водача DA
(Drowsiness alert) до функцията за разпознаване на пътни знаци TSR (Traffic Sign Recognition)
и предупреждението за сблъсък с превозното средство отпред FCA (Forward Collision Alert)
с функции за защита на пешеходците и за автоматично аварийно спиране АЕB (Automatic
Emergency Braking).
Изключително полезна при извършване на
маневри при паркиране е видеокамерата за заден ход PRW (Panorama Rear View) с панорамна
картина, която разширява полезрението на водача в зоните зад и встрани от автомобила. При
нужда от допълнително сцепление за движение
върху кален, песъчлив или заснежен терен, оборудването на Combo-e Life може да се допълни с
електронната система за контрол на сцеплението IntelliGrip.
Opel предлага новия Combo-e Life в две дължини на каросерията (4,40 м и 4,75 м в XL варианта) и в пет– и седемместна версия, което го прави изключително привлекателна възможност за
фирмите за таксиметрови превози. По-късият
петместен вариант предлага багажно пространство от поне 597 литра (850 литра при по-дългата
версия). Със сгънати задни седалки мултифункционалният модел демонстрира почти „лекотоварни” качества – в този случай багажният обем
на късата версия се увеличава повече от тройно до 2126 литра, а вариантът с дълга каросерия побира цели 2693 литра. Освен това предлаганата като допълнително оборудване сгъваема седалка на пътника до водача се прибира на-

равно със задните седалки, увеличавайки полезната дължина на товарното пространство достатъчно, за да позволи транспортирането дори на
дъски за сърф.
Панорамен покрив с електрически задвижван
сенник и отделение за вещи на тавана са част от
атрактивното оборудване.
И при двата варианта има възможност за избор между стандартната обща седалка на втория
ред с разделяне в отношение 60/40 или три индивидуални седалки, чиито механизъм позволява много удобно сгъване откъм багажника.
Мултимедийните системи Multimedia Radio и
Multimedia Navi Pro се предлагат с голям 8-инчов сензорен екран и отлична комуникационна свързаност. И при двете системи се предлага и смартфон интеграция чрез Apple CarPlay и
Android Auto.
За да улесни максимално ежедневието, новият Combo-e Life се предлага с различни специализирани решения за собствениците на електрически автомобили, като OpelConnect, приложението myOpel и Free2Move. Всички услуги са лесно и удобно достъпни чрез смартфон приложения.
Функцията Charge My Car на приложението Free2Move позволява достъп до над 220 000
зарядни станции на територията на цяла Европа – включително и удобно заплащане на услугата. Приложението Free2Move на свой ред прави предварителна селекция на най-подходящите
станции въз основа на разстоянието до тях, скоростта на зареждане и текущата цена на достъпните възможности за зареждане на обществени
зарядни станции.
Новият Combo-e Life ще бъде на разположение при официалните търговци на марката през
тази есен и допълва електрическата гама на малката, в която вече са Corsa-e, Mokka-e, Grandland
X plug-in hybrid и Zafira-e Life. Включвайки следващото поколение на Astra, както и новите лекотоварни (LCV) модели с изцяло електрическо
задвижване Vivaro‑e, Combo-e и Movano-е, Opel
ще разполага с общо девет електрифицирани
модела в гамата си към края на тази година. Към
2024 година Opel ще бъде в състояние да предложи на своите клиенти електрифицирани версии на всички леки и лекотоварни модели в своята продуктова гама. K

По-късият –
петместен вариант
предлага багажно
пространство от поне
597 литра,
а по-дългата версия –
850 литра
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Новият градски камион
Piaggio Porter NP6

Piaggio Group представи изцяло новия си градски камион Porter NP6. Миникамионът заменя
досегашния модел Piaggio Porter и с товароносимостта си от над 1600 кг става новият флагман в
гамата компактни лекотоварни превозни средства, предлагани от Piaggio Commercial

В

печатляващ товарен капацитет при изключително компактни размери, тегло под
1200 кг и нови екологични двигатели отличават показаната в Милано гама NP6. Друга голяма новост в NP6 е изцяло обновеният модерен и
ергономичен външен и вътрешен дизайн. По време на премиерата Piaggio Porter NP6 бе представен като първия градски камион.
„Porter NP6 е пример за способността на
Piaggio Group да адаптира своята ДНК към текущото развитие на мобилността“, каза по време
на премиерата президентът и изпълнителен директор на Piaggio Group Роберто Коланино. „Днес
ДНК-то на Piaggio Group прави крачка напред с
обновяването на Porter, едно от нашите исторически превозни средства за работа, привеждайки го в съответствие с нуждите на съвременната
градска мобилност. Porter NP6 е върхът на стратегическото развитие на Piaggio Commercial, основният ни бизнес заедно с бизнеса на две колела и роботиката и ще ни помогне да укрепим позицията си на пазара на леки търговски превозни средства и да допринесем за международния
си растеж“, допълни Коланино.
Така почти двадесет години от своето раждане, през 1992 г., „големият работник с малки размери“ е изцяло преработен.
Новият Piaggio Porter NP6 ще се произвежда във фабриката на Piaggio Group в Понтедера,
Италия. При разработката му Piaggio Commercial
използва дългогодишния си натрупан опит като
един от най-големите производители на дву-,
три– и четириколесни компактни и малогабаритни автомобили за работа.
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Двигатели – само на газ
NP6 идва с изцяло нови бензинови двигатели
CombiFuel с работен обем 1498 куб. см, покриващи безпроблемно еконормите Euro 6d Final.
Новите силови агрегати и компактните размери – кабината е широка само 1,64 м, правят
Piaggio Porter NP6 идеален за доставки от последната миля и за транспорт на стоки на къси и
средни разстояния, смята производителят.
Двигателите са два варианта – работещи на
бензин и пропан-бутан (LNG) и на бензин и метан (CNG), като само на бензин вече няма да се
предлага. Изборът между двата вида гориво зависи от необходимия на потребителя пробег при
конкретните транспортни задачи. За къси разстояния при градски превози е по-подходяща
CNG-версията Short Range, която е с по-малък
пробег с едно зареждане, но пък метанът е поикономичен и по-екологичен. За по-дълги превози по-подходящ е LPG-вариантът Long Range,
тъй като пропан-бутанът осигурява повече километри с едно зареждане, газовата горивна уредба е по-лека и дава възможност за повече полезен товар.
Двигателят CombiFuel е четирицилиндров,
16-клапанен с картер и глава от алуминиева сплав. Разпределителният вал е горен и се задвижва от верига. Максималната мощност от 107 к.с.
е по-висока от тази при предното поколение двигатели на Porter с 30% и се постига при 6000 об./
мин. Максималният въртящ момент е 136 Нм при
4500 об./мин и е увеличен с 27% в сравнение с
двигателя MultiTech.

НОВИЯТ ГРАДСКИ КАМИОН PIAGGIO PORTER NP6

Шаси-кабината
е база за
разнообразни
надграждания и
трансформации

Интериорът на кабината е изцяло променен и модернизиран
В зависимост от версията на разположение са един или повече резервоари под
високо налягане, разположени под товарната надстройка. NP6 е проектиран да работи на газ по подразбиране, с изключение
на момента на стартиране. При достигане
на работна температура на двигателя автоматично се преминава от бензин на LPG
или CNG. За всеки случай от дясната страна на кормилната колона има ръчен превключвател на режимите с индикатор за
нивото на газ в бутилките.

По-силен,
отколкото изглежда
В сравнение с предишния Porter новият
NP6 се цели в по-широк кръг от потребители, предлагайки 30% повече полезен товар
и впечатляващи възможности за конфигуриране. Гамата NP6 е изключително широка, универсална и адаптивна и включва
стотици версии. Базовите варианти са три.
Два от тях са с бордова надстройка, която
може да е фиксирана или самосвална. Третият е шаси-кабина с разнообразни възможности за надстрояване.
Производителят изтъква, че при проектирането на новия NP6 целта е била да
се повиши товароносимостта, без това да
повлияе на компактните размери и пъргавината на пътя. В сравнение с предишния Porter ефективният товарен капацитет е нараснал с почти 30%. Задният мост
се предлага с единични или сдвоени колела. В първия случай товароносимостта е до
1275 кг. Версиите с двойни колела могат да
превозват товари до над 1600 кг. Така мъникът понася рекордни тежести, по-големи
от собственото му тегло, без общото му тегло да надхвърля 2800 кг.
В сравнение с предишното поколение
дължината на кабината е увеличена с 245
мм, а ширината ѝ е 1640 мм. Габаритните размери обаче все още са с 500 мм помалки от средните за лекотоварните автомобили, а Piaggio Porter NP6 заема площ от

само 6,9 кв.м и предлага удивителен товарен капацитет от 200 кг на всеки кв. м.
Високата товароносимост при тези размери е постигната чрез подходяща конфигурация на рамата. Моделът е с предно
разположен двигател и класическо задно
задвижване. Рамата е изработена от стоманени правоъгълни профили, гарантиращи здравина и ниско тегло. Предното окачване е MacPherson и понася до 1000 кг натоварване. Целият заден мост е окачен
на двойни параболични ресори и може да
носи до 2020 кг.
Благодарение на задното задвижване теглото на товара помага за по-добро
сцепление на двигателните колела и стабилност на пътя при всякакви условия. За
това допринасят и съвременните системи
за безопасност и в помощ на водача като
ESC, ASR, ABS и EBD.

Повече комфорт
Заедно с всичко изброено на по-високо
ниво са отишли комфортът и безопасността на борда. Кабината е изцяло променена и модернизирана с оптимизирани обеми и пространства. Външният дизайн е съвременен, като носи белезите на марката,
а интериорът е проектиран като при лек автомобил. Porter NP6 се предлага в пет нива
на оборудване: Start, Plus, Top, HD и HD
Top, които, освен стандартното модерно
оборудване, включват широка гама от екстри за по-комфортна и лесна експлоатацията на автомобила.
На новата централна конзола са радиото – DAB + Bluetooth и управлението на
климатика, които са стандартни във всички версии без Start. Стандартното оборудване включва страничната въздушна възглавница за водача, автоматичната система за аварийно обаждане, електрически
регулируеми огледала. Като допълнително оборудване се предлагат страничната въздушна възглавница за пътника и фарове за мъгла, като двете екстри са стандартно оборудване за най-високата вер-

сия. Porter NP6 се предлага в пет цветови
схеми: Sapphire Blue, Amber Orange, Garnet
Red, Basalt Grey, Plaster White.

NP6 за всякакви
приложения
При новия Porter NP6 ще има възможност за избор между вариант късо (L1) и
дълго (L2) междуосие. С комбинация от
различните версии и надстройки Porter NP6
може да бъде предложен в до 1400 различни варианта. Едната от готовите комбинации – Porter NP6 Fixed Deck, с фиксирана
бордова надстройка е за тези, които търсят лесно за товарене и разтоварване превозно средство. Подът на товарното пространство е на 800 мм от пътя, а алуминиевата каросерия се отваря от три страни.
Надстройката в две дължини – стандартна
или удължена, като и в двата случая събира до 4 европалета.
Самосвалът Porter NP6 Tipper Deck съчетава практичността на бордовата надстройка с предимствата на самосвала.
Ъгълът на повдигане на надстройката е до
45 °. Надстройката се предлага стандартно
със защита на кабината и тристранно отварящи се капаци.
Версията шаси-кабина пък е изходна база за разнообразни надграждания и
трансформации. NP6 идва и с подготовка за монтиране на силоотводно предаване при специални приложения и надстройки. Силоотводната точка може да осигури
мощност до 16 кВт – от двигателя или от
предавателната кутия.
Новата гама Porter NP6 се разпространява на основните европейски пазари чрез
дилърската мрежа на марката, специализирана в продажбата и обслужването на
търговски превозни средства. Цените на
Piaggio Porter NP6 зависят конфигурацията и ще бъдат конкурентни, съобщиха от
Piaggio Commercial. Стартовата цена ще
бъде малко над 15 000 евро за версията на
бензин-LPG. K
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Ford пусна удължен 3,5-тонен
Transit за международен транспорт

Ford обяви излизането на пазара на нов, удължен вариант шаси-кабина на бестселъра в
лекотоварната си гама Transit. Удълженият Transit може да превозва до 10 европалета, допустимата
му максимална маса е 3,5 т и е с предно задвижване

Н

овият вариант с удължено шаси отговаря на нуждите на важни за марката пазари като Полша, Централна Европа и балтийските страни, където се търсят лекотоварни
превозни средства за международен транспорт
и дълги разстояния, но с допустима максимална маса до 3,5.
От Ford of Europe уточняват, че версията е специално проектирана за постигане на максимален товарен капацитет. Това отговаря на нуждите на превозвачите от сектора на бързо развиващия се международен транспорт с 3,5-тонни товарни автомобили.
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Новият модел шаси-кабина на Transit е подходящ за всякакви надстройки, включително такива с голям товарен капацитет. Вариантът е съвместим и с изграждане на спално помещение
за водача над кабината. За целта Ford предлага на клиентите си мрежа от почти 200 квалифицирани компании за преустройства на превозни
средства.
Оборудвана с бордова надстройка с щора,
шаси-кабината L5 Transit може да транспортира
до 10 европалета, дори да има монтирано спално помещение за водача. Очакваният полезен
товар след такова надстрояване е до 950 кг.

FORD ПУСНА УДЪЛЖЕН 3,5-ТОНЕН TRANSIT...

„Бизнесът в сектора за доставки на дълги разстояния процъфтява и нашият нов Transit с удължено шаси е специално проектиран да предлага
възможно най-голямото товарно пространство –
помагайки на превозвачите да бъдат по-продуктивни от всякога“, казва Пол Бейнс, мениджър
конверсии на лекотоварни автомобили във Ford
of Europe. Шаси-кабината L5 Transit вече се предлага на европейските пазари.
Удълженият Transit e с междуосие от 4522 мм
– най-дългото в гамата на модела при вариантите с предно предаване и допустима максимална
маса 3,5 т.
За да са сигурни, че моделът отговаря на изискванията на клиентите, от Ford с помощта
на полските компании за надстройки Carpol и
Nadwozia са произвели демонстрационни превозни средства за международен транспорт. Те
са били оборудвани и с удобни спални помещения над кабините.
Transit L5 FWD се оборудва с отговарящия на
емисионните изисквания мощен двулитров ди-

Удълженият Transit e с
междуосие от 4522 мм –
най-дългото в гамата на
модела при вариантите
с предно предаване и
допустима максимална
маса 3,5 т

зелов двигател Ford EcoBlue. Стандартно той
предлага мощност от 30 к.с. и максимален въртящ момент от 360 Нм. Вариантът за по-тежки
приложения е с мощност 160 к.с. и въртящ момент от 390 Нм. И в двата случая собственото
тегло на автомобила остава такова, че позволява монтиране на всякаква надстройка, без да се
губи товароносимост.
Шестстепенната ръчна предавателна кутия е
стандартно оборудване. Предлага се шестстепенна автоматична скоростна кутия с ръчен режим на превключване. Като опция може да се поръча 95-литров резервоар за гориво.
На разположение са системи за подпомагане
на водача, сред които и такива, използвани основно при дълги пътувания, като интелигентен
адаптивен круиз контрол и асистент за поддържане на лентата на движение.
С новата шаси-кабина Ford допълнително
разширява гамата от деривати на Transit, която
включва и пуснатата в края на миналата година
5-тонна версия на модела. K

TÜV NORD Mobilität

12 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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ЕКОЛОГИЯ

Амнистия за
дизеловите камиони

Според надеждни данни от Европейската комисия (ЕК), които могат да се проверят, делът на
тежкотоварните автомобили и вановете в емисиите на парникови газове, основно CO2, в 28-те
страни от ЕС е бил само 8,1% през втората половина на 2019 г.!

Н

ай-много въглероден диоксид отделя енергийният сектор, а не автомобилният транспорт, който често и неоправдано се изтъква
като доминиращ и най-опасен замърсител!
Изтъкнати енергийни експерти и добре запознати с транспортната „индустрия“ напоследък оживено спорят дали е необходимо прекалено много да се бърза с „електрификацията“ на
търговските превозни средства, особено в средните и тежките категория. Теоретици на конспирацията твърдят:
)) надпреварата за представяне на нови модели,
задвижвани само от електричество, е резултат
от скрит натиск от неназовани лобита;
)) зад всичко се крие икономическият интерес на
производителите на електрическо оборудване, особено на батерии – област, в която доминира много печеливш и агресивен китайски
бизнес.
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В подкрепа на мнението, че с електричеството изобщо не трябва да се прибързва и че изкопаемите горива (разбирайте дизеловото) нямат
екологично и икономически обоснована алтернатива в обозримо бъдеще, са и данните, публикувани от ACEA за емисиите от тежки търговски превозни средства през III и IV тримесечие
на 2019 година [ACEA Paper: CO2 emissions from
heavy-duty vehicles – Preliminary CO2 baseline (Q3Q4 2019)].

Сектор Енергетика е
най-големият източник на СО2

Документът се основава на статистически
данни, получени от ACEA от 28 държави – членки на ЕС, (вкл. Обединеното кралство) за новите
регистрации през втората половина на 2019 го-

ЕКОЛОГИЯ » АМНИСТИЯ ЗА ДИЗЕЛОВИТЕ КАМИОНИ
дина и на важни данни за всяко
новопродадено превозно средство – прогнозното количество
емисии на CO 2 (в грамове за
всеки тонкилометър).
От януари 2019 г. тази информация задължително присъства в производствените декларации за всяко ново търговско превозно средство с общо
тегло над 3,5 тона, произведено в ЕС (микробуси, камиони и
автобуси). Тя се генерира с помощта на VECTO – софтуерен
„инструмент“, разработен за
ЕК, по-точно за Европейската
агенция за околната среда.
Първата поразителна цифра от този документ, която „амнистира“ камионите от
принудителна ускорена електрификация, е делът на транспортния сектор в общите емисии на парникови газове в ЕС:
на първо място по емисии CO2
е сектор Енергетика, а не превозните средства! Това са производители на електроенергия (топлоелектрически централи/ТЕЦ, които изгарят въглища, мазут, газьол, битови
отпадъци, природен газ), топлоцентрали, които произвеждат пара за отопление и за работа на промишлено оборудване, индивидуални системи за отопление на дома, които „поглъщат“ всичко, което
може да изгори и отдели каквото и да е количество топлина (дърва и дървесни отпадъци, въглища и въглищен прах,
растителни остатъци, течни
горива, рециклируеми вторични суровини – пластмаса, каучук, хартия).
Всички те генерират 27,8
процента CO2. На второ място е
транспортният сектор (22,3%),
на трето място е индустрията
(20,7%).

Транспорт

Енергетика

Земеделие

Индустрия

Отпадъци

Транспорт

Други, в т.ч. строителството
Кой колко парникови газове създава в ЕС

Дял на видовете МПС в емисиите на парникови газове в ЕС
Превозни средства
Леки автомобили
Тежки камиони и автобуси
Ванове
Мотоциклети
Други пътни превозни средства
Общо

Дял на видовете транспорт в емитирането на парникови газове в ЕС
Вид транспорт

Не камионите
са големите
замърсители
Още по-интересни са данните от споменатия документ
за структурата на замърсителите от транспортния сектор: на
първо място в емисиите на CO2
са леките автомобили с дял от
около 12,8%. На второ място и
с над 2 пъти по-малък принос
– 5,6%, са тежките търговски
превозни средства (общо тегло
над 3,5 тона), на трето място са
микробусите с 2,5%.

Дял на автомобилния
транспорт в ЕС в емисиите
на парникови газове
12,8%
5,6%
2,5%
0,3%
0,00%
21,1%

Дял на въздействието на транспорта
в ЕС върху емисиите на парникови газове

Автомобилен

21,1%

Воден

0,5%

Въздушен

0,4%

Железопътен

0,2%

Други видове

0,1%

Общо

22,3%
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Средно количество СО2 за подгрупа
III-IV
тримесечие

Средно СО2
(г/ткм)

Товар (т)

Годишен
пробег (км)

Годишно СО2
(от общия %,
без 4-UD)

Тези цифри опровергават
напълно неоснователните обвинения, че камионите са основни замърсители. От десетилетия за спешни екологични/
„оздравителни“ мерки крещят
други, доста по-големи замърсители, преди всичко енергийните компании! Дали не е защото точно те ще произвеждат
и продават енергия за електромобилите?

Двойствената
природа на
двуосните влекачи

Дял на подгрупите през III-IV тримесечие
III-IV
тримесечие

Конфигурация

Макс. допуст.
тегло (т)

ДВГ (кВт)

Кабина

<170

ВС

≥170 ДК,
≥170<265 СК

ДК и СК

≥265

СК

ВС-ДК,
<265 СК

ДК и СК

≥265 СК

СК
ДК
СК
ДК
СК

6,2 милиона търговски превозни средства над 3,5 т се движат по европейските магистрали (и улици). Двуосните влекачи са най-многобройни в дългите разстояния, т.е. в международен трафик. От тях, според VECTO, най-много CO2 отделят тези от подгрупа 5-LH (с
ДВГ ≥ 360 к.с., със спални кабини и общо тегло над 16 т) – техният дял е 62,8% сред всички
камиони.
Ако обаче критерий е количеството емисии CO2 за всеки
тип тежкотоварни автомобили,
тогава на първо място са двуосните соло камиони от VECTO
категория 4-RD (общо тегло
над 16 т, с двигатели ≥ 231 к.с.
и дневни кабини, т.е. с мощност по-малка от 360 к.с. и не
със спална кабина), които пренасят средно 3,2 тона полезен
товар и изминават над 78 000
км годишно: те отделят 191,8 г/
ткм CO2.
Споменатите влекачи 4х2 от
зоната 5-LH, със среден полезен товар 13,8 тона и годишен
пробег над 116 000 км отделят
само 56,5 грама CO2 на тонкилометър! И това ги прави абсолютно „най-зелени“ от всички тежки търговски превозни
средства.
Защо все пак тях сочат като
най-големи замърсители? Те
са най-многобройните и найнатоварените. Непочтена игра
с големи числа ...

Вметки
Автомобилният транспорт
от години изпълнява мерките за опазване на околната. Но
енергийният сектор – най-големият замърсител, сериозно изостава!
Независимо доколко електричеството изглежда напредмарт 2021
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Така през годините е намалявал в Европа средният разход на гориво (литри за
тонкилометър) при тежките товарни автомобили

ничав и обещаващ начин за задвижването на
тежки търговски превозни средства, реалното,
икономически и енергийно най-устойчивото бъдеще все още разполага с газ – метан или биогаз, под формата на CNG или LNG.

Що е VECTO?
Vehicle Energy Consumption Calculation Tool изчислява чрез компютърна симулация разхода на
енергия в тежки търговски превозни средства.
Разработен според Директива 2017/2400 на ЕК,
този официален „калкулатор“ за сертифициране и мониторинг на емисиите на CO2 предоставя
данни, специфични за всяко търговско превозно
средство с обща маса над 3500 кг (камиони и автобуси) за различни емисионни профили, напр.
междуградски или регионален транспорт, градска доставка, строителство и др. При това се отчитат важни променливи като специфични мо-

дели на употреба, конфигурации на превозното
средство (брой оси), самостоятелно превозно
средство или композиция, различни товари и др.
От януари 2019 г. за всеки нов камион от групите превозни средства 4 и 5 (т.е. двуосни, влекачи
4x2 и соло камиони с общо тегло над 16 т) и групи
9 и 10 (триосни, влекачи 6x2 и самостоятелни камиони с всякаква маса) в съпровождащата документация трябва да има „официална“ стойност,
т.е. специфичните емисии на CO2 (в грамове на
тонкилометър / g/tkm). Предишни решения на
ЕК задължиха производителите да предоставят
на Европейската агенция по околна среда такива
данни за новите тежки превозни средства, регистрирани от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. След
това производителите са длъжни да продължат
да предоставят такава информация на редовни
годишни интервали. K
Зоран САМАРДЖИЧ
март 2021
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Не можем да измамим
природата

Дори когато имат интерес или бъдат принудени, политиците казват на „електората“ само част от
истината. Няма как обаче да измамим природата с мантри от рода на „Транспорт без емисии“

Ч

овечеството винаги се е нуждаело от енергия и като не е могло да я произвежда с недостатъчната си мускулна сила, взимало я
„назаем“ от природата – от падащата вода, от вятъра. С нарастването на населението и особено
на неговите потребности добивът на енергия се
осланя все повече на въглища, дърва, газ, торф,
течни горива – източници, които се утилизират
за часове, но образуването им трае десетилетия,
векове или хилядолетия.
Преди три-четири десетилетия като най-тежък проблем се сочеше изчерпването на споменатите ресурси. Сетне на преден план излезе замърсяването – проблем, чиято тежест изпитваме всички и все по-силно. Кардиналният въпрос
не е дали трябва да се предприемат действия за
справяне с проблема, а какви да бъдат те.
Медиите в индустриалните страни бързо и
умело представиха автомобилния транспорт
като основен замърсител на природата. При това
те дискретно продължават да мълчат за внушителния „принос“ на най-големия замърсител –
eнергетиката, но също и на промишлеността и
строителството, на битовото потребление, както и на водния и въздушния транспорт.
Научихме, че трябва да плащаме допълнително за това, че замърсяваме околната среда с леките си автомобили и че ще се налага да ги сме-
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няме по-често. За най-голям и удобен „грешник“
бе нарочен товарният автомобилен транспорт с
аргумента „Много ТИР-ове и горят по много, значи те са замърсител №1“. И кой да мисли за „второстепенни“ факти като това, че тежкият товарен
автомобил (той често не е TIR), извършващ полезна работа, без която животът ще замре след
седмица, с около 30 литра превозва на 100 км полезен товар от петнадесет и повече тона, докато
леките автомобили обикновено пренасят по 1 човек с разход от 8 – 10 л/100 км? Или че разходът
на тон-километър на европейските тежки товарни автомобили за последните 50 години е намалял наполовина?
В Брюксел, напътствани от правилните лобита, посочиха електрифицирането като панацея
за автомобилния транспорт и отсъдиха:

„Виновен. Да се
електрифицира!“
Започна се с етапа „Превозни средства и машини с акумулаторни батерии“. От практиката
си в производството и в експлоатацията на електрокари, и особено от връзките със специалисти
в областта на оловните акумулаторни батерии,
знаех, че те не са подходящ носител на енергия
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за превозни средства: ниска енергийна плътност,
голямо тегло и габарити, както и бавно зареждане
са само част от непреодолимите им недостатъци.
На преден план излязоха литиево-йонните батерии (Li-ion). Работните им характеристики са
по-подходящи за транспортни цели от тези на
оловните, но отговорът на важния въпрос „Достатъчно добри ли са?“ не е положителен.

Предимства и недостатъци
Електрическите автомобили с батерии са с попроста конструкция. Това улеснява много поддръжката им, намалява разходите за експлоатация, увеличава и времето, през което са в готовност да работят. Характеристиките на електрическите двигатели са много подходящи за движение в наситен трафик, при престой на място те не
консумират ток, а развиват висок въртящ момент
още при ниски обороти. Автомобил с такова задвижване е несравнимо по-тих от конвенционалния си конкурент.
Захранването от батерии обаче категорично не е универсално решение, тъй като приложимостта му зависи от предназначението на транспортното средство. С многократно по-ниската си
енергийната плътност от тази на традиционните горива за ДВГ (бензин, дизел, природен газ)
Li-ion и другите видове батерии са работоспособно решение за превозни средства (ПС) и машини с ограничен пробег и с работен цикъл, който
прекъсва за зареждане/дозареждане на батерията. Това ги прави неподходящи за товарни автомобили и автобуси, работещи на средни и дълги
разстояния. Тежките батерии чувствително намаляват и полезната товароносимост на тези видове ПС.
Ограничената им приложимост е само един от
недостатъците. Производството им е съпроводено с много голям въглероден отпечатък, капацитетът им спада при ниски температури, както и
след определен брой цикли на зареждане („стареене“, което се засилва от дозареждането, особено от бързото дозареждане на недоразредена
батерия). Li-ion батерия трябва да бъде защитена
много надеждно от удар, тъй като последствията
могат да бъдат значително по-неприятни, отколкото при МПС с ДВГ. Проблем за екологията е рециклирането на лития: извличането му е неизгодно поради ниското му съдържание в батериите и
се налага да се дотира.
Батериите продължават да са скъпи, макар и
по-малко, отколкото преди 8 години. Нарастването на броя превозни средства с батерии ще увеличи консумацията на електроенергия и тя неминуемо ще поскъпва с изпреварващи темпове –
нещо, което от десетилетия се случва с всички ценени носители на енергия („синьото“ гориво е характерен пример). Цената на електрифицирания
транспорт ще продължи да се повишава спрямо
останалия. Това е тревожно, но повече тревожи
отговорът на въпроса дали по този път се постига
обещаваното рязко снижаване на емисиите.

Илюзията „0 емисии“
Натискът за електромобилизиране се аргументира с твърдението „Електромобилите са
„чисти“ (зелени, еко и т.н.), тъй като не отделят
емисии при работа“. Преднамерено се изпуска въглеродният отпечатък от тяхното производ-

ство, който многократно надхвърля този при конвенционалните автомобили.
Веднъж произведени, електромобилите с батерии могат да бъдат толкова „чисти“, колкото
чисто е тяхното „гориво“, т.е. електроенергията.
И когато тя в огромната си част е от невъзобновяеми източници на енергия (термични централи
на въглища, газ, торф и др.), електромобилът не
отделя емисии там, където се движи, защото те
вече са отделени – в централите край Стара Загора, Бобов дол или другаде.
Уви, властите и в големите и богати индустриални държави не са в състояние да принудят производителите на енергия бързо да подобрят състава на енергийния микс. И като не се премахват
първопричините, потискат се проявите на симптомите. Така електромобилът, за разлика от конвенционалния, не вреди, поне видимо, там, където се експлоатира, а там, където го произвеждат,
както и „горивото“ за него.
На сегашния етап на технологии електромобилите няма да замърсяват нашата околна среда, ако се произвеждат и телепортират от друга галактика, а електроенергията, която консумират, идва изцяло от възобновяеми източници
(ВЕИ). Действителността е, че електромобилът е
с „0 емисии локално“.
Но институциите, не само у нас, избягват да
говорят по теми, на които няма готови отговори
и които изискват мислене, не клишета. А производителите на електроенергия са заинтересувани този бизнес да се разширява, т.е. по-скоро да
има колкото може повече електрически превозни
средства.
След като стана очевидно, че захранването
с акумулаторни батерии не е добро решение за
нискоемисионен транспорт, светлините на прожекторите бяха пренасочени към горивните клетки. Тях ще коментираме в следващия брой.

Какво ще се случи с
електромобилите
Какво е бъдещето на електрическите автомобили, захранвани единствено от батерии? Макар
резултатите от тях да са далеч от очакванията,
които имаше преди десетина години, те ще продължат да се произвеждат и да дават своя принос
в замърсяването на околната среда, успоредно с
конвенционалните автомобили с ДВГ. За тяхното
разработване и производство са инвестирани колосални средства и много време и инвеститорите
ще направят всичко, за да си възвърнат вложенията и да спечелят от тях. Нищо, че от това екологията ще продължи да губи.
Сценарият може да бъде подобен на този с
биогоривата от специално отглеждани суровини.
След тихомълком признатия провал с биогоривата от първо поколение – за тях ЕС години наред
изразходва много милиарди, а се оказа, че вредят не само на двигателите, но и на екологията,
заинтересуваните сектори продължават да усвояват пари на европейските данъкоплатци – този
път за биогорива от второ поколение.
Да му мисли екологията, която си няма
ефективно лоби, с каквито разполагат другите
участници в разпределянето на средствата, харчени в нейно име! K
инж. Радослав ГЕШОВ
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От май – с новите етикети
за гумите
КАМИОНИ ви информира още преди
година, че от 1 май 2021 в ЕС се въвежда
нов етикет за гумите. Идеята на ЕК е
клиентите да получат информация за
повече характеристики на гумите, та
пазарът да започне да възприема пошироко продукти, които са по-безопасни и
съобразени с околната среда

Д

осегашният етикет информираше за 3
теми: енергийна ефективност/съпротивление при търкаляне, поведение при
спиране на мокра настилка и ниво на външния
шум при търкаляне. Наследникът му може да
ви информира с пиктограми за още два критерия, които при определени условия са много важни: поведение на гумата при спиране на сняг и/
или при спиране на лед (гуми за скандинавските
страни). Символът 3PMSF (снежинка, затворена
в тривърха планина) на етикета съобщава, че гумите са зимни или всесезонни, но с ефективност
през зимата, която е потвърдена със сравнителни изпитвания. На тази опция засега ще могат да
се радват само притежателите на автомобили и
на ремаркета с допустима максимална маса до
3,5 тона, а за гумите от класове* С2 и С3 (Класифициране на типовете гуми) все още не са определени разпоредбите, по които да се тестват.

Размерът се запазва

Класифициране
на типовете гуми

Въпреки че етикетът остава със същите размери, от него са премахнати някои цветни символи. Графичните блокове са по-дребни, тъй
като на същата площ са поместени и допълнителни символи:

Клас За превозни средства от категориите
C1
M1, N1, O1 и O2
M2, M3, N, O3 и O4 с индекс на товароносимост при единично монтираC2
не по-малък или равен на 121 (1450 кг) и символ за категория на скорост
≥ „N“ (140 км/ч)
M2, M3, N, O3 и O4 с индекс на товароносимост при единично монтираC3
не ≤ 121 (1450 кг) и символ за категория на скорост ≤ „М“ (130 км/ч) или с
индекс на товароносимост при единично монтиране ≥ 122 (1500 кг)

март 2021

)) Надпис ENERGY и символ на светкавица – с това

ЕК цели да създаде общо оформление на маркировката за енергийна ефективност, каквато
носят и множество други продукти (електродомакински уреди, осветителни крушки и т.н.);
)) QR код – като го използват, потребителите
със смартфон могат да се свържат с EPREL/
European Product Registry for Energy Labelling
(т.е. Европейски продуктов регистър за етикети за енергийна ефективност), за да се убедят
дали на етикета фигурират тези данни, с които
е регистриран продуктът. В EPREL освен стойностите от етикета на определена гума са показани началната и крайната дата на производство за съответния модел;
)) Търговско име/марка на доставчика;
)) Точно означение на размера, индекса за товароносимост и символа за скорост;
)) Идентификация на типа гума (номер на артикула).
Не е задължително да се поставя нов етикет
на гумите, които вече са били пуснати на пазара
преди датата на прилагане на новия регламент.
Тъй като все повече потребители решават
да купят гуми, без да ги видят, и поради това не
виждат и етикета за тях, в новия Регламент (ЕС)
2020/740 са предвидени задължения и на: доставчиците на гуми (Чл. 4 и Чл. 5), на дистрибуторите на гуми (Чл. 6), на доставчиците и дистрибуторите на превозни средства (Чл. 7), както и на
доставчиците на хостинг услуги (Чл. 8).

Какво се променя и какво – не
Налице е опростено означаване на енергийната ефективност (оценявана чрез съпротивлението при търкаляне по пътя) и на поведение-

ГУМИ » ОТ МАЙ – С НОВИТЕ ЕТИКЕТИ ЗА ГУМИТЕ
Примери за съдържание
и оформяне на етикети
според новия и стария
регламенти, предоставени
от Continental
1 – Марка на
производителя/
доставчика;
2 – QR код;
3 – Идентификатор на типа
гума (артикул №);
4 – Размер, индекс за
товароносимост и
символ за скорост
5 – Пиктограма 3PMSF –
гуми за зимни условия
6 – Пиктограма за гуми за
лед

Новият етикет
то при спиране на мокра настилка: класовете на
ефективност и на сцепление с влажна пътна настилка сега са 5 (в отпадащия регламент (ЕО) №
1222/2009 бяха 7, два от тях неизползвани).
Нищо не се променя при новия етикет за гумите от класовете A, В и C (с най-добрите показатели). Гумите C1 и C2, които досега са били в клас E
за съпротивление при търкаляне и за сцепление
на мокра настилка, вече ще бъдат включени в досега празния клас D. Гумите, чиито показатели са
ги нареждали досега в класовете F и G, ще бъдат
включени в клас E.
Нивото на шум сега се показва с измерената
стойност (в децибели) плюс една от трите букви A, B или C, вместо с досегашните три вълни.
Макар да е възможно клиентът да получи от
новия етикет малко повече информация, отколкото досега, производители на гуми като
Continental препоръчват: „За да вземете по-информирано решение, ориентирайте се и от специализирани сравнителни тестове – те отчитат
поне 10 фактора, докато при евроетикета максимумът е 5!“

Изключенията

Досегашният етикет
з) гуми втора употреба, освен ако не са внесени от трета държава (не член на ЕС).

Качествените или евтините
Предположението, че информираният клиент
ще предпочете по-ефективни и безопасни гуми,
игнорира засилено влияние на фактора „цена“,
станал определящ и при автомобилите за лично ползване, и при тези за комерсиално ползване. Алтернативните гуми обикновено са толкова
по-евтини от премиум продуктите, че по-ниската
консумация на гориво не компенсира разликите,
особено при неголям годишен пробег.
В Брюксел продължават да си затварят очите
и за друг кардинален проблем: необходимостта
да се изпитват и износени гуми! Внимание се обръща върху показатели на новите гуми, но не са
изключение модели, които след 18–25% износване съществено влошават поведението си и по
показателите, които са обект и на стария, и на новия регламент.
инж. Радослав ГЕШОВ

Най-важните промени:
5 вместо 7 класа на
енергийна ефективност
и на сцепление с влажна
настилка. Няма промяна
при продуктите с топ
характеристики – класове
A, В и C. Трите вълни
за нивото на шум са
заместени от 3 букви

Новият Регламент (ЕС) 2020/740 не се прилага към:
a) гуми за професионална употреба на ПС с
висока проходимост;
б) гуми, проектирани за монтаж само на ПС,
регистрирани за първи път преди 01.10.1990 г.;
в) резервни гуми за временно ползване тип Т;
г) гуми с номинална скорост < от 80 км/ч;
д) гуми за джанти с номинален диаметър ≤
254 мм (10“) или ≥ 635 мм (25“);
е) гуми, оборудвани с допълнителни приспособления за увеличаване на задвижващата сила
(напр. с шипове);
ж) гуми, проектирани за монтаж единствено
на ПС, предназначени само за състезания;
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Преди ETRC 2021

Последователен и стабилен състезателен календар – така самоуверено Европейската асоциация
за състезания с камиони (ETRA) представи програмата за предстоящия сезон на ETRC. Още ли не
са чули поговорката „Не казвай хоп, преди да си скочил!“, след като през 2020-а се проведоха едва
2 кръга от първоначално обявените 8 + 1 тестов на Red Bull Ring в Австрия
Календарът за 2021 г.
Седем състезателни уикенда по познати трасета: Мизано, Италия – 22 и 23 май, Хунгароринг, Унгария – 12/12 юни, Нюрбургринг, Германия – 17/18 юли, Мост, Чехия – 28/29 август, Золдер, Белгия – 11/12 септември, Ле Ман, Франция
– 25/26 септември и Харама, Испания – 2/3 октомври. В списъка от предишни години отсъства
трасето в Словакия.
След много трудния миналогодишен сезон,
провален от COVID-19, организаторите правят
възможното през 2021-а да продължат успешното сътрудничество между ETRA и веригите от последните 4 години.
„Работим в тясно сътрудничество с организаторите на събитията за по-нататъшно подобряване на съществуващия протокол за COVID-19,
който се оказа успешен през двата състезателни
уикенда, които проведохме през 2020 г. Така ще
можем да посрещнем на пистата фенове, партньори и особено индустрията, и да им организираме страхотно шоу“, заяви Ролф Вернер, директор на ETRA.
Да се заместят истинските състезания с компютърни игри е трудно, но опитите не спират.
Едва ли и през 2021-а феновете ще могат да гледат състезания на живо, затова като компенсация им се предлага подобрена „реалистичност“
на компютърната игра на тема ETRC.

Буря в чаша вода
Вероятно за поддържане на интереса към темата ETRC, на нейния сайт, след завършването
на супермаратона Dakar 2021, бе публикувано
следното изявление:
март 2021

„FIA ETRC осъжда расистките и сексистки коментари, насочени към Алия Колоч, която се състезава като пилот в ETRC, и нейната сестра Ясмин, направени по време на рали Дакар от пилот и механик на състезателен отбор. Подобно
поведение и коментари нямат място нито в автомобилния спорт, нито в обществото и не могат и няма да бъдат толерирани. FIA ETRC се гордее, че има редица жени в мрежата, в екипите и
в бранша. Това до голяма степен отразява духа
на FIA ETRC и нашия падок и се изразява чрез
#onetruckfamily – дух на съпричастност, независимо от пол, раса, етническа принадлежност или
професия. FIA ETRC стои изцяло зад Алия и Ясмин“.
„Гордеем се с наличието на редица жени,
участващи във всички области на нашия спорт“,
каза Георг Фукс, другият директор в ETRA. „Само
на 16 години, Алия е най-младият участник във
FIA ETRC, с впечатляващ дебют при първата си
проява през м.г. Заедно с екипа на Buggyra Zero
Mileage Racing тя твори история, като постави
два световни рекорда за скорост на 500 метра
със старт от място и с летящ старт. Двете млади
момичета работят усилено, за да направят кариера в автомобилния спорт. Расистките и сексистки коментари, които се появиха в кадрите от камера на борда на състезателен екип в една друга серия на автомобилните спортове, не могат и
няма да бъдат толерирани. Няма място за тези
манталитети в автомобилния спорт или в обществото. Ще продължим да работим за увеличаване на равенството между половете, да популяризираме нашия спорт като свят на равни възможности и заставаме изцяло зад момичетата.“
Вярва ли г-н Фукс, че размахване на пръст и
изявления с назидателен тон влияят на манта-
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литета на хората? В случая такъв ефект може да
има единствено примерът на жени в ETRC, които са спечелили уважение и симпатии от колегите в „конюшнята“, публиката и журналистите със
своето поведение и качества, а не заради пол
или раса.
Вероятно г-н Фукс е изнервен, тъй като Алия
и Ясмин са дъщери на Мартин Колоч, собственик
на отбора Buggyra Zero Mileage Racing. Бившият
състезател с камиони, когото чешки съд оправда
в края на 90-те години след грандиозен скандал
за неизпълнен строителен проект за около 8 млн.
евро, твърди, че не търси да осъществява свои
несбъднати мечти чрез Алия. След като тя преустановява опитите си за кариера в тениса, той
я обявява за талант с голямо бъдеще в състезанията с камиони и я лансира чрез отбора, който
притежава. Но участниците с камиони не се интересуват от рекорди като тези на 500 м (предишните също принадлежаха на Buggyra), те предпочитат пряката надпревара на писта.
Моторните спортове са твърде скъпи, особено в последните години, и публиката и колегите
в „конюшнята“ се съобразяват с усилията, които правят всички. Никакви изявления обаче няма
да променят факта, че хората ценят, уважават и
симпатизират на тези, които самостоятелно изкачват всички стъпала по дългия път до спортните висини.

Щефи все така желае титлата
Стефани Халм е най-успялата жена в този
спорт. Уважават я всички, симпатизират ѝ колеги,
фенове, журналисти. Спечелила е десет старта,
откакто се състезава в ETRC. Състезателката от
отбора Schwabentruck спортува от петгодишна и
отначало насочва амбицията си към хандбалното игрище. Десетгодишна започва с моторните
спортове. Амбициозна е, мерила е сили с момчетата и винаги е искала да бъде най-успешна в каквато и да е надпревара. Започва с картинг, следват едноместни машини, GT и туристически автомобили. А през 2011-а дебютира в състезанията с камиони на писта. Днес е с репутацията на
бърз и интелигентен пилот от челната шестица.
Спечелила е 10 победи и множество подиуми, но
също така знае, че успехът не идва бързо, особено в този спорт.
„Исках много бързо да започна да печеля в автомобилния спорт. Но това е дълъг процес и човек трябва да приеме, че първо трябва много да
учи – всеки сезон и във всяка нова серия. Случвало се е да съм прекалено нетърпелива да победя и при състезанията с камиони това веднага
проличава. Състезателният камион не прощава
грешки. За мен голямата атракция в състезанията с камиони е да карам тези тежки машини на
границата на възможното.“
С няколко окуражаващи топ 5 финала Щефи
през м.г. показа последователност. Когато не се
състезава с камион или не е заета с промоционални дейности, Халм обича да се връща към
спортните си корени – да играе хандбал е любимият ѝ начин да поддържа форма. „Започнах
с хандбал и го спрях, за да се концентрирам върху автомобилния спорт. Мисля, че това беше правилното решение. Сега се чувствам много комфортно с това, което правя. Постигнах няколко
страхотни победи, но продължавам да искам да
стана европейски шампион.“

Джудит – механикът на Щефи
За състезателния камион на Щефи в Team
Schwabentruck се грижи друга жена – 24-годишната Джудит Ерман. Джудит след шампионска титла при автомобилите минава в „тежката“ категория – състезанията с камиони. Започва като временно нает служител в отбора Hahn
Racing, а година по-късно е назначена на постоянна работа. Преди началото на сезон 2020 преминава към Team Schwabentruck, за да се грижи
за състезателния камион IVECO S-Way на Стефани Халм, който заради Covid-19 през миналия
сезон стартира в само два състезателни уикенда. Джудит кара и новия сервизен S-Way на Team
Schwabentruck, след като е посрещнала 21-вия
си рожден ден с новополучено свидетелство за
управление на камион.
Джудит Ерман обяснява, че когато става въпрос за подготовката на камиона за състезателен уикенд, най-важно е човек да организира работата си по възможно най-добрия начин. „Проблем в нашата работа е времето. В състезателен
уикенд графикът ни е запълнен до край и работим под огромния натиск на времето. Въпреки
това не забравям да отделя време, за да проверя отново всичко, дори ако вече съм го направила. Наистина е важно да подредим кой какво прави и да сме структурирани по най-добрия възможен за нас начин.“

Какво ще постигнат Алия
(отляво) и Ясмин Колоч
зависи най-много от тях.
За успеха им се грижат
бащата и светилата на
Buggyra Лацко, Вржецки и
техническият гуру Долейж

Джудит Ерман е жената,
която вече втори сезон в
Team Schwabentruck се
грижи за състезателния
камион на Халм

инж. Радослав ГЕШОВ
Щефи Халм
е бърз и
интелигентен
пилот.
Бъдещето ще
покаже дали
ще прибави
и ETRC титла
към десетте
си победи,
но всички
я уважават
заради
постоянството,
с което се
изкачи дотук
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Член на международнoтo жури

Isuzu Kendo 13 CNG
Kendo 13 CNG
е един от найновите модели
на автобусния
производител
Anadolu Isuzu.
Междуградският
автобус се предлага
на българския пазар
от официалния
вносител на марката
у нас Исубус

Г

азовият междуградски Isuzu Kendo
13 CNG е оборудван с двигател, работещ на сгъстен природен газ. Екологичният 13-метров модел е ориентиран към експлоатация в градски и междуградски условия, като двигателят може да
работи както със CNG, така и с Bio-CNG.
Алтернативното задвижване, съчетано
с комфорт и функционалност, характерни за луксозните туристически автобуси,
правят Kendo 13 CNG универсален автобус, подходящ за различни приложения.

Техническите данни
Моделът е с дължина 12 990 мм при
стандартната за големите автобуси ширина от 2550 мм и височина 3634 мм. Колесната база е 6950 мм при преден надвес 2660 мм и заден надвес от 3380 мм.
Допустимата максимална маса на автобуса е 19 500 кг.
Двигателят е Cummins L9NE6D320
CNG с турбопълнене. Силовият агрегат е
шестцилиндров, редови, с работен обем
8,9 л. Пуснат е на пазара през 2018 г. и е
разработен специално за работа на природен газ. Максималната му мощност е
320 к.с. при 2000 об./мин, а максималният
въртящ момент – 1356 Нм се постига при
1300 об./мин на коляновия вал. Двигателят покрива еконормите Euro 6 OBD-D.
Предавателната кутия ZF EcoLife, 6 AP
1400 е автоматична, шестстепенна. Предното окачване е независимо, пневматично
с две въздушни възглавници и два хидравлични амортисьора. Задното окачване
март 2021

ABSTRACT IN ENGLISH

Isuzu Kendo
13 CNG
Kendo 13 CNG is
one of the latest
models of the bus
manufacturer Anadolu Isuzu. The intercity coach is offered
on Bulgarian market
by Isubus, the official importer of the
brand in our country.

също е пневматично – на четири въздушни възглавници и 4 хидравлични амортисьора. Колесните спирачки са дискови отпред и отзад. Спирачната система е двукръгова пневматична, оборудвана с ABS
и KBS. Ръчната спирачка е с пневматично
задвижване и действа на задните колела.
Автобусът е снабден и с ретардер, който е
интегриран в трансмисията.
Резервоарите за сгъстен природен газ
са пет с вместимост по 304 л, или общо
1520 л. Горивната уредба може да бъде
снабдена с конектори за зареждане от
двата типа – NGV2 като стандарт и NGV1
като опция.

Оборудването
Салонът на модела е с две врати – еднокрила отпред и двукрила в средната част на автобуса. Външните багажници са с обем 7,5 куб. м. Kendo предлага комфорт и функционалност, характерни за луксозните автобуси. Оборудван
е с интелигентните технологии за безопасност, внедрени от Anadolu Isuzu, включително ABS, ASR, EBS, ESC/ESP, AEBS,
LDWS, система следяща за умора у водача… Като стандарт или опция са налични
ограничител на скоростта, управление на
налягането в гумите, алкохолометър, сензори за паркиране, сигнализация при заден ход, камера за обратно виждане…
Автобусът предлага достатъчно простор на водача и пътниците, осигурявайки
комфортно и ергономично пътуване. Салонът може да се конфигурира с 63 седя-

щи места, като 4 от тях са сгъваеми, или
като опция с 59 седящи места плюс една
зона за инвалидна количка и 4 сгъваеми
седалки. Възможни са и други варианти
за броя на седалките. Моделът може да
се поръча с рампа за колички или с подготовка за рампа.
Стандартното и допълнителното оборудване на салона са доста богати и
включват климатик или климатроник за
водача и пътниците. Седалки за пътниците се предлагат с накланяне на облегалките, изтегляне към пътеката, стъпенки
за краката, масички, подлакътници, USBпортове… Пътниците разполагат с бутон
за повикване на екипажа, лампи за четене. Оборудването може да включва още
хладилник, машина за кафе и чай. Информационно-развлекателната аудио- и видеосистема е снабдена с LSD екрани за
пътниците и може да бъде допълнена с
информационни табели за училищен автобус.
Дизеловата версия на Kendo, предлагана от Anadolu Isuzu e, с дължина 12 305
мм за сметка на по-късата колесна база от
6256 мм и съответно носи означение 12.3.
Допустимата максимална маса е 19 000
кг. Двигателят е 8,9-литров турбодизел
Cummins L9E6D370B, шестцилиндров редови с максимална мощност 370 к.с при
2100 об./мин и максимален въртящ момент 1600 Нм при 1400 об./мин и покрива
еконормите Euro 6 OBD-D. Предавателната кутия ZF6AP 1700B е автоматична с 6+1
предавки. Резервоарът за гориво е с обем
350 л, а този за AdBlue – 43 л.

АВТОБУСИ

29 147 нови автобуса са
регистрирани в ЕС през 2020 г.
29 147 нови автобуса са регистрирани в
страните от Европейския съюз през 2020 г.
Това сочи статистиката на Асоциацията на
европейските автомобилни производители
(АСЕА).

Д

анните от статистиката на АСЕА показват, че през 2020
г. търсенето на нови автобуси в ЕС е намаляло с 20,3%
в сравнение с 3019 г., когато общият брой на новите регистрации е бил 30 563. Статистиката обхваща пътнически превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 т, като в
тази категория попадат минибусовете, мидибусовете и големите автобуси.
През 2020 г. от традиционно големите пазари на автобуси най-сериозен срив отбелязва този в Испания (-35,9%).
Спад бележат регистрациите и в Италия (-24,9%) и Франция
(-10,8%). Германия (+ 0,4%) е единственият основен пазар в
ЕС, който отчита ръст, макар и символичен.
България фигурира в статистиката на ACEA със 180 регистрирани нови превозни средства през 2020 г. срещу 387 година по-рано и отбелязва срив от -53,50%. Данните се припокриват със статистиката на МВР, в която по-детайлно се вижда, че
129 от новорегистрираните автобуси са категория М3 (над 8+1
места и допустима максимална маса над 5 т), а останалите 51
са от по-леката категория М2 (над 8+1 места и допустима максимална маса до 5 т).
В статистиката на ACEA за 2020 г. Великобритания вече фигурира като страна, която не е членка на ЕС. Данните за регистрациите там, макар и с уговорката, че са приблизителни, сочат сериозен спад от 30,90%, който е по-висок от този за ЕС.
През 2020 г. в Обединеното кралство са пуснати 4623 нови
леки, средни и тежки автобуси, докато през 2019 г. бройката
е била 6689.
На фона на катастрофалната 2020 г. автобусната индустрия
в ЕС или поне в страните, които се сочат като основни пазари, е поела глътка свеж декемврийски въздух, сочи още статистиката. През последния месец на миналата година регистрираните леки, средни и тежки автобуси в ЕС са се увеличили с
13,4% в сравнение със същия месец на 2019 г. С изключение
на Франция (-20,9%), всички основни пазари в Евросъюза са
дали сериозен принос за това. Покачване е отбелязано в Италия (+ 13,4%) и особено значително в Германия (+ 22,1%) и Испания (+ 60,9%).
 о данни на националните асоциации на автомобилните проП
изводители; Данни за Малта не са на разположение;
2
Приблизителни данни от националната асоциация на автомобилните производители, базирани на регистрациите в Министерство на транспорта;
3
Приблизително;
4
Държави, приети в ЕС преди 2004 г.;
5
Държави, присъединени към ЕС след 2004 г.;
6
Европейска асоциация за свободна търговия.
1

Регистрации на нови леки, средни и тежки автобуси
над 3,5 т в Европа1
Страна

2020 г.

2019 г.

Австрия

872

1 163

-25%

Белгия

787

1 310

-39,90%

България

180

387

-53,50%

Германия

6 460

6 437

0,40%

Гърция

307

364

-15,70%

Дания

269

535

-49,70%

Естония

224

200

12%

Ирландия

130

445

-70,80%

Испания

2 090

3 263

-35,90%

Италия

3 162

4 211

-24,90%

Кипър

244

19

1184,20%

Латвия

75

96

-21,90%

3

Литва

315

518

-39,20%

Люксембург

214

273

-21,60%

2

Нидерландия

Промяна

643

935

-31,20%

1 486

2 471

-39,90%

Португалия

412

601

-31,40%

Румъния

819

1 951

-58%

Словакия

290

305

-4,90%

Словения

58

185

-68,60%

Унгария

629

705

-10,80%

Полша

Финландия

284

593

-52,10%

Франция

6 050

6 780

-10,80%

Хърватия

106

278

-61,90%

1 367

1 220

12%

Чехия
Швеция

1 674

1 318

27%

Европейски съюз

29 147

36 563

-20,30%

ЕС4

23 354

28 228

-17,30%

ЕС

5 793

8 335

-30,50%

5

Исландия

15

79

-81%

Норвегия

1 370

2 296

-40,30%

640

647

-1,10%

2 025

3 022

-33,00%

Швейцария
ЕАСТ

6

Великобритания

4 623

6 689

-30,90%

ЕС14 + ЕАСТ + Великобритания

30 002

37 939

-20,90%

ЕС + ЕАСТ + Великобритания

35 795

46 274

-22,60%

3
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Volvo 9700 DD излиза
на европейския пазар
Volvo Buses пуска
на пазара изцяло
нова версия
на двуетажния
автобус Volvo
9700 DD.
Дабълдекерът с
височина 4 м ще е
предназначен за
операции в цяла
Европа

С

триосния дабълдекер Volvo 9700 DD шведският производител вече предлага на клиентите си една от най-широките и гъвкави
гами от автобуси за превози на далечни разстояния, операции по редовни линии и туристически пътувания.
„Новата версия на нашия двуетажен модел
Volvo 9700 DD допълва широката гама от възможности за избор на нашите клиенти в Европа. Търсенето на дабълдекери от операторите в
Европа нараства и ние с голямо удовлетворение
пускаме тази нова версия, за да отговорим на високите изисквания на пазара за качество, ефективност и производителност“, казва Улф Магнусон, старши вицепрезидент на Volvo Buses.
Новият двуетажен автобус с височина 4,25 м е
изграден на платформата, използвана от успешната гама луксозни туристически автобуси на
Volvo, в която влизат моделите Volvo 9900, Volvo
9700 и Volvo 9700 DD. Безопасността и комфортът във Volvo 9700 DD са на особено високо ниво.
Конфигурирането на автобуса може да бъде съобразено в детайли със специфичните изисквания на клиентите и експлоатационните им нужди.
Предлагат се различни дължини, оформления и
алтернативни варианти в оборудването.
Новият модел се отличава и със свързаност на
най-високо ниво, като дава възможност на операторите за по-добро наблюдение върху експло-
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атацията на автобуса в реално време. По този начин превозвачите могат да планират обслужванията за постигане на оптимална ефективност на
превозите.
С помощта на функцията Zone Management
операторът може също така да определи и зададе дистанционно скорости на движение в различните зони по маршрута. Това спомага за повишаване на безопасността и за намаляване на
разхода на гориво.
Ниското ниво на шум в салона, ергономично
проектираните седалки на Volvo и ефективната
климатична система с отделни зони за пътниците
и шофьора осигуряват приятно пътуване независимо от условията навън. Аудиосистемата, мултимедийнита система и системите за информация за пътниците се предлагат при различни версии на модела. Ширината на вратите, централната пътека, вътрешните стълби и височините на
тавана са оразмерени за по-лесно качване и слизане от превозното средство.
Мястото на водача в новия двуетажен етаж е
просторно и повдигнато за постигане на по-голяма безопасност и поглед към околния трафик.
Автобусът е оборудван със системи за подпомагане на водача. Сред тях са предупреждение за
умора, поддържане на лента за движение, предупреждение за сблъсък с авариен спирачен
асистент, както и електронно управлявана спи-

АВТОБУСИ » VOLVO 9700 DD ИЗЛИЗА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР

Мястото на водача в новия двуетажен етаж е просторно и
повдигнато за по-добра видимост

Обемът на багажното отделение е до 8 куб. м

Ниското ниво на шум в
салона, ергономично
проектираните седалки
на Volvo, ефективната
климатична система с
отделни зони за пътниците и
шофьора и индивидуалното
оборудване на всяко място
осигуряват комфортно
пътуване

рачна система, електронна система за стабилизация и контрол срещу плъзгане. Надграденото окачване в комбинация с ниското собствено
тегло на модела осигуряват нисък център на тежестта и стабилност на пътя.
Задвижването на новия Volvo 9700 DD е поверено на 11-литровия дизелов двигател Volvo
D11K с максимална мощност 460 к.с.и автоматизираната предавателна кутия I-Shift. Тази

комбинация допринася за динамика на пътя и
добър разход на гориво. Volvo 9700 DD е сертифициран да работи както с конвенционални дизелови, така и с възобновяеми горива като HVO
и RME.
Моделът ще се предлага във версии с дължина до 14,8 м и с капацитет до 96 седящи места.
Обемът на багажното отделение е до 8 куб. м. Тоалетната и спалното помещение са опции.
март 2021
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ВТОРА УПОТРЕБА

И употребяван, Ford Transit
е все така търсен

Вярност и работоспособност са две непреходни качества, които държат легендарния Ford Transit начело
в продажбите в Европа. Тези качества запазват и употребяваните модели от най-новото поколение

П

роизводството на първите товарни ванове Transit започва преди повече от 55 години на Острова. Днес, както високомерно се изразяваха старите британци, „континентът е изолиран от Острова“, но това не е пречка за Ford Transit, един от най-продаваните бусове, който отдавна се превърна в наднационална
категория.
Произвеждан на различни места по света, той
е пословично здрав и работоспособен. И ако в
страната ни все още се движат немалко Transit-и
и от второто поколение, произвеждано до началото на новия век, за работа извън България
се търсят еврошестици. Те са в продажба вече
шеста година, затова и сделките с употребявани Transit Евро-6 са нещо обичайно.

Ясен пробег и състояние
За произхода на Transit-ите разказва Иво Илиев, търговец употребявани автомобили в Мото-Пфое, Люлин: „Официалният вносител Мото-Пфое не внася употребявани автомобили. За
фирмата е важно да може да дадем гаранция при
продаването на колата, а това значи да сме сигурни за нейния произхода, за пробега и за техническата ѝ изправност. Затова повечето употребявани Transit, които предлагаме, са били закупени нови от наши клиенти, които след изтичането на лизинговия период (3, 4 или 5 години) обновяват автомобилите си. Тези коли са обслужвани редовно в нашите сервизи, там са отстранявани и евентуално настъпили застрахователни събития. Много по-малко са автомобилите,
връщани от единични клиенти – те в почти всички случаи ги експлоатират много по-дълго.
Кризата принуди някои клиенти с финансови
затруднения да върнат предсрочно автомобилите си. Затова в нашите оферти за употребявани
март 2021

Transit се появяват и машини на година и дори на
7 месеца. Все пак преобладава техниката на 2, 3
или 4 години, има и европетици.
Употребяваните товарни Transit, които предлагаме, се намират в различните филиали на
Мото-Пфое в София и страната. Информация
за всички употребявани автомобили е налична
в сайта на фирмата, но употребяваните товарни
Transit са малко.
В сайта ни ще видите оферти и за клиентски
Transit-и, които не са били купени от Мото-Пфое.
Това изрично е посочено и значи, че техническото им състояние не е известно. Във фирмата сме
готови да съдействаме за изясняване на състоянието, за да помогнем на клиентите да вземат
информирано решение.
Преди да изкупим употребяван автомобил от
клиент, той се подлага на основен преглед в Мото-Пфое по т.нар. check list. Резултатите от прегледа определят дали ще изкупим този автомобил за по-нататъшно предлагане или не.“

Търсене и предлагане
Ето мнението на г-н Илиев: „Търсени са дизеловите двигатели. Тези, които сами избират
автомобилите, които ще карат, се спират на помощните двигатели, докато управителите на поголеми фирми, които ще поверяват автомобилите на шофьори, в повечето случаи предпочитат
по-маломощните варианти, очаквайки, че те ще
бъдат и по-икономични. През последните година-две имахме запитвания и за бензинови ДВГ,
в т.ч. с монтирани уредби за пропан-бутан (LPG)
или метан (CNG). Такива обаче фирмата не е продавала през изминалите десетина години, не ги
предлагаме и като употребявани.
Сега, тъй като предлагането е значително пооскъдно, вниманието е насочено основно към
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ВТОРА УПОТРЕБА » И УПОТРЕБЯВАН, FORD TRANSIT Е ВСЕ ТАКА ТЪРСЕН
надстройката, с която се работи – вместимост
на товарно пространство, дължина, височина,
двигателят е на по-заден план. За различните
бизнеси се предпочитат различни товарни надстройки, но доминира търсенето на затворените неостъклени фургони. Клиентите предпочитат
средно дългата и дългата база и средно високите
и високите надстройки.
Към момента предлагаме употребявани
Transit само във вариантите със задно предаване, такова е и преобладаващото търсене. От
предно предаване се интересуват по-често клиенти, работещи в планински райони, които ги
предпочитат заради по-добрата им проходимост
зиме. Доскоро не продавахме нови Transit 4х4 в
страната, затова не предлагаме и такива употребявани.
В резултат на кризата намаляха продажбите
на нови автомобили, за сметка на това търсенето на употребявани се увеличи в пъти. Доста
наши клиентите искат вече да подменят автомобилите си с употребявани, не с нови. Сега, обаче, в обектите ни има по няколко Transit-а, не както едно време, когато имаше десетки, с възможност до се избира между разнообразие от двигатели, надстройки и т.н.“
Действително прави впечатление малкият
брой предлагани употребявани товарни Transit в
сайта – (бел. авт.).

Лизинг и гаранция
„Стремим се да продаваме употребявани автомобили на възраст 4 до 6 години и предлагаме
на клиентите си гъвкаво кредитиране по собствена лизингова схема. Тя предвижда максимален срок до 48 месеца и не по-малко от 30% финансово самоучастие на клиента. Процедурата
по одобрение отнема 24 часа, независимо дали
кандидатства фирма или физическо лице. Клиентите могат да ползват и други лизингодатели.
Стандартната гаранция на нов Transit е 5 години и тя е на автомобила, така че ако периодът не е изтекъл, следващият собственик я ползва. Съществува възможност гаранционният срок
да се удължи с още 24 месеца при сключване на
допълнителен договор и доплащане. Гаранцията покрива повечето механични и електрически
части, без консумативите (накладки, съединител, крушки). Удължената гаранция е в сила, ако
автомобилът се обслужва в сервизите на официалния вносител.
Употребяваните автомобили, които предаваме на клиентите, в болшинството случаи са напълно готови за работа.“

Най-важните промени
в Transit Евро-6
За Евро-5 ви информирахме в материала за
употребявани Transit-и, публикуван през 2018
година, сега е ред на еврошестиците. Ето какво
разказа за тях Атанас Керезов, мениджър следпродажбено обслужване в Мото-Пфое:
„Ford отговори на изискванията Евро-6 с изцяло нов двулитров дизелов двигател 2.0 TDCi, наречен EcoBlue (предишният се наричаше Panter,
модификация на Duratorq). От август 2018 година е в производство модификацията, отговаряща на емисионните норми 6.2.

Концепцията пак е с 2 разпределителни вала
в цилиндровата глава и V-образно разположени
клапани, с принудително пълнене от турбокомпресор (каскадно при високите мощности). Няколко са по-съществените промени:
)) Разпределителните валове се задвижват от
назъбен ремък, не от верига. Ремъкът работи в маслена баня, минавайки в картера. Найважните предимства на този избор са по-малкото съпротивление при работа, препоръчван
интервал за смяна от 230 хил. километра и потихата работа;
)) Промяна има и в охладителната система: с
помощта на добавения интелигентен 3-пътен
термостат много по-бързо и лесно се достига
оптимална работна температура;
)) Турбокомпресорът е нов, с намалена маса и
нов дизайн на перките, така че да реагира побързо.
Двигателят EcoBlue по данни на производителя е с 13% по-икономичен от предшественика си,
с толкава е намалено и количеството на емитираните азотни оксиди. Подобрен е и въртящият
момент – с до 20% по-висок при ниските честоти на въртене. Нивото на шум е понижено с цели
4 децибела.
Интервалите на сервизно обслужване са: пробег до 60 000 км и/или период не повече от 2 години (което от двете събития настъпи първо).
На 1 година се извършва междинна проверка на
състоянието на автомобила и при необходимост
се доливат съответните флуиди.
Transit от новото поколение е снабден с интелигентен сензор, който следи състоянието на
маслото на двигателя. В зависимост от начина на експлоатацията сигнал за необходимост
от смяна може да постъпи и по-рано. Маслата
за EcoBlue са с вискозитет 5W-30 (в началните
изпълнения на еврошестицата), впоследствие
0W-30 и трябва да отговарят на спецификацията на производителя. Мото-Пфое доставя от Ford
сертифицирано масло Castrol и го препоръчва на
клиентите, имащи автомобили с DPF.
Действието на добавената система AdBlue
намалява с около 90 на сто азотните оксиди в изхвърляните газове.
Много практично решение при еврошестиците е изнесеното допълнително табло за предпазители в електрическата инсталация. То прави удобно монтирането на допълнителни устройства (напр. GPS).
Предавателните кутии са познатите от Евро5 VRT 6 – за автомобилите с предно предаване и
MT 82 – за моделите със заден двигателен мост и
за 4х4. За моделите с предно предаване се предлага и 6-степенна автоматична предавателна кутия с хидравличен преобразувател на въртящия
момент.
Съединител: износването зависи много от начина на експлоатация. Необходимост от смяна
възниква над 100 000 км, и то рядко, в повечето
случаи е между до 120–150 и 200 хиляди.
В окачването е взето най-доброто от предишните модели и промени няма. Ресорите са едно–
или двулистови според габаритите и предназначението на автомобила. На задния мост може да
се монтират допълнителни въздушни „възглавници“/пневмобалони с компресор, за да поемат
увеличено натоварване. Тази опция, изпълнена в
сервиз, е достъпна и за употребявани Transit-и.
С горивото проблеми могат да възникнат

ВТОРА УПОТРЕБА » И УПОТРЕБЯВАН, FORD TRANSIT Е ВСЕ ТАКА ТЪРСЕН
единствено при твърде ниски температури, тъй
като с влизането ни в ЕС бе променена нормата
за филтруемост на студено на зимното дизелово гориво от -20°С на -15°С, а у нас нерядко става и по-студено.
Все още няма еврошестици с пробег около
1 млн. км, но има на по 500–600 хиляди, без ремонт на двигателя, само с 2 смени на ангренажния ремък.“

Съвети от специалиста
Г-н Керезов обяснява, че е променен и филтърът за твърдите частици (DPF): новият акумулира много по-голям обем твърди частици. По-често се провежда и процес на регенериране, затова производителят е добавил на таблото с приборите съответната сигнализация и съобщения,
които показват на водача какво е нивото на запълване на филтъра, кога има необходимост от
регенериране, както и кога автомобилът го провежда, за да му се осигури достатъчно време за
извършването му. EGR клапанът не е източник на
проблеми. Затруднения с DPF създават карането с много чести спирания и тръгвания и работата на празен ход – условия, които допринасят
за по-бързото му запълване с частици и не осигуряват възможност автомобилът да регенерира
филтъра.
При Transit Евро-6 е добавен и режим за статично/на място регенериране, което всеки шофьор може да извърши самостоятелно (при предишното поколение то бе възможно само в условията на сервизите). При статичното, както и в
останалите режими на регенериране, в цилиндрите на двигателя се впръсква допълнително количество гориво, което повишава температурата на газовете.
От Мото-Пфое съветват статично регенериране да се провежда единствено за автомобили,
които работят кратковременно и на къси разстояния (напр. по летищата). Освен че изисква място, осигурено против пожар, този начин замърсява повече маслото на двигателя: при регенериране с движение в извънградски условия и при
достатъчно време замърсяването на маслото с

гориво е 0,3%, при регенериране в градски условия то е около 1%, докато при статично регенериране е 3%. Първоначално установената граница за замърсяване на двигателното масло от 7%
е разширена впоследствие до 10 на сто – в тези
граници не се нарушава работата на двигателя.
Сервизният инженер съветва:
)) Регенерирайте в извънградски условия, десет-петнадесет минути на по-ниска предавка,
между 2000 и 3000 об./мин (на III със скорост
70–80 км/ч). Това е оптималният начин, с минимум замърсяване и разреждане на маслото
от допълнителното гориво.
)) Поне веднъж в седмицата проверете нивото на
маслото и на останалите флуиди в автомобила. Долейте при необходимост!

Грешки при експлоатация
Несъобразяване с необходимостта от регенериране на DPF, както и с индикацията, че маслото
е замърсено и трябва да се подмени. Някои ползват „полезните“ съвети в YouTube и зануляват интервалите, за да не им свети лампата, която напомня „Сменете маслото на двигателя!“. Предупреждението не само се записва в компютъра на автомобила, но означава, че има много гориво в маслото и неговият вискозитет и качество вече не са каквито трябва да бъдат. Това влияе и на назъбения ремък, задвижващ разпределителните валове. Той започва да се лющи, отпадъкът се превръща в сажди, които запушват цедката на картера и маслопроводите; а загубването на част от зъбите може да е катастрофално и
да наложи основен ремонт на целия двигател.
Прави впечатление и друг факт: на клиентите
на Мото-Пфое е осигурена пътна помощ на територията на страната и до 50 км извън границите
ѝ, но при сигнал за неизправност те предпочитат
да се приберат на собствен ход да базата си или
до там, закъдето са потеглили. Последствията от
това са трайни, невъзвратими и скъсяват експлоатационния живот на автомобила. K
инж. Радослав ГЕШОВ

ТРАНСПОРТНА
БОРСА

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
MITSUBISHI FUSO ОТ ГАМАТА CANTER
март 2021

81

82

РАЗНИ

Индекс на рекламодателите
åÖëÖóçé àáÑÄçàÖ áÄ ëèÖñàÄãàáàêÄçà ÄÇíéåéÅàãà

Издание на БТП –
Българска Транспортна
Преса ЕООД

ISSN 1311–8315
Адрес на редакцията:
1680 София, ул. Пирин 73, ет. 4
088 666-06-09
e-mail: kamioni@btp.bg
Интернет: www.kamioni.bg
Адрес за кореспонденция:
1463 София пк 5
Издатели:
Снежина Баджева – 02/958 00 33
Емануел Икономов – 02/958 00 38
Главен редактор:
инж. Лъчезар Апостолов – 02/958 00 39
Зам.-главен редактор:
инж. Радослав Гешов – 02/958 00 35
Редактори:
Мартин Славчев – 02/808 18 49
Калоян Атанасов – 02/808 18 59
Директор маркетинг и реклама:
Нели Балабанова – 02/958 00 34
Реклама – 02/958 00 30
Борислав Бурлак, Илияна Балабанова,
Стефан Миланов, Асен Христов,
Анастасия Гинева
Мениджър графичен дизайн:
Любомир Баджев – 02/958 00 36
Предпечат: Любомир Баджев
Корица: Николай Райков
Абонамент:
088 82-81-414
Разпространение:
Иван Калев – 087 87-47-691
Печат: РОПРИНТ ЕAД

Списание КАМИОНИ
АГРИ - М

стр. 5

Ауто Стар Моторс

стр. 81

Бриджстоун България

ДАК-22

Далко Моторс

II корица

IV корица

СтеМар Логистикс

стр. 4

СФК – ТРАК

стр. 4

Carrier България

стр. 11

Тахо Венци

стр. 81

ТЮФ НОРД Мобилитет

стр. 61

УТА България Сървисиз

стр. 17

стр. 79

стр. 45

стр. 8

Дом на камиона

III корица

DKV Euro Service

стр. 18, стр. 19

Емвеко

стр. 7

стр. 13

Волво Груп България/
Рено Тръкс България

стр. 25

стр. 9

Волво Груп България/
Волво Тръкс България

МВБ Трак енд Бъс България

Силвър Стар Моторс

Аутомотив Текнолъджи
Солушън

ИПО

стр. 51

Фротком България

стр. 6

Хьорман България

стр. 35

Шварцмюлер България

стр. 81

Шел България

стр. 3

Други издания на Българска Транспортна Преса:
Логистика, Ванове, Строителна техника,
Кой какъв е в транспорта и спедицията
Партньорски издания от DVV Media Group:
Австрия: Verkehr; Белгия: DeLloyd, Transport Echo;
Германия: DVZ Deutsche Logistik-Zeitung
Дания: Danmarks Transport Tidende, Trans-Inform;
Полша: Polska Gazeta Transportowa, Namiary;
Холандия: Nieuwsblad Transport; Чехия: Dopravni Noviny.

Банкова сметка: Уникредит Булбанк,
клон Руски паметник, BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG96 UNCR 7630 1051 0354 16
Препечатване на информация е възможно
само със съгласие на редакцията.
Списанието не носи отговорност за
съдържанието на публикуваните реклами.

март 2021

Специализирана борса
за автомобили за работа

