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МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ

Цена 5,95 лв.

РЕДАКЦИОННА

20 години списание
«ЕДНО ИЗДАНИЕ СЕ ПРАВИ ОТ ЕКИП И ВИЧКО, КОЕТО

НАПРАВИХМЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ, НЯМАШЕ
ДА Е ВЪЗМОЖНО БЕЗ СТРАХОТНИЯ ЕКИП НА БЪЛГАРСКА
ТРАНСПОРТНА ПРЕСА, НА КОГОТО БЕЗКРАЙНО БЛАГОДАРЯ.»

Снежина БАДЖЕВА

ДА

на 1 април съвсем не на шега КАМИОНИ, а с него и Българска
Транспортна Преса навършват
точно 20 години. На 1 април 2001 г. излезе първият брой на КАМИОНИ и... оттам нататък по 10
броя всяка година, та досега. В цялата история на автомобилите за работа последните 20
години бяха най-бурни като развитие – тръгнахме от Евро-2 стигнахме до Евро-6, а днес
вече пишем все повече за алтернативни горива. Премиери на нови камиони следваха една
след друга, фирми се създаваха, растяха, променяха, сервизи се строяха, създаваха се нови
представителства, преминахме през кризата
от 2008–2009 г. с над 80% спад на пазара на камиони... И ние винаги бяхме на линия, за да отразим това, което се случва.
Преди 20 години имаше само списание КАМИОНИ, днес Българска Транспортна Преса издава три периодични издания – КАМИОНИ, ЛОГИСТИКА и СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА; има седмичен електронен бюлетин, публикуваме ежедневно новини в сайтовете www.kamioni.bg, www.
logistika.bg, www.bageri.bg, активни сме в социалните мрежи, имаме и няколко годишни издания като справочника Кой какъв е в транспорта
и спедицията в България и каталога Автомобили за работа... През последните 10 години организирахме забележителни събития – Truck Show
КАМИОНИ, Логистична бизнес конференция,
изложения ЛОГИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ и СТРОМА ЕКСПО. Станахме членове на няколко международни журита... Във връзка с това организираме и всяка година гала церемония за връчване на международните награди за Автомобили за работа. Не е малко за тези 20 години, в които медийният свят се промени толкова много.

Както винаги обичам да казвам, едно издание се прави от екип и всяко звено в него от
журналисти и редактори, през реклама, дизайн и финанси до разпространението е еднакво важно. Всичко изброено по-горе нямаше да
го има, ако не беше страхотният екип на Българска Транспортна Преса, на когото безкрайно БЛАГОДАРЯ.
Ето какво съм написала в първата си редакционна статия преди 20 години в първия брой
на КАМИОНИ: „Списание КАМИОНИ е предназначено за хората, които си вадят хляба с превози в страната и извън нея, за тези, за които камионите са професия и начин на живот, и... за
всички, които искат да станат като тях. То ще се
занимава с техническите новости, покупката,
поддръжката и сервизното обслужване на специализираните превозни средства, т.е. на автомобилите, които се използват за бизнес – от
ванове през товарни автомобили и автобуси до
строителни машини.“
Ами май сме изпълнили това, което сме си
очертали. А че сме го изпълнили наистина, показват многото добри оценки и пожелания,
които получихме по повод 20-ата си годишнина. Първите 20 от тях публикуваме в този брой
на стр. 28. Огромна благодарност и към тези,
които винаги са ни вярвали и са ни подкрепяли.
През тези 20 години създадохме и хиляди познанства и много приятелства. И сякаш точно
те ни карат да продължаваме напред, да се променяме с динамиката на заобикалящия ни свят,
но да запазваме винаги актуалността, точността и обективността – нещата, с които да сме ви
полезни.
До нови срещи и през следващите 20 години! K

20 пожелания
за 20 години
КАМИОНИ –
на стр. 28.

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

Renault Trucks ще предлага пълна електрическа гама от 2023 г.
Дъщерното дружество на Volvo Group – Renault Trucks, продължава инвестицията си в електрическа мобилност. От 2023 г.
изцяло електрическа гама на Renault Trucks ще се предлага за
всички сегменти – именно дистрибуция, строителство и дълги
разстояния.
За да спомогне за постигането на целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне, Renault
Trucks се ангажира да трансформира пазара на камиони, като
постепенно електрифицира флота си до въглеродно неутрален в
рамките на 30 години. Тъй като камионите имат живот най-малко десет години, всички камиони, произведени до 2040 г., трябва да работят без изкопаеми горива.
През март 2020 г. Renault Trucks започна серийно производство на второто си поколение електрически превозни средства
в завода в Блейнвил-сюр-Орн и вече може да се похвали с изчерпателна изцяло електрическа гама на пазара, от 3,1 т до 26
тона. Тя включва Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. и Renault Trucks
Master Z.E. и отговаря на изискванията за градски транспорт,
доставка, разпределение и събиране на отпадъци. Тече подготовка за пускане на пазара на Z.E. влекач, за да се отговори на
нуждите на регионалния и междурегионалния транспорт след

2023 г. Изцяло електрическият модел, предназначен за градско
строителство, също ще бъде на разположение за поръчка дотогава. През втората половина на десетилетието Renault Trucks ще
може да предложи гама от електрически камиони, задвижвани от
водородни горивни клетки, главно за взискателни и тежки операции на дълги разстояния.
За да се гарантира, че превозвачите получават най-добрите
решения в областта на електрическата мобилност, Renault Trucks
ще се възползва от новите разработки на Volvo Group при среднотонажните превозни средства. Още новости от френския производител – на стр. 18.

Цената на електрическата Dacia Spring тръгва от 33 100 лв.
Цените на електрическата Dacia Spring
в България ще започват от 33 100 лв.
Предварителните поръчки за модела
стартираха на 20 март 2021 г., а първите
доставки ще са през есента, съобщиха от
Рено-Нисан България. Така на практика
първият електрически модел на Dacia става най-достъпният електромобил в България. От Рено-Нисан България допълват, че

информацията за поръчките и обявената
цена са в сила и при резервация на лимитиран брой автомобили от изпълнение
Comfort Plus с допълнително оборудване.
Dacia Spring идва като автомобил със
100% електрическо задвижване, който е
предназначен основно за града. Моделът
се отличава със SUV външен вид и предлага щедро пространство за 4 възрастни

пасажери. Dacia Spring постига пробег с
едно зареждане от 230 км по цикъл WLTP
(или 305 км по цикъл WLTP City).

489 нови камиона за
първите 2 месеца на 2021 г.
Новорегистрираните камиони от тежкия клас N3
(над 12 тона) в страната за периода 1 януари – 28
февруари 2021 г. по данни на МВР са 489. Това значи,
че на месечна база, за по-краткия месец февруари,
203 тежкотоварни превозни средства са се сдобили
с първа регистрация. За януари новите тежки камиони бяха 286.
Повишението на нови продажби спрямо края на
2020 г. идва въпреки втората и третата вълна на разпространение на коронавируса, която доведе до известна стагнация в европейския транспорт и затегнатите гранични контроли. Пазарните данни за 2017,
2018 и 2019 година показват сходни обеми на реализираните от началото на годината, което е добра новина.
В челната тройка първи е DAF със 111 регистрации, следван плътно от Scania със 104, а трети е Volvo
с 87 броя.
Регистрации на нови товарни автомобили категория N3 (над 12 т) за периода 1 януари – 28 февруари 2021 г.: DAF – 111; Scania – 104; Volvo – 87; Renault
Trucks – 61; Mercedes-Benz – 51; MAN – 45; Iveco – 24;
Ford Trucks – 6; Общо – 489.
При влекачите начело отново е DAF със 108 броя,
следват Volvo с 84 и Scania със 79. Регистрации на
нови влекачи категория N3 (над 12 т) за периода 1
януари – 28 февруари 2021 г.: DAF – 108; Volvo – 84;
Scania – 79; Renault Trucks – 57; Mercedes-Benz – 25;
Iveco – 14; MAN – 8; Ford Trucks – 1; Общо – 376.
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УСТОЙЧИВОСТ
ИЛИ НАДЕЖДНОСТ?
ВЕЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗБИРАТЕ.

ВАШИЯТ УСТОЙЧИВ ИЗБОР ЗА 2021 Г.*
Natural Power означава минимално въздействие върху околната среда
и най-висока степен на надеждност. Това означава 95% по-малко фини
прахови частици, 95% по-малко емисии от CO2 на биометан, 90% по-малко
NO2. Най-безшумната кабина, която предоставя най-добър комфорт при
шофиране и до 1600 км автономен пробег на LNG (втечнен природен газ).
УСТОЙЧИВ ИЗБОР 2021*
8.000 € ЕКО БОНУС
2 ГОДИНИ ПОДДРЪЖКА**
ОТСТЪПКИ ОТ ПЪТНИ ТАКСИ***
НОЩНО ШОФИРАНЕ В ТИРОЛ
*валидност на кампанията: поръчки до 30.09.2021 ** S-Life договор за поддръжка и ремонт, 2 години или до 130.000 км/година *** БЕЗ ПЪТНИ ТАКСИ в Германия и 50% по-ниски пътни такси в България.

DRIVE THE NEW WAY.
ДИЛЪРСКА МРЕЖА
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ
АЙ ТРЪКС ЕАД – ул. „Околовръстен път” 454, Казичене 1532 София; +359 2 9767 195; +359 893 318 150; office@itrucks.bg
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – СОФИЯ – ул. „Околовръстен път” 757, 1360 София; Търговски отдел: +359 2 8100 217; +359 2 8100 219; +359 882 661 103; +359 882 661 104; Сервиз: +359 2 8100 230; +359 884 448 314; +359 887 200 430; +359 884 448 313;
Резервни части: +359 2 8100 258; +359 879 225 025; office_sofia@bulauto.com
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – ВАРНА – бул. „Владислав Варненчик” 262, 9009 Варна; Търговски отдел: +359 52 501 575; +359 886 220 626; Сервиз: +359 52 505 036; +359 888 313 242; Резервни части: +359 52 505 036; +359 885 919 006; varna@bulauto.com
БУРГАС ТРАК СЕРВИЗ ЕООД – кв. Долно Езерово, База Бургас Трак Сервиз, 8019 Бургас; Търговски отдел: +359 888 526 234; +359 888 682 043; Сервиз: +359 887 360 533; Резервни части: +359 887 792 214; office@burgastruck.bg
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД – бул. „България” 125, 4027 Пловдив; Търговски отдел: +359 32 900 899; Сервиз и резервни части: +359 32 900 890; office@iveco-pts.com
РУСЕ ТРАК СЕРВИЗ ООД – ул. „Тутракан” 100, 7000 Русе; Търговски отдел: +359 885 130 114; Сервиз: +359 889 366 355; Резервни части: +359 889 366 355; office@rusetruck.bg
СЕРВИЗ
АСОРТ 95 ЕООД – бул. „Никола Петков” 20, 6009 Стара Загора; Сервиз: +359 42 65 00 20; Резервни части: +359 884 135 584, +359 878 229 241; iveco_assort95@abv.bg
БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС ООД – Централен офис: ул. „Хан Крум” 1А, 2200 Сливница, +359 727 44 123; Сервиз: ул. „Неделчо Бончев” 10, 1528 София; +359 886 286 397; +359 889 314 047; Резервни части: бул. „Сливница” 618, 1331 София; +359 2 925
25 73; +359 887 665 303; +359 888 080 838; office@btservice.info
ЕВРО СТАРС ООД – бул. „България” 310, 7009 Русе; Сервиз: +359 82 813 328; +359 888 769 398; Резервни части: +359 82 813 341; +359 888 768 873; service@eurostars.bg
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Volvo Trucks започва серийно производство на новото поколение тежки камиони
Новото поколение тежки камиони на
Volvo Trucks – Volvo FH, FH16, FM и FMX –
навлиза в серийно производство в заводите на Volvo в Швеция, Белгия и Русия.
Volvo FM и FMX имат изцяло нова кабина
с повдигнати A-колони, които осигуряват
на водачите до един кубичен метър повече пространство и по-светла кабина. Видимостта на водача може да бъде подобрена допълнително при всички нови модели, като се добави ъглова камера, която осигурява по-пълен изглед и покрива
страничната част на камиона, видима на
вътрешен дисплей.
Други важни актуализации са новият интерфейс за водача и допълнителните адаптивни фарове за дълги светлини,

осигуряващи повишена безопасност при
Volvo FH и FH16. Новите Volvo FH и FM мо-

100 години Bosch Car Service
През 1921 г. в Хамбург отваря
врати първата работилница за монтаж и ремонт на Bosch, полагайки
основите на най-голямата верига
от независими автосервизи в света. Вече 100 години партньорските
сервизи на Бош получават подкрепа под формата на резервни части, сервизно оборудване, бизнес
експертиза и техническо ноу-хау.
Bosch Car Service е най-голямата
верига от независими автосервизи в света с над 15 000 партньори в
150 държави. Bosch празнува историята на този успех с оптимистична визия за бъдещето: целта
е глобалната автосервизна верига да се разшири с нови партньорски сервизи, клиентите и сервизите да се свържат още потясно с помощта на дигитални решения и интелигентно използване на данните. Така ще се укрепи позицията на Bosch като надежден и иновативен партньор за мобилността в целия свят –
както днес, така и в бъдеще.
Иновационният лидер Бош предоставя на своите партньори
достъп до авангардни технологии за диагностика, поддръжка и
ремонт. Bosch Car Service предлага на водачите от цял свят богата гама от услуги на най-високо технологично ниво за почти
всички марки и модели автомобили.
В научноизследователската и развойна дейност на Bosch
работят над 72 000 сътрудници, като през 2019 г. компанията е
инвестирала 6,1 милиарда евро в тази област. С 4202 заявки за
патент през 2019 г. Bosch е един от най-важните двигатели на
иновациите в областта на мобилността.

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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гат да бъдат настроени, за да осигурят
значителни икономии на гориво и CO 2,
като Volvo FH с технологията I-Save.
Стартирала от Европа през миналата година, новата гама тежкотоварни автомобили предизвика засилен интерес от
страна на клиентите, довел до над 12 000
поръчани камиона още през 2020 г. Активностите по представянето и началото на
продажбите ще продължат и през 2021 г.
на пазарите извън Европа.
Първоначално камионите ще бъдат
сглобявани в производствените бази на
Volvo Trucks в Гьотеборг в Швеция, Гент в
Белгия и Калуга в Русия. Монтажният завод в Туве, Гьотеборг, започна производството им през март 2021 година.

IVECO пусна първата станция за биометан в Торино

Бензиностанцията на Strada delle Cascinette в Торино, Италия, беше отворена преди година в резултат на сътрудничеството на IVECO с ENGIE – партньори, към които се присъедини и
VULCANGAS. Те работят заедно за декарбонизиране на транспортния сектор. Сега, с напълването на резервоара на камион
IVECO S-WAY NP с био-LNG, това стана първата бензиностанция в Северозападна Италия, която доставя биометан, произведен в Италия. Биометанът ( Bio LNG и Bio-CNG) е 100% зелено гориво и идва от завод в провинция Лоди, където се пречиства и втечнява. Доставяйки това възобновяемо гориво, станцията (регистрирана в GSE за екологично устойчива), се превръща в последното звено на 100% верига за доставка на зелена енергия.
Открита през февруари 2020 г., станцията е на площ от 5000
кв. м. Разположена е в рамките на производствената база на
CNH на Strada delle Cascinette в стратегическия район на изток
от Торино, който е пресечна точка в транспортната мрежа (магистрали и околовръстни пътища) и е в непосредствена близост до седалището на IVECO ORECCHIA, представителството
на IVECO, обслужващо провинция Торино и долината на Аоста.
Станцията е предназначена главно за тежкотоварни автомобили и разполага с два диспенсъра за втечнен природен газ и
четири за CNG (сгъстен природен газ), както и място за зареждане на електрически превозни средства, захранвано от фотоволтаична система на покрива. В сравнение с дизела, LPG или
традиционните горива втечненият природен газ (LNG) намалява праховите частици (PM) с 95%, азотния диоксид (NO2) с 90%
и съществено намалява емисиите на CO2.
IVECO S-WAY NP, напълнен с био-LNG на станцията, е тестово превозно средство, предоставено от IVECO ORECCHIA и
достъпно за клиенти, които могат да тестват зеленото гориво.
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EVN България се довери на Volkswagen
EVN България, част от австрийския концерн EVN AG – една от
най-големите фирми за производство и пренос на електроенергия в Европа, се довери за пореден път на Volkswagen. Компанията допълни своя автопарк с 31 товарни Transporter 6.1 с двойно
предаване. Автомобилите са оборудвани като мобилни работни
станции. Те ще се използват основно за поддръжка на електроразпределителната мрежа в труднодостъпни райони в Югоизточна България, като ще осигурят сигурното електрозахранване на 1,6 милиона абонати на електроразпределителното дружество. Автомобилите са закупени след проведена обществена поръчка, спечелена от Порше БГ, официален вносител на
Volkswagen в България. „В лицето на представителите на вносителя на Volkswagen винаги сме имали коректно партньорство,
което ни води до дългосрочно и стабилно сътрудничество. Качеството на доставените автомобили подпомага в значителна степен съвместната ни работа“, споделя Петър Костадинов,
ръководител oтдел Комуникации в EVN България. „За нас е чест
Volkswagen Лекотоварни автомобили да бъде марката, на която
EVN България доверява придвижването в труднопроходими терени, и сме горди от това признание за безспорните технически
качества на автомобилите. Благодарение на добре развитата
дилърска мрежа на Volkswagen успяваме да осигурим поддръжка на автомобилите в цялата област на работа на EVN – от Бургас до Пловдив и региона“, допълва Ивайло Кирков, бранд мениджър на Volkswagen Лекотоварни автомобили в Порше БГ. Амбицията на Порше БГ е, както и досега, цялата структура да съ-

действа в максимална степен на лоялните си клиенти във всяка
една ситуация и занапред немската марка да бъде винаги сред
основните доставчици на мобилност за EVN България.

Renaulution и за диаманта
Кой не се сеща за Renault, когато види
диамант? И то с основание! Ромбът олицетворява марката чрез нейното лого още
от 1925 г. И това остава факт, а доказателството е новата версия на емблемата на
френската марка, представена през януари и влязла в употреба преди няколко дни.
При обявяването на плана Renaulution,
новият диамант на Renault беше гордо
представен зад Лука де Мео, изпълнителен директор на Renault, както и върху решетката на Renault 5 Prototype. Оттогава този нов символ се разгръща постепенно, без никакви фанфари. Първо с новата рекламна кампания на ZOE във Франция, след това в социалните мрежи на
марката. Лансиране, което трябва да бъде умерено, но ефективно.
В течение на историята си Renault няколко пъти променя своята
визуална идентичност. Но едно нещо не се променя от 1925 г. насам
– диамантената форма, която служи като основа за логото. Веднага разпознаваема, тя е емблематична за марката. Със своите ъгли,
прилепнала към предния капак на автомобилите от миналото, тази
геометрична фигура е наложена от Луи Рено. Оттогава диамантът
на Renault е преработен не по-малко от осем пъти! Девет с най-новата версия. Това показва колко силно марката се стреми да се развива с времето.
Създадена през 1992 г., макар и преработена през 2015 г., последната версия на емблемата на Renault започва да остарява. За
да бъдат посрещнати предизвикателствата пред една съвременна международна марка и от многообразието от нейните полета за
изява, особено дигитални, от 2019 г. в процес на разработка е нова
версия на логото. То беше разкрито по време на представянето на
стратегическия план Renaulution и интегрирано върху решетката на
Renault 5 Prototype. Блестящото посрещане, което получи, убеди
ръководството на марката да го лансира официално като новото
лого. Новото лого ще се прилага към автомобилите на Renault постепенно. С гордост ще се появи върху тези, които ще бъдат лансирани през следващата година. До 2024 г. цялата гама на Renault ще
носи новата емблема.

април 2021
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Нови интересни доставки
от CTE Трейлърс България

През март бяха доставени 5 броя самосвални полуремаркета ZASLAW

CTE Трейлърс България заема все по-стабилно своето място на пазара
за прикачна техника в България, като фирмата се превърна в предпочитан
партньор не само в конвенционалния, но и в строителния сегмент. Ето
информация за два от последните осъществени проекти
ABSTRACT IN ENGLISH

New interesting
deliveries from
CTE Trailers Bulgaria
CTE Trailers Bulgaria is increasingly occupying its place
in the market for trailers and
semitrailers in Bulgaria, as the
company has become a preferred partner not only in the
conventional but also in the
construction segment. Two of
their latest projects are the delivery of 5 Zaslaw tipper semitrailers and a 5-axle MAX
TRAILER heavy-duty semitrailer.
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C

TE Трейлърс България ЕООД е дъщерна компания на CTE Trailers SRL Румъния. На българския пазар тя представлява
марките MAX Trailer – част от Faymonville Group,
ZASLAW, Legras, D-TEC и Spitzer, като същeвременно предлага широка гама от употребявани
полуремаркета и дистрибуция на резервни части.

Самосвални полуремаркета
Zaslaw
Една от индустриите, които продължават да
се развиват и през последната пандемична година, е строителството. Затова не е никак чудно, че
сделките на CTE Трейлърс България ЕООД за

нови полуремаркета са свързани с този отрасъл.
През март фирмата достави 5 броя самосвални полуремаркета. Доставката е към пловдивския клиент ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД като част
от холдинговото дружество ГРОМА ХОЛД ЕООД.
Избраната от тях марка за самосвалните
полуремаркета е ZASLAW. Полуремаркетата
са пригодени за превоз на инертни материали,
както и асфалтополагащи смеси. Те са със стоманен товарен кош с обемен капацитет 25 кубически метра, поцинковано шаси и поцинкована
предна платформа. Други техни характеристики, които заслужават да бъдат посочени, са хидравликата, която е от HYVA и HYFix стабилизатор, како и под от стомана HARDOX HB450 с дебелина 5 милиметра.

ДОСТАВКИ » НОВИ ИНТЕРЕСНИ ДОСТАВКИ ОТ CTE TRAILERS БЪЛГАРИЯ
Тежковозно 5-осно
полуремарке MAX TRAILER
Когато стане дума за тежковозни полуремаркета, нещата винаги са интересни. В случая говорим за доставката на 5-осно тежковозно полуремарке MAX TRAILER, пригодено за превоз на
извънгабаритни товари. Клиентът е Автомагистрали Хемус АД.
Доставеният модел MAX100 е в разтегаема
версия до 5900 мм на дължина и до 3000 мм на
ширина, с хидравлично двойносгъваеми рампи. Полуремаркето е изцяло поцинковано и след
това са нанесени два слоя боя. Двойносгъваемите хидравлични рампи също са поцинковани. Клиентът е избрал точно такива рампи поради ниския ъгъл на товарене и разтоварване. Други характеристики на закупеното полуремарке са
JOST падащи колесници, BPW оси и окачване –
първа повдигаща се и завиващи първа, четвърта
и пета ос, централна гресировка на BECAMAX. За
голямо удобство на клиента е поставена поцинкована плъзгаща се опора – буустер, който предотвратява поставянето на допълнителни рампи

при разтегнато положение. Като допълнение на
полуремаркето може да се превозват 2х20, 1х40и 1х45-футови контейнери. Така полуремаркето
MAX TRAILER е напълно мултифункционален инструмент, който е пригоден за всякакви нужди на
ползвателя си.
Висококачествените превозни средства с
марката MAX Trailer могат да бъдат конфигурирани така, че да отговарят на специфичните нужди на всеки клиент, използвайки модулна система за товари от 15 до 70 тона. Продуктовата гама
на MAX Trailer включва нископлатформени полуремаркета, полуремаркета и ремаркета с теглич.
Продуктовата гама се състои от полуремаркета с 2 до 6 оси, всички модели имат стандартна
ширина от 2540 мм и могат да се разширяват до
3000 мм. На най-голям интерес от страна на клиентите се радват моделите MAX100 и MAX200,
като и двата са предназначени за извършване
на специализиран транспорт в областта на промишлеността, строителството и благоустройството. K
Снежина БАДЖЕВА

5-осно тежковозно полуремарке
MAX 100, пригодено за превоз на
извънгабаритни товари

април 2021
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Първа доставка на новия
MAN TGX в България
MVB Truck and Bus
Bulgaria, официалният
вносител на
продуктите на
MAN Truck&Bus AG
за страната, достави
новия MAN TGX
на фирма
ФЕМ – ГРУП ЕООД

Г

ордият собственик на новия MAN TGX, който спечели престижния приз Международен
камион на годината 2021, е фирма ФЕМ –
ГРУП ЕООД. „Компанията се занимава с транспортна дейност. Дългогодишни клиенти сме на
MVB Truck and Bus Bulgaria. Работим много добре с тях. Имаме и друг камион MAN, харесваме
марката и затова решихме отново да ѝ се доверим. Доволни сме както от самите машини, така
и от официалния вносител за страната, който
предлага добри гаранционни условия и качествен сервиз“, сподели за списание КАМИОНИ
Мюмюн Мехмедали от ФЕМ – ГРУП ЕООД.

Предимството да си първи
Първият MAN TGX от новото поколение, който бе доставен в България, е оборудван с двигател D26 с мощност 470 к.с. и 2400 Нм въртящ момент. Това е средното ниво на мощност, тъй като
двигателят се предлага още с 430 к.с. и с 510 к.с.
14-степенната предавателна кутия MAN TipMatic
е автоматизирана и е от последно поколение.

април 2021

Моделът разполага с най-новата кабина на MAN,
която е изключително просторна и адаптирана
за максимално удобство на водача. Работено е
по окачването с цел повече стабилност и повече комфорт при движение. Външният дизайн на
влекача също е изцяло нов и аеродинамичен. Подобрена е и горивната ефективност. Има три режима на движение – Efficiency, Еfficiency+ и такъв
за маневриране. Те могат да се сменят от контролера на волана.

Редица иновации
Камионът е снабден с най-ново поколение
адаптивен круиз контрол, който следи дистанцията от преднодвижещото се превозно средство.
Може да се поръча и вариант с функция за движение в задръстване. Едно от най-иновативните неща в модела е електрохидравличният усилвател на волана, който прави шофирането много лесно и приятно. Новият MAN TGX разполага и
с асистент за поддържане лентата на движение.
Системата за движение по инерция на неутрална

ДОСТАВКИ » ПЪРВА ДОСТАВКА НА НОВИЯ MAN TGX В БЪЛГАРИЯ
предавка също е значително
надградена.

Комфорт в
кабината
За първи път в тази кабина MAN интегрира електрическа паркинг спирачка.
Благодарение на това, разстоянието между двете седалки и това между таблото
и леглото се увеличава значително. Седалките са чисто
нови и са на Recaro. Те са пообемни и по-удобни и също
се влагат за първи път в този
модел. Леглата за изключително комфортни. Цялото
осветление вътре в кабината е LED. Подобрени са звуко- и топлоизолацията. Има
много повече изводи за зареждане, включително USB
и AUX, които се намират както на самото табло, така и на
задната стена от към леглото. Има опция за разполагане на изходи 12 и 24 волта
под самите багажни отделения. K

Първият MAN
TGX от новото
поколение,
който бе
доставен в
България, е
оборудван с
двигател D26
с мощност 470
к.с. и 2400 Нм
въртящ момент

Мартин СЛАВЧЕВ

Да си поговорим за UTA One®!
Едно решение за Европа без граници
13 тол системи в 12 държави.

Австрия, Белгия (вкл. Liefkenschoek), Франция, Испания,
Португалия, Италия, Полша (А4 Краков – Катовице),
Германия, Норвегия (фериботи и магистрални мостове),
Швеция (мостове), Дания (мостове) и Швейцария
(включително Лихтенщайн), a скоро и още...

Един доставчик за всичко:

• Карти за горива с атрактивни отстъпки в цяла Европа
в широка мултибранд мрежа
• Заплащане на пътни такси
• Възстановяване на ДДС и акцизи
• Допълнителни услуги
Тел: +
 359 887 332 577,
+359 879 194 496,
+359 878 569 019
contact.bulgaria@uta.bg
www.uta.bg

Има много повече
изводи за зареждане,
включително USB и AUX,
които се намират както
на самото табло, така и
на задната стена от към
леглото

Благодарение на
електрохидравличния
усилвател на волана
шофирането е много
лесно и приятно
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Силен старт за Ford Trucks България

Ford Trucks България приключва силно първото тримесечие на 2021 г. със
значителен брой доставени камиони

Е
ABSTRACT IN ENGLISH

Strong start of the year
for Ford Trucks Bulgaria
Ford Trucks Bulgaria ended
the first quarter of 2021 with
a significant number of delivered trucks. One of the deliveries is for a total of 45 trucks
- tippers and concrete mixers.
In March, Ford Trucks Bulgaria handed over the keys for another 7 tippers, and in early
April, many more trucks will be
handed over.
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дна от доставките е за общо 45 камиона –
самосвали и бетон-миксери. Камионите са
за водеща българска компания, като всички
те ще бъдат използвани в строежа и ремонта на
магистралите и някои други пътища у нас.
Самосвалите са общо 33 бр., като
)) 10 броя са от модела 4142D с 20 куб. м кош,
8х4 колесна формула, механична скоростна
кутия
)) 23 броя са от модела 3542D с 16 куб.м кош, 6х4
колесна формула, механична скоростна кутия.
Допълнително предимство е, че самосвалите са пригодени и за поставяне на оборудване за
зимно почистване.
Бетон-миксерите са 12 броя от модела 4142M,
с 10 куб. м буре на фирма IMER.
През март Ford Trucks България предаде ключовете и на още 7 броя самосвали от модела
4142D 8х4., а при редакционното приключване
на броя разбрахме, че в началото на април предстои предаването на още доста камиони.
Като цяло товарните автомобили за строителството на Ford Trucks предлагат много голямо разнообразие. Разнообразни са както колесните формули – 4х2, 6х2, 6х4, 8х2 и 8х4, така

и междуосовите разстояния – 3800 мм, 4500
мм, 4750 мм, 5100 мм и 6000 мм. Автомобилите
могат да се поръчат с усилена рама.
Максимално допустимите маси са от 18 до 41
т. При камионите, предназначени за строителството, изборът на двигателите е между 9-литров Ecotorq (330 к.с. при 1900 об./мин и въртящ
момент 1300 Нм в интервала 1200–1700 об./
мин) и 12,7-литровия Ecotorq (420 к.с. при 1800
об./мин и въртящ момент 2150 Нм в интервала
1000–1300 об./мин; турбокомпресор с променлива геометрия). Скоростните кутии се предлагат за 9-литров двигател – механична с 9+1 или
автоматизирана с 9+1 предавки. За 13-литров
двигател – механична ZF 16S 2230 с 16 + 1 или
автоматизирана ZF 12 TX 2210 с 12 + 2 предавки.
Окачването е механично, на усилени ресори.
Събразно работната среда спирачните механизми са барабанни и дискови. Интардер с максимална мощност 600 кВт (815 к.с.) осигурява
поддържане на постоянна скорост при спускане
по стръмен наклон и удължава експлоатационния живот на спирачките. K
Снежина БАДЖЕВА
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FindCargo.NET – най-бързо развиващата
се транспортна платформа в Европа
Борсата за товари
FindCargo.NET се
разработва от около
година и вече има над
3000 потребители.
Решихме да проверим
с какво тя се отличава
от вече наличните на
пазара и с какво би
била привлекателна за
клиентите си

ABSTRACT IN ENGLISH

FindCargo.NET –
the fastest growing
transport platform
in Europe
The Findcargo.NET freight exchange has been under development for about a year and
already has over 3,000 users.
The platform was created by
an entirely Bulgarian team and
investments, but, of course,
the plans are aimed at international development. The
main functionality of FindCargo.NET is a freight exchange,
but around it the creators give a
lot of added value, which is not
found in other freight exchange
platforms. Another interesting
feature is the development of
own mobile applications, both
for managers and employees
in transport companies.
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indCargo.NET e най-новото попълнение в
света на дигиталните платформи за оптимизация на товарния транспорт и логистиката в Европа. Платформата е създадена от изцяло български екип и инвестиции, но, разбира
се, плановете са насочени към интернационално развитие.
Идеята за борсата се ражда преди 4 години, провокирана от вярването на създателите ѝ,
че транспортният сектор в България трябва да
се иновира със скоростта на Европа и света, а
защо не и по-бързо. „Да, ние сме най-новата
борса на българския пазар, но пък това ни дава
възможност да сме най-добри в технологично
отношение, казва Александър Михалков, изпълнителен директор на FindCargo.NET. – Тъй като
идваме от IT бранша, сме в състояние бързо да
прилагаме всички иновации от света на информационните технологии в транспортния сектор.
Затова цикълът за подобренията и разширяването на функционалностите при нас е изключително къс.“
Основната функционалност на FindCargo.NET
е борса за товари, но около нея създателите дават и доста добавена стойност, която я няма в
другите борси. Например освен търсенето и публикуването на товари и превозни средства, складове, логистични центрове и т.н., FindCargo.NET

предлага безплатен, макар и елементарен флийт
мениджмънт не чрез използване на GPS-ите на
автомобилите, а чрез мобилно устройство, т.е.
чрез Android или iPhone. По този начин „се прескача“ нещо, което би било сложно и скъпо за интеграция особено за най-малките представители
на транспортния бранш, т.е. те не трябва да закупуват допълнително устройство и услуга, а просто трябва да свалят приложението на мобилния
си телефон и така може да следят къде е камионът или бусът, в който се намира съответният телефон. Приложението е елементарно, то не може
да даде да речем разход на гориво, изразходване на спирачки и други такива, които големите
флийт мениджмънт системи могат да отчетат, но
пък допълнително се съчетава прекрасно с възможността на търсене на товари по интерактивен
начин. Вместо да гледат една таблица, потребителите могат да отворят една голяма интерактивна карта и да видят къде има свободен товар или
камион. Това допълнително им дава възможност
да търсят в радиус от разстояние – нещо, което в
почти всички борси става от населено място до
населено място. А във findcargo можете например да зададете: искам всеки път да ми казвате,
ако в радиус от 300 км от мен има ADR товари.
Потребителският интерфейс на FindCargo.NET
e от последно поколение, който е съвместим с

НОВО В BG » FINDCARGO.NET – НАЙ-БЪРЗО РАЗВИВАЩАТА СЕ ТРАНСПОРТНА ПЛАТФОРМА В ЕВРОПА
всички компютри, таблети и мобилни устройства. Интерфейсът е приятен, доста изчистен и
лесен за ориентиране. Към момента работи на
български, английски и немски, като предстои
добавяне и на други езици. Процесът на регистрация в борсата е изключително лесен, като отнема не повече от 3–5 минути. Има възможност
за регистрация както на транспортни и логистични фирми, така и на производители, търговци и
складове.
Друга интересна характеристика са разработените собствени мобилни приложения както за
мениджъри, така и за служители в транспортните
фирми. Точно те дават възможност за безплатно
GPS проследяване на превозните средства чрез
мобилно устройство.
Има възможност за търсене на фирми по найразлични критерии, например релация Германия, хладилен транспорт... Има възможност да
се предлагат цени директно от фирма на фирма.
В момента се разработва и опцията за изскачане на съобщения в реално време, когато някой е
видял съответния товар.
Отделно има добра нотификационна система
за хората, които не искат непрекъснато да са в
борсата. Като инсталират някое от двете мобилни приложения, предназначени за ползвателите, те могат да зададат критерии за това какво
ги интересува – например искам да знам всеки
път, като се появи свободна дрехарка в Мюнхен
и околностите в радиус от 300 км. Така потребителят не трябва да влиза непрекъснато и да търси, а системата автоматично го известява на те-

лефона. Тази нотификационна система работи и
за товари, например, казвай ми всеки път, като
излезе ADR товар от Гърция и системата ще пуска съобщение, без да се налага потребителят
да търси.
Платформата е добре обезпечена и откъм сигурност и не позволява да се появяват в нея фантомни товари или превозвачи, като във фирмата
има екип, който се грижи да провери всяка една
новорегистрирана фирма, разбира се, в рамките на законовите изисквания и публично достъпната информация.
За момента регистрацията в борсата е безплатна, като създателите ѝ се надяват, че след
като потребителите я ползват, харесат и получат
достатъчно добавена стойност, тогава могат да
въведат малка такса, за която твърдят, че ще е
по-добре ценово ориентирана от конкурентите.
Амбицията на FindCargo.NET е да извоюва мястото си на утвърден пазарен лидер, като
едно мултидисциплинарно софтуерно решение,
насочено към модерните транспортни и логистични компании, в което транспортната борса в
класическия ѝ смисъл, е само част от палитрата
функционалности, които допълват ежедневната
работа на спедициите и превозвачите.
До момента е направено много, но предстои
и развитието на много още интересни опции.
За новите възможности, които ще бъдат пуснати наскоро, ще ви информираме по-подробно в
майския брой на списание КАМИОНИ. K
Снежина БАДЖЕВА
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Младежи без родителска подкрепа
започват безплатно обучение за
професионални шофьори

Младежи от цялата страна, лишени от родителска подкрепа, започват през април обучението си за
професионални шофьори по програмата „Заедно намираме път“

И

нициативата на Volvo Trucks България, подкрепена от Министерството на труда и социалната политика и от транспортни компании у нас, набра бюджет от над 80 хил. лева.
С него ще се финансират шофьорските курсове
за Категория С и при необходимост Категория B,
както и придобиването на професионална компетентност на над 30 души. Освен това те ще преминат през допълнително практическо обучение
и възможност за стаж в български транспортнологистични фирми.
Целта е младежите и девойките да получат
шанс за добър кариерен старт в една от найтърсените и добре платени професии у нас
през последните години. Според проучване на
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Агенция по заетостта, направено сред бизнеса у нас, именно професионалните шофьори са
сред най-търсените кадри, като всяка година
се откриват хиляди свободни позиции. Въпреки COVID-19 кризата работодателите в сектора
продължават да изпитват недостиг на кадри, а
заплащането от години е значително над средното за страната.
„В разговорите ни с младежите и девойките
се потвърди очакването ни, че на прага на живота им като възрастни те имат нужда от консултация и помощ на много нива. Постарахме се да им
разкажем повече за работата и живота на професионалните шофьори, за възможностите и
отговорностите, които носи тя, и да им помог-

НОВО В BG » МЛАДЕЖИ БЕЗ РОДИТЕЛСКА ПОДКРЕПА ЗАПОЧВАТ БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ...
В програмата
„Заедно намираме път“
ще се включат пълнолетни
или навършващи
18 години през 2021 година,
завършващи средно или
средно професионално
образование, живеещи в
центрове за настаняване
от семеен тип и приемна
грижа и на които предстои
напускане на грижата и
самостоятелен живот

нем да вземат информирано решение“, обясни
Ина Игнатова, маркетинг и PR мениджър, Volvo
Trucks България. „Финансирането на обучението им безспорно е важно, но не по-малко важна
е организацията, консултацията, създаването на
контакти с потенциални работодатели и емоционалната подкрепа“, допълва тя.
В програмата „Заедно намираме път“ ще се
включат пълнолетни или навършващи 18 години
през 2021 година, завършващи средно или средно професионално образование, живеещи в центрове за настаняване от семеен тип и приемна
грижа и на които предстои напускане на грижата
и самостоятелен живот. Инициативата ще се реализира поетапно в цялата страна, като през април стартират обученията в София, Благоевград,
Велико Търново и Враца. Кампанията по подбора е осъществена от експертите на Министерството на труда и социалната политика.
След успешното придобиване на Категория
С участниците в кампанията „Заедно намираме
път“ ще получат възможност да преминат през
специализираното обучение за кариерно ориентиране и придобиване на практически умения
за млади професионални шофьори, което традиционно се провежда с лектори от Volvo Trucks
България. Организаторите ще съдействат и за

включването на стипендиантите в програми за
платен стаж в български транспортни фирми.
„Радваме се, че въпреки всички предизвикателства, с които ни срещна 2020 година, успяхме
за три месеца да съберем необходимите средства за реализирането на тази инициатива. Благодарни сме на клиентите ни, които също припознаха кампанията. Вярваме, че с общи усилия
ще можем да дадем шанс на тези млади хора да
тръгнат по пътя на професионалните шофьори и
така да влязат по-уверени в самостоятелния живот“, заяви Фредрик Олсон, управляващ директор на Volvo Trucks България.
Средствата за финансирането на инициативата, с която Volvo Trucks избра да отбележи 20ата си годишнина в България, са набрани от реализираните продажби на камиони и оригинални резервни части Volvo у нас в периода 1 октомври – 31 декември 2020 година. За всеки закупен нов товарен автомобил марка Volvo компанията отдели по 1000 лева, а 3% от стойността на
директните продажби на оригинални резервни
части Volvo също бяха насочени към кампанията.
Този модел е избран, защото дава възможност на
транспортния бизнес също да бъде проактивен
участник в каузата, без допълнителни вложения в
сегашните предизвикателни времена. K
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Обновени модели на Renault
Trucks в сериите T, C и K

Обновени модели на
Renault Trucks в сериите
T, C и K ще бъдат на
пазара през втората
половина на годината,
това съобщи Бруно Блан,
президент на Renault
Trucks, на специална
пресконференция, на
която той обобщи и
резултатите на френския
производител за
изминалата година
ABSTRACT IN ENGLISH

Upgraded Renault Trucks
T, C and K series
This is the most serious upgrade of the Renault Trucks
range since the big premiere
in 2013. The updated Renault
Trucks models in the T, C and
K series will be on the market
in the second half of the year,
and the most impatient drivers
and customers will be able to
test them virtually from 6th of
April in the Euro Truck Simulator 2 video game.
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ова е най-сериозният ъпгрейд на гамата на
Renault Trucks от голямата премиера през
2013 г., когато беше сменена цялата гама,
включително и наименованията на моделите.
През 2021 г. ще бъдат актуализирана гамата Т –
за транспорт на дълги разстояния, както и гамите
C и K, предназначени за строителството.

Седнете зад волана
на новата гама T сега
Новите времена изискват нови нестандартни
решения и точно това предлага и Renault Trucks.
За първи път в сектора на тежкотоварните автомобили нов модел ще бъде представен виртуално във видео играта Euro Truck Simulator 2. На
6 април 2021 френският производител ще разбули новостите в Renault Trucks T в Euro Truck
Simulator 2, симулационна видеоигра за каране
на камиони. Можете да седнете виртуално в кабината на гамите T and T High 2021 и да тествате новата ергономична среда в кабината, както и да оцените комфорта на управление на камиона в градска среда, по междуградски пътища и по виртуални магистрали. За да направите това, трябва да се логнете в играта Euro Truck
Simulator 2 или да споделите преживяванията зад кормилото на новите Т на други водачи,
като използвате хаштаг #renaulttrucksevolution в
социалните мрежи. Над 9 млн. играещи по света се наслаждават на възможностите, предлагани от Euro Truck Simulator 2.

Над 41 000 превозни средства,
доставени през 2020 г.
„2020 година направи Renault Trucks по-силна. За мен това беше година на безпрецедентна солидарност в цялото семейство на Renault

Trucks и аз съм много горд, че, от една страна,
запазихме бизнеса, а от друга, не допуснахме в
нашите заводи да се появят клъстери на зараза“,
с тези думи президентът на Renault Trucks Бруно
Блан започна представянето на резултатите на
френския производител за изминалата година.
Над 90% от мрежата от сервизни и продажбени центрове на Renault Trucks е продължила да
работи и в най-големите пикове на пандемията.
Общо за 2020 г. са фактурирани 41 117 превозни средства, от които 26 246 са в тежката и
средната гама, а 14 871 са в лекотоварната гама.
С тези резултати френският производител като
цяло запазва пазарните си дялове. Основните
продажби са в Европа, като фирмата остава безапелационен лидер във Франция. Положителен
индикатор, който си струва да се отбележи, е, че
Renault Trucks има 12% ръст в заявките в сравнение с 2019 г.
Бруно Блан специално посочи увеличаването
на продажбите в Източна Европа и даде за пример България и Румъния – нещо, което рядко се
случва по време на международни пресконференции.
По отношение на бъдещите планове освен
очакваните обновени модели президентът на
Renault Trucks посочи и продължаващите сериозни инвестиции в електрическата мобилност.
Производителят анонсира, че до 2025 г. продажбите на електрически камиони ще са 10% от общите продажби, а тази цифра ще се вдигне до
35% до 2030 г. Крайната цел е до 2040 г. 100% от
доставените превозни средства да се задвижват
без изкопаеми горива.
През 2021 г. ще бъде разширено и предлагането на т.нар. predictive maintenance – превантивна поддръжка на базата на свързаност на камионите, като в нея ще бъдат включени и нови компоненти. K
Снежина БАДЖЕВА

C CARRIER никога не сте сами – сервизна
мрежа, съществуваща само за Вас
ОТОРИЗИРАНИ
СЕРВИЗНИ ПАРТНЬОРИ

Арктик сервиз ООД (София), ул. Абагар 22, Sofia City Logistic
Park, тел.: +359 889 20 90 11
Ваяс ООД (Видин), ул. Редута 2,
тел.: +359 878 97 67 36
Кар клима ООД (Пловдив), ул. Рогошко шосе 10,
тел.: +359 887 52 12 65
Термокрафт ЕООД (Русе), ул. Гредоред 6,
тел.: +359 879 86 96 00
Иваго България ООД (Ямбол), ул. Клокотница 99,
тел.: +359 887 93 53 20
Сийл ООД (Бургас), жк Меден рудник 81,
тел.: +359 896 66 17 77
МТ Фриго ООД (Варна), Западна промишлена зона,
Варна Комерс склад 2, тел.: +359 878 42 74 44
Феникс еър Специал (Аксаково), ул. Атанас Буров 14,
тел.: +359 888 68 40 38
Мани Сервице (Петрич), тел.: +359 877 05 74 96,
тел.: +389 784 79 610
24/7 сервизна поддръжка, тел.: +359 877 05 73 73,
лице за контакт: Тони Секулов

С

лучвало ли ви се е да закъсате при изпълнение на важна
транспортна задача? Чувствали ли сте се безпомощен при
транспортиране на скъпи стоки поради повреда на хладилен
агрегат?
Ако използвате агрегати Carrier, това никога няма да ви се случи. Mani Service, като официален дистрибутор на транспортни хладилни агрегати Carrier, се грижи за своите ценни клиенти. Нашата
цел е да Ви върнем на пистата възможно най-бързо. С нашата сервизна мрежа от оторизирани сервизи ние предлагаме пълна диагностика на всеки проблем с агрегата на всяка педя от страната. Помощта, която предлагаме на пътя, може да Ви донесе спокойствие.
Нашите техници могат да помогнат на Вашия шофьор по телефона да отстрани неизправността, без да имате разходи за това.
Нашата сервизна мрежа поддържа голям запас от резервни части,
които трябва да позволят на Вашето превозно средство да извърши
транспортната услуга възможно най-бързо. На Ваше разположение
са специализирани услуги и висококвалифицирани техници, които
предлагат най-доброто качество на най-ниски цени.
Сигурността на използването на агрегати Carrier ще направи Вашата работа приятна. Някой бди над теб. Mani Service винаги е до
Вас. Затова купувайте оригинални части, обслужвайте уреда в оторизирани сервизи и усетете предимствата на качеството. Оригиналът си е оригинал. С Carrier никога не губите, а просто печелите.

Контакти Mani Service – Официален дилър на Carrier в България
Управител: Марян Янков
моб: +359 87 705 7496
имейл адрес:
mjankov@maniservice.com
Мениджър резервни части:
Живко Филчевски
моб: +359 87 705 7829
имейл адрес:
zfilcevski@maniservice.com

Мениджър продажби:
Манол Манолов
моб: +359 87 705 7728
имейл адрес:
mmanolov@maniservice.com
Мениджър продажби:
Иван Иванов
моб: +359 87 705 7797
имейл адрес:
iivanov@maniservice.com
Facebook:
Carrier Transicold Bulgaria
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Приложението DKV APP & GO:
Нова функция за мобилно
зареждане с гориво
PACE Telematics

Платете сметката
за гориво още
на помпата за
зареждане.
Спестете време
при по-малък
риск от инфекции

PACE Telematics, базирана в Карлсруе, е един от
технологичните лидери при
доставчиците в областта на
свързаните автомобилни
услуги и автомобилните облачни платформи.
Централният продукт
на PACE е платформата
connectedfueling.com, чрез
която е възможно на мобилно плащане на бензиностанцията. В допълнение
към свързаното зареждане
на гориво
PACE управлява една независима, облачно базирана автомобилна база данни
за големи данни и IoT платформа.

ABSTRACT IN ENGLISH

DKV APP: New feature
for mobile refueling
Settle fuel bill at the pump.
Save time during refueling.
Reduce risk of infection. Connected Fueling technology
from PACE.

Д

оставчикът на услуги за мобилност DKV
Mobility стартира функцията DKV APP &
GO за съществуващото приложение
DKV APP Чрез DKV APP & GO, потребителят
може удобно да заплати сметката си за гориво още на помпата за зареждане и вече не се
налага да изчаква на опашката в бензиностанцията. В допълнение към спестяването на
време , приложението минимизира ненужните контакти на бензиностанцията и по този начин намалява риска от инфекция.
„Ние сме много горди, че заедно с нашия
партньор PACE успяхме да разработим решение
за мобилно зареждане на гориво “, казва Marco
van Kalleveen, главен изпълнителен директор в
DKV Mobility. „Това не само спестява време при

зареждане с гориво, но и намалява рискa от инфекция. “DKV е миноритарен акционер от септември 2020 г. в PACE. Технологично функцията
DKV APP & GO се основава на свързаната горивна платформа на PACE. "Неутралната платформа
е отворена за всички доставчици на гориво, доставчици на POS системи и OEM производители и
е на път да се превърне в централна технология
за дигитализация на индустрията на минерални
масла в Европа “, обяснява Dr. Martin Kern, съуправляващ директор в PACE Telematics. App & Go
е на разположение при пускането на пазара в цялата страна на над 500 бензиностанции - включително марката Q1. В средносрочен план всички
63 000 бензиностанции на DK V ще бъдат свързани към захранващата мрежа.

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

DKV Euro Service
Повече от 85 години DKV Euro Service е един от водещите доставчици на услуги за логистиката и транспортната индустрия. От безкасовите разплащания в над 200 000 приемащи
пункта на различни марки до отчитане на пътни такси и възстановяване на ДДС, DKV предлага широка гама от услуги за оптимизиране и управление на автомобилни паркове в цяла Европа. DKV Euro Service е част от DKV MOBILITY с над 1200 служители. През 2019 г. групата постигна обем на транзакциите от 9,9 милиарда евро и бе активна в 45 държави. В момента повече от 5,1 милиона DKV карти и бордовите устройства се използват с над 250 000 договорни
партньори. През 2020 г. DKV CARD беше отличена за най-добра марка в категорията горивна
и сервизна карта за 16-ти пореден път.

април 2021

април 2021

24

ПРЕДСТАВЯМЕ

Тежка категория:
SCANIA G 540 10x4/6 XT

Конвенционален самосвал с характеристики на дъмпер

ABSTRACT IN ENGLISH

Heavy category:
SCANIA G 540 10x4 / 6 XT
Conventional tipper with
characteristics
of a dumper
Cheaper than “real” dumpers,
both in terms of purchase price
and operating costs, more versatile, more convenient for the
driver and easier to drive and
even “more capable” in terms
of load capacity - so we can
describe Scania’s new and
currently most powerful tipper. With its five axles, three of
which are steerable, it offers a
payload of as much as 55 tons.

април 2021

По-евтин от „истинските“ дъмпери както по отношение на покупната цена, така и
по експлоатационни разходи, по-универсален, по-удобен за водача и по-лесен
за управление и дори „по-способен“ по отношение на товароносимостта – така
можем да окачествим новия и за момента най-мощния самосвал на Scania

З

а разлика от своя десетилетен конкурент
от същия терен, Volvo Group, Scania никога не е подчертавала амбиции да разшири предлагането си в областта на най-тежката
строителна техника. В интерес на истината, да,
Scania предоставя своите (добри) силови агрегати за някои превозни средства в строителната
индустрия, например за корейския Doosan, чиито дъмпери се задвижват от двигатели, произведени в Сьодертале. И така беше до края на миналото лято, докогато предложението на Scania за
тежки самосвали се състоеше от версии XT с три
и четири оси (6x4 и 8x4). Нищо не подсказваше,
че ще се появи дебютант, който ще промени тази
политика на развитие. Но на 10 септември 2020
г. бразилският производствен клон на Scania изпрати първата в света информация за нов модел
с пет оси с атрибути на дъмпер – самосвал, означен G 540 10x4/6 XT с допустимо общо тегло до 69

тона, който все още може да бъде регистриран
като конвенционален камион.

Лидерство 55 тона
Шведите (или може би по-добре да кажем
бразилците) твърдят, че с полезен товар от цели
55 тона новият модел е абсолютен лидер в офертата на класически „пътни“ самосвали. „Конкурентите ни предлагат максимум 35 тона полезен товар с допустимо общо тегло на камиона
50 тона. С новата версия с пет оси надхвърляме
очакванията на клиентите“, подчертава Фабрицио Виейра, мениджър полеви решения в Scania
no Brasil. „G 540 10x4/6 XT позволява разходите за тон превозени товари да бъдат намалени с
до 15% в сравнение с конвенционалните четириосни (8x4) конкуренти, дори и в най-мощните им
конфигурации, тъй като са необходими по-мал-
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Тъй като общото тегло на
този тежък самосвал може
да бъде 69 тона, той е
предназначен за транспорт
в затворени зони, като
отворени и подземни
мини, кариери, превоз на
пясъчни и каменни инертни
материали, накратко,
навсякъде, където няма
законови ограничения за
максималното общо тегло и
осово натоварване

ко превозни средства за преместване на същото
количество товар“, добавя Виейра.
Неговият колега Силвио Мунхоз, директор
продажби на Scania Solutions в Бразилия, обяснява: „Scania инвестира в световен мащаб в развитието на „офроуд“ камиони от много години. Такава е настоящата линия XT, която с новото си поколение дебютира през 2018 г. Широкото ѝ портфолио е абсолютен успех в намаляването на оперативните и капиталовите разходи, което освен по-голяма гъвкавост дава възможност
на потребителите да увеличат производителността. Всички компоненти, например кабини, двигатели, скоростни кутии, оси, са 100% унифицирани с цялата продуктова гама на Scania, което носи редица предимства – както по отношение на поддръжката, така и при доставката на резервни части.“

С доказана механика
Следователно в новия суперсамосвал има
много познати неща, които вече сме виждали в
гамата XT: например G 540 10x4/6 XT се задвижва от най-мощната версия на 12,7-литровия редови 6-цилиндров двигател DC13 166 (представен в средата на август 2019 г.) с мощност от 540
к.с. с максимален въртящ момент от 2700 Нм при
1000 – 1300 об./мин. Той е по-лек, по-икономичен, по-евтин и с 10 „конски сили“ по-мощен от
най-слабия V8 двигател от новото поколение (с
530 к.с.) и, както уверява Scania, се е оказал напълно достоен за новия петосен самосвал. Все
пак клиентите имат възможност да изберат и някои от V-осмиците за този мощен модел. Скоростната кутия е позната – автоматизираната
Opticruise с 12 + 2 предавки, която за трудни задачи е снабдена със спирачка на спомагателния
вал за по-бърза смяна на предавките и с офроуд софтуер. Вече добре утвърденият хидравличен забавител (ретардер) с максимален въртящ
момент от 4100 Нм е част от стандартното оборудване. Той, освен че „помага“ при дълги спускания на моторната спирачка, която е с мощност
242 кВт (при 2400 об./мин), също така и запазва
работните барабани на спирачките.

В задвижването също има много неща, които
новодошлият споделя със стария „колега“: задният задвижващ тандем има номинален капацитет от 36 тона (2 х 18 т), докато трите управляеми оси могат да издържат на натоварване от 11
т всяка; карданните валове поддържат по-висок
въртящ момент за по-добър старт, а подсиленият диференциал и скоростната кутия с крайно съотношение 7,63: 1 позволяват композицията (самосвал + ремарке) да може да тегли до впечат-

Дебют на най-големия пазар на Scania
С основателна причина
Scania избра Бразилия за
премиерата на новия член
в гамата XT. Тази страна
от много години е най-големият единичен пазар на
известния шведски производител – например в
„нормалната“ 2019 г. там
Поради своята здравина, качество и
са регистрирани 12 757
голяма товароносимост Scania е една от
нови превозни средства с
най-популярните марки в Бразилия с много
емблемата на грифона.
дълга производствена история – почти
Една от причините за
шест пълни десетилетия
популярността му в найголямата държава в Латинска Америка е, че Scania има статут на „домашен“ продукт в Бразилия. От
1962 г. фабриката São Bernardo do Campo работи в предградията на Сао Пауло и
в момента е най-голямото производствено звено на Scania извън Европа. Произвежда камиони и автобусни шасита (и като говорим за тях, Бразилия продава
и най-много шасита на Scania за автобуси от всички категории). През май 2019 г.
Scania обяви, че планира да инвестира огромна сума в периода от 2021 до 2026
г. в модернизацията на тази голяма фабрика и въвеждането на нови превозни
средства – до 344 милиона долара. Инвестиционните проекти са временно замразени, но е напълно сигурно, че шведите все още имат надежди за огромния
потенциал на бразилския пазар, тъй като на това място има само двама сериозни конкуренти – Mercedes-Benz и Volvo Trucks, които също имат собствени производствени заводи.
В Латинска Америка Scania има и друго голямо производствено съоръжение
– Tucumán, в северната част на Аржентина, което от 1976 г. произвежда компоненти за задвижващи оси, редуктори, диференциали и др. и ги доставя до фабриката в Бразилия, но също и до други производствени предприятия на Scania
по целия свят.
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„Източни“ версии
Макар и да не са официално обявявани, специални варианти за строителството се предлагат от Скания от няколко години на няколко други големи пазара – в
Югоизточна Азия и в евро-азиатския регион, по-специално в Русия. В най-голямата
държава на планетата от 2019 г. се предлагат два тясно специализирани четириосни самосвала с голям капацитет – Hagen
и Odin. Първият е предназначен за тежък
транспорт на насипни материали от различни видове (руда, пръст, пясък/чакъл),
вторият е „съобразен“ за транспортиране на въглища. Освен на затворени терени, и двата модела могат да се използват
и в мрежата от обществени пътища, което
им носи допълнителни точки при вземане
на решение за покупка. И двата самосвала могат да бъдат оборудвани с кошове с
голям обем, изработени от армирана стомана с нагрято дъно и страни, от гамата
на специализирани производители. Сред
тях например са полските компании KH
KIPPER и WIELTON, въпреки че кошовете

могат да бъдат поръчани с подобрения и
от някои руски фабрики – например от машиностроителния завод Бецема). Общи
са хидравличното оборудване за повдигане/спускане на самосвала (Hyva), големи колела, окачване на листни ресори на
всички оси, барабанни спирачки. Hagen
и Odin са създадени върху „строително“
шаси с кабини от семействата G и P, които поради специфичното предназначение
на тези превозни средства са адаптирани към изключително трудни условия на
експлоатация: например задвижващите
(тандемни) оси, карданните валове, окачването са по-здрави, предните брони са
по-здрави, долната част на двигателното
отделение е специално защитена. За тези
самосвали са „запазени“ специални предавателни отношения – 5,13 / 6,43 / 7,63.
„Най-мощните“ варианти – Hagen XL и
Odin XL с G кабини, се задвижват от Евро-5
двигатели DC13 146 от 500 к.с. с максимален въртящ момент 2550 Нм, оборудвани с автоматизирани скоростни кутии

Един Hagen във вариант XL може да свърши работа
колкото един и половина конвенционални четириосни
самосвали

Opticruise с 12 + 2 предавки, предните оси
могат да носят 9,5 тона, тандемните задвижващи оси са с товароносимост от 32
тона (2 х 16 т); междуосието на първия е
4950 мм, на втория 5550 мм; обемът на товарния кош на Hagen XL е 25 м3, а на Odin
XL 32,5 м3.
Няма категорични данни за полезния
товар, но теоретично той може да бъде до
50 тона, в зависимост от вида на товара
(неговата специфична плътност). Показателно е, че както Hagen XL, така и Odin XL
(точно като новия „бразилски“ петосен самосвал) са в състояние да изтеглят общо
тегло от 210 тона. А товарните възможности на тези превозни средства са илюстрирани още повече от свидетелството
на Южната транспортна компания от Новоросийск (черноморски град близо до
Крим), в което шест Hagen XL са заменили
девет конвенционални самосвала на други марки при транспортиране на същото
количество мергел (суровина за производство на цимент).

Odin, подобно на Hagen, показва изключителна
производителност и издръжливост дори при изключително
тежки условия на експлоатация, характерни за почти цялата
територия на Руската федерация
ляващите 210 тона. Петата ос, 100% конструкция
и производство на Scania, има нов задвижващ механизъм и позицията му е изместена – към предната част на задвижващия мост.

Готов за всякакви
предизвикателства

В допълнение към новия петосен самосвал в гамата си XT Scania
предлага и триосен самосвал (6x4) с максимално общо тегло до 47 тона и
четириосен (8x4) с максимално общо тегло до 58 тона
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За да се отговори на изискванията за голямо натоварване, целият комплект опори (листови ресори, стабилизационни пръти и амортисьори) е променен. Кормилната система е направена по-здрава, за да се осигури необходимата безопасност при управлението, а спирачната система
е подсилена, за да се осигурят по-добри спирачни
характеристики. G 540 10x4/6 XT е оборудван с поустойчива стоманена предна броня с ъгъл на заход 29°, защита на фаровете, подсилени огледала,
преден теглич за теглене (или бутане), който може
да издържи натоварвания до 40 тона. Сред особеностите на това превозно средство са вертикал-

ПРЕДСТАВЯМЕ » ТЕЖКА КАТЕГОРИЯ: SCANIA G 540 10X4/6 XT 27
Анализатор на
ефективността

Необичайна комбинация от оси: задните две оси са задвижвани – тандем с двойни гуми,
останалите са управляеми, дори тази в средата (!) И всички те са с единични гуми

Дневната кабина предлага пълен комфорт по време на тежък работен ден, с възможност за
шофьора да почива на достатъчно широко легло, докато чака товарене

Една от новите услуги,
свързани с използването на
„минни“ камиони на Scania,
е оценката на ефективността за потребителите/собствениците на такива превозни средства и оптимизирането на работата както
на камионите, така и на компаниите като цяло. Програмата, разработена преди
три години в седалището на
Scania (Сьодертале), помага да се идентифицират недостатъците в съвместната работа на самосвалите и
друго оборудване на Scania,
както и да се оценят ефективността или нуждите от
обучение на водачите и други служители. Този софтуер
се използва в Русия от 2019
г. и преди това е показал
своята ефективност в находищата на въглища в Индия
и Индонезия, както и в повърхностните мини на различни руди и при експлоатацията на кварц в Южна Америка.

Най-големият дъмпер
Doosan за европейския
пазар, DA45-7, общо тегло
41 тона, полезен товар
30,5 тона, задвижван
от двигателя на Scania с
мощност 500 к.с.

ната чистачка на предното стъкло (само
една!), индикатори за затягане на болтовете на колелата и подготовката за монтиране на индикатор за наклон. Спецификацията, от друга страна, включва и това,
което вече е стандарт за превозни средства от този тип: сгъваемо първо стъпало,
противоплъзгаща система за задвижващите колела, помощ при потегляне по наклон, по-големи колела (R24) и т.н.
Scania изчислява, че новият самосвал
ще има най-много клиенти, предимно в
Латинска Америка, след това в Африка и
Азия. Но нека се знае: някои от неговите предшественици чупят рекордите за
експлоатация в Русия вече от две години. K
Текст: Зоран САМАРДЖИЧ
Снимки: Scania
април 2021
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ЮБИЛЕЙ

20 пожелания за
Христо ХРИСТОВ, Дискордиа

„С хубавите неща бързо се свиква“
и те лесно намират своята аудитория.
КАМИОНИ лесно влезе в живота ми и
създаде редица удобства. Свързвам го
с добро настроение на чаша кафе..., професионално поднесена информация и възможност да разбера нещо интересно за
колегите.
Благодаря на целия екип за усилията,
които полагате! Продължавайте с оптимизъм и вдъхновение към нови професионални върхове и времеви хоризонти!
Честит Юбилей!

Георги ВЪЛКАНОВ, Дриймс Транс

За мен списание КАМИОНИ се превърна в неразделна
част от моя личен и професионален живот. Изчитам всеки брой на списанието от корица до корица. Пожелавам на
списание КАМИОНИ и на целия екип, който стои зад него,
здраве, дълголетие, успехи и благоденствие.
Нека бъдем заедно още много и дълги години.

Димитър РАШКОВ, Юроспийд

През последните 20 години, списание
КАМИОНИ създаде и затвърди присъствието си като единствената профилирана медия в България, даваща гласност
на всички новости и постижения на индустрията в Европа. Компетентността
на материалите дава поглед „в кухнята“
на динамичното ни ежедневие, превръщайки се в реален барометър на българския
транспортен бранш.
Пожелавам на целия екип на списанието много здраве и творческо дълголетие!
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ЮБИЛЕЙ

20 години КАМИОНИ
Веселин СТОЯНОВ, Транспрес

За 20 години списание КАМИОНИ се доказа не просто като
доверен източник на информация и експертен наблюдател на случващото се в света на транспорта, но и един от двигателите за
развитието на целия сектор в България. Уважавам дълбоко екипа ви заради аналитичния ум, който стои зад работата ви, но
това, което наистина харесвам, е, че правите всичко със сърце.
Затова винаги съм бил с усещането, че вървим по общ път, растем заедно и споделяме мисли, ценности и цели. Като представител на българския транспортен бизнес ви благодаря за това,
че сте наш честен партньор и коректив, а в лично качество –
за приятелството.
Пожелавам ви да бъдете здрави, да запазите доверието, което
сте заслужили с много труд, и да продължите да бъдете институция за публиката си. И нека всяко „ново 20“ да е още по-добро!

Пламен Иванов, Съни Ко

Списание КАМИОНИ вече е на 20 години! През
това време то беше най-верният компас за развитието, иновациите и бъдещето на транспортния сектор. То ни караше да търсим, мечтаем и ПЕЧЕЛИМ!
Пожелавам на целия екип преди всичко здраве! Продължавайте да ни информирате за световните новости
в развитието на нашия бранш, да ни показвате как да
бъдем по-големи професионалисти и да вярваме в успеха и победата!!!
Искрени поздрави!

Делян КОСТОВ, Фротком България

Изключително добър екип от усмихнати и позитивни хора
и професионалисти.
Пожелавам Ви да работите и да се развивате успешно
още много пъти по 20 години!
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Александър БАБАНИН, Силвър Стар

Винаги е по-лесно и приятно, когато на дълъг и труден път имаш верен
спътник, с когото да споделиш часовете зад волана и километрите напред.
Списание КАМИОНИ бе винаги до нас през изминалите 20 години,
през които заедно формирахме пазара на товарни автомобили в България.
Не пропускаше да отразява нашите успехи, раздаваше заслужени награди,
безпристрастно оценяваше по време на тестовете и когато се налагаше,
споделяше обективна критика.
Благодарим Ви за страниците знание, за бюлетините актуалност и за
форумите с мисъл. Продължавайте да творите „извън рамката“ и да добавяте нови формати за срещи на бранша и споделяне на опит.
Желаем Ви здраве и късмет и през следващите 20!
От екипа на Силвър Стар!

На 1-ви април, но не на шега
Камиони става на 20!
Поне 200 пъти сме го държали в ръка
и сме научавали, то знае се –
какво се случва и къде, кога
в света и тук с големите на пътя.
Честит рожден ден, списание КАМИОНИ!
Благодарим Ви, че растем и се движим заедно по пътя!
Пожелаваме на целия екип здраве, вдъхновение,
енергия и още много броеве!
От екипа на Volvo Trucks България!

Владислав АТАНАСОВ, MVB Truck & Bus Bulgaria

Списание КАМИОНИ е един от пионерите в областта на специализираните печатни издания в България. Да бъдеш водещо издание за транспортни средства и работна техника 20 години не е
лесна работа. Изисква се постоянна работа, професионализъм и креативност, иновации и разбиране динамиката на пазара.
Оценяваме изключително високо развитието на вашето списание в годините и значителния ви принос в създаването на едно изключително професионално съдържание за нашия бранш. С висококачествените си статии, анализи и публикации вие успявате по един
ясен, достъпен и атрактивен начин да информирате аудиторията
си за тенденциите и развитието на продуктите и технологиите в
областта на транспортните средства. Така днес всички се радваме на едно модерно специализирано списание, на каквото могат да
завидят много европейски държави.
За всички нас, които участваме в развитието на тази индустрия, списание КАМИОНИ е средство и начин да бъдем в крак с
новостите и тенденциите, да сверим стратегията и позиционирането си както с конкурентите, така и с нашите настоящи и потенциални клиенти.
В лицето на екипа на списание КАМИОНИ ние от MVB Truck
& Bus Bulgaria виждаме не само изключително коректни и професионални партньори, но и истински загрижени приятели. Екипът на
списание КАМИОНИ винаги е бил проактивен и е реагирал навреме при отразяване на всякакви събития, свързани с дейността ни,
както и с прекрасни представяния на нашите продукти и услуги.
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Благодарим ви за това, че винаги сте там, където има новина, за неуморното ви старание да поддържате актуална тематика и винаги перфектно представяне.
От името на целия екип на MVB Truck & Bus Bulgaria приемете нашите поздравления по случай 20 години списание КАМИОНИ, като ви пожелаваме същия младежки ентусиазъм и изключителен професионализъм и на 50-ия ви юбилей.

31

Честит 20-ти рожден ден, списание
КАМИОНИ! Благодарим за доверието,
партньорските отношения и професионализма в съвместната ни работа през
годините! Пожелаваме Ви успех и през
следващите 20, и 20-те след тях. И нека
креативността и вдъхновението да Ви съпътстват и продължават да правят разликата!
От екипа на Рено Тръкс България!

Георги ЗАГОРОВ, Турботракс България

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЦЕЛИЯ ЕКИП
НА БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА!
Благодарим Ви за дългите години ползотворно партньорство!
Желаем Ви да сте здрави, вдъхновени и нестандартни, да имате
още много години и поводи за празник и веселие!
Продължавайте професионално и непреклонно да подкрепяте българския транспортен бизнес. За нас е удоволствие да имаме партньор като Вас!

Петър Дончев, Скания България

Приятели от списание КАМИОНИ,
Благодарим Ви от сърце, че сте наши приятели и медийни партньори!
Пожелаваме Ви да продължавате да пишете своята незабравима история още поне 5 пъти
по 20 години! Да продължавате професионално и непреклонно да подкрепяте българския бизнес. За
нас е удоволствие да имаме партньор като списание КАМИОНИ до себе си.
С пожелание за благоденствие и просперитет за много години напред!
Честит 20-ти рожден ден!
Желаем ви много здраве, творчески и лични успехи и незабравими мигове сред верни читатели, добри рекламодатели и истински приятели!

Татяна Бенова, IVECO

Впечатляващо за професионална медия, 20 години, в които
светът на транспорта в България има към кого да се обърне
за актуална, точна и безпристрастна журналистика. Информацията е всичко, от което се нуждаем, за да вземем решение
и да направим следващата стъпка, затова е важно да има на
кого да разчитаме.
На всички от екипа на КАМИОНИ, бъдете здрави и продължавайте да работите все така с вдъхновение и ентусиазъм!
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Георги ЦВЕТКОВ, Шмиц Каргобул България

От името на Шмиц Каргобул България ЕООД бих желал да поздравя целия
екип на Българска транспортна преса, който работи неуморно за отразяването
на най-актуалните събития и представянето на качествено информационно съдържание в бранша вече 20 години!
На първо място желая здраве на екипа на списание КАМИОНИ, тъй като
последната година с невиждана убедителност доказа, че няма нищо по-важно от
него! Запазете все същия нестихващ ентусиазъм към работата си и нека следващите поне 20 години да бъдат изпълнени с добри новини, които да отразите!

Денко АТАНАСОВ, УНИТРЕЙЛЪР

Скъпи приятели от списание КАМИОНИ,
По повод 20-годишнината на списанието целият екип на
УНИТРЕЙЛЪР ЕООД Ви поздравява от сърце и ви благодари
за неуморните усилия за поддържане на актуална тематика и винаги перфектен дизайн на списанието.
Вие направихте толкова много за нашия бранш, че е трудно да
се намери измерение на постигнатото.
Вие спечелихте сърцата ни и заслужихте благодарността ни.
Желаем Ви много здраве, творчески и лични успехи и незабравими мигове сред верни читатели, добри рекламодатели и истински приятели.

Николай БОНЕВ, Кроне БГ

Скъпи наши приятели, желая ви здраве и още безброй юбилеи, които да споделяме заедно! Казвам приятели, а не колеги, защото през последните 20 години вие доказахте, че
екипът ви се състои от изключително стойностни хора, на чието партньорство можем да
разчитаме не само професионално, но и в чисто човешки аспект. Хора, без които списание
КАМИОНИ нямаше да бъде това, което е днес, а именно нарицателно за качество и безпристрастен професионализъм.
С уважение,
Екипът на Кроне БГ

Калин ЦВЕТКОВ, Вилтон България

Екипът на Вилтон България ЕООД, официален представител на
WIELTON, ви поднася най-сърдечни поздравления по повод 20-годишния
юбилей от излизането на първия брой на списание КАМИОНИ и създаването на Българска Транспортна Преса.
Благодарим ви, че през втората половина на вашия медиен път сте
наши приятели и партньори! Благодарим ви за коректното сътрудничество
и навременното отразяване на новостите и тенденциите в нашия бранш
– производството на ремаркета, полуремаркета и надстройки. Продължавайте да поддържате своя журналистически ентусиазъм и изключителен
професионализъм!
Желаем на целия ви екип много здраве, творчески и лични успехи, верни
читатели, добри рекламодатели и истински приятели!
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Ангел БЕШЕВ, WABCO

Чета списание КАМИОНИ всеки месец, то е мястото, от което се информирам за всички новости в света на търговските превозни средства. Особен интерес за мен представлява
рубриката технологии, представяща съвременни и авангардни решения от различни производители. Също така много полезна е и информацията за техническите обучения, организирани в
България от съответното представителство на дадена марка. Поздравления за вече наличната електронна версия на списанието.
Пожелавам Ви още много успешни години на пазара и да продължавате да сте връзката
между всички колеги от бранша.
Честит юбилей!

Иван АПОСТОЛОВ, TTL Сервиз

Накратко ще се опитам да опиша какво означаваше за мен списание КАМИОНИ за всичките тези
години.
Естествено, това списание не беше единственият източник на информация по отношение на състоянието и развитието на ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА, но може би предлагаше най-систематизираната информация за пазара на този тип техника.
Особено полезни бяха материалите за системи ходови агрегати – SAF, BPW, JOST, актуалните
им развития, което като основна наша дейност силно ме интересува с оглед на експлоатация и ремонт.
Постоянното присъствие на информация за прикачната транспортна техника (ремаркетата), както
и редовните обзори на изложенията в Европа ни поддържаха в крак с времето.
Благодаря, че Ви имаше през всичкото това време на пазара!

Александър МЛАДЕНОВ, ФригоС-ИК

От името на фирма ФРИГОС-ИК пожелаваме на списание КАМИОНИ и ня целия му екип
здраве, късмет и спокойствие.
Вие сте наистина едни от малкото хора, които чрез работата си правите тази индустрия лесно достъпна, изключително полезна, информативна и интересна.
Благодаря Ви за невероятно отношение и професионализъм, който сте демонстрирали през годините.
Поне още 20 години в същия дух !
Поздрави от фирма ФРИГОС-ИК.
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Сезонът на етикетите
Стандартизирани
етикети ще ориентират
ползвателите на
електромобили кое е
подходящото решение
за зареждане. В
броя от март т.г. ви
информирахме за
промените в етикетите,
съпровождащи гумите
за превозни средства.
Тема на настоящия
материал са етикети,
които от
20 март трябва да
улеснят ползвателите
и притежателите на
новопродаваните
електрически превозни
средства в намирането
на зарядни станции
с оборудване,
подходящо за техните
машини
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П

роизводителите не допуснаха някаква степен на унификацията при батериите, а еврочиновниците не положиха усилия в тази
посока. Така при батериите, респективно и при
устройствата за зареждането им, са налице освен множество различни капацитети и различни напрежения, както и различни типове клетки
(най-малкият градивен елемент на батерията).
Разнообразието от накрайници за присъединяване на батериите на превозни средства към зарядни устройства е объркващо за начинаещите в
света на електрическата мобилност.
Еврочиновниците намериха изход: нови етикети ще бъдат поставени по ясен и видим начин
и на зарядните станции, и на всички новопроизведени електрически автомобили, микробуси, камиони, автобуси, мотопеди, мотоциклети,
триколки и четириколки. Целта е да се помогне
на потребителите да идентифицират правилната опция за презареждане на своите електрически и батерийни хибридни електрически превозни средства (ПС). Основание за хармонизирано етикетиране в целия ЕС е Директива 2014/94
/ EU за внедряване на инфраструктура за алтернативни горива.
На новопроизведените превозни средства
етикетите трябва да бъдат поставени:
)) близо до всяко от местата, предвидени за зареждане на ПС, и на всеки щепсел;
)) на отделните кабели за зареждане;
)) в ръководствата за потребителя (или в електронния наръчник).
Етикетите ще се поставят и на станциите за
зареждане на електрически ПС (ЕПС) – в непосредствена близост до изходящия контакт или
до мястото за съхранението на съединителния
кабел.

С информационна цел етикети ще се поставят
и в дилърствата на автомобили.
Новите етикети се въвеждат едновременно в
27-те страни на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония, Сърбия, Швейцария и Турция.
Законодателството изисква новите етикети
само за ЕПС, пуснати на пазара за първи път или
регистрирани от 21 март 2021 г. На по-стари ЕПС
производителите на автомобили не препоръчват
поставяне на етикетите.

Съдържание
Етикетът предоставя визуална информация,
която да помогне на потребителя да провери избрал ли е правилното зареждащо устройство за
своя автомобил. За целта той трябва да сравни
етикета на своето ЕПС с този на станцията за зареждане. Символът, който е възприет за всички
електрически връзки/интерфейси, е правилен
шестоъгълник с хоризонтална основа. В него e
означено категоризирането с една буква от латинската азбука.
За лесно и категорично разграничаване елементите на връзките означенията са с различен
фон:
)) Бял от страната на станцията за зареждане на
ЕПС (идентификация на изходящия контакт и
на щепсела);
)) Черен от страната на ЕПС – конектор за зареждане на ЕПС и вход за зареждане.
За да контрастират, буквите и контурът около шестоъгълника са с противоположен цвят на
фона: черни при бял фон и бели при черен фон.
Брошурите върху етикетите за електрически превозни средства и инфраструктура за зареждане са изготвени от ACEA, Асоциацията на
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Идентификатори за зареждане с променлив ток (АС)
Конфигурация
–
Тип 1
Тип 2
Тип 2
ТИП 3-A
ТИП 3-C

Вид на принадлежностите
Домашен щепсел, Домашен контакт
Индустриален щепсел и изходящ контакт
Конектор на превозното средство и вход
за зареждане на превозното средство
Конектор на превозното средство и вход
за зареждане на превозното средство
Щепсел Изходящ контакт
Щепсел Изходящ контакт
Щепсел Изходящ контакт

Диапазон на
напрежението
–
≤ 250 V RMS*
≤ 480 V RMS*
≤ 480 V RMS*
≤ 480 V RMS*
≤ 480 V RMS*

Графичен
идентификатор
Няма
B
C
C
D
E

* RMS – Ефективна стойност на напрежението
Идентификатори за зареждане с постоянен ток (DC)
Конфигурация

Вид аксесоар

FF

Конектор на превозното средство и вход за
зареждане на ЕПС

AA

Конектор на превозното средство и вход за
зареждане на ЕПС

ТИП 2a

Конектор на превозното средство и вход
за зареждане на превозното средство

европейските производители на мотоциклети (ACEM),
ChargeUp Europe, CharIN и Eurelectric.
ChargeUp Europe – индустриалната асоциация за сектора „Инфраструктура за зареждане на ЕПС“, с 13 компании
членки, активни в 27-те държави – членки на ЕС, Великобритания и ЕАСТ, с над 300 000 пункта за зареждане в ЕС.
Твърдят, че са осигурили на шофьорите на ЕПС в цяла Европа безпроблемно зареждане от висококачествена и лесно достъпна инфраструктура за зареждане.
Инициативата „Интерфейс за зареждане на ЕПС“
(CharIN eV) е регистрирана асоциация с над 210 членове
от цял свят по веригата за добавяне на стойност. Има офиси в Германия, Брюксел, Хонконг, Китай, Южна Корея, Индия, Япония и САЩ.
Eurelectric представлява интересите на европейската електроенергийна индустрия. Членуват повече от 3500
компании в над 30 европейски държави, заети с производство, разпределение и доставка на енергия.
При горивата за машини, работещи по пътищата, стандартизирани етикети са въведени от октомври 2018 година. Трябва да ги познават и ползвателите на хибридни автомобили, за да си пестят зареждане с грешно гориво за
ДВГ. Поставени са по същите места, по които са и новите им събратя за ЕПС. Не са задължителни за МПС, пуснати първоначално на пазара или регистрирани преди 12 октомври 2018.
Етикетите за трите основни групи – бензини, дизелови и газообразен тип горива, са ясно различими с различна форма:
)) За бензините форматът е кръг с вписано „Е“, последвано от число, показващо процентното съдържание на добавения биокомпонент етанол (вреден за двигателя, тъй
като абсорбира влага и е с по-ниската енергийна плътност от базовия бензин – бел. авт.);
)) Етикетите за горивата за дизелови двигатели са с квадратна форма с хоризонтална долна страна. В квадрата е вписано
„В“ (биодизел) и число,

Диапазон на
напрежението
50 V – 500 V
200 V – 920 V
50 V – 500 V

Графичен
идентификатор
K
L
M

200 V – 920 V

N

50 V – 500 V

O

показващо процентното съдържание на биокомпонента. Стандартът
EN15940 позволява включване на до 7% метилов естер на мастна киселина (FAME) в парафиново дизелово гориво. XTL сочи дизелово гориво, получено чрез синтез или хидрогенизация, сходно по състав с традиционното изкопаемо дизелово гориво;
)) Към групата на газообразните горива се отнасят водородът Н2, двете
търговски форми на природния газ – CNG и втечненият
LNG, както и втечненият петролен газ/пропан-бутан –
LPG. Техните означения са в
ромб, в който по хоризонталния диагонал са изписани буквите за съответното гориво. K

Професионални диагностични решения
и станции за климатични системи
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Европа се нуждае спешно от
инфраструктура за зареждане
на електромобили

Европейската автомобилна индустрия върви към климатична неутралност. Според заложеното
в Зелената сделка до 2050 г. въглеродният двуокис не трябва да съществува в транспорта на
Стария континент. Браншът с 2,7 милиона служители в Европа продължава напред с изключително
амбициозната си трансформация, придружена от бърз напредък и множество задачи в областта на
цифровизацията, пътната безопасност и търговската политика

О

пазването на климата е много повече от
екологичен ангажимент, казват и от Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА). Тук е заложено икономическото бъдеще на Европа. Надпреварата е в
развитието на иновациите с модерни технологии
и продукти, които дават възможност за по-нататъшен растеж, като същевременно минимизират
въздействието върху природата и климата.
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Китай работи самостоятелно, за да постигне конкурентно предимство в устойчивите технологии. В САЩ новата администрация планира да превключи целия правителствен автопарк
с електрически превозни средства. ЕС и държавите членки също трябва да изпратят важен сигнал, че Зелената сделка трябва да се приема на
сериозно.
Те трябва да докажат това, като преминат към

E-MOBILITY » ЕВРОПА СЕ НУЖДАЕ СПЕШНО ОТ ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ...
електрифицирани превозни средства в обществените автопаркове. Изцяло електрическите автомобили, plug-in хибридите и
електрическите превозни средства с горивни клетки, които са необходими, вече
са на разположение.
За изпълнението на тази цел е жизненоважно да се гарантира, че електрифицираните превозни средства имат достъп
до добре развита мрежа и инфраструктура
за зареждане и презареждане. Това обхваща три сфери – обществени пунктове за зареждане, частни домашни точки за зареждане и пунктове за зареждане на работните места. Това изисква общоевропейски
усилия с обвързващи и съизмерими цели.
Съществуващите програми на ЕС и новите
инициативи трябва да бъдат консолидирани, за да се финансира и подкрепи тази масивна задача.
Неотдавнашно проучване на PwC
Strategy & разглежда Европа като глобален
„двигател на електромобилност“. Голям
процент от 60-те милиарда евро, които европейската автомобилна индустрия инвестира всяка година в научноизследователска и развойна дейност, отива за алтернативни задвижвания.
Тези начални инвестиции вече стават
видими на пазара. Електрическите превозни средства се предлагат на практика
във всички сегменти, а търсенето се развива в положителна насока. През 2020-а
всеки десети купувач на нов автомобил в
Европа е избрал автомобил с електрическо задвижване.
Общо през 2020 г. в Европа са продадени около три пъти повече напълно електрически превозни средства, отколкото
в САЩ. По-голямата част от тези модели
се произвеждат в Европа. Електрическите превозни средства са с по-голям процент от общите продажби дори отколкото
в Китай. Всеки, който купува електрическо
превозно средство, обаче е зависим от надеждната инфраструктура за зареждане –
у дома, на работа или на пътя.

десет пъти повече станции за зареждане в
частните и служебни локации.
Това е единственият начин да се осигури адекватен достъп за минимум 30 милиона електрически автомобила, които се
очакват по европейските пътища до 2030 г.
Според данни на Европейската обсерватория за алтернативни горива в момента има
около 225 000 обществени пункта за зареждане, като 44 000 от тях са в Германия.
Дори и с тях на седмица трябва да се инсталират 2000 нови станции за зареждане
на обществени места, ако се започне веднага. Но за цялата 2020 г. в Германия са добавени само 10 000 нови локации.
Въпросът с инфраструктурата остава
изцяло нерешен. И все пак Европейската
комисия със Зелената сделка има за цел
да намали общите емисии на CO2 с 55%
между 1990 и 2030. Европейската автомобилна индустрия ще продължи усилията си
в борбата срещу изменението на климата.
Но нарастващият брой електрически превозни средства от своя страна ще увеличи търсенето на инфраструктура. За всеки
процентен пункт отгоре ще са необходими поне още 200 000 обществени точки за
зареждане над трите милиона, които и без
това са необходими до 2030 г.
За обсъжданите по-строги екологични
лимити трябва да се добавят повече от 2,5
милиона точки за зареждане. Освен това
всеки електрически автомобил се нуждае
от собствена точка за зареждане у дома
или на работното място. Следователно до
2030 г. на частни и обществени места ще са
необходими поне 60 милиона точки за зареждане.
Зелената сделка предполага, че зададените цели за CO2 от превозните средства трябва да включва обвързващи изисквания за публичния сектор в отделните
държави членки. Да се изгради стандартизирана инфраструктура за зареждане, достъпна в цяла Европа. Това важи и за частните и работни места за зареждане.

Рамковите условия трябва да бъдат
ясни и небюрократични – без препятствия
по отношение на доставките на електроенергия или на фактурирането й. Процесът трябва да бъде придружен от редовно
и прозрачно отчитане на постигнатия напредък, смятат експертите. Включително
целенасочени и своевременни корекции,
за да се осигури синхронизация между нарастващия брой електрически превозни
средства и инфраструктурата.
Целевите стимули в отделните държави
членки също са необходимо условие. Иначе с темповете, необходими за намаляването на CO2 в транспортния сектор, Зелената сделка може да се превърне в едностранно задължение, което би я направило неефективна.
Клиентът е този, който решава в условията на пазарна икономика. Всеки клиент,
който няма къде да зарежда колата си, естествено, просто няма да си купи електрическо превозно средство. В такава ситуация Европа може лесно да пропилее сегашното си предимство по отношение на
електромобилността.
Що се отнася до прилагането на Зелената сделка, европейската автомобилна
индустрия се нуждае от подходящи условия, за да се гарантира, че усилията й няма
да отидат на вятъра. Превозните средства
без емисии са подходящи за всички приложения и за всички граждани, затова трябва
да бъде стимулиран напредъкът във всички
технологии за задвижване, което е ефективен принос към опазването на климата.
Електромобилността ще предефинира
правилата на играта за всички участващи.
Успехът не е въпрос на търсене и предлагане, но зависи преди всичко от наличието на
правилната инфраструктура. Използването на пълния потенциал на Европа ще позволи на Стария континент да заеме водеща
позиция в устойчивата мобилност на международната сцена. Това обаче изисква съгласувани усилия.

Дали инфраструктурата
за зареждане ще бъде
ограничаващ фактор за
напредъка?
На 11 февруари ACEA отправи съвместен апел с Европейската неправителствена организация „Транспорт и околна среда“ (T&E) и Европейската потребителска
организация (BEUC), призовавайки Европа да увеличи темпото в ангажимента си за
разширяване на инфраструктурата за зареждане и презареждане.
Защо толкова се бърза? Според Европейската комисия най-малко три милиона
обществени пункта за зареждане на автомобили ще са необходими до 2029 г., включително един милион до 2024 г., за да се постигнат целите за CO2 неутрален автопарк,
договорени през 2019 г. за леките и лекотоварни автомобили. Ще са необходими
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Тест: Mercedes-Benz EQV300

Наистина интелигентна електромобилност

инж. Лъчезар АПОСТОЛОВ

Просторната лимузина EQV стана първият напълно електрически автомобил на Mercedes-Benz,
който в началото на тази година бе лансиран на българския пазар. В началото на март, много скоро
след премиерата му в България, списание КАМИОНИ направи няколкодневен пътен тест с него

Н

а разположение за тест беше предоставен
Mercedes-Benz EQV300 от генералния дистрибутор на марката у нас Силвър Стар.
Зад волана му последователно седнаха Лъчезар
Апостолов, главен редактор на списание КАМИОНИ и член на международното жури Ван на годината, и Снежина Баджева, издател на списание КАМИОНИ и член на международното жури
Камион на годината.
Тестовият автомобил бе първият екземпляр
от модела, влязъл у нас, който правеше и първите си километри по българските пътища. Може
и да има нещо символично в това, че от Силвър
Стар решиха да започнат лансирането на електрическата гама на Mercedes-Benz у нас точно с
EQV. Моделът, базиран на V-class, е на практика
свързващото звено между лекотоварната гама и
леките автомобили на немската марка. Тук трябва да отворим скоба, че като участник в международното жури Ван на годината списание КАМИОНИ още през 2018 г. при различни международни прояви на Mercedes-Benz Vans имаше възможност да тества и да се докосне до електриче-
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ски версии на лекотоварните модели на марката.
Става въпрос за големия ван eSprinter и особено
за компактния ван eVito, чийто много близък сродник е ЕQV. След добрите впечатления, оставени
от електрическите ванове тогава, сега предстоеше да видим как се представя EQV – първият напълно електрически премиум автомобил с многофункционално предназначение от MercedesBenz. И като казваме, че EQV е много близък до
еVito, трябва да отбележим, че двата модела не
само са със сходни габарити. Електрическата силова линия, боравенето с нея и управлението ѝ
също са сходни. Но сходствата, общо взето, спират дотук. Защото при EQV става въпрос за много повече мощност и съответно – за по-голям капацитет на батерията и, разбира се, за много повече комфорт и лукс.

Новият EQV
От Mercedes-Benz избраха да обозначават електрическите си леки автомобили с EQ
(Electric Intelligence). Очевидна е препратката

ТЕСТ: MERCEDES-BENZ EQV300...
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към IQ, символа, с който се означава коефициентът на интелигентност. Или с други думи, EQ е
Electric Intelligence от Mercedes-Benz. Така с продуктовата си и технологична марка EQ немският
производител създава електромобилна екосистема от продукти, услуги, технологии и иновации, а EQ означава интелигентна електромобилност. Към означението се добавя символът за съответния сегмент – в случая V – за V-class.
Базиран на V-class, електрическият EQV е
просторна многофункционална лимузина, която се предлага с различни нива на оборудване и
със 7 или 8 места. Наличен е с две колесни бази
– 3200 мм и 3430 мм, и съответно в две дължини – 5140 мм и 5370 мм. И в двата случая са на
лице характерните за марката висока функционалност и естетичен дизайн. Багажното отделение е до 1410 литра.
Задвижващият електродвигател е над предния мост, а изводът за зареждане е в предната
броня. Максималната мощност е 150 кВт или 204
к.с., максималният въртящ момент е 362 Нм, а
максималната скорост е ограничена на 160 км/ч.
Захранването е от литиево-йонна батерия с капацитет 90 кВтч. Тя е монтирана в пода на превозното средство, което снижава центъра на тежестта на автомобила, подобрява управлението
и не се отразява на вътрешното пространство.
Просторната лимузина може да бъде зареждана
както с променлив ток с мощност до 11 кВт, така
и на зарядни станции с постоянен ток с мощност
до 110 кВт. Батерията позволява среден пробег
с едно зареждане от 350 км (съгласно метода за
измерване – WLTP). При бързо зареждане с постоянен ток до 80% от капацитета ѝ могат да бъдат възстановени за по-малко от 45 минути.
Всички EQ настройки в автомобила се упра-

вляват чрез сензорния екран на информационно-развлекателната система MBUX. С Electric
Intelligence системата, както и чрез функциите на
приложението Mercedes me Charge, е възможно
да се активира предварително климатикът, да се
регулират настройките на зареждането на батерията и да се управлява навигацията.
Автомобилът е напълно интегриран в серийното производство в завода във Витория, Северна Испания. От същата поточна линия слизат и
V-класата и лекотоварният Mercedes-Benz Vito,
който също има електрическа версия. Цената на
EQV за България стартира от 157 600 лева с ДДС.

Тестовият автомобил

1 – Интериорът е
луксозен – типично за
Mercedes-Benz
2 – Електродвигателят е
над предния мост
3 – Куплунгът за
зареждане е
съвместим с
конектори Тип 2 и CCS
4 – Процесът на
зареждане се
илюстрира на
приборния панел

За теста разполагаме с Mercedes-Benz EQV
300 long 4x2 V-Class. Както се вижда от означението, той е от варианта long. Междуосието е
3200 мм, а допустимата максимална маса – цели
3500 кг при полезен товар 455 кг. Комбинираният пробег с едно зареждане, деклариран от производителя, е 340 км по WLTP. Моделът е със 7
места – две отделни седалки отпред, две на втория ред и три на последния ред. Тапицирани са
в кожа, а предните две предлагат подгрев и вентилация и множество електрически регулировки… Както се досещате, автомобилът, типично
за премиум марката, е оборудван доста богато.
Стига да споменем това, че цената му надвишава с около 60 000 лв. стартовата цена на модела. Разполагаме с всички познати системи за сигурност, сред които и адаптивен круиз контрол,
активен асистент за поддържане на дистанция
DISTRONIC, асистент за поддържане лентата за
движение, асистент за сляпа зона, система за
следене на пътните знаци… И още – базово окачаприл 2021
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ване – Plus, панорамен покрив с отваряема част, електрически странични плъзгащи се врати и задна клапа,
паркинг-пакет с 360° камера, активен паркинг-асистент.
На централната конзола имаме 10,25-инчов сензорен
дисплей с навигация, смартфон пакет, цифрово радио...
Оборудването включва и автоматично затъмняване на
страничните огледала, интелигентни основни LED светлини, многозонов климатроник THERMOTRONIC, допълнителен електрически отоплител, допълнителен климатик за пътническата част TEMPMATIC, въздуховод за топъл въздух към салона, Burmester® Surround озвучителна система, гласов контрол. Всичко, разбира се, се обединява и управлява от MBUX мултимедийната система.
Електрическият нрав на автомобила е подчертан
от предната решетка в стил EQV High и EQV интериора, включващ ефектно амбиентно осветление и ефектни сини мотиви в кожената тапицерия на арматурното
табло. Изводът за зареждане е вляво на предната броня. Той е комбиниран и съвместим с куплунгите Тип 2 и
CCS. За оборудването, естествено, може да се говори
още дълго.

Тестът и впечатленията
Атмосферните условия в дните на теста ни не бяха от
най-благоприятните и се явяваха доста предизвикателни за един електрически автомобил – дневни температури около и малко над нулата, нощни температури от
порядъка на минус 5 градуса и по-ниски, а през втория
и третия ден – мокър сняг и вятър. Но какъв по-добър начин за тестване издръжливостта на батерията и пробега с едно зареждане. Ще споменем, че при престоя на
автомобила нощем на открито зарядът на тяговата батерия не падна от студа дори с процент! За динамичните качества на автомобила могат да се говорят само суперлативи. При собствено тегло от 3 тона той ускорява
типично за електромобил – рязко и бързо, и след това
безпроблемно поддържа желаната скорост, при това напълно безшумно.
При стартиране с контактния ключ на централния дисплей пред водача светва зелен символ Ready. От лост
вдясно на кормилната колона се избира режимът на силовата линия – D-за движение напред, R-назад, P-паркинг и N-неутрално. Отделно под дисплея на централната конзола имаме превключвател за режима на движение. C-комфорт – по подразбиране, два икономични режима E и Е+ и спортен – S. При всеки от режимите разполагаемата максимална мощност е различна, а оттам –
и консумацията и пробегът с едно зареждане. Разликата между отделните режими се усеща отчетливо по различната реакция на автомобила при едно и също подааприл 2021

ване на газ. Логично – най-много километри се изминават на E+, а процентите оставащ заряд на батерията се
топят най-бързо при S. Тук на помощ идва рекуперацията на енергията от спиране, която дозарежда батерията. Рекуперацията също има четири степени, а правилното им избиране наистина удължава пробега с едно зареждане. По подразбиране режимът на рекуперация е
при режим D. С пера от двете страни на волана, подобни
на тези за управление на автоматични предавателни кутии, се влияе на рекуперацията. С придърпване на дясното се намалява степента на рекуперация, а с лявото –
се увеличава. Изборът е между четири нива на рекуперация – D--, D-, D и D+. По подразбиране след стартиране на автомобила нивото на рекуперация е D. Най-слаба
е рекуперацията при режим D+, а най-ефективна – при
D--. И тук разликите се усещат отчетливо. Ако при отпускане на педала на газта в режим D се усеща някакво забавяне и спиране на автомобила, то в режим D+ закъснението е едва доловимо. И обратно – в режимите D– и
особено в D-– закъснението е толкова чувствително, че
педалът на спирачката изобщо може да не се ползва за
спиране. Интересен е режимът DAUTO, който се избира
с кратко задържане на двете пера. Тогава автомобилът
сам решава кога и колко да рекуперира – в зависимост
от стила на шофиране, релефа, скоростта на движение,
настройките на адаптивния круиз контрол. Нещо повече
– при спускане по наклон отчетохме, че в режим DAUTO
системата е суперинтелигентна. Дори и да не е включен
Distronic-а, тя използва сензорите му и поддържа дистанция от предното превозно средство, като използва
всяко намаляване на скоростта на потока, за да рекуперира енергия в батерията.
В подходящия избор на ниво на рекуперация е тънкостта на постигането на максимален пробег с едно зареждане. Логично при движение в града, в задръстване
с чести спирания, е добре да се избере D-– или D-. Това,
от една страна, облекчава водача, на когото не се налага да ползва спирачка, а от друга – при всяко спиране
зарежда ефективно батерията. И обратно – при движение по магистрала, при изкачване на наклон е по-добре
рекуперацията да е по-слаба, защото убиването на скоростта от отнемането на газта никога не може да произведе толкова енергия, колкото ще бъде изразходвана
при последващото ускоряване за възстановяване на желаната скорост на движение.
Движението на енергийните потоци – разреждането
и зареждането на батерията, могат да се следят в реално време чрез ефектна анимация на дисплея на централната конзола в секция EQ.
Изводите от теста са, че пробег от над 300 и дори 350
км с EQV е напълно постижим. През първия ден на теста
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Сравнено с камионите...

Задачата с постигане на дълъг пробег с едно зареждане през
зимата не е лесна – от дисплея на централната конзола (снимката
горе) се вижда, че на определен етап от изразходваната енергия
цели 51% са отишли за отопление и климатизация, 14% – за други
консуматори и едва 35% – за движение

Изминати са 213 км при разход на енергия от 44 кВтч на
100 км и има запас от още 90 км пробег
изминахме над 100 км – в сгъстения софийски трафик, по пътя
до Банкя и стръмнините над курортния град, по международния
път към Калотина… при експериментиране и използване на всички възможни режими на движение и рекуперация. Изразходвахме
около една трета от заряда на батерията. Впечатленията се затвърдиха и през втория ден, когато изминахме още толкова километри, но този път включихме и движение по магистралата към
Перник.
За трите дни на теста на два пъти за кратко дозаредихме батерията. Не че се налагаше, но искахме да видим как става. Използвахме безплатните зарядни станции на два от хипермаркетите в София. Променливотоковата зарядна станция беше без кабел и се наложи да ползваме този от оборудването на автомобила. Очаквано зареждането беше бавно и за час в батерията влизаха около 12%. Далеч по-бързо стават нещата на постояннотокова
зарядна станция, където за около 35 минути заредихме батерията от 57% до 100%. Разбира се, трябва да се отчита, че параметрите на обществените зарядни станции често са твърде различни. Но така или иначе, заключението е, че с EQV пътуване от София
до Бургас е безпроблемно – с едно бързо зареждане по пътя. K

Имам повече опит с тестването на електрически камиони,
отколкото на лекотоварни автомобили. Но характеристиките,
които се забелязват още на първите километри, са същите –
в автомобила е тихо, ускоряването е бързо и при отпускането педала на „газта“ веднага системата започва да рекуперира енергия. Различното от електрическите камиони е, че тук
има много повече лукс – разбира се, това все пак е Mercedes,
а също и много повече опции за избор на режими на движение
и рекуперация. Естествено, пробвах всичките. По магистралата се движих основно на Eco режим. Хубавото е, че можеш да
превключиш в движение – примерно на спортен режим, ако искаш да изпревариш някое бързо движещо се превозно средство. Важното за мен беше, че водачът има избор и може да се
чувства комфортно в зависимост от маршрута, настроението
си и желанието да бъде по-пестелив или не.
Контролното табло с големия вторичен дисплей ми напомни за контролното табло на Actros или може би, точно обратното – таблото на Actros наподобява това на лекотоварните автомобили на трилъчата звезда.
Карах от София по магистрала Люлин в посока Дупница и
обратно в един снежен и мъглив ден. Тръгнах с почти максимално зареден автомобил и при режим E+, т.е. най-икономичният. Оставащият пробег бе 291 км. Бях сигурна, че ще имам
достатъчно заряд в батериите за отиване и връщане, но все пак
с едно око непрекъснато следях как намалява обхватът от километри. Предполагам, че когато човек свикне повече и е наясно с автомобила си, този факт въобще няма да го притеснява.
Системата от камери, осигуряваща 360° наблюдение около
автомобила, определено е приятна възможност, както и системата за поддържане лентата на движение, която подаваше лек
вибриращ сигнал, когато на магистралата изпреварвах, без да
включа мигача.
Снежина БАДЖЕВА
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Renault обнови
лекотоварната си гама

Renault LCV представи
стратегическо
разширение и
обновяване на гамата
си от лекотоварни
автомобили. За да
отговори на всички
професионални
нужди, френският
производител вече
има две предложения
в сегмента на
компактните ванове –
изцяло новите Kango
Van и Express Van

април 2021

Р

еволюционните новости при лекотоварната гама на Renault бяха представени на специално онлайн шоу, предавано директно от
Париж.
Renault обяви, че разширява и обновява гамата си от лекотоварни автомобили, за да отговори на всички нужди на професионалистите.
След обновяването на Master през 2019 г. сега
Renault представи новите Kangoo, Express, Trafic
и SpaceClass. Новостите в гамата могат да бъдат
обобщени накратко в няколко основи пункта.
Новото Renault Kangoo идва с ексклузивната
за сегмента иновация Open Sesame by Renault
(Сезам, отвори се от Renault), с което предлага
най-голямата ширина на отваряне на страничните врати в сегмента на малките ванове.
Новият Renault Express заменя бестселъра на
българския пазар Dacia Dokker Van, като предлага всичко важно за потребителите на този тип автомобили.
При средните ванове вече са налични пътническите изпълнения – новият Renault Trafic и
новият Renault SpaceClass. В края на 2021 г. ще
бъде представена и лекотоварната версия на новия Trafic.
За да отговори на енергийния преход, лекотоварната гама на Renault отваря нови врати за
клиентите си с електрически и водородни решения – както продукти, така и услуги за тях. Новият Renault Kangoo E-TECH Electric ознаменува
обновяването на лидера при електрически лекотоварни автомобили в Европа. Kangoo E-TECH
Electric се очаква в края на 2021 г., оборудван с
нова 44 kWh батерия, предлагаща пробег от 265
км. Renault вече предлага и решения за зареждане на цели автопаркове посредством дъщерното
си дружество Elexent.
По-късно през тази година ще бъде представен големият ван Master Hydrogen, както и новото партньорство с Plug Power, което ще осигури

инфраструктура и услуги за презареждане на водородни, хибридни автомобили и електрически
автомобили.
За да допълни тази нова гама, Renault разширява своите персонализирани решения и услуги Renault Pro+, за да отговори на новите навици на професионалистите. Renault Pro+ предлага ключови дигитални и свързани решения с подкрепата на мрежа от 626 Renault Pro+ локации и
400 компании за трансформация.

Нов Renault Kangoo Van
Иновативният ван с атлетичен и динамичен
стил е насочен главно към корпоративни автопаркове, търговци и собственици на компании
с високи изисквания, търсещи персонализиран
автомобил, притежаващ най-новите технологии
и иновации, отговарящи на техните бизнес нужди. Новият Renault Kangoo Van се предлага в две
дължини. Произвежда се в завода на Renault в
Мобеж, Франция, и ще се продава в Европа и по
света от юни 2021 г.
Основната иновация Open Sesame by Renault
е единствено по рода си предложение в сегмента. Липсата на колонка между предната дясна
врата и плъзгащата се странична врата на фургона предоставя наистина уникално широк отвор
за товарене от 1446 мм, което е два пъти повече от предишния модел. Open Sesame by Renault
е допълнително оборудване, което се предлага
само за автомобили с ляв волан, стандартна дължина и две предни седалки. Функцията ще бъде
налична за електрическата версия на Renault
Kangoo Van.
Премахването на централната колона и разширяването на страничния светъл отвор позволява нови възможности за трансформации като
добавяне на допълнителен комплект стелажи за
пренасяне на 60% повече оборудване и инструменти.
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Новият
Renault
Kangoo Van
Сред новостите са и Easy Inside Rack –
високо монтиран багажник във фургона за
транспортиране на дълги до 2,5 м предмети, товарен обем от 3,9 м³ – при късия вариант, модерен интериор с 60 л пространство за съхранение. Моделът идва с 12
нови системи за подпомагане на шофирането – активен спирачен асистент, повишена видимост на сляпата зона, постоянна камера за заден ход и други. При мултимедията се предлагат Radio Connect R&Go
с DAB (Digital Audio Broadcasting) FM/AM,
Bluetooth и приложението R&Go за достъп до функциите на смартфон. 8-инчовият дисплей и системата Renault EASY LINK
се предлагат със или без навигация. Съвместима с Android Auto и Apple CarPlay, системата Renault EASY LINK може да бъде активирана с гласова команда за достъп до
всички мултимедийни, навигационни и информационно-развлекателни функции,
както и настройки на системите в помощ
на водача. Шофьорът може да осъществява телефонни обаждания с помощта на
бутоните на волана, сензорния екран или
гласова команда, може да слуша и диктува текстови съобщения.
Моделът се предлага със 7-степенна автоматична предавателна кутия EDC с двоен съединител или 6-степенна ръчна предавателна кутия. Двигателите са 1,3-литров турбобензин (100 и 130 к.с.) и 1,5-литров турбодизел (75, 95 и 115 к.с.). Двигателите се нуждаят от обслужване на всеки
30 000 км и на всеки две години (в зависимост от експлоатацията).
Стартът на продажбите на електрическия Renault Kangoo Van E-Tech Electric пък
се очаква през 2022 г. Оборудван е с електрически двигател с мощност 75 кВт и максимален въртящ момент 245 Нм и предлага
шест режима на шофиране. Режим Eco (55
кВт) е за оптимален пробег, а режим Normal
(75 кВт) – за максимална скорост.
Предлаган в две дължини, Renault
Kangoo Van E-TECH Electric е оборудван с
литиево-йонна батерия от 44 кВтч, осигуряваща пробег от около 265 км по цикъла

на WLTP и в зависимост от стила на шофиране, денивелацията и външната температура. Автомобилът може да бъде зареден напълно за 2 часа от публична зарядна
станция (22 кВт Chameleon зарядно), за 4,5
часа от 11 кВт зарядна станция (16 A трифазно зарядно), за 7 часа от wall box (7,4
кВт монофазно зарядно), за 19 часа от подсилен контакт и за 26 часа от домашен контакт. Със 75 кВт бързо зареждане батерията може да се зареди до 80% за 42 мин,
което дава пробег от 150 км.
Renault Kangoo Van E-TECH Electric
предлага гама от свързани услуги, предназначени ексклузивно за електрически
автомобили: програмиране на презареждането, програмиране на предварително нагряване на купето, търсене на близки
точки за зареждане по време на шофиране, изчисляване на възможни дестинации
с оставащ заряд на батерията.

И новият Renault Express
Този практичен и ефективен ван е идеален за компании, търсещи автомобил с
най-добро съотношение между качество и цена, което
отговаря на основните им нужди. Произвеждан в завода на
Renault в Танжер,
Мароко, новият
Renault Express
ще бъде лансиран в Европа и по
света през април
2021 г., като за
европейския пазар ще има само
товарна версия.
Пет са основните функционалности при
Renault Express.
Животът на борда е комфортен

с почти 48 л пространство за съхранение.
Изключително широката плъзгаща се странична врата от 716 мм позволява лесно товарене. Товарното пространство зад преградата е дълго 1,91 м и има обем до 3,7 м³.
Товарната дължина може да бъде увеличена до 2,36 м чрез премахване на седалката
на пътника и завъртане на мрежестата преграда. Renault Express може да поеме максимален полезен товар от 780 кг при бензиновата версия и 650 кг при дизеловата
версия.
Моделът предлага и повече свързаност
– индукционно зарядно устройство, до три
USB порта, четири контакта 12V, мултимедийна система EASY LINK с репликиране на
съдържанието на смартфони, навигация с
8-инчов екран. Увеличена е безопасността
с вграждането на постоянна камера за заден ход, различни системи за подобряване
на видимостта в „сляпата“ точка, асистент
за стабилност на ремаркето…
Renault Express се оборудва с общо четири бензинови и дизелови двигатели. В
Европа моделът се предлага с 1,3-литров
бензинов двигател TCe 100 FAP (75 кВт –
200 Нм) и с 1,5-литрови дизелови двигатели Blue dCi 75 и 95 (55 кВт – 220 Нм и 70
кВт – 240 Нм съответно). Всички двигатели са комбинирани с 6-степенна механична трансмисия.
Част от гамата е и 1,5-литровият дизелов двигател Ecoleader Blue dCi 75, който може да бъде ограничен до максимална скорост от 100 км/ч за гарантирано нисък разход на гориво, независимо от стила
на шофиране на водача. Двигателите изискват сервизно обслужване на всеки 30 000
км или 2 години (което настъпи първо в зависимост от експлоатацията).
Извън Европа новият Renault EXPRESS
се предлага с 1,6-литров бензинов двигател SCe със 110 к.с. (с 5-степенна механична скоростна кутия) или с 1,5-литров дизелов двигател Blue dCi 95 (с 6-степенна механична скоростна кутия).
Новият Renault
Express Van
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Новите Trafic и Spaceclass

Новите Trafic и Spaceclass
Renault SpaceClass е за по-взискателните клиенти,
търсещи функционалност, простор и изключителен комфорт

април 2021

Renault представи и напълно новата си гама Trafic за
пътнически транспорт с два нови модела. Пътническият
Renault Trafic вече се предлага като Combi за голям брой
пътници или като SpaceClass за VIP превози.
Renault Trafic е особено подходящ за големи семейства, както и за компании и местни власти, които предоставят пътнически транспортни услуги. Той предлага по-модулно разпределение на седалките, без да прави компромис с комфорта и пространството за съхранение на вещи.
Renault SpaceClass е за по-взискателните клиенти, търсещи функционалност, простор и изключителен комфорт.
За туроператорите и компаниите за VIP транспорт е версията Signature, оборудвана с кожена тапицерия и бизнес
клас интериор. Тя лесно може да бъде превърната в истинска мобилна всекидневна с място за до 5 души на разположените една срещу друга седалки в салона с подвижна
централна масичка и индивидуални плъзгащи се и въртящи се седалки.
Клиенти, търсещи бягство от рутината, ще открият точно това, от което се нуждаят, във версията Escapade. Проектиран като автомобил за свободното време вариантът е
оборудван със седалката тип „пейка“, която лесно се трансформира в легло с дължина до 1,90 м. Подвижната масичка и допълнителното осветление за четене отстрани го правят идеалния спътник за бягство без стрес.
Новите Renault Trafic Combi и Renault Space Class ще бъдат налични от май 2021 г. Лекотоварната версия на новия
Renault Trafic идва в края на 2021 г.
С по-елегантен и изразителен дизайн, предната част на
Renault Trafic и Renault SpaceClass е напълно обновена. Собразният full-LED светлинен подпис е с по-модерен дизайн, а новият цвят червен Carmine прави своя дебют.
Renault Trafic и Renault SpaceClass се предлагат със
17-инчови алуминиеви джанти – с ефект „диамант“ при
SpaceClass. Новият облик е допълнен от хромирани акценти около фаровете за мъгла.
Интериорът при Trafic е напълно обновен. Новото арматурно табло в цвят черен Titan, подчертано от хоризонтални фурнири, стигащи до панелите на вратите. Инструменталният панел има модерен цветен дисплей за подобрена
видимост. Renault SpaceClass изпъква с арматурно табло в
ексклузивния цвят сив Meteor.
Шофьорската кабина е оптимизирана с подобрено разпределение на местата за вещи.
Налични в две дължини Renault Trafic и Renault SpaceClass
могат да се похвалят с обем на багажника, вариращ от 1 до
6 м³, в зависимост от избраната конфигурация (1 м³ при L1
с 2-ри и 3-ти ред седалки; 6 м³ при L2 без 2-ри и 3-ти ред) и
с достатъчно място за до девет души, без да се прави компромис с багажното пространство.
Двата вана интегрират повече технологии с нов 8-инчов сензорен екран и индукционно зарядно устройство за
смартфон. Свързаността е издигната на по-високо ниво с
най-новата мултимедийна и навигационна система Renault
EASY LINK, която е съвместима с Android Auto и Apple
CarPlay. Новите Renault Trafic и Renault SpaceClass са оборудвани с най-новото поколение системи в помощ на шофирането.
При двигателите има избор от три варианта на дизела
Blue dCi, оборудвани с технологията Stop&Start и покриващи най-новите регламенти на стандарта Euro 6D FULL.
Новият двигател Blue dCi 110 се предлага с 6-степенна механична предавателна кутия. За по-високото ниво
на оборудване се предлага новият двигател Blue dCi 150 в
комбинация с 6-степенна механична или 6-степенна автоматична трансмисия EDC. Най-отгоре е двигателят Blue dCi
170, наличен с 6-степенна автоматична трансмисия EDC.
Renault Trafic и Renault SpaceClass ще се произвеждат в
завода на Renault в Сандовил, Франция. K
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Groupe PSA получи наградата
Ван на годината 2021
Ксавие Пежо прие
статуетката за
електрическите e-Expert,
ё-Jumpy и Vivaro-e

Р

ишар Пицол, представител на Франция в
Международното жури Ван на годината,
връчи официалния трофей на Ксавие Пежо,
старши вицепрезидент на Бизнес звеното за лекотоварни превозни средства на Groupe PSA, от
името на колегите си. За пръв път събитието протече онлайн, като по този начин на него присъстваха всички членове на журито International Van of
The Year.
При получаването на престижния трофей Ксавие Пежо заяви: „От името на всички, които са работили по реализирането на тези превозни средства – бизнес звеното за лекотоварни превозни средства, както и колеги от отделните марки
Peugeot, Citroën, Opel и Vauxhall, горещо благодаря на членовете на журито за това признание, което е много важно за нас. Всички сме много горди и щастливи – да получим престижната международна награда Ван на годината 2021. Никоя награда не може да бъде по-значима за нас от тази,
тъй като тя идва от компетентни експерти от 25
различни държави в Европа, представляващи милиони потребители. Освен усилията ни да разработим и представим тези електрически ванове на
пазара, тази награда увенча както лекотоварните
ни автомобили, така и стратегиите ни за електрификация на PSA Group.
Разбираме, че това потвърждава правилната
стратегията за електрификация на нашата лекотоварна гама. Електрификацията, която идва без
компромис с производителността и функционалността за нашите клиенти. Знаем, че 44% от нашите клиенти в сегмента на средните ванове никога
не изминават повече от 300 км на ден и че 83% от
тях карат средно по-малко от 200 км на ден. Също
така знаем, че 50% от нашите клиенти биха използвали електрически превозни средства. Така
че ние вярваме, както и журито Ван на годината,
че нашите електрически ванове са най-доброто
решение за приспособяване към все по-строгите
екологични изисквания по места. Всички виждаме, че, от една страна, все повече градове поставят ограничения, целящи намаляване на замърсяването и задръстванията. От друга страна, елек-

тронната търговия се разраства бързо със своите
нужди за доставки от последната миля в градските центрове. В резултат на това все повече компании търсят електрически превозни средства и
темповете на това търсене растат. През юни миналата година казахме, че очакваме нашите средни електрически ванове да достигнат 5% от продажбите ни в сегмента през 2021 година – първата пълна година от предлагането им. Имам удоволствието да съобщя, че нашите електрически
ванове са на пазара едва от няколко месеца и тенденциите сочат, че нивата на продажбите им през
2021 г. могат да бъдат два пъти по-високи! Очаквахме 5%, но може да стигнем до 10%!
Всички тенденции до момента показват, че и
пазарът потвърждава избора на журито Ван на годината на IVOTY, определило Groupe PSA за победител. Този трофей, освен че има символика,
е и търговски успех! Надяваме да продължим по
този път. Както знаете, следващата стъпка от нашата стратегия за електрификация идва още през
тази година с пускането на нашите електрически
компактни ванове – Peugeot e-Partner, Citroën eBerlingo, Opel Combo-e и Vauxhall Combo-e.“
От виртуалната сцена Джарлат Суини, президент на журито IVOTY, каза: „Благодаря, Ксавие, за
любезните думи. Посвещаваме трофея от 30-ото
издание на годишната ни награда на нашия колега
и член на журито от Швеция Андерс Карлсон, който почина миналата есен.
Електрическите ванове на Groupe PSA като носители на титлата Международен ван на годината 2021 дават силен тласък на електрическата мобилност в професионалния бизнес и на разрастване на нискоемисионния транспорт. Те предлагат гъвкава концепция с два варианта на батерии, достатъчно мощен двигател, силова линия с
гладка и тиха работа и правотоково зарядно устройство като стандарт. Вярваме, че PSA прави
правилното предложение в точното време. Така че
поздравления за всички, участващи в разработката на проекта.“ K
Международно жури
Ван на годината – www.van-of-the-year.com

Триото електрически
ванове на Groupe
PSA – Peugeot
e-Expert, Citroën
ë-Jumpy и Opel/
Vauxhall Vivaro-e
получи трофея
International Van
of the Year 2021
(IVOTY). Специалната
церемония се
проведе в развойния
център на френския
производител
в парижкото
предградие Велизи
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Електрическият Citroёn ё-Berlingo

Новият електрически Citroën ë-Berlingo вече е факт. Електрическата версия на популярния малък ван
залага без никакви компромиси на добре позната функционалност на Berlingo. ë-Berlingo ще бъде в
шоурумите на френската марка през втората половина на 2021 г.

П

одобно на варианта с ДВГ и ë-Berlingo се
предлага в две дължини и с до седем места. Отличава се с три самостоятелни седалки на втория ред, мултифункционална облицовка
на тавана Modutop® и отварящо се задно стъкло.
ë-Berlingo може да се похвали с пробег с едно зареждане до 280 км (по WLTP) при с първокласен
комфорт в кабината, плавно кормилно управление
и 10,8 м диаметър на завой.
Електрическият двигател, както и при аналогичните модели на останалите марки, част от гамата на Groupe PSA, е с мощност 100 кВт (136 к.с.) и
максимален въртящ момент от 260 Нм. ë-Berlingo
достига максимална скорост от 135 км/ч, независимо от режима на шофиране. Режимите на шофиране се избират чрез селектора ë-Toggle. Normal
осигурява 80 кВт и 210 Нм и дава най-добрия баланс между пробег и динамична производителност. Eco – 60 кВт и 180 Нм оптимизира консумацията на енергия чрез намаляване на мощността
на отоплението и климатика, без да ги изключва
напълно и чрез ограничаване на въртящия момент
и мощността на двигателя. Power – 100 кВт и 260
Нм осигурява подобрена управляемост и производителност на автомобила при пренасяне на максимален товар.
В зависимост от стила на шофиране литиевойонната батерия на ë-Berlingo с капацитет 50 кВтч
осигурява пробег до 280 км. ë-Berlingo се предлага
с една и съща силова линия и при двете дължини.
За оптимизиране на пробега роля има рекуперацията на енергия в батерията при забавяне на
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скоростта и спиране. Степента на рекуперация се
избира от бутона „B“ на централната конзола.
Разположената под пода на товарния отсек батерия не оказва влияние върху пространството
в кабината. Нивото на зареждането ѝ се извежда
на инструменталния панел чрез индикатор за процент и чрез градуиран светлинен дисплей. Батерията има гаранция за осем години или 160 000 км (за
70% от капацитета ѝ в края на гаранцията). Сертификатът за капацитет на батерията се издава след
проверка след една година или 20 000 км, а след
това при всяко обслужване на всеки две години
или 40 000 км.
Предлагат се три режима на зареждане. Батерията може да се зарежда в общия случай с помощта на обикновен контакт Green’up през нощта.
За зареждане у дома, на работното място или на
паркинг се изисква кабел Mode 2 (стандартен във
Франция). Този режим на зареждане е съвместим
със стандартен контакт 8A или усилен контакт 16A
(кутия + контакт Green’Up), при което времето за
100% зареждане на батерията е намалено наполовина до 15 часа. Бързото зареждане изисква монтаж на стенна кутия Wallbox с мощност от 3,7 кВт
до 22 кВт и кабел Mode 3 (опционален). При този
метод времето за зареждане от 0% до 100% е 7,5
часа (еднофазна 7,4 кВт Wallbox) или 5 часа (трифазна 11 кВт Wallbox). Супербързото зареждане
на обществена зарядна станция с мощност до 100
кВт става с вграден в зарядното устройство кабел
Mode 4. Зареждането до 80% от капацитета на батерията става за 30 минути. Според производите-
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ля ë-Berlingo консумира средно 18 кВтч на 100 км
пробег, което представлява разход от по-малко от
6 лева.
ë-Berlingo е оборудван и с функция за отложено
зареждане с цел консумация на електроенергия в
часовете с по-ниски тарифи, както и с функция за
предварителна климатизация.
С приложението MyCitroën клиентите могат да
използват своя смартфон или таблет за дистанционна проверка на нивото на заряда и пробега
на батерията, предварително задаване на температурата в кабината и конфигуриране на отложеното зареждане. Тези настройки са достъпни и директно от сензорния екран на автомобила в менюто „Energy“ на свързаната навигационна система.
Тази операция е налична за домашно зареждане
(Mode 2) или бързо зареждане (Mode 3) и може да
се променя по всяко време.
Интериорът на кабината е проектиран така,
че да опрости използването на новия Citroën
ë-Berlingo. Централната конзола помества управлението ë-Toggle, което контролира скоростната кутия чрез функциите Park (Паркиране), Reverse

(Заден ход), Neutral (Неутрална позиция), Drive
(Задвижване) и Brake (Спирачка), заедно със селектор за активиране на трите режима на шофиране: Eco, Normal и Power.
8-инчовият сензорен екран на ë-Berlingo включва раздел „Energy“ в менюто, осигуряващ достъп
до електрическите аспекти на автомобила, включително енергийния поток (показване на работата
на електрическия силов агрегат в реално време с
активния режим на шофиране, ниво на зареждане
на батерията), статистика за консумацията (включително средна консумация за пътуване в кВтч/100
км) и активиране на отложеното зареждане или
предварително зададената температура в кабината. Наличен е и 10-инчов дигитален инструментален панел с висока разделителна способност
(стандартно оборудване от версия Feel Pack). Дисплеят на инструменталния панел може да се конфигурира с акцент върху навигационната система
или върху информацията за енергийния поток или
системите за подпомагане на водача.
ë-Berlingo като част от програмата Citroën
Advanced Comfort®, поставя акцент върху прос-

ë-Berlingo е оборудван
и с функция за отложено
зареждане с цел консумация
на електроенергия в
часовете с по-ниски тарифи
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Интериорът
на кабината е
проектиран така,
че да опрости
използването
на новия Citroën
ë-Berlingo
транството, модулността и светлината, осигурявайки подобрен комфорт за пет или седем пътници на борда.
Клиентите могат да изберат дължината на своя
автомобил – къса версия М с дължина 4,40 м, или
дълга XL с дължина 4,75 м (допълнителни 35 см в
междуосието и задния надвес). Независимо от
версията, всички подземни паркинги са достъпни
благодарение на височината под 1,90 м.
Достъпът до пътническия салон в ë-Berlingo е
опростен чрез две големи плъзгащи се странични
врати, оборудвани с електрически стъкла, голяма
задна врата, практична за товарене и разтоварване на тежки и обемисти предмети и тонирано отварящо се задно стъкло заедно с кора за поставяне
и изваждане на предмети, без да се налага отваряне на багажника или когато пространството зад
автомобила не е достатъчно за отваряне на задната врата.
Версията XL има просторна кабина с обем до
4000 литра и товарна дължина от 3,05 м заедно с
щедро пространство за краката и обем на багажника до 2126 литра.
В духа на модулния дизайн ë-Berlingo може да
се трансформира, за да отговори на всички нужди, и предлага оптимална свобода на ежедневно
използване. Той може да превозва пет до седем
души в зависимост от версията или да освободи
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широко пространство за побиране на тежки и обемисти предмети.
Трите пълноценни индивидуални задни седалки на втори ред, всички с еднакъв размер, предлагат на пътниците щедро пространство за коленете
от 156 мм. Сгънати поотделно или заедно, те могат
да бъдат регулирани така, че да се получи желаната конфигурация, осигуряваща равен под по найлесен начин.
При сгъната предна пътническа седалка подът е
напълно равен, а дължината на товара достига 2,70
м за версия M и 3,05 м за версия XL – идеална за
транспортиране на дълги предмети.
Третият ред се състои от две изваждащи се седалки. При версия XL седалките са монтирани върху релси и се плъзгат на 130 мм напред и назад за
повече място за пътниците или за повече обем в
багажника.
ë-Berlingo разполага с оптимален капацитет за
съхранение на вещи от 167 литра и особено голям
обем на багажника от 775 литра за версия M и 1050
литра за версия XL (в конфигурация с пет места).
Сред 26-те места за съхранение само интелигентно проектираната облицовка на тавана Modutop®
предлага 92 литра практични пространства с лесен достъп. Нишата от 60 л под тавана, достъпна
от втория ред седалки или от багажника, издържа
тежест до 10 кг.
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Обширните
остъклени
повърхности от
6,40 м2 и големият
панорамен стъклен
покрив дават
отлична осветеност
на интериора
Обширните остъклени повърхности от 6,40 м2 и
големият панорамен стъклен покрив дават отлична осветеност на интериора. Таванът може да бъде
покрит с електроуправляема щора.
ë-Berlingo идва 18 полезни технологии за безопасно и спокойно шофиране. Сред тях са безконтактен достъп и стартиране, цветен Head-up дисплей (за първи път в сегмента), помощ при потегляне по наклон, предни, странични и задни сензори
за паркиране, камера за заден ход с функция Top
Rear Vision, интелигентни предни фарове, електрическа паркинг спирачка, круиз контрол и ограничител на скоростта и Park Assist – система, която автоматично открива дали дадено паркомясто е достатъчно широко за автомобила, след което извършва
маневрите за паркиране в пълно спокойствие. Списъкът включва още активна спирачка за безопасност, система за предупреждение при напускане
на лентата за движение, предупреждение за бдителността на водача, предупреждение за дистанция, предупреждение за необходимост от почивка,
контрол на стабилността на ремаркето, контрол на
сцеплението с помощ при спускане по наклон, разширено разпознаване на пътните знаци и система
за следене на мъртвата точка на видимост…
Citroën ë-Berlingo е наличен с 3 три пакета за
свързаност с цел безопасност и комфорт на всички пътници. Тези пакети са неразделна част от про-

грамата Citroën Advanced Comfort® и са разработени да опростят достъпа до свързани услуги, които
трябва да бъдат бързи и интуитивни.
За безопасността на водача и пътниците новият
Citroën ë-Berlingo Van идва с функцията Assistance
& SOS. Тази услуга, част от оборудването Connect
Assist, позволява на водача да осъществи контакт
със специален кол център. Connect Assist може да
се използва за получаване на достъп до данни за
автомобила като ниво на заряда, пробег, отложено зареждане, предварителна климатизация, местоположение на паркинга, километраж, следващо
обслужване. Свързването и преглеждането на информацията е възможно чрез приложението My
Citroën.
Друга функция – Connect Nav може да се контролира и чрез гласово управление и да се използва
за взаимодействие с функциите за навигация, телефон и радио. TomTom Traffic предоставя информация за трафика в реално време, за да идентифицира най-добрия маршрут. На разположение са и
местоположенията на зарядните станции, паркингите, метеорологична информация и търсенето на
интересни места (POI).
Connect Play, чрез технологията Mirror Screen,
съвместима с Apple CarPlay™ и Android Auto, позволява на водача да свърже смартфона си и да проектира екрана му върху този на автомобила. K
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FORDLiive – по-малко
престои, по-успешен бизнес

Ford of Europe обяви пускането на нова глобална система за свързаност. FORDLiive е предназначена
за лекотоварни автомобили, а целта ѝ е да намали престоите и да увеличи производителността на
бизнеса на притежателите на автомобили за работа с марка Ford

С

FORDLiive трябва да се максимизира времето за работа, да се намали броят на повредите по автомобилите, както и посещенията и престоите в сервиз. Нова услуга ще бъде
достъпна и безплатна за всички потребители на
лекотоварни автомобили Ford, а амбициите на
марката са достигане на 100% експлоатационно
време на автопарковете.
Системата разчита на използване на данни за
автомобилите в реално време. На тази база ще
се събира специфична информация за обслужването и поддръжката на всяко превозно средство. Това ще помага за бърза и навременна диагностика, своевременно разрешаване на проблемите. Системата също активно ще подпомага сервизните центрове на марката с информация за нужните наличности от резервни части във
всеки един момент.
Новата функционалност FORDLiive ще навлиза постепенно. 80 на сто от клиентите на марката
на ключовите европейски пазари ще получат покритие от специализираните центрове за ъптайм
до края на 2021 г.
С FORDLiive производителят обещава да промени начина, по който клиентите на марката управляват и поддържат своите превозни средства. Да намали броя на повредите, посещени-
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ята в сервиза, времето за обслужване и ремонт.
Прогнозите на Ford са, че с новата функционалност престоите ще намалеят с до 60%.
Системата ще свърже клиентите, мрежата на
центровете Transit и автомобилния производител, за да оптимизира производителността на
всяко отделно превозно средство. В момента в
Европа работят около 500 000 свързани лекотоварни автомобила Ford. До средата на 2022 година се очаква броят им д надхвърли милион.
FORDLiive ще бъде на разположение безплатно. Клиенти както с малки паркове, така и с големи флийтове получават достъп до системата,
съответно чрез познатото приложение FordPass
Pro или специалния инструмент Ford Telematics
съответно.
FORDLiive ще навлиза прогресивно на европейските пазари през 2021 г., като Ford се ангажира с по-нататъшно увеличаване на възможностите му въвеждането на нови услуги за повишаване на ъптайма на автомобилите в цяла Европа.
FORDLiive дава възможност за интелигентна поддръжка, като позволява планиране на обслужването в най-удобно време и предоставя известия, които помагат за предотвратяване на повреди. Фирми с до пет превозни средства полу-

FORDLIIVE – ПО-МАЛКО ПРЕСТОИ, ПО-УСПЕШЕН БИЗНЕС
чават известия чрез FordPass Pro 3, докато мениджърите на по-големи автопаркове се информират от Ford Telematics. Данните за състоянието на
автомобила се изпращат автоматично от модема
FordPass Connect, монтиран в превозното средство. Той е стандартно оборудване при Transit,
Transit Custom, Transit Connect, Ranger и Fiesta
Van от средата на 2019 г.
Анализирайки данни от водеща фирма за
пътна помощ във Великобритания, инженерите
на Ford са изчислили, че до 30% от обажданията могат да бъдат избегнати, ако клиентите използват интелигентната поддръжка. Освен че помага на операторите да планират поддръжката и
удобни часове за обслужване, известията за интелигентна поддръжка информират клиентите за
сервизните интервали, нивото на AdBlue, налягането в гумите...
Интелигентната поддръжка предоставя на
операторите на паркове разяснения на всички
езици на предупредителните светлинни сигнали
или съобщения, които са активирани в превозното средство, както и показва тяхното потенциално въздействие и насоки за поддръжка. Операторите също ще бъдат уведомени, ако превозното
средство трябва да се репатрира.
Новият вариант на Ford Service Pro предлага
също набор от редица специализирани услуги,
използвайки нови свързани функции за данни,
за да рационализира транспортните задачи и да
осигури по-бързото им изпълнение.
Всеки дин от 800-те центъра Transit в Европа
може да чете данните от последните 60 дни за
превозните средства на клиентите чрез инструмента Smart Diagnostics. Това позволява бърза диагностика и дава възможност за предва-

рително поръчване на необходимите части преди пристигането на превозно средство в сервиза. Споделените данни за автомобила помагат
на сервизните дилъри да предоставят най-ефективните експлоатационни съвети на клиентите, включително да обединят предстоящи задачи по обслужването за намаляване на спешните
ремонти и престоите в сервиза. Чрез FORDLiive
се увеличава свързаността на инженерите на
Ford, а експертите на марката могат да се включат виртуално в реално време при решаването на
проблем в който и да е сервизен център.
През 2021 г. отварят три изцяло нови центъра
на FORDLiive. Те разполагат с експертни агенти
FORDLiive, фокусирани изключително върху задържането на клиентите на пътя чрез идентифициране и бързо реагиране на възникващи проблеми.

Управление на парка
с FORDLiive
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За ползването на новите
свързани услуги от Ford e
необходимо и приложението
за смартфон FordPass Pro,
което изисква функцията
FordPass Connect да бъде
активирана в автомобила

Екипите в центровете за
ъптайм използват новия
софтуер UptimePro, който
получава данни на живо от
сервизните центрове Transit
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Екипите в тези центрове за ъптайм използват
новия софтуер UptimePro, който получава данни
на живо от сервизните центрове Transit. Ако системата открие забавяне при ремонта или многократни посещения в сервиза на едно и също
превозно средство, агентите на FORDLiive дават
най-доброто решение за бързо откриване и отстраняване на проблема. Агентите FORDLiive са
очите и ушите на автомобилния производител,
за да бъде гарантирано, че експертните екипи на
Ford незабавно се включват в подкрепа на сервизния дилъра, независимо дали става дума за
задълбочена техническа поддръжка, или ускорена доставка на части.
Първият от центровете FORDLiive е в подразделението на Ford в Дънтън, Великобритания.
Той вече осигурява услугата за клиенти във Великобритания и Ирландия. Вторият център във
Валенсия вече обслужва клиентите в Испания и
по-късно ще обхване Франция, Италия и Португалия. Клиентите в Австрия, Германия и Швейцария ще бъдат обслужвани от трети център
в Кьолн, Германия, който ще отвори по-късно
тази година. След това ще започне покриването и на останалата част от континента, а дотогава останалите пазари и европейските центрове
ще се възползват от горещите линии на центъра в Дънтън.

Тъй като услугата се разпространява в
цяла Европа, клиентите на услугата Ford Fleet
Management също ще могат да се възползват от
персонализирани решения за ъптайм, разработени според техните индивидуални уникални изисквания чрез специализираните екипи на Ford,
работещи с FORDLiive центровете.
За ползването на новите свързани услуги от
Ford e необходимо и приложението за смартфон
FordPass Pro, което изисква функцията FordPass
Connect да бъде активирана в автомобила. Приложението FordPass Pro, съвместимо със смартфони с Apple и Android, е достъпно от Apple App
Store и Google Play store вече на 20 пазара в Европа.
Специалната версия на Ford Telematics, която
поддържа FORDLiive ще бъде налична по-късно
през 2021 г. Пълната версия на Ford Telematics ще
се предлага на абонаментен принцип и предлага цялостен набор от функции в допълнение към
следенето на състоянието на превозното средство, включително местоположение, картографиране, поведение при шофиране, разход на
гориво, взаимодействие с мениджърите на автопарка…

Новият Ford Transit Custom идва
на ток през 2023 г.
Междувременно От Ford of Europe обявиха,
че следващото поколение на средния ван Ford
Transit Custom ще има изцяло електрически модел в допълнение към хибридите, меките хибридни и версиите с конвенционални двигатели. Очаква се то да излезе на пазара през 2023 г. Новата гама, която включва лекотоварния еднотонен
Transit Custom и пътническия Tourneo Custom,
влиза в производство през първата половина на
2023 г. От самото начало ще се предлагат изцяло
електрически версии на двата модела, като част
от най-широката гама Transit Custom, предлагана някога на европейските клиенти. Всички версии на следващото поколение Transit Custom ще
бъдат създадени от Ford Otosan – съвместното
предприятие на Ford с Koç Holding, базирано в
турския град Коджаели, където е домът на гамата Ford Transit.
През февруари 2021 г. от Ford заявиха, че цялата гама от лекотоварни превозни средства ще
включва модели с нулеви емисии – изцяло електрически или хибридни до 2024 г. Очакванията са
две трети от продажбите на лекотоварни автомобили Ford до 2030 г. да бъдат на изцяло електрически или плъг-ин хибридни модели.
Във Ford обаче са наясно, че в преходния период не всички клиенти ще преминат от конвенционалния двигател с вътрешно горене към изцяло електрически модели изведнъж. За това гамата от меки хибриди и плъг-ин хибриди е от съществено значение и ще продължи да бъде значителна част от следващото поколение на Transit.
Новата инвестиция е положителна новина и
за другите производствени мощности на Ford в
Европа, както и за европейската и турската мрежа от доставчици, предоставящи компоненти за
следващото поколение на Transit Custom. Производствените мощности на Ford ще осигуряват
модерни високотехнологични дизелови двигатели от Дагенхам, Великобритания, и трансмисии
от Кьолн. Повече от 100 доставчици от Турция ще
предоставят компоненти за новия модел.

FORDLIIVE – ПО-МАЛКО ПРЕСТОИ, ПО-УСПЕШЕН БИЗНЕС
С FORDLiive трябва да се
максимизира времето
за работа, да се намали
броят на повредите по
автомобилите, както и
посещенията и престоите в
сервиз

Съоръженията на Ford Otosan в Коджаели са
отворени през 2001 г., а от 2004 г. това е водещият завод на Ford за производство на гамата Ford
Transit Custom и на големия двутонен Transit.
Гамата Ford Courier се произвежда в асемблиращия завод Йеникой на Ford Otosan, който също
се намира в Коджаели. Общо около 85% от продажбите на цялото семейство Transit са произведени от Ford Otosan в Турция. През миналия декември Ford Otosan заяви, че планира да инвестира над 2 милиарда евро за увеличаване на
производството и за осигуряване на капацитет
за сглобяване на превозни средства и батерии в
Коджаели, като очаква това да увеличи заетостта с около 3000 души.

Над 1 млрд. долара
за завода за пикапи
От Ford Motor Company обявиха, че ще инвестират 1,05 млрд. долара за модернизация и разширение на завода си в Южна Африка, където се
произвежда емблематичният пикап Ford Ranger.
Причината е стартът на производството на изцяло нов Ranger през 2022 г. Модернизацията ще
включва въвеждането на нови напредничави технологии и системи в завода Силвъртон, Претория. Предвидено е и откриването на нови 1200
работни места, с което общият брой на заетите в
модерното съоръжение ще достигне 5500 души.
Разширяването на завода се очаква да осигури
10 000 нови работни места за партньорите и доставчиците на дейността на Ford в Южна Африка, а

заетите в тази сфера ще достигнат 60 000 души.
Около 686 млн. долара ще бъдат инвестициите само в нови технологии и работни помещение. Годишният капацитет на завода, който в момента е 168 000 автомобила, трябва да достигне до 200 000 превозни средства, предназначени за вътрешния пазар и за експорт в над 100
държави. Тук ще се произвежда и новият пикап
на Volkswagen като част от стратегическия алианс Ford-VW.
До 2024 г. заводът Силвъртон ще стане един
от първите в системата на Ford, изцяло постигнал статуса Island Mode – енергийно независим
и въглеродно неутрален. Публично-частно партньорство на Ford с трите сфери на действие на
правителството в специалната икономическа
зона Tshwane Automotive (TASEZ) е решаващата
стъпка към достигането на новия производствен
капацитет на завода.
Инвестицията е най-голямата за 97-годишната история на Ford в Южна Африка. Тя също е найголямата инвестиция в историята на автомобилната промишленост в страната. След тази инвестиция се очаква заводът Силвъртон да генерира
1,1% от БВП на Южна Африка.
Обновяването е част от проект за мащабно
модернизиране на производствените съоръжения на Ford, които до 2035 г. трябва да работят
само с енергия от възобновяеми източници, а до
2050 г. да бъдат въглеродно неутрални. Първата
фаза от този проект, наречен „Син овал“ стартира с изграждането на соларни навеси за 4200 автомобила в завода Силвъртон. K

Заводът в ЮАР се
модернизира и разширява
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Ето я новата емблема
на Peugeot
Peugeot сменя
емблемата си! Новото
лого на френския
бранд бе представено
на специално онлайн
събитие от Линда
Джаксън, която стана
главен изпълнителен
директор на Peugeot
на 20 януари 2021 г.

И

зправеният лъв, който с неколкократни промени в дизайна беше на предната решетка на автомобилите на популярната френска марка отива в историята. За да отстъпи място на герб от лъвска глава в профил, вградена в триъгълен щит. И да
ознаменува препозиционирането на марката към луксозния клас автомобили. В контурите на щита, над главата на царя на животните, естествено пише, Peugeot. Фонът е изцяло черен, а очертанията – бели. Всъщност,
както бе подчертано при представянето, новото лого освен подготовка на компанията за
следващите десетилетия е и връщане към корените на марката. Още през 1960 г. емблемата на Peugeot става лъвска глава и надпис,
разположени върху щит. През 1968 г. щитът
отпада, а емблемата като лъвска глава остава до 1975 г., когато се появява изправеният
лъв. Той е променен на два пъти – през 1998 г.
и през 2010 г., за да отстъпи сега отново място на лъвската глава. От 1850 г. насам Peugeot
има десет лога и всяко от тях неизменно съдържа емблемата на лъва.
При разработката на новата емблема, която е продължила няколко години дизайнерите
са целели всеки елемент – рамката и формата на щита, лъвската глава и шрифтът да подчертават идентичността на марката и да символизират ценностите, изповядвани от нея,
като правят препратка към иновативните времена в света на мобилността, които предстоят
и в които все повече ще се залага на качеството на предлаганите продукти и услуги.
След като преработи напълно автомобилите си през последните 10 години, Peugeot създава и нов дизайн на своето лого, за да бъде в
тон с новите продукти. Новото лого идва в на-
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чалото на 2021 г. – с лансирането на гама, която ще бъде въведена с новия Peugeot 308 и
със създаването на STELLANTIS. През последните десет години цялата продуктова гама на
Peugeot претърпя впечатляващо препозициониране към луксозния клас автомобили. Част
от нейните постижения за периода са: Награда Международен Ван на годината с Peugeot eExpert през 2021 г. и Peugeot Partner през 2019
г., както и три отличия Автомобил на годината (Peugeot 308, избран през 2014 г., Peugeot
3008, избран през 2017 г. и Peugeot 208, избран
през 2020 г.). основната новост е все по-широката електрифицирана гама от леки и лекотоварни автомобили.
Образът на лъва винаги е бил част от
Peugeot. Той акцентира гордо върху ценностите на марката. Новото лого въплъщава това,
което Peugeot е означавало вчера, това, което
означава днес и това, което ще означава утре.
С този герб Peugeot се насочва към завладяване на нови земи, ускоряване на международния си възход, популяризиране френския стил
и експертен опит, както и френската елегантност. Peugeot обръща нова страница в своята история с нов ангажимент към своите клиенти – да трансформира времето, което прекарват с марката, в качествено време. С новата емблема Peugeot стартира и кампания лъвовете на нашето време. Тя включва днешните
лъвове, от всякакви възрасти, култури и произход, тези, които търсят повече качествено изживяно време.
Френската марка пуска и нова лайфстайл
колекция, семпла, атрактивна и качествена,
която включва облекло, кожени стоки, модни
аксесоари, електронни аксесоари, сервизи и
инструменти, миниатюри... K

ТРАНСПОРТ

ИА АА усъвършенства софтуера си
и пуска нови електронни услуги

Това е резултатът от проекта „Надграждане на поддържаните от ИА АА регистри за периодични
прегледи за техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на
правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност,
основан на оценка на риска“. Проектът на стойност 990 553 лева е съфинансиран от Европейския
социален фонд чрез ОП „Добро управление“

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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ТРАНСПОРТ » ИААА УСЪВЪРШЕНСТВА СОФТУЕРА СИ И ПУСКА НОВИ УСЛУГИ

Доставено е
специализирано
оборудване за всичките
80 автомобила на
инспекторските екипи на
ИА АА, които извършват
контрол на пътя, както и
за 17-те лаборатории на
агенцията

Основни цели на проекта:
)) Надграждане на регистрите, за да се намали
административната тежест за гражданите и
бизнеса. Надградени и актуализирани са 8 регистъра и 4 бази данни на ИА АА.
)) Създаване на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска, който да минимизира възможностите за корупция и да повиши контрола над инспекторския състав, както и на качеството на контрола, който той извършва.
)) Осигурена е възможност за обмен на данни по
електронен път между отделните системи на
ИА АА и специализирани системи на други институции като МВР, Министерство на финансите, НАП и Гаранционния фонд. Възможно е и
свързване с други регистри, ако бъдат въведени от национални или европейски институции.
Системата позволява в бъдеще да се обменя
информация с камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и да се извършва автоматична
проверка на пътния трафик, като при констатиране на нарушения системата да изпраща съобщение към инспекторите на ИА АА, осъществяващи контрол на пътя.
Освен девет нови административни услуги,
които ще могат да се извършват по електронен
път, е разработен и специализиран софтуер в помощ на контролната дейност на служителите на
ИА АА.

По-ефикасен контрол
Доставено е и специализирано оборудване (таблети, принтери и съвременни камери) за
всички 80 автомобила на инспекторските екипи на ИА АА, които извършват контрол на пътя,
както и за 17-те лаборатории на агенцията. Новата специализирана система позволява на инспекторите да контролират в реално време, като
проверяват наличната информация за превозните средства, водачите и превозвачите в национални и европейски регистри. При констатиране
на нередности издаденият акт веднага се вписва
в системата и се отпечатва на място, като чуждите граждани, които нямат адрес в България, веднага ще получават наказателно постановление,
без да е необходимо да посещават областните
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отдели на автомобилна администрация. Новата система позволява интеграция с ПОС терминали и в рамките на годината се предвижда инспекторските автомобили да бъдат оборудвани
с такива, с цел заплащане на място на наложените глоби на чужденци. През системата ще се
разпределят задачите на проверяващите екипи,
а ръководителите ще могат да следят работата
им по-ефективно в реално време. При констатиране на нарушения в документите, представени от водачите, или при непредоставяне, системата автоматично ще сигнализира контролиращия екип за взимане на отношение. Ръководителите ще имат възможност в реално време да
видят дали са предприети действия. Това ще намали времето за извършване на проверките, ще
подобри контролната дейност и ще ограничи корупционните фактори.

Техническите прегледи
на МПС
Досега при тях се използваше сканиране на
документите на превозното средство. Технологията на сканиране, а и други причини, позволяват допускане на грешки, освен това някои водачи злоупотребяват, като предоставят стари талони с ръчно коригирани данни на собственика и
т.н. Този подход създава възможности собствениците на МПС впоследствие да имат проблеми
както със застрахователите, така и с органите на
МВР – ако техническият специалист въведе при
прегледа грешен номер, този автомобил остава без технически преглед в системата. Свързването на регистрите между Автомобилна администрация и МВР вече изключва такива грешки.
Техническият специалист при преглед сега въвежда регистрационния № на ПС, номера на свидетелствата за регистрация и Булстат или ЕГН на
собственика на МПС. Оттук системата автоматично проверява дали това са актуалните данни
за това ПС. Ако установи някаква грешка, блокира автоматично прегледа и не допуска продължаването му, докато не се въведат коректните
данни. Веднъж въведени коректните данни, системата извлича всички въведени технически данни за ПС от базата данни на МВР. Това изключва

възможността да продължи прегледът на МПС, което не е регистрирано с газова бутилка или по него е извършена някаква
промяна, неотразена в свидетелството.
Системата проверява автоматично и дали собственикът на
ПС е платил дължимите данъци. Когато ПС е спряно от движение от органите на МВР (напр. служебно прекратена регистрация заради неплатена застраховка), това се отразява от
системата и ПС не може да премине прегледа.
От тази година ще се прави и автоматична проверка за
сключена застраховка Гражданска отговорност, като се използва изградената връзка с Гаранционния фонд.
Така всички документи, които досега се изискваха за технически преглед на ПС, се проверяват автоматично в базите на останалите институции. За собственика остава да носи
на преглед единствено свидетелството за регистрация, документ за самоличност и знака за предишния преглед.

Изпитите
за правоспособност
По отношение изпитите за правоспособност също се използва автоматична връзка с регистрите на МВР за документите за самоличност.
Преди започването на теоретичния изпит кандидатът се заснема, личната му карта се сканира и двете изображения се
сравняват. Автоматичното лицево разпознаване и сравняването на данните гарантира, че лицето, което се явява, е това,
за което се представя, както и че документът за самоличност
не е подменен или с изтекъл срок.
При кандидати за категория, за което е необходимо предварително притежаване на предходна категория (напр. кат. В
за кандидатите за С), системата автоматично проверява дали
няма някаква заповед за отнемане, дали срещу лицето няма
принудителна мярка за лишаване от правото за управление
и т.н.
От ИА АА твърдят, че вече на изпит не е възможно да се явява друго лице вместо заявеното.

Врати за дома
и индустрията

Гаражни и външни врати

Задвижвания за гаражни и портални врати

Услугите
Омръзнало ли ви е да слушате за услуги, извършвани по
електронен път, за електронно правителство и т.н. Но между
многото думи има и частици истина. Защо да не използвате
онези удобства, които ни пестят време, ненужни разкарвания
до едно или повече държавни учреждения, изнервящо чакане
по опашки? Пакетът електронни услуги на ИА „Автомобилна
администрация“ е част от удобствата, които агенцията предлага на превозвачи, собственици на транспортни фирми, водачи и кандидати за водачи на МПС.
ИА АА предлага общо 84 административни услуги. С новите 9, които ще се извършват по електронен път, общият брой
на електронно извършваните е 67. Така 74 на сто от услугите,
предлагани от агенцията, могат да бъдат заявени по електронен път. Агенцията издава годишно повече от 330 000 административни документа. По оценка на нейните специалисти 95%
от тях могат да бъдат подадени електронно.
Електронните услуги са насочени основно към водачите от
професионалните категории, които са почти постоянно на път:
)) заявления за теоретичен изпит за водач на МПС в предвидените от нормативната уредба случаи;
)) за изпит за водач на лек таксиметров автомобил;
)) за изпит за водач или консултант за превоз на опасни товари (ADR).
По електронен път се заявява преиздаване, подмяна или
издаване на дубликати на:
)) карти за дигитални тахографи,
)) карти за квалификация на водачите;
)) ADR свидетелство за водач. K

Индустриални врати и задвижвания

Товаро-разтоварни рампи, уплътнения
за врати и товарни шлюзове

инж. Радослав ГЕШОВ
април 2021
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Пакет Мобилност –
интересите бият екологията
Разделението
по отношение на
разпоредбите на Пакет
Мобилност I става
все по-сериозно, а
противоречията на
този етап изглеждат
непреодолими.
Противопоставени
са екологичните цели
на Европа срещу
корпоративните
интереси, Изтокът
срещу Запада,
големите срещу
малките превозвачи.
Като прибавим и
дузината заведени
искове срещу Пакета
от страна на засегнати
държави в Съда на ЕС,
неразборията около
Пакета Мобилност е
тотална
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а този етап фактите говорят, че трудно ще
се стигне до някакво приемливо решение по
въпроса, без компромиси от страна на всички заинтересовани страни. От екологична гледна точка в края на миналия месец бе потвърдено
това, което се знаеше от всички – Зелената сделка
и Пакет Мобилност (в този му вид) са несъвместими и дори напълно изключващи се понятия.
Две независими проучвания, поръчани от Европейската комисия, потвърдиха, че в резултат на
някои спорни текстове в Пакета емисиите на въглероден диоксид на Стария континент вероятно
ще се увеличат с 3 300 000 тона годишно. Прогнозира се, че ще бъдат генерирани до 704 тона азотни оксиди и 251 тона твърди частици. На тази база
ЕК обяви, че започва дискусия с държавите членки и с Европейския парламент за това негативно
въздействие.
Въпросната дискусия би била в синхрон с усилията на България и останалите държави от групата на „единомислещите“ да защитят интересите
на товарния си транспорт и на националните икономики. Очаква се Еврокомисията да се произнесе по казуса преди влизането в сила на двете въпросни разпоредби от Пакета Мобилност, или до
февруари 2022 г.
В писмо, изпратено от румънския еврокомисар
по транспорта Адина Валеан до ресорните министри от държавите членки, се посочва, че осем месеца след приемането на Пакета Мобилност неговата основна цел, насочена към значителното подобряване функционирането на сектора на автомобилния транспорт, не е изпълнена.
Комисията посочва още, че ще оцени въздействието на разпоредбите за връщането на
превозното средство на всеки 8 седмици, за каботажните правила за комбинирания транспорт,
и при необходимост ще упражни правото си да
представи целенасочено законодателно предложение преди влизането на въпросните в сила на
21 февруари 2022 г.
„На база резултатите от тези две проучвания,
призовавам държавите – членки и Европейския
парламент, да обмислят прогнозираното отри-

цателно въздействие на тези две изменения и да
споделят мнението си с Комисията“, написа еврокомисарят Валеан.
Реакциите от Запада не закъсняха, но те бяха
насочени в съвсем друга посока. Френски, германски и скандинавски транспортни асоциации
заключиха, че всъщност резултатите от проучванията на Европейския съюз доказват, че задължителното връщане на камионите до мястото им
на установяване е необходимост. Те посочиха, че
много източноевропейски компании не прибират камионите си вкъщи повече от веднъж или два
пъти годишно, и затова регулациите са „изключително необходими“.
Въпросните асоциации смятат, че проучването показва, че 62% от флотите на компаниите работят постоянно извън държавата по уседналост.
Това означавало, че някои компании се възползват от външните им пазари, като същевременно
имат по-ниски разходи за труд в държавата, в която са установени. Това изявление бе пореден пример за целенасочена атака срещу превозвачи от
Централна и Източна Европа, някои от които имат
силни позиции на европейските пазари.
Самите западноевропейски компании, както и
правителствата в държавите им, често са посочвали, че ограниченията върху дейността им в ЕС
вредят на единния пазар и представляват протекционизъм. В същото време подкрепящите Пакет
Мобилност искат да наложат нови ограничения,
маскирани като „необходими правила, осигуряващи равни условия на конкуренция“.
Изпълнителният директор на френската FNTR
Флоранс Бертло казва, че новите изисквания създават по-добри условия на труд за шофьорите на
камиони. Ерик Йостергард, директор на Датската
асоциация за автомобилен транспорт (DTL), смята, че проучванията ясно потвърждават проблема с компаниите пощенски кутии и със шофьорите номади. Проф. Дирк Енгелхард, изпълнителен
директор на германската BGL, допълва:
„В рамките на осем седмици, преди да се върне у дома, в държавата, в която е установен, един
камион може да измине лесно до 22 000 км и да
обслужва всяка дестинация в ЕС в рамките на двупосочно пътуване от ЕС. Ако източноевропейските компании оперират почти изключително в Западна Европа, то те са компании пощенски кутии,
което е неприемливо на пазара на автомобилни
превози.“
Акциите в Германия придобиха почти трагикомичен характер, след като местните превозвачи протестираха срещу чуждестранните си конкуренти дори с траурни мотиви, символизиращи
смъртта на бранша заради външната намеса.
Но дори самите западняци не са единни в становището си и тълкуват Пакета Мобилност според
регионалните и националните си интереси. Лидия
Питерс, министърът по мобилността в белгийския
район Фландрия, неотдавна заяви, че ще подгот-
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ви правен иск срещу новите правила за каботаж в ЕС.
В изявление Питерс определи новите
разпоредби като „вредни“ за фламандския
и белгийския сектор за автомобилен транспорт. Министърът добави, че ще направи
всичко възможно, за да промени правилата:
„Тук е заложено качеството на живот и
бъдещето на нашите транспортни компании. Искам да направя всичко възможно, за
да гарантирам, че новите европейски правила за каботаж ще бъдат преработени.“
Въпросът, който белгийците оспорват, е
въвеждането на така наречения „период на
охлаждане“. По време на този период, който
се прилага след 3 каботажни операции, превозвачите нямат право да извършват нови
каботажи в продължение на четири дни в
държавата членка, в която се намират.
„Това ново правило ограничава достъпа
ни до важни пазари в съседните ни държави,
особено във Франция. То може да подкопае
модела на приходите на белгийските и фламандските транспортни компании и затова изобщо не мога да го одобря. Международната дейност на нашия транспортен сектор е съсредоточена в съседните ни страни. Това правило е особено неблагоприятно за много по-малки играчи, действащи на
френския и германския пазар. Ограничаването на възможностите за каботаж се дължи на протекционистичните съображения
на редица големи държави, които се опитват да премахнат конкуренцията, която изпитват, включително от нашите фламандски

транспортни компании“, заключи министърът.
Въпреки че Питерс изтъква редица положителни елементи по отношение условията
за работа на шофьорите на камиони и условията за командироване в Пакет Мобилност
на ЕС, тя подчертава, че въпросът с правилата за каботаж е толкова тежък, че се налага да се предприемат правни действия.
В резултат Белгия се присъедини към иска
на Малта в Съда на Европейския съюз, за да
промени неудобния регламент.
Преди броени дни, по време на годишното си заседание, Комитетът за управление на Европейската транспортна федерация (ETF) изрази, изненадващо или не, „възмущение“ от непрекъснатите опити за атака на Пакет Мобилност. Според федерацията Пакетът е „балансиран компромис“, чиито разпоредби ще създадат по-справедлив
транспортен пазар за компании, работници,
европейски държави и граждани.
Комитетът за управление на ETF разглежда 15-те съдебни дела в Европейския
съд срещу Пакета, заведени от седем държави (включително България), като „опити
да поставят под съмнение новите правила и
да изкривят или дори да унищожат компромиса и Пакета Мобилност като такъв“.
Организацията „съветва“ 7-те европейски държави да преразгледат своята позиция и да оттеглят съдебните си искове.
Комитетът за управление на ETF призовава всички правителства и политици на ЕС,
които са работили за постигане на „балан-

сиран компромис“ за Пакет Мобилност, да
подкрепят категорично новите европейски
правила.
„Въпреки различните подходи и нива на
удовлетвореност от Пакет Мобилност не е
време да поставяме под въпрос новите правила. Време е всички да работим конструктивно и да участваме в процеса, за да го накараме да проработи. Време е да имате истински честен транспорт! И лоялна конкуренция, базирана на лоялни бизнес модели. В съвременна Европа със съвременен
транспортен бизнес и модерни работни
места за европейски транспортни шофьори“, каза президентът на ETF Франк Морелс.
Все пак ETF подчертава, че Пакетът би
могъл да бъде по-добър, ако транспортните
работници бяха участвали в създаването му.
„Това беше деликатен и труден компромис, постигнат в дълъг и напрегнат процес.
Вярно е, че с Пакета никой не може да маркира всички полета в списъка си с желания.
Но така стоят нещата, ако искаме правила,
обхващащи цяла Европа, ако искаме директни отговори на социални и пазарни проблеми. Силата на Пакета е именно в това –
той затваря всички врати за социален дъмпинг и нелоялна конкуренция в автомобилния транспорт. За синдикатите изпълнението на тези мерки отнема твърде много време. Към това трябва да насочим цялата си
енергия: да засилим прилагането, вместо
да прекарваме мъчителни моменти по коридорите на Съда на ЕС “, заяви Ян Виладсен, вицепрезидент на ETF. K
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Британските превозвачи и
спедитори очакват brexit катастрофа
John Shirley се занимава с транспорт и спедиция повече от 25 години.
През това време компанията е преодоляла безброй логистични
предизвикателства, включително доставките на пратки в помощ на
Балканите по време на югославските войни от средата на 90-те години

Б

изнесът на John все още транспортира стоки към и от Балканите. Но опитният спедитор
напоследък е един от мнозината експерти,
които алармират за препятствията и проблемите
в бранша, създадени от Brexit.
Собственикът Шърли беше привърженик на
оставането на Обединеното кралство в ЕС и не е
променил мнението си след случилото се на 1 януари 2021 година. Той признава, че е изненадан от
лекотата, с която документите му за внос на стоки минават засега.
„В момента системата работи така, че имате две седмици, за да оправите документите си
за внос. Камионът преминава границата, ние го
прихващаме и след това пратката се обработва от
HMRC в рамките на две седмици. Малко съм изненадан, че до момента не сме имали оплаквания, откази или отхвърлени записи. От офиса си
правим повечето от тези записи чрез митнически
професионалисти и никой от тях не получава отказ, което е невероятно. Или го правят умишлено,
за да предотвратят недостиг на стоки, или просто
са брилянтни“, казва Шърли.
От друга страна обаче, се наблюдават проблеми с износа. Много камиони излизат от Великобритания празни, защото са задължени да минат през митници веднага. Експертът очаква след
влизането в сила на мерките същото да се случи и
с вноса. Особено трудни ще бъдат вносът и износът на животни и месо, защото освен задължителните ветеринарни прегледи ще влязат в употреба
и 125 различни здравни сертификата.
Джон Шърли е убеден, че отлагането с 6 месеца на митническите и ветеринарни проверки няма
да помогне много, като се има предвид недостигът на умения и времето, необходимо за обучение на нови служители. Според експерта отнема ни най-малко две години да бъде обучен един
митнически служител на основите в професията
и още пет години, за да може той да заработи самостоятелно.
Мога да ви дам скорошен случай – имаме редовен вносител от Италия и трябваше да направим
митническо въвеждане за тях. Те внасят от две десетилетия, затова процедурата следва да е лесна.
Извършихме въвеждането, но то беше доста специфично и ни поискаха променени документи, за
да отговарят на тяхната високотехнологична система. Но документите просто се изпариха в системата. Така че можете да правите някои неща, но
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когато опрем до високо ниво на сложност за клиентите, системата не работи, споделя Шърли.
Неотдавна пристанищните здравни служители са били на среща с Британската международна асоциация по товарни превози. Те са изразили
опасенията си как ще се справят с всички тези камиони. Единият казус е с работното им време – от
понеделник до петък, между 9 и 17 часа. В случая
остава неизяснен казусът с около 5000 камиони,
които минават в събота или неделя. А около половината камиони, идващи във Великобритания
от континенталната Европа, транспортират бързо
развалящи се храни.
Въпросът е откъде ще се намерят всички тези
пристанищни здравни служители и колко време е
необходимо да се обучават новите?
Ако частите не преминават, компонентите не
преминават или суровините не преминават към
производствените линии, тогава британските заводи просто ще спрат.
„Редовно работим с Renold Gears и когато закъснеем с пратката, те са много засегнати, защото не могат да произведат предавките си. Правителството ни, изглежда, не се интересува от това,
което е невероятно. Какво може да мотивира правителство да унищожи тотално собствената си
икономика?“, пита Шърли.
Някои британски превозвачи изразиха увереност, че ще се справят добре с Брекзит и могат да
получат по-добри цени, отколкото преди.
Това може и да е така, но секторът на товарните пътни превози в Обединеното кралство е твърде малък, за да поеме цялата работа, а големите европейски превозвачи все по-често отказват
да транспортират товари към и от Обединеното
кралство. Данните сочат, че от 13 500 камиона на
ден, преминаващи през Източен Кент, почти всички от тях са от континентална Европа.
Шърли посочва, че превозвачът има текущи
разходи – пътни такси, лизингови разходи, които
трябва да се плащат ежемесечно, за да не се спре
дейността. Но основната грижа и разходи са за
шофьорите. Ако им се плаща на километър, което
е валидно за около 60% от континенталните шофьори, те просто ще напуснат работа и ще отидат
да работят при някой, който може да им дава товари в рамките на ЕС и да им осигурява достатъчно километри.
Сериозен превозвач от Балтийския регион
обаче е спрял тази схема на плащане за шофьор-
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ите, влизащи и излизащи от Обединеното кралство. Компанията вече наема своите шофьори на
месечна база с ниска заплата. Така че за шофьорите няма значение дали са заседнали в задръстване на границата или не, или са забавени в точката на разтоварване.
Статутът на държава в ЕС може да доведе до
значителни промени в маршрутите, по които преминават превозвачите. Например хърватските
превозвачи веднага са се насочили към единния
пазар след присъединяването на страната към
ЕС, което пък е затруднило намирането на камиони за Босна. Преди Хърватия да влезе в ЕС, често са взимани товари от хърватски камион например по трасето от Манчестър до Сараево. Но сега
те вече не се интересуват от подобен курс, защото
нямат разрешителни за трета държава и не биха
рискували шофьорът им да ни напусне, защото е
закъсал на митниците при влизане в Босна.
Въпреки че има изцяло песимистичен възглед
за Брекзит, Шърли казва, че процесът има и положителна страна – той е сигурен, че никоя друга държава от ЕС няма да последва стъпките на
Обединеното кралство: „Участвах в панел на UCL
Fintech Society, посветен на Brexit. Попитаха ни
дали има нещо положително в този процес. Да,
казах, ще бъде толкова колосално бедствие, че
никоя друга държава никога няма да си помисли
да направи същото. Няма да има Italexit или Grexit.
Великобритания изостава и с инфраструктурата. Стана ясно, че големият паркинг за камиони,
който се изгражда близо до село Густън в Кент,

няма да бъде готов поне до януари 2022 година.
Според актуализация на Комитета по околна
среда и транспорт на окръг Кент, публикувана миналата седмица, „планираната работа [на граничния пункт на Белите скали] трябва да бъде изпълнена до началото на 2022 г.“. Окончателният проект на съоръжението тепърва ще бъде публикуван, а специалната заповед, разрешаваща планирането и изпълнението му, все още не е подписана от министъра.
Паркингът за камиони, официално наречен
вътрешно гранично съоръжение Бели скали, се
намира до магистрала А2 в Кент, близо до селата Густън и Уитфийлд. Площта му е приблизително 37,6 хектара и той ще може да побере 1200 камиона. Той трябваше да бъде готов до юли тази година, когато във Великобритания трябваше да бъдат въведени митнически и ветеринарни проверки след Brexit. Въвеждането на този контрол обаче се отлага с 6 месеца.
Министерството на транспорта заяви, че решението за отлагане въвеждането на проверките е причина за промяната в графика за пускането на крайграничния пункт Белите скали. Критиците обаче ще твърдят, че по-скоро последното
е довело до първото. В същото време и жители в
Густън протестираха срещу изграждането на паркинга за камиони с аргумента, че има други места,
които биха били по-подходящи за съоръжението.
Въпреки това работата по него продължава и изглежда паркингът за камиони ще бъде изграден
въпреки всичко. K
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Над 96 процента от новите
камиони в ЕС са дизелови

Според типовете използвано гориво от новите камиони статистиката на ACEA (Асоциация на
европейските автомобилни производители) сочи, че на дизел са 96,4%, електрически са 0,5%, а
тези с алтернативни горива имат 2,9% пазарен дял през 2020 г.

П

рез 2020 г. дизеловите камиони продължават да доминират в регистрациите на нови превозни средства в
ЕС с пазарен дял с 96,4%, докато бензиновите са едва 0,1%. Превозните средства с
електрическо задвижване (ECV) представляват 0,5% от всички нови камиони, регистрирани в Европейския съюз. Комплексно всички превозни средства с алтернативно задвижване (APV) имат пазарен дял
от 3,5% през 2020 г.

Дизелови и бензинови
камиони
Като цяло през 2020 г. регистрациите на нови дизелови камиони в Европейския съюз са паднали с 25,5% до 226 150
броя, като търсенето е отслабено най-вече от въздействието на пандемията от
COVID-19. С изключение на Гърция, всички
пазари на ЕС отбелязват двуцифрен спад в
продажбите на дизелови камиони през миналата година, включително четирите основни. В Германия отчитат -25,3%, Франаприл 2021

ция е със -24,7%, в Испания намалението
е с 21,4%, а в Италия с – 13,0%. Пазарният дял на дизела е 96,4% в целия ЕС спрямо 97,5% през 2019 г.
В същото време през 2020 г. в Евросъюза са регистрирани само 210 бензинови
камиона, 95% от които са продадени в три
държави – Германия, Финландия и Белгия.

Превозни средства с
алтернативно задвижване
(APV)
Регистрациите на нови товарни превозни средства с електрическо задвижване
(ECV) в Европейския съюз са се увеличили с 42,1% от 745 камиона през 2019 г. до
1059 през 2020 г. Това води до пазарен дял
от 0,5% на този сегмент. Над 90% от всички
регистрирани в региона електрически камиони са продадени само на три пазара –
Германия – 852 броя, Румъния – 76 броя, и
Нидерландия – 41 броя. За сметка на това в
12 държави от ЕС през миналата година не

е бил продаден нито един камион с електрическо зареждане.
През 2020 г. търсенето в ЕС на хибридни
камиони се е увеличило с 31,5%, въпреки
че това е главно в резултат на ниската база
за сравнение от предходната година. С 351
броя, регистрирани през миналата година,
хибридните електрически превозни средства (HEV) все още представляват едва
0,1% от всички средни и тежки автомобили
за работа, продавани в Европейския съюз.
Превозните средства с алтернативно
гориво, 99% от които работят на природен
газ, представляват огромното мнозинство
от камионите с алтернативно задвижване,
регистрирани през миналата година. Търсенето им се е увеличило с 5,8% до 6861
единици, като пазарният дял е скочил от
2,1% през 2019 г. до 2,9% през 2020 г. Това
се дължи най-вече на рязкото повишение
на продажби на камиони, задвижвани на
природен газ в Германия. В момента Бундесрепубликата е най-големият пазар в ЕС
за този тип превозни средства.
В статистиката на АСЕА липсват данни
за България, Малта и Литва. K
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Най-скъпите тол пътища в Европа

Независимо дали планирате лятно пътуване из Европа, или искате да шофирате до следващата си
дестинация за ваканция, замяната на претъпканите летища с открития път е чудесна възможност да
научите повече за страните, които посещавате

В

ъпреки това, когато планирате да шофирате в чужбина, има много допълнителни
разходи, които трябва да вземете предвид. Например бензинът, пътуването с ферибот и нощувката са едни от най-очевидните, но
може би не сте калкулирали разходите за пътни
такси по маршрута си?
Northgate анализира 44 държави, разглеждайки пътните им такси по магистрали, мостове и тунели, за да открие най-скъпите маршрути в Европа.
Оказва се, че Франция има най-скъпите пътни такси в Европа със средна стойност 61,77
евро. Големият тунел „Сан Бернар“, свързващ Италия и Швейцария, е най-скъпият тунел – 26,84 евро. 7,56 евро трябва да извадят
от джоба си шофьорите, за да преминат моста
Storebælt в Дания. Интересното е, че една четвърт от европейските държави, включително
Финландия, Естония и Монако, изобщо нямат
пътни такси.
Общите разходи за шофьори на тежкотоварни автомобили за плащане на тол на магистралата Марсилия във Франция са 358 евро. Анализът разкрива, че във Франция се намира найскъпият път с такси – шофьорите, пътуващи от
Париж до Марсилия (по A6/A7), трябва да платят
61, 67 евро в едната посока, което означава, че с
връщането туристите ще извадят над 120 евро.
Италианският маршрут от Милано до Неапол
се оказва вторият най-скъп, струвайки 59,59
евро в едната посока, а Бода – Осло в Норвегия се класира на трето място, струвайки 53,05
евро на водачите.
Изненадващо, макар да е известен с това, че
е скъп, платеният път M6 в Обединеното кралство се класира едва на 15-о място, като шофьорите трябва да платят 7,75 паунда за пътуването си.
Северна Македония предлага на шофьорите най-евтиния вариант, когато става въпрос

за пътни такси. 37-километровият маршрут от
Петровец до Велес струва само 1,25 евро.
Пътуващите, които искат да опознаят Норвегия и Швеция, ще са доволни да разберат, че
мостът Свинесундсброн, свързващ двете страни, струва само 2 евро за преминаване.
Тунелът Созина в Черна гора и пристанищният тунел Дъблин в Ирландия са най-евтините тунели, струвайки на шофьорите 2,61 и 3 евро.
Пътните такси съставляват 7% от общите
транспортни разходи в Западна Европа. Затова
е интересно и да се види колко плащат превозвачите с тежкотоварни превозни средства, за да
пътуват из цяла Европа?
Маршрутът A6:A7 Париж – Марсилия може да
струва скъпо за почиващите, но е още по-скъп
за шофьорите на тежкотоварни камиони. Еднопосочното пътуване струва 358,75 евро.
Големият тунел „Сан Бернар“ е вторият найскъп маршрут за шофьори на тежкотоварни автомобили, струвайки на бизнеса 161,23 евро на
пътуване. Маршрутът от Бодо до Осло в Норвегия е третият най-скъп за шофьори на камиони
със стойност 137,24 евро, или с над 150% повече от същия маршрут за семеен автомобил.
В топ 10 на най-скъпите пътища влизат още
Евзони – Атина (Гърция) с цена 86,50 евро, Милано – Неапол – 81,08 евро, Белград – Димитровград (Гърция) – 77,69 евро, Загреб – Чарапина (Хърватия) 73,17 евро, Билбао – Сарагоса
(Испания) – 62,87 евро, магистрала А25 в Португалия – 28,46 евро, и магистрала А1 в Албания
с 23,49 евро такса.
За сравнение шофирането от Петровец до
Велес в Северна Македония ще струва на шофьорите само 3,72 евро, което е най-евтиният
от анализираните маршрути. Тунелът на пристанището в Дъблин в Ирландия и тунелът Вадлахейтаргонг в Исландия също са сред най-евтините маршрути, като и двата струват под 10 евро
за използване от шофьори на камиони. K
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Композитни материали
атакуват позициите на
металите

Нови класове полифталамиди (PPA) с армировка от въглеродни влакна
осигуряват подходящи механични свойства и претендират да заемат
мястото на алуминия и магнезия. BASF допълни гамата Ultramid®
Advanced с марки, подсилени с въглеродни нишки, и степен на запълване
20, 30 и 40 на сто, удачни за използване в производствата на автомобили,
потребителска електроника и натоварено промишлено оборудване
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ТЕХНОЛОГИИ » КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ АТАКУВАТ ПОЗИЦИИТЕ НА МЕТАЛИТЕ
Предимства на новите PPA
)) От

тях се създават изключително леки части
– 25 до 30 на сто по-леки от произвежданите
традиционно от метал;
)) Могат да заменят без никакъв риск алуминия
и магнезия – без загуба на твърдост и якост;
)) Електропроводими са.
Други характеристики на новите класове, които ги правят уникални сред подсилените с въглеродни влакна PPA, налични вече на пазара:
)) висока стабилност на размерите поради ниската степен на поемане на влага;
)) отлична устойчивост на химикали и хидролиза;
)) висока якост и модули (специфични характеристики, определящи поведението на материалите при натоварване).
Новите класове материали, подсилени с въглеродни нишки (CF), могат да се използват за
производство на части от структурата на автомобила – за каросерията, шасито и за задвижването, за помпи, вентилатори, зъбни колела и компресори в промишлени приложения, както и за
стабилни и свръхлеки компоненти в потребителската електроника. С това предложение портфолиото на BASF включва вече над 50 класа, предлагани на пазара.
Механичните характеристики на новите класове полифталамиди, подсилени с въглеродни
влакна, могат да бъдат предварително настроени чрез избора и съдържанието на въглеродни влакна, както и от технологията на добавките.
Ultramid® Advanced N3HC8 с 40% пълнеж от въглеродни влакна показва по-добра якост и модули при 80 °C от магнезия или алуминия. Новите
PPA с въглеродни влакна се сочат като идеален
заместител на метали, и то не само от гледна точка на свойствата на материала. Напоследък проблеми с безопасността при производителите на
магнезий в различни страни създават проблеми
с доставките. А производството на части от магнезий или алуминий изисква и последващи обработки, които увеличават общите разходи.
Симулационният софтуер BASF Ultrasim®
дава възможност за правилно моделиране на
поведението на детайлите и за оптимизиране на геометрията на матрицата. Така новите
Ultramid® Advanced CF могат да допринесат за
функционално интегриране и намаляване на теглото в различни индустрии:
)) автомобили с електрическо задвижване, в т.ч.
и с горивни клетки, могат да бъдат допълнително олекотени чрез намаляване на теглото
на носещите конструкции или задвижването;
)) леките тънки прецизни конструкции в потребителската електроника ще се възползват от
високата твърдост и здравина, отличната стабилност на размерите, както и от изключително ниското тегло и добрата обработваемост на
новите PPA материали;
)) лесно може да бъде произведено и силно натоварено индустриално оборудване за дълготрайна експлоатация (напр. помпи и компресори) – предпоставки за това са добрата стабилност на размерите и високата устойчивост
на химикали, топлина и абразия на новите класове CF.
Полифталамидните съединения, подсилени с
въглеродни влакна, са по-леки и с по-висока якост на опън от полиамидите (РА), подсилени със
стъклени влакна и подобно армиране. Класове-

те PPA, подсилени с 20% (тегловни) въглеродни
влакна, са с около 20% по-леки от PA6 или PA66,
напълнени с 50% стъклени влакна. Ultramid®
Advanced, подсилен с 20% въглеродни влакна,
има по-добра или поне равностойна якост на
опън от полиамид, подсилен със стъклени влакна, напълнен с 50%, а е и с по-добра обработваемост. Ultramid® Advanced N3HC8 напр. е много
стабилен след стареене при високи температури: той запазва близо 100% от якостта си на опън
след топлинно стареене при 120 °C в продължение на 5000 часа или при 150 °C в продължение
на 3000 часа.
Портфолиото от полифталамиди на BASF
се основава на четири полимера: Ultramid®
Advanced N (PA9T), Ultramid® Advanced T1000
(PA6T/6I), Ultramid® Advanced T2000 (PA6T/66) и
познатия Ultramid® T KR (PA6T/6). Отваря се вратата към следващо поколение леки високоефективни пластмасови компоненти в различни сектори, включително автомобилостроене, електроника и електрически устройства, машиностроене и потребителски стоки. Симулационният софтуер Ultrasim® и богатият опит в разработването на приложения подкрепят внедряването
на гамата PPA в световен мащаб. Портфолиото
включва над 50 смеси за шприцване и екструдиране, продукти със или без забавители на горенето. Съединенията се предлагат в различни
цветове, с армировка от къси или от дълги стъклени нишки или от въглеродни влакна и с различни топлинни стабилизатори.

За всеки влак си има пътници
BASF не посочва каква е стойността на детайли от РРА спрямо аналогични детайли от алуминиеви и магнезиеви сплави. Алуминият повече от
60 години си пробива път в автомобилната промишленост, технологиите за производство на
различни детайли са усъвършенствани и с висока производителност. Ценно качество на леките
сплави на база на Al и Mg, е че подлежат на рециклиране – нещо, което е значително по-сложно при композитите, армирани с нишки.
Стремежът за олекотяване на превозните
средства работи в полза на PPA, но евентуалният
им успех, поне в автомобилостроенето, зависи
от множество фактори. Устойчивостта на високи
температури, но не и на динамични силови натоварвания, ги определя като подходящи за определен кръг приложения в превозните средства И
сега в комерсиалните превозни средства и машините за работа има немалко детайли (капаци,
детайли от брони и др.) от армирани композити,
а новите превозни средства се проектират за все
по-къси срокове на експлоатация... K
инж. Радослав ГЕШОВ

BASF дава турбо тласък на
своите PPA материали
април 2021
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Техниката в ETRC се
развива с малки стъпки

Участниците в ETRC и шампионатите на отделните страни – основно Великобритания, Франция,
също и Нидерландия – не са малобройни, но в последното десетилетие все по-рядко виждаме да се
конкурират истински новости, а мнозина участници са с морално остарели камиони MAN. Влизането
на IVECO в надпреварите се ограничи до няколко състезателни камиона за пилоти от Топ 10

С

лед оттеглянето на Renault Trucks MKR се
преориентира към разработване и подготовка на машини само за състезания тип
Dakar. Останаха два центъра, които правят посериозни нови разработки. И за никого не е изненада, че единият е Hahn Racing, а другият е
Buggyra Racing. Между техните предимства са
професионална организация, високо технически ниво и много богат опит, който се пренася и
развива във времето.
„Buggyra DV50 е много добър камион, но може
да се усъвършенства“, твърди главният дизайнер Давид Вржецки. Buggyra продължава своята
традиция от последните няколко години и след
много успешно представяне на Dakar екипът се
върна към състезателни писти, ръководен от
Вржецки.
Двукратният европейски шампион на писта
с камиони и най-бърз пилот на камиони в света добави още един триумф на Dakar, като стана първият в историята конструктор, който създава печеливши превозни средства за европейското първенство и за Рали Дакар. Давид, скромен както обикновено, не пропуска да изтъкне,
че похвалите, отправяни към него по този повод,
всъщност се отнасят и за колегите му от екипа
Адам и Йозеф, които са си свършили работата
както трябва.
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„Също така в случая с Can-Am DV21, който
участва в Dakar 2021, ставаше дума най-вече за
малки корекции на вече блестящ автомобил.“ И
добавя, че няма търпение да се върне на състезателни писти, но с малко по-малко пясък.
Главният дизайнер посочва още, че сезон
2021 всъщност е започнал още през 2020 година.
„През есента проведохме тестове в Nogaro, където имаме невероятни съоръжения и гаражи. И
оставихме там един камион, за да може Тео Калве, който живее недалеч, също да тества.“
През 2020 година титлата на европейското
първенство не беше присъдена, тъй като се поведоха едва 2 кръга. Според Давид всяко лошо
нещо има и положителна страна. „Адам Лацко, Тео Калве и Алия Колоч получиха толкова много данни в Most, Nogaro, Zolder, Jarama и
Hungaroring. Освен това младите ни пилоти придобиха опит и увереност. Преди дори да започнем работа по автомобилите, вече знаем, че
Buggyra DV50 вече е много добра състезателна
машина, но това не значи, че не е възможно да се
усъвършенства“, заключава Давид.

T Sport Bernau
По-малко подредени са нещата в T Sport
Bernau – отбора, на който разчита испанският

СПОРТ » ТЕХНИКАТА В ETRC СЕ РАЗВИВА С МАЛКИ СТЪПКИ
ас и трикратен шампион Антонио Албасете, който продължава да се състезава с MAN. За новосформирания британски отбор T Sport Bernau
миналогодишният сезон започна неудачно, при
откриването на сезона в Мост се проявиха някои проблеми в съвсем новия камион на испанския ветеран. Според австрийката Мелани Дерфлингер, която се грижи за управлението и маркетинга на отбора, по новия състезателен камион е имало много упорита работа и ред дребни
проблеми, но всички са запазили духа си, продължили са да се борят и са постигнали наистина
добър напредък. „Пораснахме добре като екип“,
заключава Мелани.
Новият камион на Албасете е създаден от нулата от партньора на Дерфлингер – Тим Фрост,
технически мениджър и главен механик в състезанията. От 15-годишен Тим е по състезания с
камиони и работи като състезателен механик за
Oliver Racing със Стюарт Оливър в британското и
европейско пистово първенство.
През 2011 г., когато Оливър подписва договор за пилот с отбора Allgäuer, базиран в Австрия, Тим за първи път започва да работи като
щатен състезателен механик. Тогава се среща и
с Мелани, която по онова време работи за отбора. След сезона отборът е продаден. И тъй като
двамата искат да продължат да работят в състезания с камиони, започват да работят в Hahn
Racing. Когато Тим работи заедно със Стефан
Хоненс върху камиона на Йохен Хан, научава и
как се изгражда състезателен камион.
След престоя си в Lion Truck Racing през 2014
г. двойката най-сетне осъществява целта си: основава отбор за състезания с камиони и открива собствена работилница за моторни спортове
– Unit 8 Motorsport Systems в родния град на Тим
в Англия.
Докато бавно изграждат собствен екип, подкрепят Рене Райнерт и Щефи Халм във FIA ETRC,
както и някои отбори в британския шампионат/
British Truck Racing Championship. Тим и щатният механик Том Екърсли, който започва работа при тях малко след откриването на работилницата, възстановяват изцяло и помагат за изграждането на няколко състезателни камиона
за Оли Джейнс, Джейми Андерсън, Джон Нюел и
Рей Колман.
Когато в края на 2019 година се появява възможността да обединят усилията си с Луц Бернау и Еги Бартман, не се съмняват – това е правилният ход. „Луц и Еги се приближиха до нас с
Тим и попитаха дали сме заинтересувани да поемем някои от техните отговорности. Тогава решихме да обединим двата отбора – за да можем
да бъдем още по-силни и по-конкурентоспособни като малък, целенасочен и добре организиран
екип, подкрепен от страхотни партньори“, обяснява Мелани.
Екипът работи денонощно, за да подготви новия камион за тестване и за сезона. „От началото до края отнема около 3–4 месеца (по 12–14
часа работа, 6–7 дни в седмицата), в зависимост
от това на кое ниво изграждате камион. Инвестираме много часове в нова конструкция“, каза
Тим. „Със сигурност беше голяма задача да се
заемем с изграждането на състезателен камион
от нулата само за няколко месеца и ние се нагърбихме с тази задача. Заради коледните празници
бе предизвикателство да вземем навреме всички части, от които се нуждаем, и да не пропус-

нем на резервираме боядисване и прахово покритие на кабината и шасито. Възползвахме се
от добрите връзки и от знанието кое откъде да
вземем.“
Екипът успява да тества камиона в Ногаро
през юли. За да помогне при настройките, в кабината е Антонио Албасете. Когато сезонът найнакрая стартира в края на август в Мост, нещата не се развиват по план за отбора: Албасете се
бори с начина, по който е създадена въздушната
система за спирачките, което значително влияе
върху представянето му.
Екипът работи усилено върху настройването
на спирачките и други по-малки промени, за да
адаптира новия състезателен камион към стила на пилотиране на испанеца. До края на сезона испанският шампион бе достатъчно конкурентен, за да се справи с подиума.
„2020 година донесе предизвикателства, но
като екип сме наистина доволни от напредъка
и развитието, което постигнахме през сезона“,
твърди Мелани. „Не само изградихме съвсем
нов състезателен камион, но и дадохме нов облик на нашия отбор. Останахме заедно и страстта към това, което правим, излезе наяве. Вярваме, че сме в отлична позиция за успешен ETRC
сезон 2021 заедно с Антонио Албасете!“ K

Екипът на T Sport Bernau
работи денонощно, за да
подготви новия камион за
тестване и за сезона

инж. Радослав ГЕШОВ
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Karsan Autonoumus
Atak Electric влиза в
серийно производство

Автономният градски автобус оперира изцяло без участието на водач
Автобус от ниво на автономност 4 представи турският производител
Karsan. Autonoumus Atak Electric е напълно електрически автобус,
който може да се движи и да изпълнява регулярни операции в градския
транспорт без намесата на водач

И

новативният автобус бе представен със
специално събитие в завода на производителя в Бурса, предавано на живо по интернет.
Autonoumus Atak Electric e базиран на 8,3-метровия градски нископодов електрически модел
Atak Electric, който е конфигуриран за превоз на
52 пътници. Представеният преди по-малко от 2
години автобус, чиито продажби вече набират
скорост, е оборудван със силова линия от BMV и
може да измине до 300 км с едно зареждане на
батериите.
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Електродвигателят от серията TM4 е с максимална мощност 230 кВт и максимален въртящ момент 2400 Нм. Пакетът от 5 литиево-йонни батерии с номинално напрежение 360 В е с общ капацитет 220 кВтч. Времето за зараждане е 8 часа в
депото или 2,5 часа в режим на бързо зареждане.
Сега електрическият модел получава сериозно надграждане до четвърто ниво на автономно шофиране. Което означава, че той е напълно
способен да извършва операциите, за които е
предназначен, без зад волана да е нужно да има
шофьор.

АВТОБУСИ

Премиерата на Karsan Autonoumus Atak Electric

Създателите на автобуса отговориха на всички въпроси
Окан Баш, главен изпълнителен директор на
Karsan, обяви, че в компанията винаги са гледали на разработваните електрически автобуси като стъпка към самоуправляващите се превозни средства. И допълни, че с Autonoumus Atak
Electric компанията прави голяма крачка напред,
тъй като в Америка и Европа има автономни ванове с дължина до 5 метра, но все още няма пълноразмерни автобуси без шофьор. Иновативният Karsan Autonomous Atak Electric е предназначен точно за американските и европейските пазари.
Тестовете, симулациите на шофиране и валидирането на качеството при Autonomous Atak
Electric са завършени за една година и автобусът
вече е готов за серийно производство. При системите за автономност R&D екипът на Karsan е
работил в сътрудничество с базираната в Калифорния технологична компания ADASTEC.
Сложната конфигурация от сензори и датчици
комуникира с интернет, с околната среда, с останалите участници в движението и помежду си.
Това позволява на автономния автобус да тръгва,
ускорява, спира, завива, маневрира, да поддържа скорост и дистанция, да избягва препятствия,
без зад волана да седи водач. При това автономността не се влияе от осветеност, видимост, пътни и климатични условия, трафик…
Първият Autonoumus Atak Electric вече е поръчан от клиент в Румъния и трябва да бъде доставен до края на февруари. В момента върви

производството на втората поръчана бройка от
модела. От Karsan обявиха, че отсега занапред
всички електрически автобуси на марката ще са
подготвени за оборудване със системи за автономност. Производителят отчита, че навлизането на самоуправляващи се превозни средства в
градския трафик е необходимо и неизбежно, но
пред този процес все още стоят вече не толкова технологични, колкото законови и регулаторни препятствия.

Окан Баш, главен
изпълнителен директор
на Karsan, обяви, че в
компанията винаги са
гледали на електрическите
автобуси като стъпка към
самоуправляващите се
превозни средства

Окан Баш, CEO на Karsan
(вляво), и Али Уфук Пекер,
CEO на Adastec
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2020 година –
рекордна за Solaris

Полският производител достави 20 000-ия си автобус
Полският автобусен производител Solaris Bus and Coach отчита ръст в производството си през
кризисната 2020 г. с 5% спрямо предходната 2019 г. Данните бяха оповестени по време на
онлайн събитие, посветено на резултатите и близките планове на компанията

П

рез 2020 г. от заводите на Solaris Bus and
Coach край Познан са излезли 1560 нови
автобуса. Бройката им през 2029 г. е била
1487, докато през 2018 г. и през 2017 г. са били
произведени съответно 1226 и 1397 автобуса.
Произведените през 2020 г. автобуси са рекорд
в цялата 20-годишна история на компанията.
През миналата година автобуси Solaris са доставени в 19 държави. Най-големите сделки са
в Германия, Полша, Италия, Естония, Чехия, Израел, Швейцария и Испания. 2020 г. е рекордна
и за доставките в Германия, където са продадени 329 превозни средства, 40 на сто от които са
12-метрови и 18-метрови електрически градски
автобуси.
За 18-а поредна година Solaris е лидер при
градските нископодови автобуси в Полша с пазарен дял от 53%, докато през 2019 г. делът е бил
41%. 194 от доставените в Полша автобуси са
електрически. В момента в 27 града на Полша се
движат 320 елeктробуса Solaris, което прави 90%
от електрическите градски автобуси в страната.
Важно за компанията е, че 2020 г. е рекорд-
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на по отношение продажбите на автобуси с нулеви емисии. През 2018 г. 29 на сто от произведените от Solaris автобуси са били хибридни, електрически или тролейбуси. През 2029 г. делът им
вече е 40%, а през 2020 г. достига 44%. Посочва се, че това е част от дългосрочната стратегия
за електрическа мобилност на Solaris и на испанската CAF Group, която е собственик на полската
компания от 2018 г.
Така през 2020 г. Solaris е най-големият европейски производител на електрически автобуси
с пазарен дял от 20% в сегмента. Компанията е
доставила 457 електрически превозни средства
с дължина 12 и 18 м, което е почти 3 пъти повече от произведените през 2019 г. 162 броя Urbino
electric.
Най-големият контракт за електрически автобуси през 2020 г. е за 130 съчленени Solaris
Urbino electric за варшавския транспортен оператор Miejskie Zakłady Autobusowe. 90 Solaris Urbino
electric са доставени на ATM в Milan, a 106 елeктробуса са били за берлинската компания BVG.
През миналата година от завода в Болехово е

АВТОБУСИ
излязъл юбилейният 20 000-ен автобус от началото на производството през 1996 г. Това е един
от 130-те електрически автобуса, доставени на
MZA във Варшава.
Досега автобуси Solaris са доставяни в 32
държави и над 750 населени места. Във внушителната бройка 20 000 влизат над 1000 електрически автобуса, които се движат в 18 държави,
експлоатирани от близо 100 европейски превозвачи.
По-високият дял на иновативните електрически и хибридни технологии в обема на продажбите през 2020 г., както и засилените дейности на
компанията в областта на следпродажбеното обслужване и продажбите на резервни части, са се
отразили в значително увеличение на приходите на компанията. Миналата година те са над 725
милиона евро, което е ръст от 13,6% на годишна база, спрямо 638 милиона евро през 2019 г.
През 2020 г. са спечелени редица търгове за
доставка на електрически автобуси през 2021 г.
и по-нататък. Предстоят доставки на 50 съчленени електрически автобуса Urbino за оператора
MPK в Краков, 37 електробуса за оператор MPKПознан и 16 автобуса с нулеви емисии за румънския град Крайова. Solaris също е в списъка с
доставчици на общо 530 електрически автобуса
за германския оператор Hamburger Hochbahn.
През 2021 г. автобуси Solaris ще бъдат доставени и на оператори от Франция, Латвия, Нидерландия, Испания, Италия и Швейцария. Приносът на Solaris за развитието на електрическата мобилност беше оценен през 2020 г. от организаторите на Глобалният форум за електрическа мобилност. По време на събитието, събрало

представители на правителства, учени и световни лидери в индустрията, компанията е удостоена със званието Глобален лидер в електрическата мобилност 2020.
Solaris е европейски лидер в областта на електрическата мобилност и чрез дългосрочните инвестиции в разработката на водородни автобуси. Сега производителят предлага цялостно
портфолио от автобуси без емисии, отговарящи
на разнообразните нужди на превозвачите, пътниците и шофьорите.
Според пазарните прогнози сегментът на
градските автобуси на водород ще расте динамично в Европа през следващите 10 години.
Solaris вече спечели няколко значителни търгове за доставка на водородни автобуси през

Най-големият контракт за
електрически автобуси през
2020 г. е за 130 съчленени
Solaris Urbino electric за
Варшава
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1–В
 одородният Solaris
Urbino 12
2–Н
 ад 1000
електрически
автобуса Solaris се
движат в 18 държави,
експлоатирани от
близо 100 европейски
превозвачи
3–В
 портфолиото влиза и
тролейбусът Trolino
4–З
 аради пандемията от
COVID-19 Solaris вече
прилага в автобусите
си редица технологии
за защита на водача и
пътниците
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2020 г. – за оператори в Германия, Нидерландия,
Италия и Швеция.
И през пандемичната 2020 г. Solaris представи нови продукти. Единият от тях е изцяло нов тип
електрически автобус с дължина 15 м. Електрическият Solaris Urbino 15 LE с нисък вход вече е
модел, който може да излезе от чертите на града и поставя началото на преминаването на междуградския транспорт към нулеви емисии. Триосният автобус е първият продукт в електрическата гама на Solaris, който покрива изискванията за
автобуси и от Клас-I и от Клас-II. Той може да работи и като градски автобус, и по междуградски
маршрути. Благодарение на високата енергийна
плътност на батериите Urbino 15 LE може да измине до няколкостотин километра с едно зареждане, при това в реални условия.
През юни 2021 г. предстои пускането на деветметровия Urbino 9 LE electric. Той ще се предлага само на задвижване с батерии и в момента се
тества в суровите условия на европейския север.
Друг чисто нов продукт, представен от Solaris
през миналата година, беше мек хибрид Urbino.
Първият хибриден автобус Urbino е представен
през 2006 г. Тогава Solaris е първият европейски
производител, който предлага серийно произведен автобус с хибридно (дизелово-електрическо) задвижване. Мекият хибрид обаче е ново решение, което позволява минимизиране на въздействието на градския транспорт върху околната среда и в същото време намалява разхода на
гориво. Задвижването при този модел включва
използване на технология за възстановяване на
енергията, генерирана по време на спиране. Резултатът е нива не емисии – по-ниски от нормите Евро-6 за стандартните дизелови двигатели.
Пускането на модела с меко хибридно задвижване допълни гамата от нискоемисионни автобуси

на Solaris, в която са Urbino hybrid и Urbino CNG.
Заради пандемията от COVID-19 Solaris вече
прилага в автобусите си редица технологии за
защита на водача и пътниците, като сензорно командване на отварянето и затварянето на вратите за пътниците, дезинфектатори с до 3000 дози
– прикрепени към дръжките в салона, безконтактна система за комуникация пътник-водач,
система за броене на пътниците, затворени кабини за шофьорите, като водачът може да разполага със самостоятелен вход и изход.
Сред новостите на 2020 г. заслужава да се отбележи и проектът, иницииран от компанията и
наречен Втори живот за батериите. Консорциум, състоящ се от Solaris и Impact Clean Power
Technology S.A., в сътрудничество с TAURON
Polska Energia, ще реализира проект Second Life
ESS. Целта е създаване на прототип на система
за съхранение на електрическа енергия, базирана на излезли от употреба автобусни батерии.
Ще се използват литиево-йонни модули, които вече не са оптимални параметри, когато става въпрос за захранване на превозни средства.
След интеграцията им в системи за съхранение
на енергия те ще получат втори живот. По този
начин се удължава жизненият цикъл на батериите, които не се изхвърлят, а се използват повторно. Система за съхранение, изградена от използвани батерии, може да бъде важен компонент на съвременната енергийна мрежа, съчетаваща производството на енергия от конвенционални и възобновяеми източници. Съвременните решения за съхранение на батерии допринасят за стабилността на мрежата, в която постоянно расте делът на възобновяемите енергийни
източници. Работата по разработване на прототипна система за съхранение на енергия трябва
да приключи през 2022 г.
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Силвър Стар с нови, по-добри условия
за употребяваните автомобили
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ачо Тачев, ръководител на бизнеса с употребявани автомобили в Силвър Стар Премиум Мобилити ЕАД, казва, че през 2020
година продажбите на употребяваните – товарни и леки, са се увеличили с 24 на сто. Силвър
Стар Премиум Мобилити ЕАД е оторизиран дилър за употребявани автомобили MercedesBenz Certified. Предлага доставка по поръчка
на употребявани автомобили от системата на
Mercedes-Benz и SMART с гарантирана сервизна история и проверено техническо състояние,
доказан пробег и включена удължена гаранция.
Самооценката в Силвър Стар е, че за разлика
от други големи играчи на пазара при тях няма
канибализиране на продажбите на нови автомобили. В Силвър Стар са спечелили нови клиенти за употребявани автомобили, които досега са
избирали автомобили от други марки.
Параметрите на част от предлаганите автомобили за работа (километри и състояние) могат да
се видят в офертите на фирмата онлайн. За текущата година в Силвър Стар Премиум Мобилити са си поставили за цел да предлагат и по-нови
машини – с по-малък пробег и с удължена гаранция. Очакват през настоящата и през 2022 година да бъдат върнати товарни автомобили от оперативен лизинг след изтичането на третата година, които при връщането трябва да бъдат в определено състояние и да съответстват на договорените параметри, включително пробег.

äÛÏÓ‚„‡‰

Без промяна в параметрите
на търсената техника
Сделките сочат, че не са настъпили съществени промени в това, което търсят клиентите.
Определящо остава търсенето на влекачи Actros
Евро-6 за международен транспорт със спецификация на стандартно изпълнение 4х2 и мощност около 450 к.с. (модел 1845), на възраст от
3 до 5 години, като върху избора влияе и цената. Предавателните кутии са автоматизирани
12-степенни PowerShift от новото поколение с
по-висок КПД. Предпочитани са влекачи с найголемите резервоари за гориво – над 1200 – 1300
л. Проявява се повече интерес към нискораменните влекачи за Mega полуремаркета. Преобладават употребяваните влекачи със система PPC
(Predictive Powertrain Control), която клиентите
търсят заради предимствата ѝ да помага в оптимизирането разхода на гориво и на управлението спрямо топографията на маршрутите. Те залагат и на системата за управление на автопарка
Fleet Board, с която следят разходите и начина на
експлоатация, предвиждат предстоящи сервизни обслужвания и т.н.
Разликата е, че и през 2020, и през 2021 година повече са станали предпазливите клиенти,
собственици на фирми за международен транспорт. Това са клиенти, които сега се ориентират

Генералният
дистрибутор на
Mercedes-Benz в
България Силвър
Стар разширява
предлагането и
продажбите на
употребявани товарни
и лекотоварни
автомобили. Ритейл
клоновете в Пловдив,
Бургас и Варна вече
разполагат с налични
автомобили на склад и
извършват продажби в
съответните региони.
Трите клона извършват
и услугите, които преди
това се изпълняваха
единствено в София:
огледи и изкупуване
на автомобили
от клиенти, които
желаят да купят нов
или употребяван
автомобил. От края
на 2020-а фирмата
вече има решение и
за удължена гаранция
на употребяваните
камиони и ванове
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ВТОРА УПОТРЕБА » СИЛВЪР СТАР С НОВИ, ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ...
за 5-годишен период (при машини на 36 месеца максимално възможната продължителност
на лизинга е 4 години и вноската е съответно
по-висока).
Много от лекотоварните автомобили, предлагани от Силвър Стар, са на година, максимум
две, с пробег от порядъка на 50 000 км, още със
заводската гаранция и в отлично състояние, като
нови. Това много съществено ги отличава от голямата бройка употребявани на пазара, които се
предлагат по други канали и са на по 7, 8, 10 години, с неясно състояние, криещо много рискове за клиента.

Произходът на употребяваните

Тачо Тачев, ръководител
на бизнеса с употребявани
автомобили в Силвър Стар
Премиум мобилити ЕАД
(отляво), и Румен Малинов,
мениджър продажби на
употребявани товарни
автомобили
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към употребявани, след като до преди година са
купували само нови автомобили в големи бройки. Вероятно се усещат по-сигурни, като сами
финансират автомобилите си, избирайки малко употребявани и по-изгодни като цена и в гарантирано добро състояние. По този начин търсенето на употребявани превозни средства се е
увеличило.
Напълно е изчезнало търсенето на малки,
18–19-местни автобуси, каквито използва туристическият бранш. За сметка на това се е увеличил интересът към 8–9-местните пътнически бусове (най-често за превоз на персонал), тъй като
не само са по-универсални, но и за управлението
им е достатъчна правоспособност категория В.
При вановете най-търсен е пътническият Vito
160 к.с. с дълга база и до 9 места (Tourer). В товарните ванове, идващи от Германия, почти винаги е отделено повече внимание на оборудването за водача – нещо, което у нас се цени при
покупката им като употребявани.
Специално при вановете Силвър Стар Премиум Мобилити се насочва към автомобили на възраст 18 – 24 месеца. Основанията за това са:
)) при тях разликата в цената спрямо новите е
доста благоприятна за клиентите;
)) тези автомобили могат да бъдат лизинговани

Каналите са два. Делът на върнатите от местен лизинг автомобили, които Силвър Стар предлага, е около 30 на сто. Останалите 70% от употребяваните автомобили за работа, които фирмата оферира, вкл. лекотоварните, постъпват от
системата на Daimler Truck AG за използвани камиони на Mercedes-Benz. Състоянието на всяка една машина, постъпваща от тази система, е
описано толкова точно и подробно, че във фирмата са категорични: „Там изненади няма – каквото пише, това е!“.
Лизинговите договори в Германия са със значително по-широк, но и равномерно разпределен обхват (от 12 месеца и до 100 000 км пробег,
през 24-месечни и т.н.). Това дава възможност на
Силвър Стар да оферира машини без аналог на
нашия пазар – в отлично състояние и на добра
цена. По-„възрастните“ автомобили – на около 5
години, са обикновено от местни лизинги, а тези
на около 24 месеца се предимно внос от Германия с безупречно качество.
Добавянето на гаранция и на остатъчната
стойност е засилило интереса към такива машини – увеличават се запитванията за повече бройки от тези употребявани автомобили. Една от
причините е, че за клиента е по-изгодно да вземе
двугодишен Mercedes-Benz Actros с високо ниво
на оборудване, с добър лизинг и с гаранция, отколкото да купи напълно нов автомобил от друга,
по-бюджетна марка. С този продукт Силвър Стар
Премиум Мобилити успяват да привлекат клиенти, които са били ориентирани към по-бюджетни марки: със същата вноска, която биха правили
за нов бюджетен влекач, получават двугодишен
Actros, вече от поколение 5, който за собственика е по-ефективно решение, а е и по-харесван от
шофьорите заради своите качества и удобства.
Към предимствата на този избор от Силвър
Стар изтъкват и собствената сервизна мрежа,
в която всичко е сертифицирано, персоналът е
обучен и се работи единствено с оригинални резервни части. Освен това Daimler Trucks стриктно
следи продажбите на сертифицирани употребявани товарни автомобили, така че качеството да
бъде едно и също от Германия до всяка точка, където има сертифицирани дилъри на употребявани автомобили от марката, да се използват първокласни масла, гуми и т.н.
Сервизният договор, който е за определен
период и пробег, предвижда през този период
автомобилът да се обслужва в оторизирани сервизи, което пък гарантира и наличието на пълна
сервизна история. Всички интервали, след които
автомобилът трябва да се обслужва, са предварително ясни на клиента. Това е масовата прак-
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тика в Германия, особено при флотите, затова и
при върнатите лизингови автомобили, взимани
от Силвър Стар оттам, няма пропуски в обслужването.

Гаранцията

Употребяваните машини
не са се променили за
година, но сега Силвър
Стар Премиум Мобилити
ги предлага при
по-изгодни условия

Във фирмата от края на 2020-а вече имат решение за удължената гаранция на камионите и
вановете. Условията за двата типа машини за работа са еднакви, като продължителността на гаранцията е 12 месеца. Ограничението за пробега е 130 000 километра за камионите и 50 000 километра за вановете.
Гаранцията покрива изцяло силовия тракт –
двигател, предавателна кутия, ретардер, главно
предаване с диференциал, също така системата за AdBlue и част от периферната система на
електрониката за нея. Филтърът за фините прахови частици/DPF не е включен, тъй като е обект
на обслужване, което се препоръчва при третата

смяна на маслото в ДВГ. При използване на системата Fleet Board със сервизните ѝ приложения
това може да бъде на пробег до 450 000 километра. При двигателите ОМ 471 (12,8 л) и ОМ 470
(10,7 л) телата са 2. Както и преди сме писали в
сп. КАМИОНИ, с връщане на старите сменянето
им излиза около 1000 евро. При Actros с ОМ 936
(7,7 л) патронът е един.
Гаранционен договор за употребяван влекач
се сключва при възраст до 5 години и пробег до
600 000 километра към момента на сключването. Гаранцията е 12 месеца и 130 000 км пробег
за Actros, т.е. покрива сумарен пробег до 730 000
км. Когато употребяваният автомобил е с удължена гаранция, обслужването му също трябва да се извършва само в официалните сервизи
от мрежата на Daimler, може и извън България.
За да удостовери това, клиентът трябва да пази
фактурата, издадена от съответния сервиз.

Финансиране
От т.г. освен с гаранция и привлекателността
на самата марка Силвър Стар Премиум Мобилити ЕАД привлича още клиенти за употребявани
товарни и лекотоварни и с по-изгодно финансиране. То предвижда висока остатъчна стойност
за употребяваните машини след определен период и пробег. Лизингът е външен, партньорски.
На практика това значи, че фирмата е склонна да
изкупи втори път, след 7 или 8 години, употребявания автомобил и няма притеснения в това отношение, тъй като знае, че продуктът е качествен
и ще може да бъде препродаден.
Ориентировъчните условия са годишен пробег до 150 хил. км за Actros, но всъщност са гъвкави, съобразени с индивидуалните условия, в
които работи конкретният клиент, така че може
да се направи лизингов план, при който и първоначалната, и лизинговата вноска да бъдат ниски.
В края на периода клиентът може да върне автомобила и да продължи, в зависимост от пазара
и възможностите си, било с нов, било с друг употребяван автомобил. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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