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РЕДАКЦИОННА

Познава ли се
денят от сутринта?
Ч

етири месеца от годината се извъртяха
и вече могат да се направят някои равносметки за ситуацията в транспортния сектор – както от гледна точка на производителите
и доставчиците на техника, така и от страна на
превозвачите.
Какво може да се очаква занапред, ако денят
се познава по сутринта?
Пандемията продължава и вече стана неотменима част от работното ежедневие на всички
– и с мерките, ограничаващи редица дейности, и с промененото търсене на редица стоки,
а от там и на цялата логистика, и с усложнените
пропускателни режими по граничните пунктове
в Европа. Мерките по границите се отразяват
пряко на транспорта и логистиката. Като прибавим към това и дежурните вече фактори Пакет Мобилност и Брекзит, е повече от ясно, че
двата бранша – жизненоважни за всяка икономика, от една страна, са затруднени в дейността си, но от друга – имат работа. Първото го
усещат най-вече международните шофьори –
с постоянно сменящите се изисквания на различните държави за ковидтестове, карантинни
периоди, изисквания за изолация и т.н. За второто споделят впечатленията си много от самите превозвачи.
На този фон, че браншът има работа, личи и
по регистрациите на нови камиони в България
за първото тримесечие на 2021 г. В класа над 12
тона те са 716 броя по данни от статистиката на
МВР. Това е със 100 камиона повече в сравнение
с първото тримесечие на 2020 г. и е на нивата на
новите регистрации за същия период на предпандемичните и като цяло нелоши за този биз-

нес 2017, 2018 и 2019 г. Дали става въпрос за раздвижване, предстои да разберем.
В света на автомобилите за работа продължава да е интересно. Новости, за които, както
обикновено, ви информираме, не липсват – въпреки необичайното време, в което живеем. Не
може да не ви направи впечатление, че огромна
част от тях са свързани с електрическа мобилност, алтернативни задвижвания, разработване
на инфраструктура от зарядни станции за ток и
водород, свързаност и автономни автомобили…
Като във всичко това са замесени сериозно и автомобилните производители, които, естествено, се стремят да са в крак с технологиите. Пак
по тази тема в броя ще откриете любопитен анализ на това колко ще струва електромобилността, която изглежда вече неизбежна, и какви ще са
ползите от нея.
А макар да сме в един от най-пролетните месеци – май, в броя ще ви направим свидетели на
атрактивен северен тест, който май се връзва с
необичайно студените март и април, които отминаха.
С български тест отбелязваме и премиерата
на два нови автобуса за наши пазар. И това не е
всичко, разбира се. Затова – отваряйте и четете.
И не забравяйте, че всичко интересно от света
на автомобилите за работа, случило се през последния месец, ще откриете не само в печатното
ни издание, но и в онлайн варианта на списанието. След абонамент той е достъпен по всяко време и навсякъде на адрес: https://www.transportpress.bg/, както и с приложението Bulgarian
Transport Press, което можете да свалите безплатно от App Store и Google Play. K

Лъчезар АПОСТОЛОВ

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

Нова доставка за Сарп Интермодал България

Сарп Интермодал БГ, един от международните клонове на турската компания Sarp Intermodal, за пореден път се довери на Renault Trucks.
Компанията получи първите 5 от договорените общо 25 нови влекача
Renault T480, Евро 6, оборудвани със средни кабини и с включени договори
за сервизно обслужване Performance.
Автопаркът на Сарп Интермодал БГ се състои от 47 употребявани камиона
Renault. Компанията има собствена база във Велс, Австрия. Основните ѝ дестинации са Турция – Австрия, Австрия – цяла Европа.
Въпреки пандемията от COVID-19 компанията поддържа темповете на растеж и върви уверено напред, като предвижда нови инвестиции през втората
половина на годината.
Сарп Интeрмодал България е една от най-бързо развиващите се фирми,
специализирала се в интермодален транспорт.

IVECO и Plus ще разработват
автономни камиони

IVECO, бранд на CNH Industrial N.V., подписа меморандум за разбирателство с Plus за съвместно разработване на автономни камиони.
Съгласно условията на необвързващия договор,
IVECO и Plus ще интегрират в най-новото поколение тежкотоварни камиони S-WAY системата за напълно автономно шофиране PlusDrive.
Ще бъде проучено и евентуално разработено
използването на втечнен природен газ (LNG) в
съвместно разработените автономни камиони.
Партньорството съчетава опита на IVECO в разработването, производството и продажбите на
тежкотоварни камиони, с най-модерната технология за автономно шофиране на Plus. Това ще
доведе до безопасен, икономичен и надежден
самоуправляващ се камион, който ще има бърза
реализация на пазарите в цяла Европа и по света.
Според Марко Ликардо, главен технологичен
и дигитален директор на IVECO, компанията вече
работи по ADAS решения заедно с избрани партньори, но що се отнася до автономност от ниво 4,
е необходима екосистема от партньори.
Plus, със седалище в Силициевата долина,
прилага технология за пълно автономно самоуправление на камиони, която се надява да внедри масово в комерсиалния транспорт.

Тестваха електрическия Q-Econic

В продължение на две седмици фирмата,
която се занимава със сметосъбирането в Улм,
Германия, е изпробвала възможностите на изцяло електрическия камион Q-Econic, произведен
от специалиста по е-мобилност Quantron AG. Тестът на електрическия камион е имал за цел да
провери доколко са годни да бъдат използвани за комунални нужди алтернативните превозни средства. Фирма EBU е събирала и извозвала дневно по около 900 контейнера с отпадъци.
Положителните впечатления от Q-Econic са били
не само заради екологично чистата и тиха работа на електрическия двигател на машината, но и
от достатъчния капацитет на батерията.
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Sideguard Assist на Daimler ще спира автоматично
Системата Sideguard Assist на Daimler се очаква да включва
функционалност за автоматично спиране за превозни средства
с десен волан през юни тази година. Представена от MercedesBenz Trucks през 2016 г., Sideguard Assist е асистираща система, която предварително предупреждава водачите за предстоящ страничен сблъсък. От предстоящото поколение превозни
средства Daimler планира Sideguard Assist да може да спира камионите независимо от шофьора.
В изявление Daimler цитира проучване на застрахователи,
според което 60% от всички сериозни инциденти между камиони и велосипедисти могат да бъдат избегнати с такава система.
Германският производител смята, че системата може да намали
броя на свързаните с такива инциденти смъртни случаи с около
една трета и броя на тежко ранените с повече от 40%.
На база решение на комисията на ЕС системата Sideguard
Assist ще бъде задължителна за всички нови камиони от 2024 г.
Щефан Бухнер, бивш ръководител на Mercedes-Benz Trucks,

Scania L 320 plug-in хибрид работи на органичен дизел

Plug-in хибридът L 320 на Scania работи с органичен дизел, обработен с водород, което може да намали емисиите на CO2 с 90%.
Камионът се използва от шведската транспортна група LBC Frakt
AB, която дори е в състояние да зарежда батериите на автомобила чрез слънчеви панели, поставени на покрива на товарния си
терминал. Новият камион се използва главно за дистрибуция на
напитки и други стоки до магазини и ресторанти в района на град
Карлстад, на около 250 км северно от Гьотеборг.
Plug-in хибридният камион на Scania е снабден с CCS конектор за зареждане, който позволява зареждане от електрическата
мрежа. С 95 кВ зареждане с променлив ток, трите пакета батерии
ще бъдат заредени до 80% за приблизително 35 минути. Камионът се зарежда и чрез рекуперация при спиране. С новите батерии
с по-висока енергийна плътност – всеки от трите пакета има инсталиран капацитет от 30 кВч или общо 90 кВч – камионът може
да пътува в електрически режим до 60 км. В допълнение към електрическия двигател с мощност 115 кВт – който е разположен между двигателя и скоростната кутия, хибридният камион се предлага с 9-литровия дизелов двигател с мощност 280–360 к.с.

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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вярва, че системата ще намали значително броя на произшествията.

IVECO представи Over the Air ъпдейт
IVECO допълнително разшири своите цифрови услуги IVECO
ON, фокусирани върху улесняването на живота на водачите и помощ за мениджърите на флоти с цел ефективна работа. Иновативната функция IVECO Over the Air, достъпна за всички автомобили Daily и IVECO S-WAY, снабдени с модем за свързване, позволява на клиентите да извършват дистанционно актуализации
на софтуера.
IVECO Over the Air Update е изключително лесна за използване
и дава възможност за актуализиране на софтуера на превозното
средство бързо, без да се посещава сервизен център. Клиентът
може да го направи навсякъде по всяко време. Операцията отнема само няколко минути и изисква само превозното средство да
е паркирано на безопасно място.
За да използват функциите на IVECO Over the Air Update, клиентите с Daily или IVECO S-WAY трябва да оборудват автомобилите с модем за свързване и да бъдат IVECO ON регистрирани потребители с акаунт, свързан с превозното средство. Когато получат известие, че е налична актуализация, те могат да я изтеглят и
инсталират с помощта на информационно-развлекателна система или на мобилното приложение Easy Way. Новата функция ще
бъде достъпна и в приложението Business Up за гамата на Daily.

С приложение за смартфони се
резервират места за паркиране
Шофьорите на камиони, пътуващи по германските пътища,
могат предварително да резервират място за паркиране, използвайки приложение за планиране на маршрут. Според разработчиците по този начин шофьорите на камиони могат да
предвидят дали ще има място на паркинга и къде трябва да бъде
прекарано времето за почивка. Ако всички места са заети, те
могат да търсят друго място навреме. Приложението Aparkado
използва интелигентен алгоритъм за показване на паркингите
по маршрута. Има два начина за използване на програмата –
„спонтанно“, т.е. да се картографират наличните паркоместа,
които са наблизо, или можете да си планирате маршрута предварително и да си запазите мястото за паркиране за времето
за почивка. Ако по пътя има забавяне, алгоритъмът препоръчва алтернативен паркинг и освобождава резервираното място.
Разработчиците на приложението работят с оператори на
600 паркоместа за камиони, включително бензиностанции, паркинги за камиони и обществени места за паркиране, главно в
Иселбург и Бад Хонеф в региона на Мюнстерланд. Приложението е в пробна експлоатация в бета-версия, която изисква регистрация на уебсайта.
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125 години от създаването на първия камион
Първият камион в света е създаден
през 1896 г. Един от най-големите таланти
в изобретенията Готлиб Даймлер търсил
нови области на приложение за измисления от него двигател с вътрешно горене.
Така Готлиб Даймлер изобретил мотоциклета, след това продължил с моторизираната количка, моторизиран противопожарен шланг и след това, почти неизбежно
– първия товарен автомобил, преди цели
125 години. Оттогава и до днес компанията, носеща името на големия изобретател
– Daimler AG, остава пионер в технологиите и задвижващите системи в автомобилостроенето.

Прагматизъм определя дизайна на
първия камион. Той приличал повече на
каруца с двигател и без теглич. Двигателят, наречен „Феникс“, бил двуцилиндров

с четири конски сили, разположен в задната част и с работен обем 1,06 литра,
оригинално произведен за лек автомобил. Даймлер го свързал със задния мост
с ремък. Двигателят бил окачен на две
спирални пружини, които го защитавали
от вибрациите, към които бил чувствителен.
Превозното средство стъпвало на колела от твърда стомана. Даймлер управлявал предния мост с помощта на верига. Шофьорът седял отпред на седалка като в карета. Разходът на гориво бил
приблизително шест литра бензин на 100
километра.

Volvo Group и Isuzu Motors заздравиха сътрудничеството си
Volvo Group и Isuzu Motors завършиха трансакцията, с която Isuzu Motors придоби UD
Trucks за корпоративна стойност от 243 млрд.
йени, или приблизително 1,85 млрд. евро кеш,
без задължения. Стратегическият алианс в
рамките на превозните средства за работа
между двете групи, целящ да увеличи възможностите в текущата трансформация на бранша,
започва да функционира. Очаква се трансакцията да има положително въздействие върху

оперативните приходи на Volvo Group за второто тримесечие на 2021 г. от близо 195 млн. евро
и да увеличи нетната парична позиция на Volvo
Group с приблизително 1,85 млрд. евро.
Съюзът между Volvo Group и Isuzu Motors е
създаден за изграждане на дългосрочни и стабилни отношения. Работата на алианса навлиза в следващата фаза на извличане на потенциални полезни взаимодействия в области, които
ще включват технологично партньорство, съз-

даване на най-добрите дългосрочни условия
за по-силен бизнес с тежкотоварни автомобили за UD Trucks и Isuzu Motors в Япония и на
международните пазари, проучване на допълнителни възможности за още по-широко и задълбочено сътрудничество в рамките на бизнеса с превозни средства за работа в определени
географски области.
Алиансът се договори да има минимална
продължителност от 20 години.

Bridgestone с нова гума за градски автобуси
Bridgestone пусна новата си
водеща гума в сегмента на градските автобуси – Bridgestone
U-AP 002. Наследник на U-AP
001, гумата е проектирана да
понижава разхода на гориво и
CO 2 емисиите в претоварени
градски зони, благодарение на
намаленото съпротивление при
търкаляне. Освен това, чрез подобряване на издръжливостта и удължаване на живота им,
гумите постигат резултат, който
им позволява да намалят общите разходи за собственост.
Bridgestone U-AP 002 притежава клас „B“ за съпротивление при търкаляне, за да намали разхода на гориво и емисиите от изгорелите автомобилни газове. Новата флагман
гума идва и с 9% по-дълъг живот. Удебелените странѝци на
гумата и здравият каркас позволяват висока надеждност и
многократен живот на гумите, благодарение на регенерация. Bridgestone U-AP 002 се предлага с 200 кг по-голяма товароносимост – ключово изискване за електрическите автобуси – и е подходяща за осем тонни оси. Освен CO2 емисиите Bridgestone U-AP 002 е проектирана да намали градското шумово замърсяване, намалявайки изходния шум с
2 dB в PBN (pass-by-noise) от своя предшественик. Новата
гума осигурява безопасност през цялата година, тъй като е
напълно готова за зимата, с маркировки 3PMSF и M+S.
Гумата вече се предлага в основния си размер 275/70
R22.5. Още три размера – 245/70 R19.5, 215/75 R17.5 и
315/60 R22.5 – ще бъдат на разположение по-късно през годината, като 265/70 R19.5 ще бъде пуснат през 2022 г. Регенератът U-AP 002 ще последва и ще бъде пуснат в продажба в 275/70 R22.5 в края на 2021 г., поддържайки програмата на Bridgestone – Total Tyre Care.
Вижте всички новини на www.kamioni.bg K
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Q8 IDS е синоним на сигурност
при зареждане с гориво

Димитър Руков е териториален мениджър на Q8 IDS за България. Преди да започне работа за
Q8 IDS, е заемал позиции в международни компании, по един или друг начин пряко свързани с
международния автомобилен транспорт. Пред списание КАМИОНИ той представи целите и дейността
на българския пазар на компания с мащабите на IDS Europe B.V. и това, как тя достига до всяка една
фирма от транспортния бранш, желаеща да заложи на сигурен, открит и надежден партньор
– Кои са IDS? Представете накратко компанията – кога е създадена, каква е основната дейност.
– Q8 IDS е бизнес, посветен на нуждите на компаниите за международен автомобилен транспорт. Компанията е дъщерно дружество на Kuwait
Petroleum Corporation, един от най-големите интегрирани петролни концерни в света. Корените на компанията са в Кувейт, регион, в който са
съсредоточени 75% от световните петролни запаси. Кувейт може да се похвали с третите по големина запаси от нефт в света. В Европа Kuwait
Petroleum Corporation е активна в различни области – рафиниране, изследвания, маркетинг, промай 2021

дажби, логистика, по отношение на петролните
продукти. От 1986 г. продуктите се продават под
марката Q8. Първата специализирана бензиностанция на IDS е открита в Дания през 1983 г, когато е основана и IDS.
– Откога компанията оперира на българския пазар, къде е базирана, как се осъществява връзката с клиентите?
– Клиентите на българския пазар работят с Q8
IDS чрез наш доверен партньор от 2010 г. През
2020 г. бях назначен, за да укрепим още повече
присъствието си на българския пазар и да осъществяваме директен контакт с нашите по-голе-
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ми клиенти. Компании, които се интересуват от нашите решения, могат да се свържат директно с мен чрез
информацията за контакт в края на това интервю. Ще
се радвам да съдействам на всеки имащ интерес от
предлаганите от нас услуги.
Също така в нашия отдел за обслужване на клиенти
имаме колеги, говорещи български език, с което целим да улесним комуникацията при възникнали ситуации.
– Какви са основните дейности, продукти и услуги, които се предлагат в България, и към какви
клиенти са насочени?
– Q8 IDS предлага на клиентите си водещи на пазара решения за сигурност и контрол на транзакции с
гориво. Q8 IDS предлага на транспортните компании
100%-ова максимална защита на картите за гориво.
Мрежата обхваща всички основни пътни маршрути в
Европа с близо 800 стратегически разположени бензиностанции. Висококачествената продуктова линия
включва голямо разнообразие от горива за камиони:
дизел, LNG, HVO100 и HVO Blend, AdBlue, Red diesel.
В допълнение към нуждите за зареждане с гориво услугите на Q8 IDS включват възстановяване на акцизи
и чуждестранен ДДС (включително опцията за фактуриране без ДДС), както и организиране на плащане на
пътни такси, охраняем паркинг и измиване на камиони. Получавайки комплексна услуга, клиентът може
да се съсредоточи върху основната си дейност.
– Каква е базата от клиенти в България – като
обем, от кои сфери, какви продукти и услуги от IDS
избират?
– Картите за горива Q8 IDS са насочени към фирми, разполагащи с тежкотоварни автомобили за международен транспорт. Също така логистичните фирми, които работят с подизпълнители – превозвачи с
по-малък автопарк, също могат да използват нашите
карти, като те директно предлагат услугите ни на техните партньори. Това е интересна възможност, която
може да бъде обсъдена със заинтересовани логистични компании.
– Какви са предимствата на това да бъдеш клиент на IDS?
– С настоящия ни бизнес, както и с новите ни разработки и иновативни решения ние непрекъснато се
стремим да подобряваме нашите резултати и да поддържаме връзка с нуждите на нашите клиенти, като
същевременно сме наясно с корпоративната социална отговорност. Това гарантира на нашите клиенти надежден и професионален бизнес партньор в зареждането с гориво. За да разберем най-добре нуждите
и очакванията в областта на услугите за горивни карти, ние поддържаме постоянен диалог с клиентите си.
За да предостави на нашите клиенти това, от което се
нуждаят, Q8 IDS разработва нови начини за обслужва-

не, за да гарантира, че правенето на бизнес с Q8 IDS
остава лесно, бързо и удовлетворяващо.
– Какви са предимствата на основните продукти, предлагани в България?
– Клиентите ни получават най-добре защитените карти на пазара. Безконтактните карти са оборудвани с RFID чип и ПИН код. Оторизирането в реално
време на всички транзакции, което предлагаме, прави невъзможно зареждането с гориво с карти, ограничени от служителя, отговарящ за автопарка. Ако текущата ви карта за гориво няма тази сигурност, вашата кредитна линия е изложена на риск. Чрез уеб портала iAccount клиентите могат да управляват своите
карти, както и да се уверят, че те са настроени по найподходящия начин за техните нужди. iAccount предлага всички основни функции за управление на картите,
както и много други функции. Дори когато клиентите
имат множество акаунти, потребители и т.н., те могат
да контролират нивата на достъп на всеки един работещ с платформата, както и до каква информация той
да може да достига. Всяка една промяна по предварително зададените лимити или цялостното функциониране на картите се осъществява в рамките на секунди,
когато това се извършва през iAccount, така че наистина да има контрол.
– Кои са най-новите продукти и услуги, които
предлагате или ще предложите на българските
си клиенти?
– Q8 IDS непрекъснато се развива спрямо потребностите на пазара. Почти 10% от бензиностанциите ни
предлагат LNG, CNG, HVO100 или HVO Blend. Ние поемаме нашата отговорност за намаляване на емисиите
в съответствие с целите на ООН за устойчивост.
Също така IDS е пионер в техническите решения и е
иноватор на пазара. В момента се тества и е почти готова за пускане услуга за мобилното зареждане с гориво. Това се прави с цел да улесним нашите клиенти, както и да им осигурим по-бързи, лесни и сигурни трансакции.
– Какво още бихте казали на вашите клиенти в
България?
– Бих желал да споделя с читателите на списание
КАМИОНИ, че Q8 IDS за първи път ще вземе участие
на Truck Expo 2021, което ще се проведе в панаирното
градче в Пловдив. Ще ги очакваме от 10 до 12 юни на
щанд F5. Бихме се радвали, ако ни посетят и обсъдим
бъдещи възможности за съвместно сътрудничество.
Също без да се колебаят, могат да се свържат с мен
на следните телефон или имейл:
моб. 00359 885 11 41 41
имейл: dirukov@Q8.com
За подробна информация относно предлаганите от Q8 IDS услуги могат да посетят и нашия сайт:
https://ids.q8.com. K
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Уникална система пести много
време и пари на Дискордиа
Дискордиа е позната
като новаторска
фирма, което винаги
ѝ е позволявало
през годините да се
развива успешно и
да се разширява. В
случая става дума
за внедряване на
система, която
автоматизира процеса
на инвентаризиране
на камионите при
предаването им от
един шофьор на
друг. Новаторското
софтуерно решение
е предложено и
разработено от фирма
IFD Engineering, а
хардуерът е доставен
от ESD България
ABSTRACT IN ENGLISH

Unique system saves
a lot of time and money
on Discordia
Discordia implements a system that automates the process of inventorying trucks
when they are handed over
from one driver to another.
The innovative software solution was proposed and developed by IFD Engineering, and
the hardware was supplied by
ESD Bulgaria. This new system saves a lot of time, optimizes processes, minimizes
errors, and creates opportunities for analysis and verification, as such makes the company even more efficient and
successful.
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Казусът
Флотът от камиони на Дискордиа е значителен – почти 800 камиона. Организацията на превозите е такава, че всички камиони, които минават през България и пътуват от Европа за Турция
и Гърция и обратно, винаги спират на паркинга на Дискордиа, където се сменят шофьорите.
Това се прави с цел да се намали престоят на камионите. И при всяко предаване винаги се проверяват около 100 елемента и параметри на камиона, т.е. прави се една пълна инвентаризация
с оглед гарантирането на изправността и състоянието на техниката.
Досега тази инвентаризация е правена на
хартия, като е попълван чек лист. Проверяват
се изключително много данни – като оборудване на камиона – например ADR оборудване,
ниво на резервоари, километри, състояние на
накладки и т.н. От една страна, често при толкова много параметри е възможно да се допускат
грешки, а от друга страна, цялата тази процедура е отнемала много време – час, час и десет
минути, в зависимост от това какъв е камионът
и закъде пътува. А както всеки превозвач знае,
когато камионът не се движи, на практика се губят пари. А и след това данните от тези проверки се въвеждат ръчно в ERP системата на Дис-

кордиа, което също отнема време и изисква допълнителен персонал.
Ето защо логично се стига до идеята целият
този процес да се дигитализира с цел ефективност – пестене на време, труд и средства.
За да си създадете по-точна представа, ето
малко цифри – 70–80 камиона всекидневно на
паркинга на Дискордиа изискват 70–90 часа за
инвентаризация. Още тук ще кажа, че с новата
система проверката става най-много за 10–15
минути и това спестява поне 50–60 човекочаса
дневно. А има и много други ползи...

Идеята
Конкретната идея идва от Велин Велев, който от една година е технически директор в Дискордиа. В миналото той е натрупал опит с инвентаризации с баркодове. Бил е 8 години управител на Скуба България, където грешките при предаване и приемане на стока благодарение на направената автоматизация са били сведени почти до нула. „Когато дойдох в Дискордиа, основната ми идея беше да дигитализирам целия този
процес на инвентаризация, обяснява Велин, тъй
като при този брой камиони и многото ангажиран
персонал трябва да има инструмент, който да канализира работата. И това може да стане само
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Идеята за новата система е на Велин Велев
(вляво), технически директор в Дискордиа, а Паско
Братанов, технически сътрудник в отдел Техническо
обезпечение и контрол, помага всекидневно при
внедряването
чрез дигитализация.“ Разбира се, Велин не е сам в това
начинание, с него са Димитър Тодоров, IT мениджър в Дискордиа, както и Паско Братанов, технически сътрудник в
отдел Техническо обезпечение и контрол.
Първоначалната идея е била за чекиране с баркодове,
но това просто е щяло само да намали грешките, а избраното решение с RFID етикети разширява възможностите
на системата и позволява и сериозно съкращаване на времето. А с внедряването на тази нова система времето се
намалява драстично – например 64 елемента от проверяваните се тестват със системата с RFID за 42 секунди.

Решението
Решението е следното – следените параметри и елементи на камиона се маркират с RFID тагове, които се сканират със специални устройства. Софтуерна система управлява и автоматизира целия процес.
Софтуерното решение, което IFD Engineering внедрява в Дискордиа, е на базата на продукта им StoreIT.
По принцип това е система за управление на складове,
която може да контролира всички процеси в тях. Как от
една система за управление на склад се стига до система за инвентаризация на камионите и тяхното оборудване с RFID тагове, ни обясни Красимир Димитров, изпълнителен директор на IFD Engineering. „Ние, като разбрахме заданието, помислихме и решихме, че то до голяма
степен може да бъде удовлетворено от нашия продукт. Е,
с малко повече фантазия, разбира се… StoreIT е система
за управление на складови стопанства, тя може да управлява складови зони, складови места, управлява товароносители – палети и други, в които има определена стока. Така ние изобразихме камионите като складови места, RFID таговете ги изобразихме като товароносители –
всеки с уникалния си номер, и асоциирахме тези тагове
със складовото място, което е камионът. Дотук ползвахме
стандартната архитектура и структура на системата. Освен това тя има функция за инвентаризация, която обработва всички тагове, налични на дадено складово място и
които трябва да се проверят, т.е StoreIT има богата стан-

Красимир Димитров, изпълнителен директор на IFD Engineering

УПРАВЛЕНИЕ
Store IT
НА СКЛАДА
•Д
 оказана WMS система от най-висок клас
на разумна цена
• Б
 езпроблемно внедряване и бързина
на системата
•П
 ълна автоматизация, RFID управление
и складови роботи
• О
 птимизация на транспортните задачи
и маршрутите
• П
 оддържане на различни фирми
в един склад
• С
 истемата работи на Windows/MS SQL
или безплатните Linux MySQL платформи
• W
 EB базиран интерфейс, възможност
за работа от различни устройства
• О
 сновни ERP функции: ценообразуване,
поръчки, доставки, фактуриране,
производство
• И
 нтеграция с всички видове ERP системи
(SAP, Microsoft Dynamics NAV и др.)

Системата се предлага и като месечен
абонамент без първоначална инвестиция.
1612 София, ул. Ами Буе 84, ет. 6
• 02 439 82 61 • 0888 588 111
ENGINEERING
• sales_ifd@ifd-sofia.com
www.ifd-sofia.com
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НОВО В BG » УНИКАЛНА СИСТЕМА ПЕСТИ МНОГО ВРЕМЕ И ПАРИ НА ДИСКОРДИА

Чекирането на проверяваните
елементи става с RFID тагове
или QR кодове
дартна функционалност, на която успяхме
да стъпим.
Оттук нататък обаче започнахме да градим специалната функционалност за Дискордиа, която не беше малко. Благодарение на факта, че архитектурата на нашата
система позволява върху стандарта много лесно да се надграждат модулно функционалности, специфични за всеки конкретен проект, ние успяхме доста бързо и
на сравнително разумна цена да свършим
работата.“

Ползите
Ползите от внедряването на новата система са многобройни. Освен че тя намалява сериозно времето за операциите на
паркинга и редуцира грешките, тя е много ценна и за финансовия отдел на Дискордиа. Защото сега данните от инвентаризацията автоматично се „наливат“ в ERP
системата на Дискордиа в момента, в който RFID устройството влезе в обхват на wifi
мрежата на фирмата. Например вписаните параметри като ниво на резервоарите,
които са важни за дадения курс като разходни норми, директно отиват на нужното
място в ERP системата. „Така и самите процеси, и хората, свързани с тях, стават много по-ефективни, а ние в Дискордиа винаги се стремим към ефективност, за нас тя е
в основата на бизнес модела ни и сме новатори във всяко едно отношение. Така че
според мен това наистина е една голяма
оптимизация, която ще ни даде възможност да вдигнем много броя на камионите,
с които оперираме, като същевременно ще
оптимизираме и натоварването на хората“,
разяснява Велин Велев.
май 2021

Наличието на устройствата и на софтуера дава възможност да се намали и движението на хората по паркинга – т.нар.
ефект на спагетите“, тъй като в едно устройство може да бъдат заредени данни
на повече от един камион, т.е. служителят
с едно излизане на паркинга може да направи няколко замервания, като те автоматично попадат в ERP системата – по сделка, по камион, по шофьор и т.н.
Не е за пренебрегване и фактът, че така
се улеснява и работата на водачите, като
им позволява да се концентрират в основната си присъща дейност и да не се грижат
за странични неща.
„Това е едно решение, което ни дава
възможност в бъдеще да правим и други
допълнителни настройки към нашите процеси, т.е. сега ние можем да видим кога е
стартирало дадено приемо-предаване,
кой го е направил, можем да видим колко
време е престоял камионът на паркинга,
докато започне инвентаризацията, и така
да имаме една много по-детайлна справка за престоя и да го оптимизираме, защото знаете, в момента, в който не се въртят
гумите на камиона, това е загуба“, подчертава Велев.
Следователно внедряването на тази
система ще има последствия за оптимизация и на други процеси, а не само на този,
за който конкретно е предназначена.
Специалистите от Дискордиа са много
доволни от сътрудничеството и работата
си с IFD Engineering, защото хората от IFD
са изпълнили всички техни желания, включително и промени, направени в последния
момент. Например възможността за проверката и удостоверяването на щети по камиона. Когато се установи, че има щета,
RFID устройството включва камера, прави
снимки на щетите и ги качва в папка, свързана с регистрационния номер на камиона, и по този начин освен инвентаризацията се регистрират и щетите по камионите. Според Велин Велев малко са фирмите като IFD Engineering, които реагират по
този начин и се фокусират така върху исканията на клиента.

Предизвикателствата
по пътя
Разбира се, внедряването не е минало
без предизвикателства, но екипът на IFD
Engineering заедно със специалистите от
Дискордиа са успели да ги решат бързо и
елегантно.
Едно предизвикателство например се
оказва голямата площ на паркинга и фактът, че той не е покрит изцяло с wifi мрежа.
А по принцип сканиращите устройства и
приложението работят винаги онлайн, защото в „нормалните“ складове стандартно има пълно wifi покритие. Покриването
на целия паркинг с wifi мрежа е скъпо начинание, което не си струва, затова от IFD измислят начин данните в мобилното устройство да се зареждат в локална база данни,
да се обработват офлайн, което е много

сигурно, и след това вече, когато устройството разпознае само, че е влязло в обхвата на мрежата, то автоматично си изпраща данните без участието на оператор.
Хубавото на системата е, че IT специалистите от Дискордиа след обучение от IFD
могат сами да настройват абсолютно всичко в системата, т.е. да я управляват изцяло.
Представяте ли си каква работа е да се
налепят по 100 различни етикета на точно
определени места на над 800 камиона? Огромна. Ето защо в процеса на внедряването е създадена стандартизация на начина
на реда, по който принтерите отпечатват
етикетите, така че да има определена последователност на залепването. Това, освен че спестява време при лепенето, позволява и по-бързото им проследяване.

Инвестицията
Инвестицията не е малка, като по-скъпата част от проекта е в хардуера – устройствата, с които се прави сканирането, и
принтерите, които програмират и принтират RFID етикетите. „Но важното е, че това
дава една безпогрешна система, с която
можеш да си направиш инвентаризация
на камиона, като рискът за грешки е намален до минимум и според мен инвестицията ще се възвърне в рамките на една година“, казва Велин Велев.

Бъдещо развитие
Системата предлага и доста възможности за бъдещо разширение и развитие.
Както сподели Красимир Димитров: „Има
още функции в системата StoreIT, които дори не сме представяли на Дискордиа. Разполагаме например със стандартен модул за дефиниране и регистриране
на key performance индикатори, които се
отчитат примерно на всеки час или какъвто ѝ се заложи интервал. Тези индикатори
са показател за това как протичат процесите – например колко е средната продължителност на една инвентаризация, каква е производителността на хората на паркинга и много други. И след това динамично могат да се изграждат т.нар. dashboards
– различни за различни роли в системата,
и това позволява на мениджмънта да проследява процесите в един стегнат статистически вид. Има още много възможности,
които са заложени и които са в стандарта
на продукта, и които в момента Дискордиа
не използва.“

С две изречения
Внедрената система е уникална и с това
Дискордиа още веднъж доказва, че винаги е новатор и се развива по нестандартен
начин. Новата система пести много време, оптимизира процесите, минимизира
грешките и създава възможности за анализ и проверка, като така прави компанията още по-ефективна. K
Снежина БАДЖЕВА
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XARIOS – СЪРЦЕТО МЕЖДУ МАЛКИТЕ АГРЕГАТИ

Г

амата Xarios се състои от хладилни агрегати
с директно задвижване, които демонстрират
уникална универсалност за ванове, микробуси
и фургони . Конструкцията им позволява транспорт
на пресни и охладени стоки с използване на моно
или мултитемпературни варианти за автомобили с
обем на фургона от 8 до 40 м3, като агрегатите се
предлагат в версии „само за път“ или „за път и ток“.

СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ
НА ХЛАДИЛНАТА ВЕРИГА
Xarios използва хладилен агент R452A и предлага широка гама от възможности, температури на охлаждане от -20°C до + 30°C. С помощта на голям набор от свръхтънки изпарители, включително вертикалния изпарител MXV 850, мултитемпературните
конфигурации са на ваше разположение, при дистрибуцията на различни продукти.

ОПТИМИЗИРАНА ЦЕНА НА
СОБСТВЕНООПТИМИЗИРАНИТЕ
РАЗХОДИ
Осъществявайки баланс между ефективност и
експлоатационни разходи моделите Xarios предлагат лесно и бързо монтиране, тънки изпарители за
оптимизиране на товарното пространство за по-лесен достъп и намаляване на времето за ремонт.

КОМФОРТ ЗА ВОДАЧА
За да ограничи въздействието към околните и да
увеличи комфорта на водача, гамата Xarios осигурява ниски нива на шум. Работата с дистанционното
управление е лесна и позволява автоматичен избор
на вида работа „на път“ или „на поток“.
Гамата Xarios е още един бисер на малките
хладилни агрегати на световната марка номер 1
CARRIER TRANSICOLD. Официалният дистрибутор на Carrier – Mani Service се стреми от все сърце да отговори на нуждите на клиентите. От предоставянето на най-добрите оферти на пазара от гледна точка на цена – качество, до обслужването, Mani
Service винаги ще бъде на страната на клиентите.

Нашите
доволни
клиенти

Нашата работа пише история, истории с щастлив край. Препоръчваме ви да използвате услугите
на Mani Service, да купувате агрегати Carrier и да се
наслаждавате на работата си, уверени, че някой ви
пази. С Carrier никога не губите, винаги 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 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
Мениджър продажби в офиса:
Александър Стояновски
моб.: +359 87 705 2348
имейл адрес: info-bg@maniservice.com
Facebook: Carrier Transicold Bulgaria
май 2021
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DKV разширява мрежата
си за доставки със
Северна Македония
Доставчикът
на услуги за
мобилност работи
заедно с Makpetrol
за доставки
между Гърция и
Централна Европа

ABSTRACT IN ENGLISH

DKV Expands
Supply Network to
North Macedonia
Mobility service provider partners with Makpetrol to secure enroute supply between
Greece and Central Europe.
DKV consistently expands
its partner network both inside and outside the European Union.

Н

овият път на коприната между Китай и
Европа генерира нови потоци на стоки и ще има значително въздействие
върху Гърция, където пристанищата като Пирея ще играят важна роля на нова търговска
база. С цел подсигуряване снабдяването по
трасетата на спедиторските компании, които транспортират оттам до Централна Европа, DKV разшири своята мрежа за доставка в
Северна Македония. „С включването на Северна Македония към нашата мрежа за доставки ние подобрихме продуктовата си гама
за автомобилния транспорт до Централна Европа“, обяснява Свен Мерингер, управляващ
директор „Енергийни и автомобилни услуги“
в DKV. Клиентите вече могат безкасово да за-

реждат гориво на всичките 37 бензиностанции от мрежата на Makpetrol, които за пригодени за камиони. Огнен Косанович, мениджър
доставчици на Балканите в DKV, добавя: „Северна Македония предлага най-ниските цени
на горивата на Балканите и с последното разширяване на мрежата ще бъдем в състояние
да осигурим на нашите клиенти най-висококачественото гориво на възможно най-добрата цена в региона.“ DKV непрестанно и постепенно изгражда своята мрежа за доставки
както в рамките на Европейския съюз, така и
извън него. Доставчикът на услуги за мобилност присъединява годишно по около 5000
бензиностанции със силен фокус върху мултиенергийните обекти.

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

DKV Euro Service
Повече от 80 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.
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ПРЕМИЕРА

Обновените Renault T, T High,

ABSTRACT IN ENGLISH

The upgraded Renault T,
T-High, C and K Evolution
– passion, comfort and
safety
We will see the first upgraded
models of Renault Trucks live
in the summer months, and the
first deliveries in Bulgaria will
be in the fall. „During the development of the updated models,
we at Renault Trucks followed
the passion of our drivers and
customers and really listened
to what they told us, said Paul
Dentrее, head of design at Renault Trucks. The changes in
the new models are in many
well-done and well-thoughtout essential details, aimed at
more convenience and comfort, as well as at improving fuel
efficiency and safety.
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През 2021 Renault Trucks обновява гамите си T, T High, C и K. Първите камиони
на живо ще видим през летните месеци, първите доставки у нас ще са през
есента, но френският производител вече разкри доста детайли, давайки
възможност на феновете първо да седнат зад волана на новите Renault T и
T High Evolution в играта Euro Truck Simulator 2 и след това предостави и поподробна информация. Ето какво научихме ние от КАМИОНИ

С

амото име на обновените модели включва думата Evolution и това подсказва достатъчно. Не, не очаквайте да видите напълно нови Renault T и T High или от гамите за строителство и дистрибуция. Разликата в моделите от
2021 г. е в множество малки, добре изпипани, съществени детайли, разработени със страст и изцяло насочени към повече удобство и комфорт
както на водачите, така и на собствениците на камионите. Има подобрения също така и по отношение на безопасността и ефективността.
В първия момент, който чухме за включването в играта Euro Truck Simulator 2, си зададохме
въпроса: Защо Renault Trucks са решили за първи път в историята на товарните автомобили да
представят обновените си модели Renault T и T
High Evolution чрез една игра? Та нали камионите са предназначени за сериозна работа, как-

во общо има един нов модел със симулационна
игра? Очевидно не сме единствените, които си
задават подобни въпроси и затова Пол Дентри,
шеф на дизайна в Renault Trucks, обясни по време на live streaming „Общото тук е страстта. Обновявайки моделите, ние в Renault Trucks работихме с много страст, а хората, които играят тази
игра – а те са над 9 млн., определено имат страст
към камионите. По време на разработването на
обновените модели ние в Renault Trucks следвахме страстта на нашите водачи и клиенти и наистина слушахме какво те ни казват. И след това
направихме всичко, което клиентите ни подсказаха, че искат.“
Една уговорка – в статията говоря повече за
моделите T и T High, защото това са най-продаваните модели у нас, но направените подобрения важат и за гамите C и K.

ПРЕМИЕРА » ОБНОВЕНИТЕ RENAULT T, T HIGH, C И K EVOLUTION

C и K Evolution
Страст, комфорт и безопасност

Поглед отвън –
по-динамичен и модерен вид
Дизайнът на модела T, който се появи през
2013 г., беше уникален още тогава. Създателите му от Renault Trucks бяха положили много усилия в това направление, защото той замести легендарния Magnum, който беше икона в продължение на 20 години в света на камионите. Сега
външният вид на моделите от 2021 г. е още помодерен и съвременен.
Първото, което забелязваме, гледайки камиона отпред, са по-малките фарове и като цяло помалката решетка. Стандартно фаровете са изцяло LED и това позволява да са по-малки. Светлините за завиване или т.нар. мигачи са вградени
във фаровете, а отстрани на кабината има много
малка дублираща ги светлина, която е много елегантна и изобщо не стърчи навън. Освен за подобрата осветяемост LED фаровете определено
допринасят за по-модерния външен вид на новите T и T High Evolution.
Тъй като е по-близо до естествената светлина, LED светлината дава на водачите по-добро
възприемане на контрастите и цветовете. Това
значително подобрява видимостта през нощта
и следователно безопасността. Друго предимство на LED технологията е нейната надеждност

и дълготрайност. Животът на LED източника е до
тридесет пъти по-дълъг от този на конвенционалната крушка.
Друг интересен детайл от външния дизайн –
страничните дефлектори около фаровете и оформлението на вратата около дръжката са направени така, че дръжката да остава винаги чиста, независимо какви са атмосферните условия.
Този дизайн подобрява и аеродинамиката на камиона.
Тези, които познават добре предишните модели на Renault Trucks, веднага ще забележат, че
предната решетка е по-различна и има по-модерен вид. Тя напомня повече на дигиталната ера,
в която всички вече живеем, и в нея вече не са
вградени стъпенки.

Новият външен вид, освен
че е по-динамичен, някак
внушава и повече доверие

Логото на Renault Trucks на
предната решетка е поголямо и камионите са още
по-разпознаваеми отдалеч
май 2021
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Страничните
дефлектори и
оформлението на
вратата около дръжката
са направени така, че
дръжката остава винаги
чиста, независимо от
атмосферните условия

Фаровете са
изцяло LED и
са значително
по-малки, но
осигуряват
по-добра
осветеност
и видимост
особено през
нощта

Промените в дизайна всъщност са емоционални,
те просто привличат повече внимание несъзнателно,
когато човек гледа новия камион. Сегашният външен
вид, освен че е по-динамичен, някак внушава и повече доверие, а логото на Renault Trucks на предната решетка е по-голямо. Новият камион е още по-разпознаваем отдалеч.

Поглед отвътре – повече удобство
и комфорт
Вътре в кабината всички нови детайли имат еднаединствена цел – удобството, комфорта и безопасността на водача.
Нова кормилна колона
Автомобилите са оборудвани с нова кормилна колона, която може да се регулира в три посоки. Това
позволява на водачите да заемат при шофиране позицията, която им е най-удобна. От направените проучвания сред клиентите специалистите от Renault Trucks
са установили, че водачите предпочитат позицията на
кормилото да е повече като в лек автомобил, отколкото в традиционен камион и така и са го направили.
Нови модулни седалки
Седалките са едно от най-важните неща за удобството на водача. В обновените модели Renault Trucks
предлага нов дизайн на гамата си от седалки и също
така модулна гама, за да осигури пълна гъвкавост по
отношение на настройките, избора на комбинации и
опции. Производителят е включил и нов по-устойчив
текстил на седалките, а като опция се предлага и кожена версия.
Увеличен капацитет за съхранение
Версиите на Renault Trucks T, T High, C и K от 2021
г. предлагат също и нови решения за съхранение на
вещи и документи. В долната част на контролното табло има място, където могат да се поставят документи
формат A4, защото независимо че сме в дигиталната
ера, все още в транспорта се използват и много хартиени документи. Друг интересен детайл – вдясно от волана на контролното табло има скрита поставка за голяма бутилка минерална вода например.
Алуминиева конзола в горната част на таблото привлича вниманието. Оказва се, че към нея много удобно могат да се прикачат телефони – повече от един (защото водачите използват най-често два телефона) или
таблет и телефон. Така тези устройства са лесно видими за водача и удобно достъпни и могат да се зарежмай 2021

дат едновремнно чрез две USB-C гнезда. На това място има и опция за вграден втори дисплей – освен основния, и дори и при този случай пак остава място да
се закачи удобно телефон.
От страна на пътниците има две места за съхранение с общ капацитет от 7 литра (включително 2-литрово хладилно пространство).
За спане като у дома
За да подобри качеството на почивката на водача,
Renault Trucks е увеличила дебелината на матрака на
леглото „Serenity“ с 13% и е удвоила броя на пружините. Като опция може да се добави миещ се топматрак
с мемори пяна.
За допълнително удобство са добавени и две USBC гнезда близо до леглата, така че водачите да могат
да зареждат телефоните си лесно и същевременно да
са им достъпни по време на почивката.
Подобрено е и качеството на звука в кабината, като
Renault Trucks си партнира с френския производител
Focal за доставката на Hi-Fi оборудване и високоговорители.
Повишена безопасност
Освен LED фаровете, които осигуряват по-добра
видимост и осветеност, от вътрешната страна на вратите са разположени и допълнителни LED светлини. Те
осветяват перваза на вратата за по-голяма безопасност на водача при влизане и излизане от автомобила през нощта.
За по-добра безопасност на водачите и товарите
се предлагат и редица опции, включително механично
устройство за предотвратяване на проникване (предпазна брава), камери и сензори за присъствие.
Също така, ако се случи неочаквано движение на
автомобила, когато водачът напусне кабината, аварийното приложение на ръчната спирачка автоматично активира заключването на колелата, за да спре камиона.

По-нисък разход на гориво и
оптимизирана поддръжка
С обновените модели Renault Trucks обещава 3%
икономия на гориво на базата на следните подобрения.
Първо, аеродинамиката на кабината е подобрена
около предната решетка и са добавени удължители на
арката на колелата, за да се подобри въздушният поток.
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Второ, превозните средства са оборудвани
с нова технология за допълнително намаляване на разхода на гориво. Те включват нова версия на системата за предсказуем круиз контрол
Optivision, както и оптимизирана система за круиз контрол с два избираеми режима на шофиране. По-икономичният режим „Eco on“ е включен
по подразбиране и оптимизира разхода на гориво чрез регулиране на ускорението и намаляването на скоростта, превключването на скоростите и круиз контрола. Докато „Eco off“ позволява
повече свобода на водачите. Индикатор дава информация на водачите в реално време за техния
стил на шофиране и те могат да направят необходимите промени, ако е нужно.
Трето, нова функция „Pulse and Glide“ допълнително подобрява разхода на гориво, като поддържа скоростта на автомобила с леки отклонения (+/– 2 км/ч) от зададената постоянна скорост
на движение.
И четвърто, новите автомобили Renault
Trucks T и T High са стандартно оборудвани с
гуми клас А, които са най-ефективните на пазара
по отношение на икономията на гориво.

Нови възможности за
сервизиране
Оптимизирана поддръжка благодарение
на Excellence Predict
Renault Trucks предлага нова технология за
редовно актуализиране на софтуера на автомобила – по време, поискано от клиента – без да
е необходимо автомобилът да влиза в сервиз.
Тази технология е част от предложението за поддръжка „Excellence Predict“, което позволява на
производителя да предприема действия, за да
предотврати възникването на неизправности и
по този начин да осигури на своите клиенти поголямо спокойствие, като гарантира непрекъсната наличност на превозното средство.
Офертата „Excellence Predict“ предоставя:

)) План

за поддръжка, който е напълно адаптиран към употребата на автомобила.
)) Мониторинг на основните компоненти като
акумулаторите, дисковете на съединителя и
спирачните накладки.
)) Иновативна технология за предотвратяване в
реално време на аварии за 80% от компонентите, които могат да доведат до престой.
)) Колективна и съвместна работа между Renault
Trucks и мрежата от сервизи и дъщерни фирми, позволяваща проактивно управление на
поддръжката на автомобила.
По-малко посещения в сервиз благодарение на дистанционни услуги
Освен това експертите в мрежата на Renault
Trucks могат да извършват предварителна диагностика, актуализации на функционалността
и дистанционни настройки на превозните средства. Това намалява броя на посещенията в сервиз и позволява на камиона да е повече време на пътя, за да носи приходи.
Удължени интервали
за смяна на маслото до
150 000 км
В зависимост от употребата
и пробега, интервалите за смяна на масло за превозни средства, оборудвани с 13-литрови двигатели Евро-6, могат да
бъдат удължени до 150 000 км
или 18 месеца, което води до
по-ниски договорени разходи
за поддръжка (труд и части),
оптимизирани графици за поддръжка с по-малко влизания в
сервиза и допълнителна икономия на гориво.
Вече очаквате с нетърпение
да видите обновените модели
на Renault Trucks, нали? K

Вътре в кабината всички
новости имат за цел
удобството, комфорта и
безопасността на водача.
Кормилната колона има
повече възможности
за регулиране, а
матраците са по-дебели

Алуминиева конзола,
върху която могат да
се закачат телефони
или таблет – така
устройствата са лесно
достъпни и видими
за водача

Седалките са с нов дизайн
и са модулни

Снежина БАДЖЕВА
май 2021
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Volvo Trucks ще електрифицира

ABSTRACT IN ENGLISH

Volvo Trucks ready to
electrify a large part of
goods transports
Volvo Trucks is adding three
more heavy duty trucks to the
electric line-up Volvo FH, FM
and FMX with a range up to
300 km and gross combination
weight (GCW) up to 44 tons.
Production of the new electric models for Europe will start
in the second half of 2022 but
the sales starts this year. Volvo Trucks now has a line-up
of six medium and heavy duty
electric trucks, which makes it
the most complete commercial
electric truck range in the industry for the time being. The
company believes the time
is right for a rapid upswing in
electrification of heavy road
transport.

май 2021

През тази година Volvo Trucks ще започне да предлага три нови изцяло
електрически модела тежкотоварни автомобили. Volvo Trucks вярва, че
моментът е подходящ за бърз възход в електрификацията в тежкотоварния
автомобилен транспорт. Тази увереност се базира на възможностите
на електрическите камиони на Volvo да удовлетворят разнообразни
транспортни нужди. В ЕС например почти половината от всички товарни
автомобилни превози могат да бъдат електрифицирани в близко бъдеще.

Г

олеми международни и национални транспортни фирми проявяват силен интерес към
електрическите превозни средства. Той се
определя от амбициозните им цели по отношение на климата, както и от търсенето от потребителите на декарбонизация и по-чист транспорт.
„Все повече транспортни компании осъзнават, че трябва да започнат своя път към електрификация още сега, както с оглед на опазване на
околната среда, така и заради конкурентоспособността, за да задоволят изискванията на клиентите си за по-устойчив транспорт. С големия
обхват и задълбоченост на предложенията ни е
напълно възможно много повече транспортни
компании да преминат към електрически товарни автомобили“ – казва Рогер Алм, президент на
Volvo Trucks.

Още три тежкотоварни камиона
към електрическата гама
на Volvo Trucks
Новите изцяло електрически модели са FH,
FM и FMX. С началото на продажбите на новите електрически Volvo FH и Volvo FM електрифицираният транспорт вече е възможен не само
в градски райони, но и за регионални превози
между градовете. В допълнение новият електрически Volvo FMX създава нови начини за постигане на по-тихи и по-чисти строителни транспортни операции.
Производството на новите електрически модели за Европа ще започне през втората половина на 2022 г. Те се присъединяват към електриче-
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голяма част от товарните превози

ските Volvo FL и Volvo FE за градски превози, които са в серийно производство от 2019 г. за същия
пазар. В Северна Америка продажбите на тежкотоварния електрически Volvo VNR стартираха
през декември 2020 г.
Със старта на производството на новите модели камиони Volvo Trucks вече разполага с гама
от шест средно и тежкотоварни електрически камиона, което за момента е най-пълната електрическа гама в индустрията.

В състояние да покрие почти
половината от транспортните
нужди на ЕС
С добавянето на нови продукти с по-голяма
товароносимост, по-мощни силови линии и пробег с едно зареждане до 300 км електрическото портфолио на Volvo Trucks би могло да покрие
около 45% от всички превозвани днес стоки в Ев-

ропа. Това твърдение е на база на статистиката
на Евростат „Товарен автомобилен транспорт
по изминато разстояние“, според която 45% от
всички превозвани по суша товари в Европа са
изминали разстояние, по-малко от 300 км.
Това би позволило да се направи важен принос за намаляване на въздействието на товарния автомобилен транспорт върху климата, който според официалната статистика днес представлява около 6% от общите емисии на CO2 в
ЕС.
„Има огромен потенциал за електрифициране на товарните автомобилни превози в Европа,
а също и в други части на света, в много близко бъдеще“ – казва Рогер Алм, „За да докажем
това, ние си поставихме амбициозната цел електрическите камиони да съставляват половината
от продажбите ни в Европа до 2030 г. И тези три
нови тежкотоварни камиона, които сега пускаме
на пазара, бележат гигантска стъпка към постигането на тази цел.“

Моделна гама от електрически превозни средства на Volvo Trucks за Европа
Volvo FH Electric
– за регионален
транспорт и превози
между градовете

Volvo FM Electric –
универсален камион
за тежкотоварни
локални превози
и регионална
дистрибуция

Volvo FMX Electric
– за по-чист и
по-тих транспорт в
строителството

Volvo FE Electric – за
локална и градска
дистрибуция, както и
за сметосъбиране

Volvo FL Electric – за
локална и градска
дистрибуция.

Програмата включва и Volvo VNR Electric за северноамериканския пазар
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Технически факти
Модел

Пробег

Volvo FH, FM и FMX Electric
Volvo FE Electric
Volvo FL Electric

до 300 км
до 200 км
до 300 км

Непрекъсната
мощност
от 490 кВт
от 330 кВт
от 165 кВт

Максимален
въртящ момент
до 2400 Нм
до 850 Нм
до 425 Нм

Капацитет на
батерията
до 540 кВтч
до 264 кВтч
до 396 кВтч

Брутно тегло на
композицията (GCW)
до 44 тона
до 27 тона
до 16 тона

Широко предлагане
на електрически
решения

Производството
на новите
електрически
модели Volvo FH, FM
и FMX Electric за
Европа ще започне
през втората
половина на 2022 г.

Volvo FH

Цялата гама
електрически
модели ще може
да се поръчва още
тази година
Volvo FM

Volvo FMX

Volvo Trucks в
момента разполага
с най-пълната
електрическа гама в
индустрията

В допълнение към електрическите превозни средства програмата за електрификация на
Volvo Trucks включва цялостна
екосистема с множество решения за обслужване, поддръжка и
финансиране, както и други опции, които могат да спомогнат
за по-лесен и по-бърз преход
към електрифициран транспорт.
Холистичният начин на работа
ще помогне на клиентите да продължат да бъдат продуктивни и
да управляват новия си автопарк
с електрически автомобили.
„Тези цялостни решения за
електрифициран транспорт, които ние заедно с нашата глобална
мрежа от дилъри и сервизи можем да предоставим, ще играят
жизненоважна роля за гарантиране на успеха на нашите клиенти“, смята Рогер Алм.

Следващата стъпка
– електрически
камиони с водородни
горивни клетки
Гледайки в перспектива, дори
тежкотоварни превози на дълги разстояния ще могат да се извършват с електрически превозни средства. За да отговори на
амбициозните изисквания както
за голяма товароносимост, така
и за много по-голям пробег, Volvo
Trucks планира да използва водородни горивни клетки за генериране на електричество.
„Тази технология се развива
бързо и нашата амбиция е да направим електрифицирани също
и превозите на дълги разстояния, като използваме и батерии,
и горивни клетки“, заявява Рогер
Алм. „Нашата цел е да започнем
да продаваме електрически камиони с горивни клетки през втората половина на това десетилетие и сме уверени, че можем да я
осъществим.“ K
Снежина БАДЖЕВА
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MAN Truck & Bus започва
мащабно преструктуриране

Изпълнителният съвет на MAN Truck & Bus SE постигна споразумение със Съвета на работните
групи и синдиката IG Metall за съгласуване на интересите, социален план и „Бъдещо колективно
споразумение“ за германските подразделения на MAN Truck & Bus SE. Това споразумение
освобождава пътя за обширно и систематично преструктуриране на MAN

П

роизводителят на превозни средства за
работа обяви намерението си да осъществи фундаментална реорганизация в отговор на трансформацията в индустрията и успешно да овладее предизвикателствата, свързани с
безвъглеродната мобилност, цифровизацията и
автоматизацията. До 2030 г. MAN ще се стреми
да се превърне от производител на автомобили
за работа във водещ доставчик на интелигентни
и устойчиви транспортни решения.
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Постигнатото споразумение за преструктуриране на компанията представлява крайъгълен
камък. След дълги преговори главният изпълнителен директор на MAN Truck & Bus SE, Андреас Тостман, изрази задоволството си от постигнатия компромис: „Успяхме да постигнем съгласие с представителите на служителите за мерки,
които ще допринесат за увеличаване на печалбите с до € 1,7 милиарда. Сега ще увеличим скоростта и в следващите години ще направим це-
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ленасочени инвестиции, за да намерим правилните отговори на трите мегатенденции – дигитализация, безвъглеродна мобилност и автономно шофиране. Ще пренастроим MAN фундаментално и заедно, насочвайки го към успешно бъдеще. В нашата повече от 260-годишна история
ние много пъти доказахме, че MAN е способен да
се променя. Днес сме в началото на нова глава,
която ще доведе до нов MAN.“
Преструктурирането на производствената и
развойната мрежа със силен фокус върху технологиите от бъдещето, ще допринесе за ефективност на разходите. Постигнатото споразумение
до голяма степен съответства на съдържанието
на Документа по ключови въпроси, който беше
договорен през януари.
Базата в Мюнхен ще остане глобална централа на MAN Truck & Bus. Тя ще бъде и основното производствено предприятие за камионите с шофьорска кабина, както и за сглобяване, в
допълнение с Центъра за развойни дейности на
MAN. В Мюнхен се намира и Центърът за компетентност на MAN за цялостно развитие на камиони, софтуер, електрически/електронни системи и електромобилност.
Избрани производствени и развойни дейности се прехвърлят от Steyr в Мюнхен. За да се създадат мощности за производство на камиони с
алтернативни задвижващи системи, някои дейности в сферата на производство на камиони и
интериорни елементи на кабини, трябва да бъдат преместени в завода на MAN в Краков, Полша. В бъдеще оперативното развитие и тестването на автобуси ще се извършват в базата на
MAN в Анкара, Турция. Около 7500 постоянни
служители ще работят на този обект до края на
2022 г.
Базата в Нюрнберг ще се превърне в Център
за компетентност на MAN за разработване и производство на нови задвижващи технологии като
електронна мобилност, водородни задвижвания.
Нюрнберг е и основният производствен обект
за конвенционални и алтернативни задвижващи системи. Той ще поеме и избрани дейности
по разработката от Steyr. Капацитетът за разработка на дизелови двигатели ще бъде намален,
а производството на компоненти ще бъде възложено на външни изпълнители. Около 3100 постоянни служители ще работят в Нюрнберг до края
на 2022 г.
Базата в Залцгитер ще остане място за сглобяване на незадвижващи оси за TRATON GROUP
в Европа. Тя е отговорна и за глобалните логистични дейности. От своя страна Залцгитер ще
прехвърли някои дейности по производството на тръби и производството на компоненти за
преден мост на базата на MAN в Бановце, Словакия. Други дейности ще бъдат прехвърлени
на MAN в Стараховице, Полша. 1900 постоянни
служители ще работят на обекта до края на 2022
година.
Уитлич ще остане за модификациите на камиони. 60 постоянни служители ще работят в завода до края на 2022 година. Съдбата на Steyr като
база на MAN все още се обсъжда. Изпълнителният съвет и представителите на служителите водят преговори с WSA Beteiligungs GmbH относно поемането на завода като алтернатива на затварянето му. В допълнение към реорганизацията на развитието и производството представителите на компанията и на служителите се дого-

вориха да рационализират административните и
помощните функции.
Представителите на компанията и на служителите се договориха за намаляване с около
3500 на работните места в Германия. Тази цифра
включва постоянни служители, наети работници
и служители с временни трудови договори. В социалния план, който е договорен, съкращаването на работни места ще бъде приложено по социално отговорен начин чрез по-широко използване на споразуменията за частично пенсиониране, позволяващи прекратяване на временните
трудови правоотношения, намаляване на заетите работници и предложения за доброволни пакети за обезщетения. Компанията ще предложи
на служителите и възможност да се преместят в
други компании от Volkswagen Group.
Бъдещото споразумение за колективно договаряне предвижда съкращенията по оперативни причини в германските обекти на MAN Truck
& Bus SE да бъдат възможни само със съгласието на профсъюза IG Metall, до 31 декември 2026 г.
Освен ако една от страните не възрази, споразумението ще бъде удължено автоматично за още
пет години. Договорите за заплащане и за работа, прекратени от дружеството, ще бъдат предмет на нови споразумения, еквивалентни по
стойност и по съдържание.
„Постигнатите споразумения поставят основата за MAN да посрещне колективно предизвикателствата на трансформацията, която променя нашия бизнес сегмент и работните взаимоотношения на всички нива. MAN вече ще има
необходимия обхват за действие, за да се справи с тези предизвикателства. Мерките за персонала са социално отговорни и позволяват на
служителите да получат нови перспективи на
доброволни начала. Това показва, че MAN е отговорен работодател“, казва д-р Мартин Рабе,
главен директор човешки ресурси в MAN Truck
& Bus SE. K

Андреас Тостман –
главен изпълнителен
директор на
MAN Truck & Bus SE
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Александър Михалков, изпълнителен директор на FindCargo.Net:

Нашият продукт е много
повече от борса за товари
Да стартираш нова борса
за товари на пазар, на
който вече има достатъчно
такива продукти, си е
рисково начинание. За това
с какви мотиви и намерения
е разработена борсата
FindCargo.NET разговаряме
с нейния изпълнителен
директор
Визитна картичка
Александър Михалков е учил Мениджмънт и бизнес администрация.
Работил е в транспортната фирма
на баща си, която се е занимавала с
морски транспорт и спедиция. Впоследствие обаче страстта към новите технологии надделява и той се насочва към информационните технологии. От 7 години работи във фирмата To Be Code, където е съдружник. Комбинацията от познанията му
по транспорта и софтуерното инженерство го насочват и към настоящия проект с борсата FindCargo.NET.

– Г-н Михалков, как се роди идеята за
борсата Findcargo.NET, при положение
че на пазара има вече доста други добри борси за товари?
– Идеята съществува много отдавна –
още от 2008 г. решихме, че на пазара, особено на локално и регионално ниво, има
място за една хубава модерна борса за товари. В този бранш има малко на брой „играчи“ и според нас е необходимо по-бързо
развитие на този пазар от дигитални борси. Дълго време не можахме да осъществим тази идея, защото първо направихме
софтуерна фирма, после ни отне доста
време да съберем правилния екип, защото в него трябва да влизат и хора експерти по транспорт и специалисти по софтуер
май 2021

като нас. Това ни постави в изчакваща позиция до 2018 г., когато започнахме активна работа. До края на 2019 г. пуснахме първата „бета“ версия.
– Какво според вас трябва да има в
една транспортна борса и какви са качествата, които вие се стремите да постигнете, за да бъде тя модерна, ефикасна и всичко останало?
– Според нас една транспортна борса
трябва да бъде бърза, не само като бързодействие, а и като надграждане и адаптиране в цикъла на иновации. Т.е. да могат да
се използват модерни, лесни и вече налични технологии, например GPS-ите на мобилните устройства, възможността да се

работи по-професионално с наличните мобилни устройства, т.е. не само да се отвори
един браузър, а да се работи и с нотификационните системи, които всички модерни
приложения използват.
Необходимо е да се предлагат опростени услуги с добавена стойност, като например нашия флийт мениджмънт, който е
безплатен и никой не го предлага в този вариант. Смятаме, че борсата трябва да работи безупречно на всякакви устройства и
да отнема минимално време на ползвателя. И всички тези качества сме ги вградили
вече във Findcargo.NET.
– Все още не съм убедена. Представете си, че съм товародател или пре-
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возвач, или спедитор, с какво бихте ме
убедили, че трябва да се включа и във
Findcargo.NET, т.е. какво допълнително
ще ми донесе това?
– На първо място при нас регистрацията е безплатна (това няма да е ключов фактор), но означава, че веднага получавате добавена стойност, без да се налага да
влагате какъвто и да е ресурс. Регистрацията е елементарна и отнема 3 минути. Освен това, ако въведете релациите на вашите камиони, типа им и обявите, че имате интерес да превозвате товари „от – до“,
ще може при еднократна първоначална настройка на вашия профил да не ви се налага „да влизате“, както се влиза класически в
другите борси, за да търсите товари. Нашата система автоматично ще ви дава предложения за товари, които биха представлявали интерес за вас. Направили сме алгоритми за тази услуга и за автоматизирането
на процеса. Когато си „харесате“ товар от
предложенията, ще може в рамките на минута-две да се свържете с товародателя.
Ако сте по-малка фирма, можете да
се възползвате от няколко допълнителни
функционалности, например да изпращате чрез нашата система заявки до вашите
шофьори много по-лесно, да си направите безплатен флийт мениджмънт с мобилни устройства, да следите „с един поглед“
на нашата карта къде в близост до вашите
камиони в радиус, зададен от вас, има товари, складове, логистични центрове и всичко
останало, което е важно за един превозвач.
И още, като превозвач може да се възползвате и от двете мобилни приложения –
и от основното, и от приложението за следене на камионите и даване на заявки на
шофьорите. И всичко това е безплатно.
– Добре, в момента участието в борсата е безплатно, но това не може да е
траен бизнесмодел. Как ще се промени
тази ситуация в бъдеще?
– Нашият бизнесмодел е, че регистрацията винаги трябва да бъде безплатна и
ще бъде такава за всички юридически лица,
като планът ни е да бъде платена тази част
от борсата, която дава възможност на потребителите да имат един инструмент, който те с удоволствие ще използват. Ние ще
искаме заплащане, когато един превозвач
ще работи ежедневно с нашата платформа
и това ще му носи пари...

– Как ще разберете кога да се търси
плащане?
– Първо, когато се стигне до някакъв
обем активност както по отношение на товарите, така и по отношение на камионите. Това не е конкретна цифра, а по-скоро
ниво, за което сме сигурни, че даваме достатъчно добавена стойност на потребителите, така че те да бъдат готови с удоволствие да платят една дребна такса. Т.е. когато
FindCargo.NET се е превърнала в незаменим инструмент в ежедневната работа на
конкретния превозвач.
– Споменахте за нотификационна
система. Тя през приложенията ли работи?
– Тя работи на няколко места и в момента имаме нова версия, която работи както
през web приложението в реално време,
така и през двете мобилни приложения.
Това означава, че потребителите ще могат
да получават интересуващата ги информация на устройство, което им е най-удобно.
Излиза информация за товар или камион и
ако тази информация не харесва на потребителя, той може да я изключи...
– Регистрацията е безплатна, обаче
как да съм сигурна като потребител, че
товарите, които се появяват в платформата, не са „фантомни“, например някой иска просто да си направи проучване за цена?
– Наясно сме с необходимостта от допълнителен скрийнинг, особено когато става дума за създаване на доверие между потребителите и платформата. Затова имаме
специален отдел „Анализ на риска“, който
търси информация за всеки нов абонат във
всички публични и законни регистри. След
като новият потребител премине през определени точки за проверка на риска, той
може да бъде допуснат до платформата.
Фирмите, които не преминават тази „бариера“, не се допускат до регистрация. Разбира се, ако фирмата е нова и просто няма
история, т.е. няма информация и не може
да се определи дали тя е „благонадеждна“
или не, имаме „първоначален мониторинг“
и за кратък период от време се набюдават
действията, които извършват в платформата – подаване на товари, търсене на товари
и др. Разбира се, това се прави само с мета
данни и е добре да се знае, че базата данни

с персонална, т.е. „чувствителна“ информация, е изцяло криптирана така, че дори
и ние не можем да видим някои данни, което дава един допълнителен слой сигурност.
– При първия ни разговор казахте, че
се очаква въвеждането на нови функционалности. Те готови ли са вече?
– Някои неща са готови и вече се прилагат, а други се разработват и са на път да
станат реалност в платформата. Работим по
създаването на един набор от инструменти,
които в бъдеще ще могат да управляват напълно бизнеса на една малка транспортна
фирма. Наблягаме на тази група фирми, защото точно те могат не само да предлагат
товари или превозни средства, но и през
една унифицирана платформа да издават
заявки, фактури и др. Да могат да проследяват „историята“ на работата си, статуса на
всяка пратка и след това да „експортират“
лесно тези данни към популярните програми за счетоводство.
Искаме така да автоматизираме процесите, че потребителите ни да могат да използват FindCargo.NET за няколко неща, а
не само като транспортна борса.
Ние пускаме нови неща непрекъснато.
Например имаме нов „изглед“ на картата,
който е много по-красив и функционален.
Той работи и за нерегистрирани потребители. Във FindCargo.NET има секция „Карта“,
в която са показани много неща, и то без да
се налага на потребителите да правят 3-минутната регистрация. Може да я разгледат
и ако преценят, че нещо от информацията е
важно за тях, могат да се регистрират.
Едно нововъведение, което е много близо до внедряване и е интересно и за по-големите фирми, е създаването на „затворени групи“. Доста потребители поискаха от
нас, а ние обичаме да се вслушваме в обратната връзка. Една фирма може да създаде група, в която да кани контрагенти, т.е.
участници във FindCargo.NET, и по този начин например товарите на фирмата да могат да се виждат само от членовете на групата, поне за някакъв период от време, и
след това да се виждат от всички в борсата.
Планирали сме да имаме и още фунционалности, които няма в никоя друга борса,
но нека засега запазя тази информация.
Ще я споделя, когато сме готови. K
Снежина БАДЖЕВА
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Готов ли е ЕС за „зелените“ батерии?
Държавите от ЕС
изразиха загриженост,
че предложението на
Европейската комисия
за устойчиви батерии
поставя неизпълними
цели и срокове.
Според мнозинството
държави – членки
на Съюза, подобен
ход ще увеличи
бюрократичните
разходи за
производителите
на батерии, затова
документът изисква
значителни промени,
преди да се превърне
в законодателство
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За да стимулира рециклирането, Комисията иска да увеличи целите за събиране на
батерии за страните от ЕС от 45%, както е в момента, на 65% за преносимите батерии
до 2025 г., и до 70% до 2030 г.

„

Това предложение е много амбициозно, но
трябва да бъде и реалистично, и да отговаря на очакванията на тези, които ще бъдат в
края на веригата“, каза италианският физик Роберто Чинголани по време на дебат в Съвета относно законодателното предложение на Еврокомисията. „Трябва да избегнем възможните законодателни пречки за частните оператори и публичните органи“, добави той.
Предложеният от ЕС регламент има за цел да
намали екологичното и социалното въздействие
на батериите на фона на очаквания за нарастващо търсене, тъй като електромобилността с все
по-бързи темпове замества транспорта с изкопаеми горива. Ако предложението бъде прието, с него от 2030 г. ще бъде фиксиран минимален дял рециклиран кобалт, литий, никел и олово в структурата на батериите, произведени в Европа.
Предложението цели и да направи по-прозрачен екологичния ефект от батериите, тъй като
производителите ще бъдат задължени да маркират въглеродния отпечатък на всяка батерия
от 2024 г.
За да стимулира рециклирането, Комисията
иска да увеличи целите за събиране на батерии
за страните от ЕС от 45%, както е в момента, на
65% за преносимите батерии до 2025 г. и до 70%
до 2030 г.
Дания нарече предложението „реална стъпка
в правилната посока“, но изрази загриженост относно възможната „икономическа и административна тежест“.
Чехия смята предложените изисквания за
устойчивост, декларирането на въглеродния отпечатък на всяка батерия и минималното рециклируемо съдържание за доста амбициозни
и тежки за производителите цели. „Предложе-

ният регламент трябва да бъде повече фокусиран върху изискванията за безопасност на заводите“.
Латвия също призова Европейската комисия
да опрости определени разпоредби и да определи реалистични срокове за тяхното прилагане,
като отбеляза възможността предложението да
доведе до увеличаване на административната и
финансовата тежест за производителите и крайните потребители.
България предупреди, че 20-процентното
увеличение на целта за събиране на батерии,
предложено от Комисията, ще увеличи шансовете за неспазване и неприлагане на регламента.
„България винаги е призовавала за рационалност и осъществимост на мерките, когато се определят амбициозни цели. В този смисъл считаме целите за събиране на преносими батерии до
2025 г. като твърде амбициозни“, се казва в нашето изявление.
Белгийският министър на околната среда
Ален Марон насърчи Комисията да излезе извън
рамките на анализа на въглеродния отпечатък,
който той нарече „твърде рестриктивен“.
„Ако подчертаем само въглеродния отпечатък, може да имаме отрицателно въздействие в
други области, като използването на минерали,
суровини, токсични материали и т.н.“, каза той.
Докато целите за по-цикличен подход към батериите са широко приветствани от държавите
членки, някои министри на околната среда изразяват опасения, че преминаването към хармонизирани стандарти е невъзможно поради разликите в капацитета на страните от ЕС.
Германия смята, че посочените в предложението изисквания ще подкопаят работата, извършена от местните правителства.
„Важно е да поддържаме съществуващите
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и добре функциониращи национални структури за събиране на батерии, а това, изглежда, не
е възможно с настоящия проект“, каза германският министър на околната среда Свеня Шулц.
Според нея не бива да се хармонизират допълнително изискванията за отговорност на производителя.
Естония заяви, че батериите, продавани на
европейския пазар, трябва да отговарят на найвисоките стандарти за човешко здраве, безопасност и защита на собствеността и околната среда, но добавя, че „по-строгите правила за европейските производители могат да навредят на
конкурентоспособността на бранша.
„Трябва да гарантираме, че продуктите, които
не отговарят на изискванията, няма да бъдат допускани на пазара на ЕС“, добави естонецът Тонис Мьолдер.
Няколко държави членки, включително Франция, Гърция и Холандия, поставиха въпроса защо
например електрическите велосипеди и скутери
не са включени в законодателното предложение
на Комисията.
В отговор комисарят по околната среда на ЕС
Виргиниус Синкевичиус каза, че Съвместният
изследователски център на Комисията подготвя
проучване с оглед определяне на конкретни цели
за събиране на батерии за превозни средства с
лека мобилност. Той също така напомни, че „часовникът тиктака“, ако искаме да постигнем напредък в „озеленяването“ на батериите.
Междувременно компаниите за рециклиране
настояха ЕС да повиши целта за събиране на използвани батерии.

Водещи компании в сектора за управление на
отпадъци призоваха законодателите в ЕС да преразгледат проекта на регламента относно устойчивите батерии, за да увеличат целта за събиране на използвани батерии и да задължат производителите на батерии да използват рециклирано съдържание в производствените си цикли.
В настоящия си проект проекторегламентът
си поставя за цел да събере 70% от използваните преносими батерии, като например тези, които се намират в мобилните телефони и лаптопи,
до 2030 г. и над 90% от акумулаторите на електрически превозни средства да бъдат рециклирани.
Но това не е достатъчно според FEAD, организацията, представляваща около 3000 европейски компании за управление на отпадъци. Оттам
искат тази цел да се увеличи поне до 80% в съответствие с усилията за придвижване към кръгова икономика с намалени отпадъци.
„Ние искаме да инвестираме и ако целите не
са достатъчно амбициозни, мисля, че няма да
видим осъществени всички възможни инвестиции“, каза президентът на FEAD Питър Кърт.
„Ако се убедим, че има амбициозна цел, започвайки от събирането и завършвайки със задължителното рециклиране на съдържанието,
ще поканим компаниите в цяла Европа да се възползват изцяло от възможностите за инвестиции, за да дадат своя принос за една по-добра
кръгова икономика“, добави Кърт
Асоциацията призовава ЕС да гарантира, че
батериите, произведени в Европа, ще включват
високи нива на рециклирано съдържание. K

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
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Nikola, IVECO и OGE ще
развиват водородната
инфраструктура

Nikola Corporation, IVECO и OGE обявиха, че са подписали писмо с намерение за сътрудничество
за създаване на бизнес структура за транспортиране на водород по тръбопроводна мрежа от
производствени източници до станции за зареждане с водород. Начинанието ще е в подкрепа на
електрическите превозни средства с горивни клетки

С

ътрудничеството стартира с цел допълнително дефиниране и формализиране
на ролите и отговорностите на страните в
процеса. Изпълнението на заложените цели ще
бъде посочено в окончателните споразумения.
IVECO, бранд на CNH Industrial NV, и OGE, собственик и оператор на 12 000 км инфраструктурна газопроводна мрежа в Германия, ще се присъединят към Nikola, водещ производител на тежкотоварни електрически и превозни средства с
горивни клетки. Трите компании ще развиват инфраструктурата за пренос на водород в съответствие с европейската политика и нуждите на индустрията за напредък и растеж на дела на алтернативните горива.
Основният фокус на това сътрудничество е
по-нататъшното разработване на решения за зареждане с водород в Германия в подкрепа на ев-
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ропейската система за търговски транспорт. Ще
се работи с партньори в индустрията за създаването на безопасни, надеждни и рентабилни места за съхранение и зареждане с водородно гориво. Страните са ангажирани с развитието на необходимата инфраструктура за зареждане и разпределение, за да доставят водород на собствениците на камиони безопасно, надеждно и икономично.
„Nikola се ангажира да доставя и напредва в
производството, разпределението и снабдяването с водород“, каза президентът на компанията за енергетика и търговски операции Пабло Козинер. „Вярваме, че това сътрудничество представлява много сериозно дългосрочно решение
за разпределение на гориво, което ще подобри
индустрията и цялостното възприемане на водородните технологии на пазара“.
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„Транспортната екосистема
ще се трансформира и настоящите бизнес модели по веригата на стойността ще се променят с въвеждането на водородни и акумулаторни тежкотоварни камиони“, каза Герит Маркс,
президент търговски и специализирани превозни средства в
CNH Industrial. „Нашето сътрудничество е чудесна първа стъпка в стартирането на нарастваща
платформа от партньорства. Искаме да превърнем това в реалност тук, в Европа, което изисква
и предприемаческо нелинейно мислене от страна на всички
промишлени структури, все още
работещи с изкопаеми горива“.
„OGE се ангажира да създаде
тръбопроводна инфраструктура
за транспортиране на водород
от производствените източници
до ключовите изходни точки на
разпространение“, каза д-р Томас Хювенер, главен технически
директор на OGE. „Горди сме, че
играем съществена роля в развитието на станциите за зареждане и в декарбонизирането на
икономиката чрез нашите мрежови възможности.“ K

Основният фокус на това сътрудничество е разработване на решения за зареждане с
водород в Германия в подкрепа на европейската транспортна система
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Arctic Van Test 2021: Снежен
петобой на пътя и извън него

35-ият традиционен Arctic Van Test 2021 се проведе през февруари при тежки зимни условия
в Южна Финландия. През тази година в него бяха сравнени възможностите на пет еднотонни
пикапа, предлагани на финландския и европейския пазар. В ролята на тестови пилоти,
както винаги, бяха журналисти от специализирани издания от Скандинавия. Предлагаме ви
впечатленията от теста на Анри Пакаринен от финландското списание Auto, tekniikka ja kuljetus
ABSTRACT IN ENGLISH

Arctic Van Test 2021:
Snow Pentathlon On
and Off the Road
The 35th traditional Arctic Van
Test 2021 was held in February in severe winter conditions
in Southern Finland. This year,
it compared the capabilities of
5 one-tonne pickups offered
on Finnish and European markets. In the role of test pilots, as
always, were journalists from
specialized media from Scandinavia. We offer you the impressions from the test of Henri
Pakarinen from Finnish magazine Auto, tekniikka ja kuljetus.

С

ъвременните пикапи притежават отлични офроуд характеристики, но са удобни и
за шофиране по магистрала. Зимните условия по време на теста предоставиха идеална
възможност за изпробване на пикапите и в двете ситуации.
В теста бяха включени актуалните на пазара
версии на Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mitsubishi
L200, Nissan Navara и Toyota Hilux.
Мощността на двигателите на тестовите автомобили бяха приблизително между 150 и 200
конски сили. Mitsubishi предлагаше 150 конски
сили, докато двигателят на Ford с 213 к.с. бе наймощният в теста. Всички пикапи бяха оборудвани с автоматични предавателни кутии и зимни
гуми с шипове.
В дните на теста условията сутрин
бяха близки до арктическите

Арктическите условия
Не би било възможно да се избере по-добро
време за теста. През втората седмица на февруари Южна Финландия бе затрупана от сняг. През
нощта температурата падаше до -20 градуса по
Целзий, а дори през деня живакът не достигаше
положителните стойности.
Тестовите автомобили изминаха 400 км по
шосе – от Хелзинки през Турку до Лойма и обратно. Пикапите бяха натоварен с около 230 кг. Офроуд възможностите бяха тествани на специалната писта Arctic Trucks в Порвоо.
Автомобилите от теста бяха заредени със зимен дизел и добавка AdBlue. При три от пикапите гърловините за зареждане с дизел и добавката са една до друга. При Nissan са разположени
от различни страни на пикапа, а при Toyota резервоарът за AdBlue е в моторния отсек.
По време на теста бе измерен разходът на гориво. Пикапите бяха оценени и по отношение на
обслужването, вътрешния шум, размерите. Сутрин се оценяваше така нареченият студен старт
– вътрешната температура по време на стартиране на двигателя, температура след определено време на шофиране, топлина в купето при еднаква степен на работа на вентилатора…

Удобство при шофиране
Пикапите вече са многофункционални автомобили. Оборудването и управляемостта им са
на толкова високо ниво, че тези машини могат
май 2021
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Технически данни на пикапите от
теста

Параметри
Двигател
Брой цилиндри
Работен обем, куб. см
Макс. мощност, к.с. (об./мин)
Макс. върт. момент, Нм (об./мин)
Пред. кутия
Предно окачване
Задно окачване
Предни сипрачки
Задни спирачки
Размери и тегла
Колесна база, мм
Дължина, мм
Ширина (с огледалата), мм
Височина, мм
Просвет, мм
Допустима макс. маса, кг
Полезен товар, кг
Капацитет на теглене, кг

Ford Ranger
Double Cab
2,0 TDCi

Isuzu D-Max
Double Cab
163 TDi

Mitsubishi
L200 2.2 DI-D

Nissan Navara
Double Cab
2.3 DCI

Toyota
Hilux DC 2.8

2,0 Tdci Euro 6.2
Isuzu RZ4E-HI
16V DOHC, diesel
R4
16V DOHC, diesel
4
4
4
4
4
1996
1898
2268
2300
2755
213 (3750)
163/3600
150/3500
190
204/3000
500 (1850)
360/2000-2500
400/2000
450
500/1600-2800
A10
6AT
6AT
7 AT
6AT
Винтови пружини Винтови пружини Винтови пружини Винтови пружини
Двоен носач
Листови ресори Листови ресори Листови ресори
Многозвенно
Leaf spring
Дискови
Дискови
Дискови
Дискови
Дискови
Барабанни
Барабанни
Барабанни
Барабанни
Барабанни
3220
5359
1977
1840
237
3270
1024
3500

3125
5265
1870
1790
240
3100
1015
3500

3000
5305
1815
1780
205
3110
1075
3100

3150
5280
1850
1855
223
3250
954
3500
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Mitsubishi L200

Toyota Hilix

да се разглеждат като
привлекателна опция
за всеки, който планира да закупи SUV.
Всички превозни
средства, участващи
в теста, бяха оборудвани с двойна кабина.
Mitsubishi L200 и Ford
Ranger бяха трансформирани в товарни
фургони без задни седалки. Останалите автомобили с пет места.
Оборудването,
асистенциите за водача и информационно-развлекателните технологии на автомобилите се различаваха леко, но
като цяло бяха на високо ниво. Шофирането е улеснено от
адаптивен круиз контрол, системи за предупреждение при напускане на лентата,
камери за заден ход
и радари, а смартфоните могат да бъдат свързани към информационно-развлекателните системи със сензорни екрани чрез
Bluetooth или USB.

Обработка на товари
Пикапите от теста вършат добра работа за
превоз на товари. Дължината на палетите в товарния отсек при тестовите автомобили бе приблизително метър и половина. Най-дълъг леген
имаха Isuzu и Nissan – 1520 мм, а най-къс бе този
на Mitsubishi – 1420 мм.
Укрепването на товара бе най-добро при Ford
и Nissan, където имаше по 6 халки и релси. Найминимални възможности за укрепване на товар
имаше при Isuzu и Toyota – с по 4 халки.
Товароносимостта на петте конкурента бе
сходна – от порядъка на 1000 к, като най-висока
е при Mitsubishi – 1075 кг. Капацитетът за теглене
на ремарке (със спирачки) бе 3500 кг при четири
от пикапите и 3210 кг при Mitsubishi.

Isuzu D-Max

Nissan Navara
май 2021

На пътя
Шофирането по магистрала бе само със задно предаване. На изключително хлъзгави участъци общото впечатление беше, че задвижването на четирите колела осигурява допълнителна
безопасност и върши добра работа. Шофирането по магистралата бе улеснено във всяка кола
от круиз контрол, който не бе адаптивен само в
Nissan и Mitsubishi. Единствено при Nissan липсваше активна система за поддържане на лентата
за движение. Най-добра оценка от тестовите пилоти за поведение на пътя получи Ford Ranger, а
Toyota Hilux остана втори.
Двигателят на Ford Ranger, управляемостта и
особено комфортът в кабината и нивото на оборудване впечатлиха. Добър пример е дигиталният скоростомер на Ranger, който може да се регулира според предпочитания на водача. Пикапът на Ford бe описан като луксозен.
2.8-литровият двигател на Toyota Hilux радваше на пътя. Похвалена беше и много прецизната управляемост. Асистентът за поддържане
на лентата при Hilux работи със спиране, което
се възприе като малко странно решение, защото може да има вредно въздействие върху пътната безопасност. Цялостното поведение на пътя
и добрите седалки на Hilux също бяха оценени.
Доброто ниво на оборудване при Mitsubishi
L200 и прецизното и стабилно управление бяха
подчертани в оценките на тестовите пилоти. Висококачественият кожен волан на Mitsubishi се
оказа хлъзгав за ръце в ръкавици. Асистентът за
поддържане на лентата тук работи само със звуков сигнал.
Isuzu D-Max се оказа добър за шофиране на
пътя. Водачът е подпомогнат от адаптивен круиз контрол и активен асистент за връщане в лентата, който може да бъде изключен. Таблото на
Isuzu се възприе като по-традиционно и лесно за
използване.
Например в Isuzu климатикът се управлява с
въртящи се превключватели, които са лесни за
използване дори с ръкавици. Този пикап се усещаше като най-шумен от всички.
Според тестовите шофьори Nissan Navara
също е добър на пътя. Особено бе похвалено регулирането на седалката на водача, но по-тясната врата получи забележки.
Пикапът с най-нисък разход на гориво при шофиране по шосе бе Nissan Navara (8,76 л/100 км).
Най-високият разход на пътя от 9,41 л/100 км е
за Toyota Hilux.
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ARCTIC VAN TEST 2021...
Студен старт и нива на шум
Измерванията след студения старт бяха направени
през две сутрини при околна температура от – 20 градуса.
През първата сутрин въздушният поток в купетата бе насочен към предното стъкло. При вентилатор на максимална
скорост за 20 минути температурата във всички автомобили достигна малко над 10 градуса – както при краката, така
и на височината на подлакътника. Втората сутрин потокът
бе насочен и към предното стъкло и към краката. Вентилаторите работиха на пълна мощност 40 минути. Температурата се повиши сравнително равномерно в краката до 30
градуса, до 20 градуса – при подлакътника, и до около 30
градуса при облегалката за главата на пътника.
Isuzu и Ford генерираха най-малко шум при работа на
празен ход. По време на шофиране по магистралата найтихи бяха Nissan и Ford.

Офроуд
Във всички тестови автомобили беше възможно да
се избира между задно предаване, задвижване на четирите колела и бавно задвижване на четирите колела. В
Mitsubishi бавното задвижване на всички колела допълнително е разделено на две нива скорост. Тестът се проведе
с бавно задвижване на четирите колела. В критични ситуации на помощ идваше блокировката на задния диференциал, а особено полезен е асистентът за потегляне по наклон.

Предизвикателства извън пътя
Общото впечатление е, че извън пътя всички пикапи се
представиха добре. Никой не затъна в дълбокия сняг. Найсериозното изпитание беше стръмен хълм с хлъзгав рохкав сняг. Всички автомобили го преодоляха – първо със
заключване на диференциала, а след като водачите натрупаха опит – и със свободен диференциал.
Mitsubishi, чийто радиус на завиване беше най-малкият в теста, е способен на най-остри завои. От друга страна, L200 имаше пък най-малкия просвет при теста – показател, по който Toyota бе най-добър. Hilux обаче е с най-голям радиус на завиване.
Isuzu получи най-много точки на офроуд пистата с малки разлики в оценките на тестовите водачи. Окачването на
D-Max се оказа особено подходящо за използване извън
пътя, което го прави удобен и пъргав при шофиране.
Ford Ranger също бе оценен като добър офроуд автомобил с добро усещане за управление и подходящо окачване за терена.
Ford получи забележка за рязкото превключване на предавките при шофиране извън пътя.
Окачването на Mitsubishi и Toyota също работи похвално при офроуд, а колелата следват гърбиците на пътя, което се усети на силно неравния терен.

Ford Ranger

Предимства и недостатъци
Ford Ranger

Mitsubishi L200

+ Най-добър на пътя
+ Голям обем на товарното
пространство
– Цена
– Нестабилно превключване
на предавките при офроуд

+ Управляемост на пътя
+ Товароносимост
– Просвет
– Ускорение

Isuzu D-Max

Nissan Navara

+ Най-добър при офроуд
+ Просто за управление табло
– Ниво на шум
– Разход на гориво

+ Разход на гориво
+ Радиус на завиване
– Видимост
– Круизконтролът не е
адаптивен

Toyota Hilux
+ Двигател
+ Просвет
– Цена
– Разход на гориво

Професионални диагностични решения
и станции за климатични системи

В заключение
Тестът се оказа много равностоен. Например нямаше
много разлики в измерванията на децибелите и температурите при студен старт. На пътя и по време на офроуд шофирането също усещанията бяха много близки. В крайна
сметка в оценките на шофьорите Ford Ranger получи почти най-много точки за движение по пътя. При офроуда автомобилите оцеляха дори на изненадващо трудни места.
Нито един от тях не се натъкна на непреодолимо препятствие на офроуд пистата. Isuzu D-Max беше оценен като
най-добър офроуд пикап – също с малка преднина. Nissan
Navara пък показа най-нисък разход на гориво след повече
от 400 км шофиране. K
май 2021
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Трансформации на Volkswagen
Crafter с надстройки за работа
Както не всеки си
намира подходяща
дреха конфекция,
така и автомобилите
за работа като Crafter
често се нуждаят от
целево доработване,
за да удовлетворят
клиентските
потребности. За
да улесни бизнес
клиентите си, Порше
БГ ЕООД предлага
налични на склад
Crafter-и с различни
надстройки

Сайт на официалния
вносител на Volkswagen
лекотоварни автомобили

май 2021

Crafter 35. Бордови,
единична кабина с
дължина до 5,4 м и
полезен товар до 2,8 т

Н

а този етап част от продуктовата палитра
са 35 ЕКА шпригли с брезент с предно задвижване за 8 и за 10 палета, за 10 палета
със задно задвижване, автобус с 19+1 места и
термоизолирани товарни фургони Crafter с целогодишен режим от 0°С–15°С и от 15°С – 25°С.
На сайта на официалния вносител на
Volkswagen лекотоварни автомобили (https://
www.vw-lekotovarni.bg/modeli-i-konfigurator/
nalichni-avtomobili-s-transformaciya) има подробно представяне на наличните автомобили с трансформации, сред които и товарен фургон с дървен под и облицовка на стените, бордови с единична кабина, заводски подготвен товаропътнически фургон (6+1) с преградна стена, автобуси с
19+1 места. За разлика от посочените в началото
два типа, тези автомобили невинаги са налични
на склад, т.е. на клиентите може да се наложи да
изчакат поне срока за изпълнение на трансформацията. Най-често тя се извършва в България
и отнема средно 1,5 до 2 месеца от предоставянето на базовия автомобил на подизпълнителя.
Около седмица отнема придвижването на документите в техническата служба на ИА АА и получаването на индивидуалното одобрение. До два
месеца трае изработването на базов автомобил/
шаси-кабина по изисквания на клиента.
Съвсем скоро предстои и обогатяване на продуктовата гама с Crafter 35 ЕКА за 8 палета със
спално отделение зад кабината, модел за градски разнос с хладилна надстройка, поддържаща
температурен режим от -20°С до +15°С, автобуси с 19+1 места от категориите М2, а вече и М3.
Порше БГ се стреми да увеличава наличностите
от най-търсените модификации съобразно динамиката на пазара.

„Трансформираните автомобили за работа
са неразделна част от политиката на фирмата и
се вписват идеално в репутацията на Volkswagen
като символ на качество във всичко – обяснява
Ивайло Кирков, бранд мениджър във Volkswagen
Лекотоварни автомобили. В сегмента на Crafter
половината автомобили, които продаваме, са с
трансформации. Налице е пазарно търсене и ние
трябва да отговорим на него.
Възможните варианти за автомобили с трансформации са :
)) Заводско решение – то е най-доброто, но има
своята цена, а и няма как да покрие океана от
всички възможни трансформации. Заводът
произвежда базовите автомобили, другото е
дейност на доста добре развито спомагателно звено;
)) Трансформация, извършена от премиум партньорите на завода – външни фирми, предимно в Западна Европа, извършващи трансформации. Те са сертифицирани от Volkswagen за
това, че произвеждат достатъчно качествен
продукт от един или повече типове, напр. самосвал с тристранно разтоварване, автовишка или пътна помощ;
)) Трансформация, извършена от български
партньори, тъй като техните предложения са
съобразени и с покупателната способност на
клиентите. Избрали сме партньорите си, като
се базираме на вече над 15-годишното ни присъствие на пазара и на опита с доработки в цялата ни дилърска мрежа.“
Междувременно фирми за трансформация от
Централна Европа, покриващи безкомпромисните критерии на Volkswagen за качество, вече
предлагат доработки на цени, адекватни и за

ТРАНСФОРМАЦИИ НА VOLKSWAGEN CRAFTER С НАДСТРОЙКИ ЗА РАБОТА
българския пазар. В следващите месеци Порше
БГ ще предложи и такъв автомобил.
Решенията, които Порше БГ предлага:
)) Клиентът се обръща към в дилърството на
Volkswagen само за базов автомобил и след
това сам поема грижите по трансформирането му до желания вид;
)) Клиентът ползва търговец на Volkswagen за
консултант до получаването на готовия продукт. Ако клиентът желае, това може да започне още от конфигурирането на базовия автомобил, който да бъде произведен според изискванията му. Тези клиенти са и най-доволните. Все пак най-често клиентите търсят продукт с доработка „за утре“. В името на бързината на тях се налага да правят известни компромиси, избирайки от склад, като търговецът
ги консултира в избор на наличен автомобил.
Целият следващ процес по трансформацията е постоянна комуникация между търговеца,
който движи сделката, изпълнителя на трансформацията, клиента и лизингодателя.
Екипът на Порше БГ от 2 години активно разработва свой вариант: предлагат се най-търсените автомобили на склад. Определянето им е
нелека задача предвид голямата палитра от възможности. Към момента това са бордови с надстройка и термоизолирани фургони. От най-търсените доработени автомобили като напр. брезентовите с шпригли за 8 и за 10 палета, на склад
се поддържат по два. Не са рядкост и клиентите,
които се връщат удовлетворени и закупуват още
една идентична машина.

Качеството…
Шаси-кабината е „универсална“, най-често при желание на клиента могат да се добавят
екстри като предупредителен сигнал за движение назад, странични маркиращи светлини с
удължени кабели. Екстрите, изпълнени от завода със съответното качество, улесняват последващите трансформации. За фирмите, които желаят да работят качествено, огромно предимство са подробните „Директиви за доработка“ на
Volkswagen – достъпен документ, който за Crafter
е от около 600 страници. Спазването му гарантира минимум безопасността на потребителя,
напр. запазване на разпределението на натоварването на мостовете, на сцеплението на предния
мост при удължаване на рамата и т.н.
Трансформираните автомобили, които Порше БГ поддържа на склад, са изпълнени от фирми, спазващи тези изисквания. Гаранцията за базовия автомобил от производителя е до 5 години или до пробег 250 000 км. Високи са изискванията към качеството на доработените автомобили, които са на склад. При селекцията на подизпълнители са отчетени и опитът на регионалните търговци, и резултатите от изпълнението на
възложени поръчки. „Фирма за доработки, която
иска да работи с Volkswagen, не може да си позволи да ни предложи дори 1 некачествен продукт
на 100“, категоричен е Данаил Георгиев, регионален мениджър и технически сътрудник „Трансформация на автомобили“ в Порше БГ.
Гаранция за трансформацията дава нейният изпълнител. Във фирмата работят по изграждането на интердисциплинарен екип, включващ
търговец, приемчик, гаранционен специалист, в
най-добрия случай – и фирма за доработки, за

да може клиентът да бъде удовлетворен в максимална степен.

… изисква и информираност
Освен да знаят много за базовия автомобил,
търговците на фирмата трябва да познават и
възможните доработки: видове, къде, кой и какво изработва. За целта се провеждат работни
срещи на търговците, специализирани в товарните версии, с фирмите за доработки от страната, които презентират производството си. Търговците предпочитат да работят с коректни подизпълнители, тъй като при необходимост клиентът
търси търговеца, а не подизпълнителя.
Познаващи максималните възможности на
базовите модели от „Директивите“ на Volkswagen
(размери, товароносимост, брой пътници), търговците дават на клиентите достатъчно информация, какво може да се направи на конкретна
база. Ако са необходими по-подробни данни, се
включва целият екип на Volkswagen Лекотоварни автомобили. Порше БГ предлага собствен
лизинг за базовия автомобил и за доработката – това е предпочитаният вариант, но клиентът
може да избере и външна лизингова компания.

Най-търсени:
Crafter – 3,5 и 5 т (със заводска хомологация за 3,5 т,
т.е. без ограничител на скоростта и тахограф, изисква
кат. Б ), с предно предаване.
Те са по-евтини и със 100 кг
по-висок полезен товар от
моделите с двойни гуми и
задно предаване.
Volkswagen лекотоварни
предлага и Crafter кат. N2 с
технически допустима максимална маса 5,5 т и оставащ полезен товар до 2,8 т.

Автомобили на склад
С единични и с двойни задни гуми, дължини
L4 и L5, височини Н2, Н3 и Н4. Заводски произвежданият Сrafter фургон с най-голям обем (18,4
куб. м) е L5/Н4 – дълга база, удължен заден надвес, висок таван и предно предаване. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Crafter с бордова
надстройка за 10 палета, до
1 т полезен товар

Crafter термоизолиран фургон с
целогодишен режим на охлаждане
0–4°С и режим отопление 4–25°С
май 2021
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Водородното трио на
STELLANTIS идва

От Алианса обявиха, че до края на 2021 г. започват поръчките за Expert,
Jumpy и Vivaro, оборудвани с водородни горивни клетки
От STELLANTIS, новосформирания алианс между Groupe PSA и FCA, обявиха пускането на пазара
на лекотоварна гама с водородно задвижване. Поръчките за plug-in електрическите автомобили,
оборудвани с водородни горивни клетки и базирани на електрическите средни карго ванове
e-Expert, ë-Jumpy и Vivaro-е, се очаква да започнат преди края на 2021 г.

Н

овите екологични ванове ще бъдат базирани изцяло на модулната мултиенергийна
платформа на електрическото трио, което спечели престижната международна награда
Ван на годината 2021. Изграждането на първите
три бройки от водородните ванове е започнало в
центъра за проучване и разработки на Opel в Рюселхайм, Германия, където ще бъде базирано и
производството на plug-in хибридите.
Водородната програма на STELLANTIS бе
обявена официално по време на уебинар с участието на ръководни фигури от Алианса. Подробности за програмата дадоха Ксавие Пежо – директор на лекотоварния бизнес, Карла Гоин – директор на департамента за отдела за иновации,
Франк Джордан – директор проучвания и иновации за Германия, и Доменек Садо – отговарящ за
алтернативните задвижвания и енергии. Онлайн
в събитието се включиха и други специалисти от
марките, формиращи STELLANTIS.
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Защо водород?
Със средните ванове Peugeot e-Expert, Citroën
ë-Jumpy и Opel/Vauxhall Vivaro-е, с големите ванове Peugeot e-Boxer, Citroën ë-Jumper и с Fiat
e-Ducato, както и с компактните електрованове Peugeot e-Partner, Citroën ë-Berlingo и Opel/
Vauxhall Combo-е Алиансът вече предлага почти пълна гама от електрически лекотоварни автомобили.
Още при пускането на награденото електрическо трио от Groupe PSA обявиха, че електромобилите са проектирани съгласно потребностите на клиентите. Проучвания показали, че около 80 на сто от потребителите на средни ванове изминават дневно до 200 км. Така че гарантираният пробег с едно зареждане от около 300 –
330 км е напълно достатъчен за тях. От останалите 20 на сто обаче над 44% изминават дневно
по над 300 км, което значи, че напълно електрическите ванове не могат да служат за изпълне-

ВОДОРОДНОТО ТРИО НА STELLANTIS ИДВА
ние на задачите им. За да се покрият нуждите на
всички, използващи в работата си средни ванове, от STELLANTIS са готови да предложат модели, задвижвани на водород, които ще изминават
без проблем с едно зареждане над 400 км. При
това самото зареждане с водород става за 3 минути и е далеч по-бързо от зареждането на електрическата батерия. А в крайна сметка автомобилът отново е с нулеви емисии, защото се задвижва само от електродвигател.

Концепцията на STELLANTIS
Повечето от марките в Алианса имат вече десетилетен опит с разработката на водородни
прототипи. Сега обаче всичко е различно, казват
от STELLANTIS. И подчертават, че в случая не говорят за поредния прототип, а за напълно завършени и разработени автомобили, чието производство вече върви и са готови за пазарен старт.
До края на годината водородните Peugeot Expert,
Citroën Jumpy и Opell Vivaro трябва да преминат
всички изпитания и необходимите за ЕС одобрения и ще могат да бъдат поръчвани от клиентите – първо в Германия и Франция, а с развитието на зарядната инфраструктура и водородната
екосистема – и в целия Евросъюз. Засега десен
волан не се предвижда, така че поне в началото в
групата не попада Vauxhall.
За крайните цени на новите PHFCEV (Plug-in
Hybrid Fuel Cell Electric Vehicles) в Алианса все
още се въздържат да говорят. Но подчертават, че
те няма да са обичайно високите за водородните автомобили стойности. И причината за това е,

че чрез използване на готовата мултиенергийна
платформа от електрическите ванове са спестени средства за разработка и е снижена цената
на производството. А готовата платформа дава
и още редица предимства.

Предимствата на PHFCEV
Ефективната модулна платформа EMP2
(Efficient Modular Platform 2) е разработена преди по-малко от две години за Peugeot e-Expert,
Citroën ë-Jumpy и Opel/Vauxhall Vivaro-е. При
нея е вложен електродвигател, разположен над
предния мост, с максимална мощност 100 кВт и
максимален въртящ момент от 260 Нм. В зависимост от нуждите на всеки потребител при напълно електрическите ванове са наличните лити-

За вановете,
работещи на водород,
е използвана готовата
вече модулна
платформа EMP2,
която е разработена
за Peugeot e-Expert,
Citroën ë-Jumpy и
Opel/Vauxhall Vivaro-е
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ВОДОРОДНОТО ТРИО НА STELLANTIS ИДВА
Конфигурацията

Инженерите
на STELLANTIS
са избрали
вариант,
който наричат
MID-POWER
ARCHITECTURE

При старт от
място батерията
задвижва двигателя
самостоятелно –
при ниска скорост –
по време на първата
миля

ево-йонни батерии с капацитет 50 кВтч и 75 кВтч.
Те са интегрирани в пода, като по този начин се
запазват товарният обем, товарната височина и
се повишава стабилността на пътя. Общото тегло
на средните електрически ванове остава такова,
че не страда и товароносимостта, постигната при
моделите с ДВГ.
Всичко това се запазва и при водородните
версии. При това – по много прост и лесен начин.
Без никакви промени и модификации на каросерията и рамата на електрическия ван на мястото на батериите се интегрират резервоари за водород с налягане 700 бара. Водородните горивни клетки се разполагат под капака в предната
част – над електродвигателя. А под предните седалки се монтира plug-in тягова литиево-йонна
батерия, която може да се зарежда от горивната
клетка, от рекуперираната при спиране енергия
и от мрежата. Така емисиите отново са нулеви,
товарният обем, товарната височина, товароносимостта и стабилността остават същите като
при електрическите ванове, но пробегът с едно
зареждане вече е над 400 км (по цикъла WLTP),
а презареждането с водород става за 3 минути.
Запазват се и всички ползи за потребителите –
безпроблемен достъп до нискоемисионни градски зони и ниска обща стойност на притежание.
Резонно възниква въпросът защо само 400
км, защо не се използват по-големи резервоари.
Отговорът на STELLANTIS е, че така се гарантира
запазване на собственото тегло, а от там и на товарните характеристики в ефективен диапазон –
при пробег, който в повечето случаи е предостатъчен.

При конфигурирането на новите си водородни ванове от STELLANTIS са обобщили, че технологиите предлагат две основни възможности.
При търсене на повече мощ са нужни горивна
клетка с мощност от 100 кВт, резервоари с 5 кг
водород и малка батерия с капацитет до 2 кВтч.
Този вариант обаче се отчита като по-неекологичен.
За постигане на възможно най-дълъг пробег
комбинацията включва батерия с капацитет до
20 кВтч, горивна клетка с мощност 5 кВт и резервоар с 1 кг водород. Двигателят се захранва от
батерията, но когато тя се изтощи, енергията от
горивната клетка не е достатъчна за пълноценно
движение, а само за придвижване на ниски скорости.
Затова инженерите на STELLANTIS избират среден вариант, който наричат MID-POWER
ARCHITECTURE и за който отчитат, че е по мярка
на клиента. Горивната клетка е с мощност 45 кВт,
резервоарите събират 4,4 кг водород, а батерията е с капацитет 10,5 кВтч. Всичко това носи редица ползи. Батерията се зарежда предварително от мрежата. При старт от място тя задвижва
двигателя самостоятелно (при ниска скорост) по
време на първата миля. При достигане на крайсерска скорост по магистрала енергия към двигателя за продължително движение подава само
достатъчно мощната гривна клетка. А при нужда от мощност за бързо ускорение двигателят се
захранва едновременно от клетката и от батерията. През цялото време батерията се дозарежда
от енергията, рекуперирана при спиране и намаляване на скоростта. При напълно заредена батерия и празни резервоари за водород автомобилът може да измине до 50 км само на ток от
батерията.
За разработката на хибридната система
STELLANTIS работи с постоянни партньори.
faurecia доставя сертифицираните олекотени
резервоари за водород с вместимост 120 л. Цялата MID-POWER ARCHITECTURE е разработена
съвместно със SYMBIO, откъдето идват горивните клетки. Тяговата батерия е изградена от модулите, които Groupe PSA разработи за батериите
на електрическите си ванове.
Асемблирането на водородните версии ще
става в Рюселхайм, в подразделението за специални автомобили на Opel, където се намира и
глобалният център за компетентност по водород
и горивни клетки на STELLANTIS.

Техническите параметри
Новите средни ванове ще се предлагат в същите два размера – L2 и L3, както при електрическите версии и версиите с ДВГ. Налични са с
дължина 4959 мм и 5306 мм и височина 1965 мм
и 1975 мм. Ширината с отворени огледала е 2204
мм, колесната база – 3275 мм. Радиусът на завой е 12,4 м.
Товарният обем при двете версии е съответно
5,3 куб. м и 6,1 куб. м, а товарната дължина – 2512
мм и 2862 мм. Вътрешната ширина на фургона е
1628 мм при височина 1397 мм. Собственото тегло е съответно 1952 кг и 1975 кг при товароносимост от 1100 кг. Капацитетът на теглене е 1000 кг.
Резервоарите за водород са три с обща вместимост 4,4 кг при налягане от 700 бара. Отворът
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При достигане на крайсерска скорост по магистрала
енергия към двигателя за продължително движение
подава само достатъчно мощната гривна клетка

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

Товарни автомобили
При нужда от мощност за бързо ускорение двигателят
се захранва едновременно от клетката и от батерията
за зареждане с водород е на обичайното за гърловината на
резервоара при ДВГ автомобилите на PSA място – на задния ляв калник. Куплунгът за зареждане на батерията също
е на позната от електровановете позиция – на предния ляв
калник.
Капацитетът на батерията е 10,5 кВтч при максимална
моментна мощност 90 кВт. Зарежда се с максимум 11 кВт
от 0 до 100% за около 60 минути.
Трифазният синхронен тягов електродвигател с възбуждане от постоянни магнити е с максимална мощност 100 кВт
(136 к.с.) и максимален въртящ момент 260 Нм. При избор
на икономичен режим максималната мощност е 60 кВт (82
к.с.).
Максималната скорост на водородните ванове е ограничена на 130 км/ч, а ускорението от 0 до 100 км/ч е за 15 секунди.

Водородната екосистема
Водородната програма на STELLANTIS постепенно ще
обхване и останалите лекотоварни модели в алианса, както
и леките автомобили на марките в него. В STELLANTIS също
така си дават сметка, че успешният ход на програмата зависи от развитието на инфраструктурата от зарядни станции
за водород в Европа. Стартът на новите модели е предвиден от Германия и Франция, защото в момента там има съответно 90 и 26 точки за зареждане с водород.
Според експертите в Аалианса водородът се превръща
в ключов стълб на енергийния преход. Това е още една от
причините да се насочат към предлагането на PHFCEV. И
допълват, че в сферата на водородната инфраструктура са
планирани големи инвестиции. Както беше обявено наскоро от Европейският алианс за чист водород, за насърчаване на развитието на водородната инфраструктура в ЕС са
предвидени над 60 милиарда евро. K
инж. Лъчезар АПОСТОЛОВ

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

Клиентите ни ползват следните предимства:
°
°

°
°
°

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

Аутомотив Текнолъджи
Солушън
София, ул. Андрей Германов 11
тел.: +359 2 4390880
www.ats-world.com
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Ашвани Гупта, изпълнителен директор на Nissan Motor Co., Ltd.:

Започваме четвърто поколение
на Алианса с Mitsubishi и Renault
– Каква е глобалната политика на Алианса? Промени ли се стратегията ви от настъпването на пандемията?
– Това е 4-то поколение на Алианса ни, вече
включващо и Mitsubishi заедно с Renault & Nissan.
През 2009 г. стартира първото и второто поколение. Бяхме фокусирани върху сближаването
на различни бизнес култури, общата организация за доставки. Срещнаха се екипи от различни компании, разработихме платформи за съвместно споделяне. Акцентът беше върху леките
май 2021

и лекотоварните автомобили. Третото поколение на Алианса вече беше по-функционално. Изградихме споделени ценности в инженерството
и производството, общи стандарти за генериране на бизнес ефективност. Четвъртото поколение стартира през май 2020 г. с 2 ключови политики – абсолютна синергия между всички марки
и подобрено използване на фиксираните разходи. Вече говорим за споделени платформи за ванове и за производство. Renault е водещ в доставките за Nissan и Mitsubishi. Имаме страхотни

АШВАНИ ГУПТА: ЗАПОЧВАМЕ ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ НА АЛИАНСА...

продукти от Renault като лидер в технологията
за свързване на превозните средства и в малките платформи. Nissan е лидер в електрическите
платформи и чрез системата ProPilot. Mitsubishi
е лидер в сегмента на 4x4 пикапите.
Що се касае до локдауните, бяхме доста добре организирани. По време на периодите на затваряне виртуалните ни дизайнерски центрове
работеха по график от домашна среда.
– Всички лекотоварни модели Nissan за
Европа ще се базират на общата платформа
Renault-Nissan-Mitsubishi или все още има
място за леки камиони като серията NT?
– Решихме да излезем от пазара на камиони
и да преориентираме фокуса си. Трябваше да
намалим капацитета си на производство до 5,5
млн. бройки и започнахме да търпим загуби. Не
виждаме бъдеща роля на Nissan в сегмента на
леките камиони, защото той е твърде конкурентен и недостатъчно печеливш. Освен това има
много нови регулации, свързани с двигателите,
емисиите и т.н.
– Все повече градове в Европа въвеждат
зони с ниски емисии, а в някои прилагат забрани за закупуване на дизелови автомобили. Ще има ли Nissan алтернативни двигатели в средния и тежък сегмент на вановете,
например хибридни, PHEV, електрически или
дори водородни?
– Nissan има 10-годишен опит в разработката на електрически задвижвания. Напоследък наблягаме и на повишената автономност,
разбира се, съобразявайки се с търсенето. Съществуват пазарни разлики между ЕС, Азия и
САЩ по отношение на технологиите, регулациите, финансовите субсидии. Един европеец например първо избира двигателя, а след това самия автомобил, което значи, че е готов за електрификацията. Съответно и ЕС субсидира поекологичните стандарти. Трябва да се намали
разликата в цената на притежание между двигателите с вътрешно горене и електрическите
двигатели. Това зависи и от клиентите, и от правителствените регулации, които са различни в
различните континенти.

– Каква е стратегията на трите бранда в
сегмента на пикапите?
– Това е една от силните страни на Nissan. Новата Frontera вече стартира в САЩ. Преработената Navara е главно за ЕС и се представя доста добре. Следващото поколение Navara, разработено съвместно с Mitsubishi, е предизвикателство за развитието на електрическите двигатели благодарение на платформата със „стълбова рамка“. Ще има и PHEV или E-Power като опция, може да се използват солидни батерии. Задължително ще обърнем внимание на капацитета на теглене и проходимостта. Няма повече да
лансираме Renault Alaskan в Европа, автомобилът остава само за Южна Америка. Navara, която е произведена в завода на Renault в Аржентина, има пазарен дял от 11,5% в Южна Америка. В
този сегмент тя държи над 60% в Мексико, а продажбите нарастват и в Близкия изток.

Всички лекотоварни
модели Nissan за
Европа ще се базират
на общата платформа
Renault-NissanMitsubishi

– Какви са плановете на Алианса за завода в Барселона? Как ще се разграничите от
Renault и Mitsubishi и ще останете идентични
на европейския пазар?
– Всички заедно решихме да спрем производствените мощности в края на декември 2021
година. Но смятаме, че европейският пазар на
пикапи има бъдеще. Не мога да говоря от името на Renault, но те се справят чудесно в сегмента на вановете. Nissan залага на eNV 200, където 70% от продажбите ни са в пътническата версия. Много клиенти харесват този автомобил и
ние продължаваме с конверсиите му. Когато говорим за лекотоварни автомобили, винаги са
смесени функционалност и емоция, като първото е водещото. При автомобилите имаме емоционално решение, свързано с преживяване на
клиента и разпознаване на марката. Вановете се
оценяват като стойност на услугата.
– Ще продължи ли Nissan да бъде спонсор
на Шампионската лига при липсата на публика?
– Брандът ни не е пострадал от липсата на
публика в Шампионската лига на УЕФА. Имаме
и нова промоционална кампания, с която се готвим за влизане в новата серия Формула Е. K
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Стартира проектът
Software République

Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics и Thales обединиха усилията си за
създаването на Software République – нова отворена екосистема за интелигентна и устойчива мобилност

П

роектът Software République на Renault
бе обявен по време на представянето
на стратегическия план Renaulution през
януари 2021 г. и вече е реалност. Стартът му
бе даден на 9 април в присъствието на Лука де
Мео, главен изпълнителен директор на Renault
Group, и неговите колеги от Atos, Dassault, ST
Microelectronics и Thales, които са първите партньори и основатели на инициативата. Събитието бе в чисто новата сграда Odyssée в Техноцентъра на Renault.
В основата на уникалния за сектора проект са водещи компании и иновативни стартиращи фирми, обединени в създаване на решения и системи за мобилност, които ще оформят
близкото бъдеще на мобилността. Мобилността е общо благо от десетилетия, но никога не се
е развивала толкова бързо и радикално, колкото през последните години. Тези дълбоки промени подтикват автомобилните и технологичните компании да развиват иновации в начина,
по който работят, и да обединят усилията си, за
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да отговорят по-добре на предизвикателствата,
пред които са изправени по отношение на свързаност, декарбонизация, мултимодалност и нови
бизнес модели.
Иницииран от Renault, като Atos, Dassault
Systèmes, STMicroelectronics и Thales са първите партньори основатели, проектът Software
République е резултат от това наблюдение. Той
ще функционира като нова екосистема за иновации в интелигентната мобилност. Чрез обединяването на своя допълващ се опит в областта на
изкуствения интелект, киберсигурността, вградените системи и „големите данни“ партньорите планират да разработят нов софтуер и решения, които ще дадат възможност на операторите
на мобилни услуги да предлагат на гражданите,
бизнеса и местните власти услуги, които улесняват достъпността, подобряват потребителското изживяване и енергийното управление. Тези
предложения, които интегрират системи за автомобили, сервизни платформи и мрежови операционни инструменти, ще бъдат все по-достъп-

АШВАНИ ГУПТА: ЗАПОЧВАМЕ ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ НА АЛИАНСА...
Atos, Dassault Systèmes,
Groupe Renault,
STMicroelectronics и Thales
обединиха усилия за
създаването на Software
République

ни, семпли, плавни, мултимодални, отговорни и
сигурни.
Екосистемата Software République се създава в очакване на силно нарастване на глобалния
пазар на мобилност до 2035 г. с 60% и очаквани приходи до 11 000 млрд. евро, според Boston
Consulting Group. Това ще предостави възможност за генериране на стойност, особено в областта на електрически автомобили, нови компоненти, нови услуги за следпродажбено обслужване и
други услуги с добавена стойност и създаване на
нови работни места, свързани с тях.
„Превозното средство вече не е в центъра
на автомобилната верига за създаване на стойност, тъй като софтуерът, електрониката и бордовата интелигентност все повече определят както
стойността, така и използването на превозното
средство за нови нужди и услуги за мобилност. В
Software République искаме да си сътрудничим с
партньори, за да се позиционираме като пионер
в тази нова верига за стойност на мобилността“
– казва Лука де Мео, главен изпълнителен директор, Renault Group.
Набелязани са три основни области на сътрудничество за съвместно разработване и
предлагане на пазара на интелигентни системи за мобилност, позволяващи прилагането на
адаптирана и гъвкава оферта за мобилност:
)) интелигентни системи за улесняване на сигурна връзка между автомобила и неговата цифрова и физическа среда;
)) системи за симулация и управление на данни
за оптимизиране на потоците за територии и
компании;
)) енергийна екосистема за улесняване на зареждането.
Партньорите в Software République вече обслужват следните теми:
1. Включване и зареждане – разработване на
нови технологии и услуги, които позволяват
на електрически автомобил, свързан към
съвместима точка за зареждане, да бъде
автоматично разпознат и да извършва зареждане без никакви действия от страна на
потребителя.

2. Оптимизиране на потоците на мобилност за
територии – да се улеснят достъпът и симулацията на обмен на информация за мобилност, незабавно и открито в градове и региони, за да се даде възможност:
)) потребителите винаги да избират най-добрите средства за мобилност според времето, комфорта или енергийното управление;
)) операторите да обогатят своите услуги;
)) публичните власти да симулират и прилагат сценарии за мобилност, като управление на извънредни ситуации, събития
и др.;
)) урбанистите да предвиждат по-добре
планирането на земеползването.
3. Възможности за конвергенция – Software
République ще посреща в бъдещия си инкубатор нови членове в допълнение към петимата основатели – както големи компании,
така и иновативни стартиращи фирми, като
по този начин ще създаде среда за сътрудничество за развитие и експерименти.
Благодарение на тази отворена иновационна
система Software République ще предложи възможности за развитие на индустрията, инфраструктурата, телекомуникациите, а също и аеронавтиката и отбраната. Това е и инструмент за суверенитет на глобален пазар, на който САЩ и Китай вече заеха позиции.
Членовете основатели на Software République
подчертаха спешната необходимост Франция и
Европа да изградят колективно устойчива екосистема, която има за цел да осигури техния суверенитет в тази област.
Като част от устойчивото си призвание
Software République ще бъде базиран в Гуянкур
в Техноцентъра на Renault в сграда Odyssée, на
пространство от 12 000 м², което е модерно и
екологично отговорно. Екстериорът и интериорът на сградата е 100% дърво, с един тон CO2
емисии, спестени на построен квадратен метър
в сравнение със стандартна сграда, а покривът
на сградата от 1000 м² е покрит с фотоволтаични панели. K
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2 на сто е делът на електрическите
ванове, регистрирани в ЕС през 2020 г.
92,4% от
регистрираните
през 2020 г. в ЕС
нови лекотоварни
автомобили са с
дизелови двигатели.
С електрическо
задвижване са 2%, а с
хибридно – едва 0,9%.
Това сочи статистиката
на АСЕА (Асоциацията
на европейските
автомобилни
производители)

Д

анните, публикувани от АСЕА, се отнасят
за лекотоварни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 т. и включват
също и пътническите компактни и средни ванове, и леките автомобили, регистрирани в категория N1. За съжаление, статистиката не предлага данни за България, както и за Малта и Литва.
През 2020 г. дизелът си остава най-популярното гориво за нови лекотоварни автомобили в
Европейския съюз, за което свидетелства пазарният дял от 92,4%, отчита АСЕА.
Въпреки че пандемията от коронавирус като
цяло е свила пазара в ЕС, през миналата година се отчита ръст в продажбите на електрически и хибридни лекотоварни автомобили. През
2020 г. електрическите превозни средства
(ECV) от категория N1 представляват 2,0% от
общите продажби в сегмента в региона, докато през 2019 г. делът им е бил 1,3%. Същото се
случва и при хибридите, които представляват
0,9% от пазара в ЕС през 2020 г. спрямо 0,3%
година по-рано.

Дизел и бензин
През 2020 г. броят на новите дизелови лекотоварни автомобили, регистрирани в Европейския съюз, е 1,3 млн. Спадът спрямо 2019 г. е
със 17,2%, като всички пазари в ЕС отчитат намаление. Въпреки това пазарният дял на лекотоварните автомобили от категория N1, работещи
на дизел, се е увеличил от 91,7% през 2019 г. на
92,4% през 2020 г.
Общият спад в регистрациите на вановете от
категория N1 в резултат на кризата е засегнал
най-силно бензиновите автомобили. През миналата година в ЕС са регистрирани само 49 056
нови бензинови лекотоварни автомобила, което
е приблизително половината от броя на пуснатите в движение през 2019 г. С изключение на Латмай 2021

вия всички пазари в ЕС, включително и четирите основни, отбелязват спад в регистрациите на
бензинови компактни и средни ванове през 2020
г. В резултат на това делът на бензиновите двигатели на пазара на ванове в категория N1 в ЕС
се e свил от 5,1% през 2019 г. на 3,4% през миналата година.

Алтернативите
Като цяло през 2020 г. в ЕС търсенето на нови
лекотоварни автомобили с електрическо задвижване е нараснало с 26,2% и е достигнало 28
597 продадени бройки. Това е 2,0% от общия
брой регистрирани лекотоварни автомобили от
категория N1 в ЕС. Франция – с 9209 броя, и Германия – 8830 броя, остават водещите по обем
пазари по обем, като заедно формират над 60%
от всички регистрации на електрически ванове в
Европейския съюз през миналата година.
Регистрациите на нови хибридни ванове в ЕС
са скочили със 175% до 12 698 бройки през 2020
г. Трикратното увеличение в сравнение с 4617
хибридни микробуса, регистрирани през 2019
г., отчасти е в резултат на ниската база за сравнение. В действителност хибридните електрически превозни средства (HEV) в сегмента все още
представляват под 1% от общите продажби в региона през миналата година.
Търсенето на ванове, работещи с алтернативни горива – природен газ, пропан-бутан, биогорива и етанол, през 2020 г. е намаляло с 29,5%
до 19 346 броя. Причината е, че двата основни
пазара за този тип горива отчитат рязък спад. В
Италия намалението е с 28,7%, а в Испания – с
53,2%. В резултат на това пазарният дял на лекотоварните автомобили от категория N1, задвижвани на природен газ, пропан-бутан, биогорива
и етанол, в ЕС се е свил от 1,6% през 2019 г. на
1,3% през 2020 г. K
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Shell и декарбонизацията
на пътния транспорт

Почти 1400 компании, над 450 градове и над 120 държави са част от най-големия алианс,
ангажиран да спре количеството парникови газове, отделяно в атмосферата до 2050 г.

С

ветът преминава през период на интензивна промяна. Съществуват огромни предизвикателства – от непосредствения шок
от пандемията до дългосрочните последици от
изменението на климата. Но 2020 г. показа какво
може да постигне светът, когато работи заедно:
надеждата, която ваксините дадоха. Бизнесът и
правителствата си поставят големи и важни цели
в съответствие с Парижкото споразумение за изменението на климата. Целта е постигане на нулеви емисии в рамките на няколко десетилетия.
Такива цели изискват широко сътрудничество.
През април миналата година и Shell обяви
собствената си амбиция за енергиен бизнес с
нулеви емисии до 2050 г. или по-рано, в крак с
обществото и клиентите. През 2020 г. компанията публикува доклада Decarbonising Shipping: All
Hands on Deck. Това засили работата ѝ с клиенти
и партньори в сектори, където е най-трудно да
се намалят въглеродните емисии. Докладът спомогна за формирането на стратегията на Shell
и насърчи ангажиментите за намаляване на въглеродните емисии в сектора. Вторият ѝ доклад
е основан на ново сътрудничество, този път със
сектора на автомобилните превози.
Камионите превозват почти всичко, от което
модерното общество зависи в ежедневието си.

По време на пандемията автомобилните товарни превози изиграха жизненоважна роля. С около 3 милиона компании, експлоатиращи около
217 милиона превозни средства, секторът представлява около 9% от глобалните емисии на въглероден диоксид – а търсенето на автомобилни
превози ще се удвои до 2050 г. И така, как може
сектор, съставен от толкова много различни сегменти, да предприеме заедно стъпките, необходими за намаляване на емисиите?
Този доклад се ръководи както от спешността,
така и от необходимостта от сътрудничество. Той
се основава на повече от 150 интервюта в цялата
индустрия – от логистични компании до производители на превозни средства и регулатори. Той
идентифицира 22 решения за сектора – да започне да намалява емисиите още сега и да увеличи скоростта на прехода към автомобили с ниски
и нулеви емисии.
Решенията включват незабавни действия
чрез засилено използване на съществуваща технология, например електрическа технология за
батерии, за по-леки превозни средства, използвани в градовете. В дългосрочен план те включват водород като гориво за по-тежките камиони,
които пътуват по-далеч с по-голямо натоварване. Решенията включват необходимост от регу-

ABSTRACT IN ENGLISH

Shell and the
Decarbonisation
of Road Transport
Nearly 1,400 companies, more
than 450 cities and more than
120 countries are part of the
largest alliance committed to
halting the amount of greenhouse gases emitted into the
atmosphere by 2050.

май 2021

50

ЕКОЛОГИЯ » SHELL И ДЕКАРБОНИЗАЦИЯТА НА ПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
лации, увеличено производство и подобрена инфраструктура за поддържане на растежа.
Принципът на сътрудничество е повсеместен.
Shell използва договорна флота от около 3000 тежкотоварни камиона и доставя горива за почти всички 45 000 търговски обекта на компанията по света.
Освен че доставя горива, смазочни материали и услуги за зареждане на превозни средства, Shell разширява и проектите за водород, от производство,
до мрежи за зареждане с гориво.
В придружаващия доклад – Decarbonising Road
Freight: Shell’s Route Ahead, компанията излага
действията, които предприема, за да помогне за
намаляване на емисиите в този сектор. Решенията
осигуряват план за действие, път към нулеви емисии до 2050 г. в сектора на автомобилния товарен
превоз. Докладът показва индустрия, която не само
е ангажирана и подготвена да се промени, но е готова да влезе в бъдещето.
Автомобилните товарни превози са най-видимата и най-гъвкава част от световната верига на доставки. Камионите пренасят на практика от всичко,
от което съвременното общество зависи в ежедневието си. Автомобилният товарен превоз обаче е
силно фрагментиран сектор с около три милиона
компании, експлоатиращи около 217 милиона ванове, камиони и автобуси в световен мащаб. Той е
и основен източник на парникови газове. Секторът
отделя около 9% от глобалните емисии на CO₂, като
САЩ, Европа, Китай и Индия са отговорни за повече от половината от тях.
Глобалната икономика се връща към растеж през
следващите години и десетилетия, което значи, че
ще се увеличават и емисиите на въглерод от товарните превози. Около 60% от емисиите на CO₂ в
сектора се генерират от около 63 милиона средни
и тежки камиони. Тези големи превозни средства
се обслужват добре от дизеловите двигатели, които им позволяват да пренасят товари многократно над собственото им тегло на стотици километри
всеки ден.
За да се постигнат целите, заложени в Парижкото споразумение, емисиите от автомобилните товарни превози ще трябва да намалят с почти 60% до
2050 г. въпреки евентуалното удвояване на обема
на автомобилните товарни превози. Това означава,
че секторът ще трябва да реализира намаляване на
емисиите с над 80% за по-малко от 30 години.
Интензитетът на емисиите в сектора ще трябва
да намалее с около 30% преди 2030 г. В настоящата траектория секторът на автомобилните превози
няма да изпълни целите на Парижкото споразумение. Ясно е, че са необходими съгласувани усилия
за преодоляване на предизвикателството и координиране на бранша около значими решения.
Секторът е изправен пред няколко пречки за декарбонизацията – силно ограничена инфраструктура, недостатъчни регулаторни стимули и липса на
търсене от спедиторите.
Сравнително евтините камиони и дизелово гориво, плюс универсалният достъп до горивната инфраструктура подкрепят настоящата привлекателност и гъвкавост на автомобилния товарен сектор.
Около 80% от интервюираните смятат, че недостатъчният достъп до бързо зареждане на акумулатора
и инфраструктура за зареждане с водород са ограничаващ фактор, тъй като „никой оператор няма да
рискува с нов камион, освен ако не е сигурен, че ще
може да го зарежда“. Недостатъчното предлагане
на възобновяема електроенергия е една от ключовите причини за липсата на инфраструктура.
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Около 80% от смятат, че липсата на добре проектирани регулаторни стимули за намаляване на
разликата в разходите ще бъде основната бариера,
която пречи на собствениците на автопарк да инвестират мащабно в камиони с ниски и нулеви емисии. Готовността на спедиторите да стимулират услугите за автомобилен товарен превоз с по-ниски
емисии ще е от решаващо значение за инвестициите в декарбонизация. Въпреки че много спедитори
на думи поемат ангажименти за устойчивост, тези
стимули в момента липсват. „Има огромен натиск
върху транспорта да бъде евтин“, отбеляза ръководител на голяма логистична компания.
Чрез сътрудничеството, довело до списък от 22
решения, секторът ще може да намали емисиите и
да ускори преминаването към камиони с ниски и нулеви емисии.
22-те решения или препоръки за действия, възникнали в резултат на проучвания, интервюта и работни срещи, осигуряват повече яснота защо и къде
екосистемата трябва да си сътрудничи. Те демонстрират не само ширината на идеите и инициативите, вече присъстващи в сектора, но и разнообразието от действия, които трябва да бъдат предприети.
Заинтересованите страни в сектора трябва да
работят заедно, като споделят разходите и ползите от прехода, и да преодолеят останалите бариери
за декарбонизация. 22-те решения попадат в четири основни категории въз основа на техните общи
характеристики.

Въздействайте сега
Решения, които могат да бъдат стартирани незабавно със съществуващите технологии, водят
до значително краткосрочно и средносрочно намаляване на емисиите. Доставките на „последната миля“ и градските автобуси могат да бъдат електрифицирани, намалявайки замърсяването и шума
в градовете.
Секторът трябва да се съсредоточи и върху намаляването на емисиите в автопарковете чрез доказани технологии за спестяване на разходи. Това
може да стане чрез внедряване на инструменти за
цифров анализ и анализ на данни за намаляване на
броя на празните камиони по пътя или подобряване
на ефективността на камионите чрез гуми и масла с
ниско триене, подобрена аеродинамика и устройства за подпомагане на водача.
На трето място, когато има достатъчно доставки,
секторът може да използва преходни решения като
втечнен природен газ (LNG), компресиран природен
газ (CNG), bioLNG и биодизел, за да започне да намалява емисиите на отработени газове. Това може
да включва компенсации и трябва да бъде насочено към програми, които допринасят за декарбонизация, например производството на възобновяема
електроенергия.

Ефектът на „снежната топка“
За да разгърнат мащабно превозните средства
с нулеви емисии, собствениците на автопаркове,
доставчиците на инфраструктура и производителите на оборудване трябва да пуснат съвместни пилотни камиони и инфраструктура в клъстери и коридори с голям обем. Търсенето на алтернативни технологии трябва да бъде допълнително стимулирано
от спедиторите, като поставят по-голям акцент върху емисиите при доставките на транспорт, и от финансистите, създаващи екологични продукти – на-
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сочени по-специално към по-малките собственици.
След като собствениците на автопаркове се
обединят, за да поемат ангажименти за съвместно закупуване, производителите ще бъдат посклонни да инвестират. Чрез технологични партньорства – например с производители на горивни клетки и батерии, може да се ускори комерсиализацията на камионите. А новите модели на
приходи могат да намалят риска за собствениците на флотове, като създадат сигурност на вторичния пазар.
Повече камиони по пътя означават по-голяма
надеждност, по-ниска цена и още повече инфраструктура, което от своя страна създава стимули
за по-нататъшни инвестиции. „Ако го построите,
те ще дойдат“, каза финансист.

Създайте условия за успех
Успоредно с това секторът трябва да стимулира заинтересованите страни да преминат към
широко възприемане на нулевите емисии.
Регулаторите ще играят ключова роля, разширявайки стимулите за производителите,
енергийните компании и собствениците на камиони, изяснявайки регулаторните пътища и
създавайки общи градски кампании. Особено
в ранния етап на прехода ролята на регулаторните стимули ще бъде важна, защото „ще трябва да инвестираме в нови камиони много преди пазарното търсене на зелени камиони. Имаме нужда от помощ, за да преодолеем тази разлика във времето“, смята доставчик на технологии. Регулаторите ще работят с енергийните
компании и индустриалните органи за определяне на стандарти за зареждане с батерии и зареждане с водород.
Стандартите и програми за сертифициране могат също да бъдат създадени от браншовите органи за оценка на въглеродния интензитет на флотите за надеждна метрика в търговете
за транспорт. Спедиторите ще се съсредоточат
върху повишаването на осведомеността на потребителите относно транспорта с ниски въглеродни емисии, докато производителите на оригинално оборудване ще увеличат научноизследователската и развойната дейност в сътрудничество с други сектори. Заинтересованите страни от ключовия сектор ще споделят неконкурентно чувствителна информация, за да насърчат внедряването на алтернативни технологии.

Мащаб и пътна карта
С нарастването на търсенето и предлагането секторът ще се съсредоточи върху масовото производство на камиони и горива, осигурявайки възможности за поддръжка и интеграция с
други технологични пътни карти.
Декарбонизацията на автомобилните превози започна. Заинтересованите страни в сектора разполагат с продуктите на огромен технически, пазарен и регулаторен напредък, постигнат до момента. Важно е, че в сравнение с други сектори, като корабоплаването, товарните камиони са малки, по-евтини и имат по-кратък живот. Това позволява на заинтересованите страни
в автомобилния товарен транспорт да преминават през технологични цикли по-бързо – например чрез инвестиции в LNG, CNG, bioLNG или би-

одизел сега, или към електричество и водород,
когато те станат жизнеспособни.
За да постигнат целите от Парижкото споразумение, камионите с нулеви емисии трябва да
бъдат комерсиално жизнеспособни и трябва да
навлязат мащабно в автопарковете до края на
това десетилетие. Много експерти смятат, че
това може да се направи, но се изисква секторът да действа решително, като започне да работи по първите решения през следващите две години. През тези първоначални години целта е да
се използват максимално съществуващите технологии за бързо намаляване на емисиите, като
същевременно се разшири значително обхватът
на алтернативните технологии.
Едновременно с това спедиторите трябва да
започнат да превръщат ангажиментите за декарбонизация в предложения към потребителите, докато регулаторите на всички нива трябва да очертаят политическия път за следващото
десетилетие. Например спедиторите със собствени автопаркове вече играят важна роля в стартирането на декарбонизацията, тъй като имат
по-голям контрол върху използваната технология и виждат по-големи ползи от инвестициите
в устойчивост.
Ако финансистите субсидират камиони с алтернативни технологии, те ще изискват допълнителни уверения, че заемите ще бъдат изплатени. Те могат да включват дългосрочни договори
между спедитори и транспортни компании или
гаранции за стойност на камиона. Целевите стимули от регулаторите ще допринесат значително
за стимулиране на внедряването на технологии.
Преди средата на 20-те години секторът ще
трябва да увеличи научноизследователската си
и развойна дейност и да започне да използва
електричество и горивни клетки за комерсиални операции. Стимулите, предоставяни от спедиторите, финансистите и производителите, ще
бъдат от решаващо значение за първоначалното търсене.
На този етап инфраструктурата за зареждане на батерии и водородни горивни клетки също
трябва да бъдат стандартизирани, за да се даде
възможност за по-широко разпространение и
оперативност. В края на 2020-те, когато доставчиците на инфраструктура и производителите на
оригинално оборудване увеличават производството, камионите с ниски и нулеви емисии ще
се доближат до разходите за притежание на дизеловите си аналози и ще започнат да навлизат
мащабно в автопарковете. K

Shell използва
договорна флота
от около 3000
тежкотоварни камиона
и доставя горива за
почти всички 45 000
търговски обекта на
компанията по све
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Kögel Mega Light plus –
леко и здраво ремарке

Kögel, един от водещите производители на ремаркета в Европа, представи новия си модел
Mega Light plus – иновативно транспортно решение от следващо поколение

K

ögel Mega Light plus покрива широк спектър от приложения, което е възможно благодарение на комбинация от функции за
оптимизиране на обема и полезния товар, както
и на голямото разнообразие от различни опции
за оборудване. Полуремаркето е конструирано
така, че да постига максимална икономическа
ефективност. Друго предимство на Kögel Mega
Light plus е сравнително ниското нетно тегло,
което допринася за допълнителна горивна ефективност и респективно намаляване на вредните
емисии. Всичко това е в унисон с принципите на
Kögel за опазване на околната среда.
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Здраво, издръжливо, леко
Продуктовото портфолио на Kögel отговаря на
най-високите стандарти за качество. Всяка иновация на инженерите на немската компания съчетава едновременно здравина на изработените от
тях ремаркета с постигане на икономически ползи за клиентите. При Kögel Mega Light plus ключът
към този успех е специално разработената лека
конструкция, използвана в ремаркето. Базовата
версия тежи 5400 кг, което го прави приблизително с 700 кг по-леко от стандартното Mega ремарке на Kögel. Благодарение на специално оборудване, като например алуминиеви джанти, леки

ПРИКАЧНА ТЕХНИКА » KÖGEL MEGA LIGHT PLUS – ЛЕКО И ЗДРАВО РЕМАРКЕ

Kögel Mega Novum е
победител в категорията
„Концепция“ на Trailer
Innovation 2019

гуми и алуминиеви въздушни резервоари, теглото на Mega Light plus може да бъде допълнително намалено с още над 200 кг. Въпреки оптимизираните и леки материали, от които е направено, това ремарке е много здраво и издръжливо.
Теглото на товара се разпределя върху напречни
стоманени греди. В допълнение Kögel Mega Light
plus има същия външен профил на рамката и подобрено тяло, както всички ремаркета от поколението NOVUM.

Ново тяло с олекотена
конструкция
За да бъде по-леко нетното тегло на ремаркето Kögel Mega Light plus, голяма част от неговата
конструкция е изработена от алуминий. Благодарение на стандартното повдигащо се покривало
товаренето отстрани става изключително лесно.
До три подредени палетни клетки могат да бъдат

натоварени без проблем. Допълнителна оптимизация е L-образната лента на покрива, която позволява използването на цели три метра товарна
височина за товари с широчината на палета.

Изобилие от екстри
Философията на Kögel поставя нуждите на
клиента на първо място. Това е отразено и в мотото на компанията – „Защото ни е грижа“. В тази
връзка Kögel Mega Light plus предлага много допълнителни предимства за клиентите. Със специално подсиленото тяло Strong & Go, което
може да бъде поръчано като опция, Kögel успя
да намали значително количеството оборудване, необходимо за покриването на изискванията за различни сертификати. В резултат на това
корпусът отговаря на стандарта за стабилност на
корпуса DIN EN 12642 Code XL и препоръката на
Daimler 9.5. K
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25 години Krone Cool Liner

Krone произвежда премиум хладилни ремаркета от 1996 г.
В средата на 90-те години на XX век, когато навлиза на нови пазари и разширява продуктовото си
портфолио, Krone интензивно следи най-новите тенденции при хладилните ремаркета, които все
още липсват в продуктова гама на компанията

П

ървата стъпка е направена през 1996 г.,
когато Krone представя първото хладилно ремарке Krone-Wabash. То е резултат
от сътрудничество с най-големия производител
на ремаркета в света по това време – Wabash от
Лафайет, Индиана (САЩ), който доставя термоизолираните хладилни надстройки в Германия.

Пускане на пазара

Фабриката на Krone в Хвам (Дания) е разширена и
модернизирана с инвестиции от над 7 млн. евро
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Когато вносът на хладилни фургони от САЩ
вече не е печеливш поради негативното развитие на обменните курсове, предизвикано от все
по-силния долар, през април 2000 г. Krone придобива бизнеса на водещия скандинавски производител Norfrig A/S от Дания, заедно с близо 200 служители на компанията. Фабриката в
Хвам е разширена и модернизирана с инвестиции от над 7 млн. евро. Следва увеличаване на
капацитета до 3000 броя годишно и достигане
до повече от четирикратен оборот. Така Krone
много бързо успява да пусне на пазара в цяла
Европа хладилните си ремаркета Cool Liner.

ПРИКАЧНА ТЕХНИКА » КИРИЛ ЗЛАТКОВ: ЗАЛАГАМ НА ПРЕМЕРЕН И БАЛАНСИРАН

През 2007 г. в Любтен (Германия) е построено
най-модерното за времето си, напълно автоматизирано
производствено съоръжение за хладилни полуремаркета

Разширяване
на капацитета
Поради нарастващото международно търсене на Krone Cool Liner и ограничения капацитет
от 3000 броя в Хвам, Дания, Krone решава да изгради изцяло нова производствена линия в Любтен, Германия. През 2007 г. там е построено наймодерното, напълно автоматизирано производствено съоръжение за хладилни полуремаркета. С годишен капацитет от около 10 хил. единици, производственият обем е утроен. Хладилното полуремарке от Любтен се оказва успешно и
броят на произвежданите единици се увеличава всяка година. От 2016 г. заводът в Мекленбург-Предна Померания също става част от групата Krone Nutzfahrzeug в резултат на сливането
на няколко компании.

Непрекъснато развитие
Доказаната концепция на универсално хладилно ремарке се развива непрекъснато. През
2014 г. Krone представя и нова ос за ремаркетата Cool Liner, която бързо стана много популярна
поради минималните си разходи.
През 2016 г. е пусната новата, особено лека
преградна стена Isowall plus, която може да се
премества в товарното пространство и да го разделя на зони за товари при различни температури. На IAA 2018, Cool Liner се представя много
добре с версия, включваща множество интелигентни телематични функции. През следващата
2019 г. Krone представя новия хладилен агрегат
Celsineo като технологичен акцент за Cool Liner
– иновативен, модулен хладилен агрегат, създаден в сътрудничество с Liebherr.

25-годишно
юбилейно издание
През юбилейната 2021 г. Cool Liner се предлага с многобройни актуализации като стандартно
оборудване с Krone Telematics, иновативна концепция за осветление, ново оптимизирано уплътнение на вратата и цялостно допълнително
оборудване. K
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Кирил Златков, собственик и управител на КИОГ ЕООД:
Базираната в
Благоевград компания
КИОГ ЕООД се
развива доста
стабилно и успешно
през последните
години в сферата
на международния
автомобилен
транспорт. Списание
КАМИОНИ разговаря
за ситуацията и
перспективите в
бранша с Кирил
Златков, собственик и
управител на фирмата

Залагам на премерен
и балансиран растеж
– Кога и как е създадена фирмата?
– КИОГ ЕООД е приемник на ЕТ КИОГ
– Кирил Златков, която започна дейност
през 1993 г. Стартирах бизнеса си основно с търговска дейност, като първоначално
започнах да се занимавам с копирни и пишещи машини, факсове и мобилни апарати, които тогава излизаха на пазара.
През 1997 г. започнах търговия с моторни и индустриални масла като официален
представител на Приста Ойл за Югозападна България. Когато през 2000 г. Приста
Ойл стана основен вносител за България
и Източна Европа на маслата Texaco, КИОГ
ЕООД съответно пое дистрибуцията им за
Югозападна България.
През 1999 г. разширихме асортимента
май 2021

си и със стартерни батерии като официален представител на Монбат. През 2005 г.
стартирах партньорство с Good Year Group
и започнах директен внос на гуми Debica,
Sava, Fulda, Dunlop и Good Year, като КИОГ
ЕООД е официален дистрибутор на тези
марки за Югозападна България.
В онези първи години на зараждане и
развитие на частния бизнес работех с ентусиазма на млад бизнесмен, сам съм обикалял от клиент на клиент, презентирайки
продуктите, с които започнах дейността,
изграждайки клиентската база на фирмата с много труд и постоянство. Винаги съм
разчитал на прецизност, точност и почтеност във взаимоотношенията с клиентите, на което дължа и успехите на фирма-

та. Имал съм и много трудни моменти, но
съм намирал решения, водейки се не от
стремеж за реализиране на бързи и лесни печалби, а от стратегия за изграждане
на устойчив бизнес, базиран на честност,
спазване на законовите изисквания, изграждане на дългосрочни взаимоотношения с коректните клиенти и не на последно място, създаване на екип от отговорни
служители. В момента във фирмата ми работят няколко служители, които са заедно с
мен от първите години на бизнеса ми.
И както знаете, растящият бизнес сам
се тласка към развитие и търсене на възможности за изпреварване на конкуренцията, която с годините все повече се разрастваше. Така към асортимента посте-
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пенно добавих и авточастите, открих няколко
търговски обекти на територията на Благоевградска област – в Гоце Делчев, Якоруда и Разлог, разширих обхвата на търговията и в Кюстендилска област.
Впоследствие закупих и доста голяма база –
бивша собственост на ДАП – Благоевград, състояща се от два големи ТИР паркинга и две бензиностанции. Така до 2009 г., когато някак естествено се породи идеята за развитие и на
транспортна дейност.
Започнах доста предпазливо – само с две-три
композиции, с основна дестинация – България –
Гърция – Италия. Учех за този нов за мен бизнес,
така да се каже, „в крачка“. Придобих квалификация за ръководител на транспорт, подготовката за която ме научи на доста неща в нормативната уредба. Успях да се обградя и с компетентни и
опитни служители, ангажирани в транспортната
дейност, на които в момента разчитам напълно.
Трудности има, не са малко и са от всякакво
естество: законодателство – и българско, и европейско, изключително голяма конкуренция в
бранша, проблеми с намирането на качествени
шофьори и лоялни партньори и ред други проблеми. Но предизвикателствата и правилното им
решение са основа за отстояване на позициите и
интересите, защита на бизнеса и неговото развитие, те са опит и урок.
– Вие какъв сте по специалност и защо се
насочихте към транспорта? Какви са отговорностите ви във фирмата?
– По образование съм инженер, завършил
съм Технология на машиностроенето във ВМЕИ
– София, но по специалността си съм работил
само няколко години веднага след дипломирането си – в Завода за метални конструкции в Благоевград. Когато започнах частен бизнес, се наложи да се развивам в друга посока и да изоставя инженерството, за което не съжалявам, защото всичките заводи в Благоевград затвориха и в
момента тук няма работещо производство.
След като влязох в транспортния бранш през
2009 г., постепенно обемът на тази дейност започна да заема все по-голям дял в общия обем
продажби на фирмата и в момента съотношение-

то е 55/45 в полза транспорта. Аз съм управител
на фирмата, контролирам дейността във всичките ѝ направления, включително и в транспорта,
но, естествено, разчитам и на доказано доверени служители. За посоката на развитие на фирмата лично аз вземам решения. За инвестициите – кога и в какво, вземам решения след внимателно проучване на пазарната ситуация и перспективата, като поемам умерено приемлив риск.
– Къде е базирана фирмата и с каква база
разполага?
– КИОГ ЕООД е базирана в бившата база на
ДАП–Благоевград. Базата се състои от два ТИР
паркинга, единия от които използвам за собствения автопарк, а втория предоставям под наем.
Имаме изградени 2 халета за смяна на гуми и
дребни ремонти, които можем да извършваме със собствен ресурс. Общата площ, която на
този етап ни е достатъчна, е около 16 000 кв. м.
В допълнение разполагаме с още една собствена база, намираща се в село Изгрев, в близост
до Благоевград, закупена през 2015 г., с обща
площ 36 000 кв. м и застроена площ 5500 кв.м.
Там се извършват основни ремонти на камионите. Прави се пълен технически преглед преди
всеки курс, отстраняват се всички нередности и
забележки, така че камионите да тръгват в пълна изправност.

Четирите нови DAF XF
са сред последните
попълнения в парка на
КИОГ ЕООД

ABSTRACT IN ENGLISH

I Count on Measured
and Balanced Growth,
says Kiril Zlatkov, owner and
manager of KIOG EOOD. The
Blagoevgrad-based company
has been developing quite stably and successfully in recent
years in the field of international road transport. KAMIONI
magazine talks about the situation and prospects in the industry with Kiril Zlatkov, owner
and manager of the company.
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Компанията разполага и с четири влекача Renault T480

– С колко и какви автомобили и ремаркета оперирате?
– В момента разполагаме с 40 композиции. Основната марка, на която залагам, е
DAF от моделите XF460 и XF480. Изборът
ми не е случаен. Доволен съм не само от
качеството на влекачите, но и от организацията на обслужване на ремонтите и съпорта в Европа от страна официалния вносител у нас Турботракс България.
Разполагаме и с 16 влекача МАN TGX и 4
влекача Renault T480.
При ремаркетата съм заложил на марките Kögel, Krone и Schmitz Cargobull – във
вариант стандартни и мега.
Възрастта на влекачите ни в момента е
от 0 до 6 години. Правилото, което съм възприел в хода на развитие на транспортната дейност, е използване на автомобила до
600 000 км пробег, след което го сервизираме и търсим възможност за реализация
на пазара за втора употреба.
– Защо се насочихте към тези марки
и какви са впечатленията ви от тях като
здравина, надеждност, издръжливост,
ремонтопригодност, разход на гориво,
експлоатационни разходи, сервиз…
– Мисля, че по отношение на тези показатели новите модели на марките, към които съм се насочил, са с изравнени характеристики. Моето впечатление е, че DAF има
много добро съотношение цена – качество
и удобства за водача.
– Как е организирано сервизното обслужване на камионите?
– Гаранционните камиони сервизираме в оторизираните сервизи, а следгаранционните – когато е възможно, със собствен ресурс или в сервизи в Благоевград, в
които имаме доверие и изградени трайни
взаимоотношения. При необходимост от
ремонти в Европа разчитаме на мрежите,
изградени от марките, като за целта имаме сключени съответните договори. Държа изключително на цялостния предпътен
преглед, за което се доверявам на точно
определен сервиз.
– Как попълвате автопарка – подменяте или увеличавате бройката камиони, нови или употребявани автомобили купувате?
– В последните години инвестирам само
в нови неупотребявани влекачи и ремаркета. Досега не бях ползвал лизинговите схеми за заплащане, тъй като фирмата успяваше през годините да отделя от натрупа-
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ната печалба за инвестиции. Тази година
реших да пробвам и схемата за наемане
чрез оперативен лизинг, като засега започнах с два влекача Renault T480. Заимствам
от практиката на големите фирми, за които
знам, че използват основно тази форма –
плащаш определена наемна цена, в която е
калкулирано сервизно обслужване, репатриране, каско и др. Това е схема, чрез която разходите са изцяло предвидими и калкулацията на чистия доход е много бърза и
лесна. Планирам да проследя как ще успея
да реализирам тази схема в моята фирма
в продължение на една година и ще направя съответните изводи за инвестициите за
2022 г. Същевременно със собствени средства закупих в началото на тази година още
четири нови DAF и три ремаркета Schmitz
Cargobull.
През годините опитът ме е научил да
поддържам доста добра ликвидност на
фирмата и да балансирам оборотния капитал и средствата, необходими за инвестиции. При необходимост от финансиране
нямам проблеми с банките, тъй като КИОГ
ЕООД има безупречна кредитна история и
много добър рейтинг.
– На какъв принцип работите – първо купувате камиони и после им търсите работа или намирате работа и след
това осигурявате камионите?
– Имаме изградено дългосрочно партньорство с едни от най-големите европейски спедиции, което ни осигурява възможност за непрекъснат растеж. В този смисъл засега не е проблем да увеличаваме
броя на композициите, тъй като не срещаме трудности с намиране на товари.
Но както споделих, предпочитам и залагам на премерен и балансиран растеж. За
2021 г. увеличението на автопарка, което
съм планирал, е с 6 композиции.
– В момента какви товари и по какви дестинации превозва вашата фирма, какви транспортни задачи изпълнявате?
– Основната ни дестинация е Испания,
обслужваме трафика от Гърция и България
до страните от Иберийския полуостров,
Франция и Италия. Предпочитаме комплектни товари без изисквания за температурен режим.
– С колко персонал и водачи работите и имате ли недостиг на шофьори?
– В момента в транспортното звено на
фирмата работят 41 водачи и 4 офис съ-

трудници. Засега се справяме с недостига
на шофьори. КИОГ се ползва с име на добър работодател благодарение на коректността и прецизността в заплащането, както и на отношението към всеки един служител. Имало е немалко случаи, в които се е
налагало да се подпомагат служителите в
лични и семейни проблеми – материално
и нематериално. Всичко това изгражда доброто име на фирмата в неголям град като
Благоевград, поради което досега не сме
имали сериозни проблеми с намирането
на водачи за товарните автомобили въпреки конкуренцията в бранша. Плащаме добре и точно на определената дата, което е
определящо за шофьорите.
– Какви са основните проблеми на
българските превозвачи в момента?
– Както е добре известно – изискванията на т.нар. закон на Макрон ни поставят
в доста предизвикателна ситуация – да
се конкурираме с европейските превозвачи по отношение на заплащане и осигурителен доход, съблюдавайки най-ниските ставки във всяка европейска страна. По
отношение на почивките на шофьорите и
изискванията за завръщане на камионите
успяваме да намираме правилния подход и
се справяме за момента. Много се изговори за Пакет Мобилност и неравностойното
положение, в което ни поставя – особено
с изискването за завръщане на камионите
след всеки втори месец. За съжаление, въпреки усилията на нашите представители в
Европейския парламент бяха приети мерки, които не са изгодни и поставят българските превозвачи в неконкурентно положение, но това е факт и ще трябва да намираме начин да се справяме със ситуацията. Досега имаше не малко шофьори, които оставаха в Европа за три и повече месеца, и този начин на работа беше доста порентабилен от сегашната ситуация.
Стараем се да спазваме правилата, напоследък зачестиха проверките във Франция, а знаете – там глобите за нарушенията са доста сериозни.
– Пандемията промени ли начина ви
на работа и как се отрази на бизнеса ви
изобщо?
– При нас се получи благоприятен ефект
– още през миналата година, когато започна пандемията и се усети стрес и уплаха
дори в транспортния бранш, камионите на
КИОГ не спряха работа, а напротив, увеличихме обемите и броя на композициите. В края на годината реализираният ръст
в прихода от транспортни услуги във фирмата беше над 60%.
– Членувате ли в някоя от браншовите транспортни организации в България?
– КИОГ ЕООД е член на най-голямата
браншова организация – Съюз на международните превозвачи. K
Въпросите зададе
Лъчезар АПОСТОЛОВ

ТРАНСПОРТ

Електромобилността ще
струва все по-скъпо, но
наистина ли е по-екологична
Хибриден модул,
осигуряващ
мощност

Политиците съобщават на „електората“ само
част от истината, когато имат интерес или
бъдат принудени. Няма как обаче да излъжат
природата с мантри като „Транспорт без емисии“

Резервоари за
сгъстен водород
Комплект батерии

Електрическо задвижване
Горивна клетка

Компоненти на камион с горивна клетка на водород
според Scania

Ч

овечеството винаги се е нуждаело от енергия и като не е могло да я произвежда с недостатъчната си мускулна сила, взимало я
„назаем“ от природата – от падащата вода, от вятъра. С нарастването на населението и особено
на неговите потребности добивът на енергия се
осланя все повече на въглища, дърва, газ, торф,
течни горива – източници с фосилен произход,
които се утилизират за часове, но образуването
им трае десетилетия, векове или хилядолетия.
Преди четири десетилетия за най-тежък проблем се сочеше изчерпването на споменатите ресурси. Сетне на преден план излезе замърсяването – проблем, чиято тежест изпитваме всички и все по-силно. Кардиналният въпрос
не е дали трябва да се предприемат действия за
справяне с проблема, а какви да бъдат те.
Медиите в индустриалните страни представиха автомобилния транспорт като основен замърсител на природата. Те обаче продължават
дискретно да мълчат за „приноса“ на замърсител № 1 – eнергетиката, както и за тези на промишлеността и строителството, на битовото потребление, на останалите видове транспорт.
„Електоратът“ научи, че трябва да сменя почесто леките си автомобили и да плаща допълнително за замърсяването на околната среда. За
най-голям и удобен „грешник“ бе нарочен товарният автомобилен транспорт с аргумента „Много
ТИР-ове горят по много, значи те са замърсител
№ 1“. И кой да забележи, че тежкият товарен автомобил (той често не е TIR), извършващ полезна работа, без която животът ще замре след седмица, с около 30 литра превозва на 100 км петнадесетина тона полезен товар, докато леките ав-

томобили обикновено пренасят по 1 човек с разход от 8 – 10 л/100 км? Или че разходът на тонкилометър на европейските тежки товарни автомобили за последните 50 години е намалял наполовина?
Напътствани от правилните лобита, в Брюксел посочиха електрифицирането като панацея
за автомобилния транспорт и отсъдиха:

„Виновен. Да се
електрифицира!“
Натискът за електромобилизация, зад който
стоят огромни финансови интереси, се основава на твърдението „Превозните средства с електрическо задвижване са „чисти“ (зелени, еко,
сини и т.н.), тъй като не отделят емисии при работа“. Те обаче могат да бъдат толкова „чисти“,
колкото е тяхното „гориво“, т.е. електроенергията, която ползват. И когато тя в огромната си част
е от невъзобновяеми източници на енергия (термични централи на въглища, газ или торф и др.),
електромобилът не отделя емисии там, където
се движи, защото те вече са отделени – в централите край Стара Загора, Бобов дол и на други
места. А когато електрическите превозни средства са изцяло на Li-ion батерии, няма как да се
пренебрегне тежкият въглероден отпечатък от
тяхното производство.
Електромобилите само на батерии няма да
замърсяват околната среда, когато започнат да
се произвеждат в друга галактика, а електроенергията идва изцяло от възобновяеми източници (ВЕИ). Дори богатите индустриални държави
не са в състояние или не желаят бързо да подомай 2021

59

60

ТРАНСПОРТ » ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА ЩЕ СТРУВА ВСЕ ПО-СКЪПО...

Принцип на действие на горивна клетка на водород

брят състава на енергийния си микс. И като не се премахват
първопричините, потискат се проявите на симптомите. Заинтересуваните твърдят, че електромобилът, за разлика от
конвенционалния, не вреди, тъй като е с емисии 0. И тенденциозно пропускат пояснението „локално“, т.е. 0 са емисиите, където се експлоатира автомобилът, но предварително са отделени там, където го произвеждат, както и „горивото“ за него.
Е, такива „аргументи“ може и да въздействат на клиенти,
но надлъгване с природата е безполезно. Непочтено е да се
твърди, че съставът на енергийния микс е проблем само на
производителите на електроенергия, който не засяга производителите на електромобили и още повече тези, които
ги ползват.
Дори запалените ентусиасти на автомобилите, захранвани единствено от батерии, трябваше да признаят, че с
многократно по-ниската си енергийната плътност от тази
на традиционните горива за ДВГ (бензин, дизел, природен
газ), Li-ion и другите видове батерии са работоспособно решение само за превозни средства (ПС) и машини с ограничен пробег и с работен цикъл, който прекъсва за зареждане/дозареждане на батерията. Батериите не са подходящи
за товарни автомобили и автобуси, работещи на средни и
дълги разстояния, и заради ограничената автономност, която осигуряват, и заради теглото си, което намалява чувствително полезния товар на тези видове ПС.
Ограничена приложимост и много голям въглероден отпечатък са само два от недостатъците на батериите. Капацитетът им спада при ниски температури, както и след определен брой цикли на зареждане („стареене“, което се засилва от дозареждането, особено от бързото дозареждане на
неразредена батерия). Li-ion батерия трябва да бъде защитена много надеждно от удар, тъй като са възможни значително по-неприятни последствия, отколкото при МПС с ДВГ.
Проблем за екологията е рециклирането на лития: извличането му е неизгодно поради ниското му съдържание в батериите и се налага да се дотира.
Като стана очевидно, че акумулаторни батерии не са добро решение за нискоемисионен транспорт на средни и
дълги разстояния, големите надежди се пренасочиха към
горивните клетки (ГК), използващи водород като гориво.

Водородът – гориво и преобразувана
енергия
Най-лекият елемент от периодичната таблица като газ
е с плътност 0,0899 кг на нормален кубичен метър (кг/м3).
При налягане 300 бара 1 литър газообразен водород съдържа 0,75 кВтч енергия – 11,6 пъти по-малко от литър бензин.
Много по-привлекателен е във втечнено състояние – енергийната му плътност е 226 кВтч/л, но пък втечняването на
иначе газообразния елемент (при стайна температура) изисква температура, която е само с 20 градуса над абсолютната нула 0 по Келвин (-273,16°С).
Много ценено качество на водорода е, че може да се
използва двупосочно:
За съхранение на енергия – добиван посредством електролиза на вода, водородът става буфер-енергоносител,
който позволява да се натрупва и запазва продължително
сезонният излишък на енергия от възобновяеми енергийни
източници/ВЕИ (соларни панели, ветрогенератори и др.).
Напоследък усилено се работи върху технологии за използване и на солена, т.е. океанска вода;
Веднъж съхранен (сгъстен или втечнен), след време и при
необходимост той може се използва като гориво в горивни
клетки от различен тип, за добиване на електроенергия.
Тези му предимства обаче са неразделни и от съпътстващите проблеми. Те са свързани на първо място с начина на
добиване. Тъй като не съществува като първичен източник,
водород се добива само с изразходване на енергия. Елекмай 2021
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тролизата е чистият вариант, аналог на тока от
ВЕИ. Тя обаче поставя кошмарен проблем – високата, непоносимо висока за момента цена: дори с
включената държавна субсидия в Германия той е
3,5 пъти по-скъп от конвенционално гориво, носител на същото количество енергия.
По-евтиният вариант е добиване чрез реформинг на въглеводородни смеси, напр. метан. Изниква обаче въпросът защо метанът да не се използва като гориво директно в съществуващи
двигатели на газ, а да се преработва (допълнителни разходи), както и такъв водород не е ли с
фосилен произход – нещо, срещу което всички
декларират, че са против.
Както и да е добит, за да бъде използваем в горивна клетка, водородът трябва да премине през
още промени, които го оскъпяват и същевременно намаляват ефективността на целия процес.
Както компресирането, но в още по-голяма
степен втечняването и съхраняването на водорода са осъществими само при изразходване на
електроенергия.
С друга неизбежна, при това немалка загуба на
енергия, е съпроводено използването на водорода в горивните клетки: всеки тип горивна клетка
при работа отделя топлина. Това може да не бъде
проблем при бавно реагиращите ГК, каквито се
използват за стационарни приложения (например за сградни инсталации, произвеждащи електричество и топлина за битови и за индустриални
цели). Такива са твърдооксидните горивни клетки: ефективни, те работят без катализатор и при
много високи температури. Този тип ГК превръща
в електроенергия приблизително до 60 на сто от
първичната енергия на водорода.
Ситуацията е по-неблагоприятна при превозните средства (те ползват ГК с протонна мембрана като най-подходящи за транспортни цели): отделяното значително количество топлина няма
как да се предаде за оползотворяване и трябва да се разсейва в атмосферата. Отново, както и при конвенционалните автомобили с двигатели с вътрешно горене, се сблъскваме с онази
част от проблема с вредностите, на която се отделя най-малко внимание: термичните емисии.
Като става въпрос за емисии, освен въглеродния
диоксид (СО2), въглеродния оксид (CO), азотните
оксиди (NOx) и фините прахови частици не бива

да пропускаме огромните количества топлина, с
които непрекъснато „затопляме“ природата. Термични процеси са в основата на начина ни на живот: всички допринасяме за затоплянето на атмосферата и на водите, независимо дали палим
огън, включваме котлон, друг електрически уред,
осветление или оставяме двигателя на автомобила да работи, без да е необходимо. Факт е, че при
конвенционалните автомобили поне 75 на сто от
първичната енергия, която изразходваното гориво е съдържало, се отделя под формата на топлина, а тя влияе на заобикалящата ни среда. При ГК
с водород делът на отделяната топлина е по-нисък, но все още твърде далеч от желанието ни да
не въздействаме на природата.

Пет причини мобилността да
струва все по-скъпо
Преминава се към носители на енергия, които,
ако се добиват по екологичен начин, са значително по-скъпи от сега използваните, тъй като получаването и преработването им е по-сложно;
Зареждането на тяговите батерии на превозните средства изисква специална инфраструктура, многократно по-мощна и по-скъпа от битовата електрическа мрежа;
Тежките батерии, неизбежни и при електромобили, и при автомобили с горивни клетки, увеличават собствената маса на превозните средства
за работа за сметка на товароносимостта им.
Увеличаването на броя превозни средства с
батерии ще увеличи консумацията на електроенергия и тя, дори и за битови цели, ще поскъпва с
изпреварващи темпове, което от десетилетия се
случва с всички ценени носители на енергия („синьото“ гориво е характерен пример).
За превозните средства с горивни клетки в началните етапи се използва водород, компресиран
до налягане 300 бара, но все по-вероятно е да се
наложи алтернативата 700 бара. Това предполага
и повишена консумация на ток в зарядните станции, и съществено по-тежки съдове за съхранението му в превозните средства (ако са стоманени). Още по-сложна, съответно и скъпа, ще бъде
инфраструктурата за втечнен водород. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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Brexit – празни камиони
и криза за шофьори

Повече от една четвърт от камионите, които напускат Великобритания в
посока ЕС, са празни, като основната причина е Брекзит

Д

анните са от Road Haulage Association
(RHA) и показват, че 26% от камионите, напускащи Великобритания за ЕС, са
празни, като общият износ на товари е намалял
с 47% миналия месец в сравнение със същия период на предходната година.
Говорител на пристанището в Портсмут е казал пред Loadstar, че обработените празни контейнери за ЕС представляват по-голям дял от
дейността му след Брекзит. Според RHA нарастването на празните камиони е свързано с Брекзит, въпреки че има положителни признаци за
тяхното намаляване.
Между третата и седмата седмица тази година броят на камионите, които се движат празни към ЕС, е спаднал от 37% на 26%. Очаква се
положението да се подобри, но прогнозите за
април остават несигурни при очакваните големи промени по режима на вноса в Обединеното
кралство.
Ситуацията с износа от Великобритания остава тревожна. Според данни на Германската федерална служба за статистика търсенето на стоки от Обединеното кралство е спаднало с близо
57%, а Италия е регистрирала 70,3% спад на вноса от острова през януари в сравнение със същия
месец на миналата година.
Проучване на Logistics UK пък установи, че над
три четвърти от респондентите изпитват трудности при набирането на шофьори.
Според последното изследване на Logistics
UK’s Logistics Performance Tracker позициите за
шофьори на тежкотоварни камиони стават все
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по-трудни за запълване. Над 75% от участниците в проучването съобщават за трудности при набирането на водачи.
Както отбелязва Logistics UK, броят на шофьорите на тежкотоварни автомобили, наети на
работа чрез агенции, леко се е увеличил от 110
през януари до 115 през февруари 2021 г. Въпреки това цифрата за февруари все още е с 18% помалка от тази преди година, докато броят на наетите шофьори на ванове е паднал до 1535 – намаление от 14% спрямо 2020 г.
Проучването също така е установило, че много логистични компании изпитват проблеми,
свързани с Брекзит. Цели 43% от анкетираните
съобщават за забавяне при получаването на стоки. Допълнителната документация е проблем за
42,3% от участниците.
Други 26% казват, че техните доставчици са
изпитали закъснения при получаването на части, което от своя страна може да създаде проблеми за поддръжката и ремонта на автомобилите. Само 32,5% заявяват, че не са били засегнати в края на преходния период за Брекзит.
Освен това 46% от запитаните заявяват, че
разходите им са се увеличили от януари 2021,
докато 56,2% съобщават, че са претърпели проблеми, които са се отразили негативно на техния
бизнес. И накрая, 32% от анкетираните заявяват,
че са спрели износа си главно поради намаленото търсене на продукти и услуги.
Междувременно схемата за разрешение за
достъп на Кент приключи, което означава, че
превозвачите и шофьорите не трябва да се при-
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тесняват да използват услугата на британското правителство „Проверете дали HGV е
готов да премине границата“.
В изявление, публикувано на уебсайта на
правителството на Обединеното кралство,
се потвърждава, че схемата е прекратена.
Системата за разрешение за достъп на
Кент беше въведена с цел управление на товарния трафик в графство Кент на фона на
опасенията от сериозни задръствания след
края на преходния период за Брекзит.
Въпреки това значителни задръствания в
Кент не са наблюдавани. Обединеното кралство все още не е въвело изцяло митнически
контрол върху стоките от ЕС, което е помог-

нало на входящия товарен трафик. В обратна посока много камиони излизат празни,
за да се избегнат митнически закъснения.
В началото на годината няколкостотин
шофьори на тежкотоварни автомобили бяха
глобени с по 300 британски лири, тъй като
нямат въпросното разрешение.
Както е потвърдено от RHA, подвижната бариера на операция Brock на M20 ще
бъде премахната след 25 април. Бариерата
и нейната система „антизадръстване“, които могат да бъдат дислоцирани при необходимост, бяха използвани, за да поддържат
пътищата отворени и трафикът да се движи
нормално. K

Между третата и седмата
седмица тази година броят
на камионите, които се
движат празни към ЕС, е
спаднал от 37% на 26%.
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Един СОАТ-аджия на 90 години
На 8 май Димитър
Тютюнджиев навърши
90. И продължава да
работи, всеки ден по
няколко часа – на струга
или друга машина.
Работата ли го крепи? Тя
ли е запазила паметта му
такава, че да му завиждат
хора на половината
от неговите години?
А той продължава да
е готов да се справя
с предизвикателства,
които не е срещал
досега

З

а любителите на стари превозни средства
той е „Човекът с камиона Opel Blitz“. За
разлика от модата нови богаташи да внасят от чужбина вече реставрирани леки автомобили, неговият предвоенен Opel е внесен нов и
е работил в България години, преди да попадне
в подходящия човек, който да го съхрани. Димитър Тютюнджиев не само е доайен, но и уви – последният у нас собственик на реставриран камион. При това го е стегнал сам, със собствените си
ръце. А ръцете му са умели, затова и хората продължават да го търсят.
Дългият му трудов път започва в годините
след войната. Стругарството подхваща в машиностроителния завод „Вълко Червенков“ – бивша фабрика „Калпакчиев“. След това работи
на различни места, вкл. във военния Завод 16 на
гара Искър. Военна служба изкарва в оръжейната работилница на поделението край с. Гара Пирин (сега Кресна), където поддържа артилерийската материална част. След казармата работи в
ПРОМС – предприятие, което впоследствие се
обединява с краностроителния завод „Хр. Смирненски“. Следва работа в гаража на „Продоволствени стоки“ на Сточна гара, от 1956 до 1959,
после – една година в Балкантурист.

Периодът в СОАТ…
Бащата на Димитър работи със собствен камион Ford в СОАТ (Сдружение за обществен автомобилен транспорт) на двусменна езда: той и
пенсиониран военен се редуват денем и нощем.
СОАТ (първоначално се нарича СТОП – Съюз
за товарни обществени превози), е разрешемай 2021

на от държавата, респективно БКП, организация
за товарни превози, извършвани от частни превозвачи със собствени камиони. Частни превози в София по онова време извършва единствено клон 5 на ДАП, където пък камионите са държавни.
През 1960 година бащата почива и Димитър
го наследява. Оттук до пенсионирането си, че и
около 13 години след това, е зад кормилото на
камион. Изключение са само 39-те месеца преди пенсионирането му, през които работи в Кремиковци.
Димитър добре познава произведения в Канада предвоенен Ford с V8 бензинов двигател,
купен на старо през 1957 година, тъй като още
от начало го поддържа, когато не е на работа и в
почивните дни. В средата на 50-те години бащата и синът са купили малък струг, на който Димитър вечер изработва каквото е необходимо за камиона и на другия ден Ford-ът е на работа. Самият той е имал и доста предварително подготвени
резервни части за Ford-а, та при повреда престоят му да е малък.
Тежко беше да си СОАТ-таджия. Мнозина от
тях работеха по най-тежките обекти като язовири, пътища, мостове и др., които клоновете на
ДАП (Държавно автомобилно предприятие) избягваха. Камионите бяха предимно отпреди войната, износени и резервни части за тях се намираха трудно, най-често свалени от друг подобен
автомобил. Не беше рядкост камион, изглеждащ
като европейски или северноамерикански, да
представлява „хибрид“ от рама, двигател, трансмисия, мостове, кабина и колела от различни
марки и модели, изобретателно приспособени
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да работят съвместно – с единствената цел
шофьорът, който е собственик на автомобила, да си изкарва прехраната. Тъй като
много от съветските камиони са копия на
американски и европейски, при ремонта на
машините, работещи в СОАТ, се използват
множество части от тях.
За СОАТ-аджията нямаше Кодекс на
труда или работно време: върне се от работа и ляга под камиона – оглежда, проверява, притяга, гресира, че на другия ден
трябва пак да работи с него. Неделята, ако
не прави курсове, е ден за всевъзможни
ремонти. Добри занаятчии навремето произвеждаха бутала, сегменти и цилиндрови
втулки, черупките на основните и мотовилковите лагери се заливаха с лагерна сплав

и обработваха до финалното шабероване, изработваха се зъбни колела, заваряваха се детайли…
Цяла одисея бе да се
пусне в ход студен двигател през зимата – мъкнене
на кофи, тенджери и чайници с гореща вода (антифризът бе непознат), в леген под
картера се палят омаслени
парцали, та да се „отпусне“
маслото, по същата причина с манивелата се превърта неколкократно коляновият вал, дефицитните акумулатори често бяха недозаредени от динамото, специални декомпресори улесняваха началното
превъртане на коляновия вал…

…и след него
След закриването на СОАТ през 1972 г.
Димитър работи като шофьор на самосвали ЗиЛ в „Поддържане на пътища и мостове“, където го познават от предишната
му работа. Успешно завършва курс за инструктор и от януари 1973 година до 1976
година работи като инструктор. През есента на 1976 кара ПУЦ (Професионален учебен център) към СО МАТ в Горубляне и става шофьор в най-големия международен

превозвач навремето – от 1977 до 1987 г.,
в клона в Горубляне, а след това – в „Хаджи
Димитър“. Пенсионира се след 3 години и 3
месеца в Кремиковци, а след това работи 2
години като шофьор в българо-германска
фирма – пътува само между двете страни
на камиони с двойна езда. И продължава
кариерата си на професионален шофьор,
като до 2004 година кара камиони на фирма на сина си.
Но и след 73-та си година Димитър Тютюнджиев не скръства ръце, а се връща
към първата си професия. Е, сега прекарва
по-малко време при машините, но все така
го търсят за „тънки“ работи, които не са по
силите не само на млади „оператори на металорежещи машини“. И с каквото се хване, върши го с хъс и го изпипва.
Очите му светват, щом заговорим за
реставриране на стари автомобили – област, в която има с какво да се гордее, но
не пропуска да ми каже и това, че много от
монтьорските тайни е научил от кума си,
който е бил майстор в занаята.
Г-н Тютюнджиев е с широк кръг на интереси и е информиран учудващо добре какво се случва около нас. Признавам, понякога това ме кара да се питам той ли е на
90, или аз.
Честит юбилей! K
инж. Радослав ГЕШОВ
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БГ Тест: Isuzu Kendo 13 CNG
и Isuzu Grand Toro

Kendo 13 CNG и Grand Toro – два от най-новите модели на автобусния производител Anadolu
Isuzu, преминаха през България в началото на април. Визитата бе част от Isuzu Euro Tour 2021 –
събитие, целящо да ги представи в редица европейски страни. Българската премиера на Kendo
13 CNG и Grand Toro пък даде възможност на списание КАМИОНИ да направи еднодневен тест
драйв на двата автобуса
ABSTRACT IN ENGLISH

Test: Isuzu Kendo
13 CNG and
Isuzu Grand Toro
Kendo 13 CNG and Grand Toro
– two of the latest models of bus
manufacturer Anadolu Isuzu
passed through Bulgaria in early April. The visit was part of the
Isuzu Euro Tour 2021 – an event
aimed at presenting them in a number of European countries. Bulgarian premiere of Kendo 13 CNG and
Grand Toro gave KAMIONI magazine opportunity to make a one-day
test drive with both buses.
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Д

вата модела, пристигнали в България и
представени от Исубус, официален вносител на марката у нас, са сред най-новите попълнения в гамата на Anadolu Isuzu, влезли в
производство през 2020 г. Те са позиционирани в
различни класове, което само подчертава разнообразието на гамата на производителя. Отличават се с характерния дизайн на марката и обобщават дългогодишния опит в автобусното производство, натрупан от Anadolu Isuzu.

Isuzu Kendo 13 CNG
Газовият междуградски Isuzu Kendo 13 CNG е
оборудван с двигател, работещ на сгъстен природен газ. Екологичният 13-метров модел с класическа компановка със задноразположен двигател е ориентиран към експлоатация в градски

и междуградски условия, като двигателят може
да работи както със CNG, така и с Bio-CNG. Алтернативното задвижване, съчетано с комфорт
и функционалност, характерни за луксозните туристически автобуси, правят Kendo 13 CNG пълноразмерен универсален автобус, подходящ за
най-различни приложения.
Моделът е с дължина 12 990 мм при стандартната за големите автобуси ширина от 2550 мм и
височина 3634 мм. Колесната база е 6950 мм при
преден надвес 2660 мм и заден надвес от 3380
мм. Допустимата максимална маса на автобуса
е 19 500 кг. Двигател е Cummins L9NE6D320 CNG
с турбопълнене. Силовият агрегат е шестцилиндров, редови, с работен обем 8,9 л. Пуснат
е на пазара през 2018 г. и е разработен специално за работа на природен газ. Максималната
му мощност е 320 к.с. при 2000 об./мин, а мак-

АВТОБУСИ
Екологичният 13-метров
модел е ориентиран към
експлоатация в градски
и междуградски условия

Водачът в Kendo
разполага с комфортно
и високооборудвано
работно място
сималният въртящ момент 1356 Нм се постига при
1300 об./мин на коляновия вал. Двигателят покрива еконормите Euro 6 OBD-D. Предавателната кутия
ZF EcoLife, 6 АР 1400 е автоматична, шестстепенна. Предното окачване е независимо, пневматично, с две въздушни възглавници и два хидравлични
амортисьора. Задното окачване също е пневматично, на четири въздушни възглавници и 4 хидравлични амортисьора. Колесните спирачки са дискови
отпред и отзад. Спирачната система е двукръгова
пневматична, оборудвана с ABS и KBS. Ръчната спирачка е с пневматично задвижване и действа на задните колела. Автобусът е снабден и с ретардер, който е интегриран в трансмисията. Резервоарите за
сгъстен природен газ, разположени на покрива, са
пет с вместимост по 304 л, или общо 1520 л. Горивната уредба е снабдена с конектори за зареждане от
двата типа NGV2 като стандарт и NGV1 – като опция.
Салонът на модела е с две врати – еднокрила отпред и двукрила в средната част на автобуса. Външните багажници са с обем 7,5 куб. м. Kendo предлага

комфорт и функционалност, характерни за луксозните автобуси. Оборудван е с интелигентните технологии за безопасност, внедрени от Anadolu Isuzu,
включително ABS, ASR, EBS, ESC/ESP, AEBS, LDWS,
система, следяща за умора у водача, оценка стила
на шофиране... Налични са круиз контрол, ограничител на скоростта, управление на налягането в гумите, алкохолометър, сензори за паркиране, сигнализация при заден ход, камера за обратно виждане... Салонът може да се конфигурира с 63 седящи места, като 4 от тях са сгъваеми, или като опция с 59 седящи места плюс една зона за инвалидна количка и 4 сгъваеми седалки, както беше в случая с тестовия Kendo. Пристигналият в България автобус беше оборудван с електрически управляема
рампа за колички, прибираща се под втората врата.
Стандартното и допълнителното оборудване на салона са доста богати и включват климатроник за водача и пътниците. Седалките за пътниците са накланяне на облегалките, изтегляне към пътеката,
стъпенки за краката, масички, подлакътници, USB
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АВТОБУСИ
Grand Toro
е ново
попълнение
в гамата от
мидибуси на
Isuzu

Мястото на
водача в
Grand Toro e
функционално
и практично
портове... Пътниците разполагат с бутони за повикване на екипажа, лампи за четене. Оборудването включва хладилник,
машина за кафе и чай. Информационноразвлекателната аудио- и видеосистема
е снабдена с LSD екрани за пътниците и е
допълнена от информационни табели за
училищен автобус.

Isuzu Grand Toro
Grand Toro е ново попълнение в гамата от мидибуси на Isuzu, което е на пазара от 2020 г. Предназначен е както за туристически пътувания, така и за различни
сервизни услуги при високо ниво на комфорт. Идеята е с по-голямата си дължина от 8,5 метра да предложи повече капацитет за пътници, както и повече пространство и удобства от популярните и у
нас 7,7-метров Turquoise и 7,3-метров
Novolux, които попадат в същия продуктов сегмент на Isuzu.
Мидибусът Isuzu Grand Toro е с дължина 8516 мм, ширина 2330 мм и височина 3368 мм. Междуосието е 4475 мм
при преден навес от 1669 мм и заден навес от 2370 мм. Общото тегло на модела
е 11 480 кг.
Двигателят е зад предния мост, централно разположен под пода на салона. Той е Cummins ISB4.5 Е6, Commonrail
Turbo Diesel с Iritercooler, четирицилиндров, редови с работен обем 4,5 л.
Максималната му мощност е 206 к.с.
при 2300 об./мин, а максималният въртящ момент – 850 Нм се постига в диапазона от 1200 до 1500 об./мин на коляновия вал. Предавателната кутия при тестовия автобус беше ZF 6S 101 0 BO MT с
ръчно управление, с 6+1 предавки, а като
опция се предлага автоматичната Allison
T3270R xFE AT. Автобусът стъпва на колел
с размер 245/70 R17.5 136/134. Предното окачване е механично, на листови параболични ресори, а задното е пневматично. Спирачната система е пневматична, двукръгова с дискови колесни спирачни механизми отпред и отзад. Пневматичната ръчна спирачка действа на
задния мост. Моторната спирачка е вакуумна, действа в изпускателния колектор
и не се предлага при оборудване с ретардер. Резервоарът за гориво е с обем 190
л, а този за AdBlue – 31 л. Външните багажници са с обем 4,6 куб. м.
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Стандартно салонът се конфигурира
с 35 седящи места и седалка за стюард,
а като опция – само с 37 пътнически седалки. И в двата случая при хомологация
като Клас 2 се допускат шестима правостоящи. Предлагат се и други варианти
за броя на седалките.
Стандартното оборудване е доста богато. То включва допълнителен отоплител, конвектор, климатроник,… За безопасност и комфорт при шофиране водачът разполага с круиз контрол, ограничител на скоростта, ABS, ASR (EBS), ESC/
ESP, AEBS, LDWS. Демоавтобусът бе оборудван и с опционалните система помощ
при потегляне по наклон, спирачка за
спирка (BSB), сензори за паркиране.
Вратите на салона са две еднокрили
– отпред и по средата. Седалките за пътниците са с накланяне на облегалките и
странично плъзгане. Пътниците разполагат с USВ-портове, лампи за четене. Като
опции при хомологация Клас 3 се предлагат WC, вертикален или хоризонтален
хладилник отзад или комплект от хладилник и бойлер за вода.
Аудио- и видеосистемата може да
включва мултимедия със 7-инчов сензорен дисплей с USB, AUX, FM, АМ, (RDS),
Bluetooth, Handsfree S, микрофон и усилвател, LCD-монитор.

Тестът
Стартираме с Kendo 13 CNG. Първото, което прави впечатление, е изключителната маневреност въпреки голямата дължина на автобуса. 13-метровият
Kendo с лекота и без нужда от допълнителни маневри се промъква между паркираните автомобили на паркинга и през
тесните портали в базата на Исубус край
Ботевградско шосе. Мястото на водача е комфортно и ергономично, уредите
за управление са разположени удобно и
интуитивно и с тях се свиква доста бързо. Видимостта за шофьора е перфектна.
На Северната тангента на София усещаме, че газовият двигател, типично за силов агрегат с искрово запалване и турбокомпресор, е изключително пъргав и същевременно тих. Автобусът бързо ускорява до максимално разрешената скорост и след това шофирането с круизконтрол е повече от лесно. В същото време автобусът се усеща стабилен и зале-

пнал за пътя. Предавателната кутия изрежда шестте предавки нагоре и надолу
неусетно, а ретардерът работи ефективно. Малко по-късно, без никакъв предварителен сценарий, попадаме в ситуация,
която ни позволява да тестваме по найдобрия начин комфорта на окачването в
автобуса. Северната дъга на софийския
Околовръстен път е в ремонт – кръпки,
изрязан асфалт, неравности… Kendo 13
CNG ги преминава меко, а в салона не се
долавят дразнещи шумове и вибрации.
В заключение може да се каже, че с
Kendo на Isuzu вади на пазара един много сериозен играч – при това в сегмента
на многофункционалните големи автобуси, който става все по-популярен при
всички производители. Като прибавим и
икономичното и екологично синьо гориво, което също набира популярност, можем да очакваме добър прием за модела
на европейските пазари.
Следва тест драйв с по-малкия Grand
Toro. При значително по-малките габаритни размери е ясно, че силата на този
модел е в компактността и маневреността. Затова се насочваме направо към
Кремиковския манастир. По правия участък до Кремиковци усещаме добрата динамика на дизеловия двигател. За комфорта на водача важи абсолютно същото,
което отбелязахме за Kendo – удобно шофьорско място, добре подредени уреди
за управление, отлична видимост. С лоста на 6-степенната предавателна кутия
се борави леко, предавките влизат прецизно. Разбира се, особено при ускорение, в салона е една идея по-шумно заради разположения зад водача дизелов
двигател. Започваме изкачването към
манастира по криволичещия тесен път,
където с компактните си размери Grand
Toro е в естествената си среда. Автобусът взима завоите стабилно и без нужда
от голямо намаляване на скоростта. Комфортът в салона е на добро ниво, няма излишни шумове и вибрации. Впечатленията се затвърждават и по обратния път, а
заключението е, че с този модел Anadolu
Isuzu отново показва, че е един от водещите производители в сегмента на туристическите мидибуси.
инж. Лъчезар АПОСТОЛОВ

АВТОБУСИ

Voith подготвя производството на DIWA NXT
Потегляне, ускоряване, превключване на
предавки, спиране, отново потегляне –
дейности, които се редуват стотици пъти
дневно, докато шофьорът на автобус от
обществения транспорт е на смяна

Ц

икълът има нюанси в зависимост от маршрута и терена, натовареността на линията,
времето на денонощието и други фактори, но е непосилен за шофьор на автобус с ръчно
управлявана предавателна кутия. А и пътниците
през ХХІ век искат да пътуват комфортно, с плавно движение и минимум шум.
Автоматичните предавателни кутии се наложиха като най-подходящото решение на проблема. Единствено тези кутии, имащи хидропреобразувател на въртящия момент (хидротрансформатор), отговарят на всички изисквания,
като предоставят и достатъчно дълъг ресурс на
безотказна работа.

Между идеалното и
възможното
Предвоенните автоматични кутии са двустепенни, днес 8 и дори повече степени не са изключение при леките автомобили и не само при тях.
Повече степени – по-близо до идеалните режими за работа. Изглежда примамливо, но само до
определени граници: с увеличаване броя на предавките кутиите се усложняват, стават по-обемисти, тежки и скъпи. Това налага за градските и
междуградски автобуси да се търси оптималният компромис между всички изисквания.
Във Voith имат над 40-годишен опит в тази област, познават и разбират предизвикателствата
пред автобусните превозвачи, затова предлагат
следващото поколение за градски и междуградски автобуси:

DIWA NXT
DIWA NXT e изцяло новоразработена предавателна кутия с общо 7 степени: основният 5-степенен модул е допълнен с втори овърдрайв, за
да се съчетае познатото плавно стартиране с високи скорости. Въпреки че има отделен вторичен
забавител и по-голям охладител, тя е със същите размери като шестстепенната DIWA.6. За по-

нататъшното увеличаване на горивната ефективност DIWA NXT е проектирана като мека хибридна система и може да бъде оборудвана (опция)
с централен рекупериращ модул (CRU). Основан
на 48-волтова технология, той повишава ефективността, като при спиране възстановява част
от отделяната кинетична енергия, а изпълнява и
други функции. Предлага се специално проектирана батерия и охладителна система, включително оптимизиран DC/DC инвертор/преобразувател, разположен в горната част на кутията, за
да се избегнат загубите по линията.
Модулът CRU, както се вижда и от илюстрациите, е интегриран в корпуса на маховика и не изисква почти никакво допълнително пространство
по дължината на оста на въртене. Дори вграденият инвертор се крие зад корпуса на кутията,
без да изпъква навън.
С постоянната си производителност от 25
кВт и върхова мощност до 35 квт CRU осезаемо
поддържа електрическата уредба на автобуса.
48-волтовата мека хибридна система, разработена специално за автобуси, изпълнява различни функции като „стоп-старт“, придвижване, рекупериране на енергия при спиране и дори подпомага движението при увеличаване на натоварването (потегляне, преодоляване на наклон, ускоряване).
Много съществено предимство на DIWA NXT
е, че ефективностите на инвертора и на ретардера могат да бъдат оптимизирани поотделно/
независимо.
От Voith подчертават, че продуктът, чиято премиера предстои, е един от отговорите на компанията на растящото търсене на технологии за
ефективно и екологично задвижване. Като намалява разхода на гориво с до 16%, също замърсяването и шума, DIWA NXT помага да се преодолее пропастта между технологиите за задвижване с дизелови ДВГ и алтернативните задвижвания.

Рекупериращият
модул/CRU е
интегриран в
корпуса на маховика
и не изисква
почти никакво
допълнително
пространство по
дължина

инж. Радослав ГЕШОВ
май 2021
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Една трета от новите автобуси,
регистрирани в ЕС през 2020 г.,
са с алтернативно задвижване
6,1% от новите
автобуси,
регистрирани в
ЕС през 2020 г.,
са електрически.
Хибридните са 9,5%,
а на дизел работят
72,9% от превозните
средства. Данните
са от статистиката на
АСЕА (Асоциацията
на европейските
автомобилни
производители) и
обхващат големи
автобуси, мидибуси
и минибуси
с допустима
максимална маса
над 3,5 т. Липсва
информация за
България, Малта и
Литва

К

ато цяло през 2020 г. 72,9% от всички нови
средни и тежки автобуси с допустима максимална маса над 3,5 тона, регистрирани в
Европейския съюз, се движат на дизел. Това е с
почти 10 процентни пункта по-малко от данните в
статистиката за регистрациите през 2019 г. В същото време превозни средства на ток (ECV) съставляват 6,1% от всички регистрирани нови автобуси през миналата година. Хибридните автобуси пък са увеличили пазарния си дял от 5,7%
през 2019 г. на 9,5% през 2020 г. Като цяло автобусите с алтернативно задвижване (APV) формират повече от една трета от общия пазар на автобуси в ЕС през 2020 г., като в тази група влизат и
тези, които са оборудвани с ДВГ на газ.

Дизел и бензин
През миналата година регистрациите на нови
автобуси с дизелово гориво в ЕС са засегнати най-тежко от кризата. Продажбите им спрямо 2019 г. са спаднали с 27,1% до 20 458 броя.
Все пак с пазарен дял от 72,9% през 2020 г. дизелът продължава да е с водеща роля, въпреки
че губи позиции, след като през 2019 г. делът му
е бил 82,4%. Всеки от четирите основни пазара
в ЕС отчита двуцифрени спадове през миналата
година. В Испания данните сочат спад от 46,2%,
в Италия – от 26,6%, във Франция – 21,9%, а в
Германия – 15,9%. През цялата 2020 г. в ЕС пък
са регистрирани само 6 нови бензинови автобуса – всичките в Унгария.

Алтернативите
През 2020 г. регистрациите на нови автобуси
с електрическо задвижване в ЕС са се увеличили
с 18,4% – от 1448 броя през 2019 г. до 1714 през
май 2021

2020 г., като по този начин са достигнали пазарен
дял от 6,1%. В това число влизат изцяло електрически превозни средства на батерия, електрически превозни средства с водородни горивни
клетки, както и превозни средства с удължен обхват и plug-in хибриди. С 446 електрически автобуса, регистрирани през миналата година, Нидерландия е водещият пазар за тези превозни
средства, следвана от Германия – с 388 броя, и
Полша – с 200 броя. Тези три държави съставляват над 60% от всички продажби на електрически
автобуси в ЕС през 2020 г.
Хибридните електрически превозни средства (HEV), от друга страна, представляват 9,5%
от пазара на автобуси в ЕС през 2020 г. Регистрациите на хибридни автобуси са 2662 бройки през миналата година, което е увеличение с
36% в сравнение с предходната година. Германия държи приблизително половината от общите продажби с 1243 броя. За сметка на това в 14
държави от ЕС през миналата година не е продаден нито един хибриден електрически автобус.
11,4% от всички нови автобуси, продадени в Европейския съюз през 2020 г., се задвижват от ДВГ на алтернативни горива. Повечето от
тези превозни средства са на природен газ, но в
бройката влизат и такива на пропан-бутан, биогорива и етанол.
Франция – със 71,3%, Швеция – с 63,4%, и Испания – с 13,4%, са най-големите пазари в ЕС за
тези превозни средства. Трите държави отчитат
двуцифрено увеличение на дела на тези автобуси през 2020 г. в сравнение с 2019 г. Това е допринесло за повишаване на продажбите на автобусите с този тип задвижване в ЕС с 24,3%, като общият брой е достигнал 3206 автобуса, регистрирани през миналата година.

СПОРТ

Фалстарт на ETRC 2021
Европейския пистов
шампионат за камиони
забуксува още преди първия
старт през 2021 година.
Промоутър и организатор
бяха подредили една
приятно изглеждаща
програма от 7 състезания,
в нея откриването на
сезона бе предвидено за
предпоследния майски
уикенд на пистата Мизано

Ч

етиридесет дни преди дългоочаквания
първи старт Европейската асоциация за
състезания с камиони (ETRA), организатор
на шампионата, след консултация с FIA и италианския организатор на състезания реши да отложи откриването на сезон 2021. „Поради настоящата ситуация с пандемията на COVID-19 в цяла
Европа, състезанието в Мизано, Италия, с което
се открива сезонът на FIA ETRC, няма да се състои на първоначално обявената дата. Провеждането му е насрочено за 16 – 17 октомври“, гласи
официалното съобщение. Според сегашното положение състезанието в Италия ще бъде заключителният кръг от ETRC 2021.
Предстои да видим дали това ще се случи на
Misano World Circuit, както го планират, или ще се
повтори миналогодишният сценарий, при който
бе изпълнена само малка част от календара и FIA
не обяви шампион, въпреки че двукратният шампион, унгарецът Норберт Киш, събра най-много
точки в проведените надпревари.
Както и през миналата година унгарецът бе
безапелационно най-добър във виртуалния
шампионат, с организирането на който организаторите на шампионата опитват да поддържат
интерес у публиката. Независимо от дребните
подобрения конзолите и цифровите технологии
и в най-малка степен не заместват емоциите от
истинските състезания на писта – нито у състезателите, нито у феновете.

Парица
е царица
И няма как да не се запитаме защо COVID обстановката е причина да се отмени поредният
старт в ETRC, но не пречи да се провеждат проявите в други автомобилни спортове като F1, където се изсипват колосални средства, или в све-

товния рали шампионат/WRC. Според мен отговорът е един – заради парите.
В сравнение с F1, WRC, а и с европейския рали
шампионат/ERC, европейският шампионат с камиони, както и няколкото национални шампионата изглеждат почти аматьорска проява. ETRC
от години линее, производителите на камиони
не проявяват онази заинтересуваност, с която
работеше MAN в началото на миналото десетилетие (решавайки собствени задачи), не се виждат нови решения, „старите муцуни“ доминират
тотално, не се появяват нови имена на обещаващи пилоти – интригата е слаба и напълно логично публиката позагуби интереса, който проявяваше преди две десетилетия. А без многохилядни множества от публика пистите, на които се
провеждат състезанията с камиони, са на загуба
– нещо, което техните управители са в правото
си да не допускат.
Очевидно нещо трябва да се промени, за да
се запази European Truck Racing Championship в
тези трудни времена. И това едва ли могат да бъдат камиони с хибридно задвижване – решение,
което спортната комисия на FIA (международната автомобилна федерация) наложи като бъдеще
на рали автомобилите. K
Актуализиран календар ETRC 2021
Стар №
1
2
3
4
5
6
7

Нов №
1
2
3
4
5
6
7

Писта и страна
Мизано, Италия
Хунгароринг, Унгария
Нюрбургринг, Германия
Мост, Чехия
Золдер, Белгия
Ле Ман Бугати, Франция
Харама, Испания
Мизано, Италия

Дата
22–23 май
12–13 юни
17–18 юли
28–29 август
12–13 септември
25–26 септември
2–3 октомври
16–17 октомври
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DAF на БГ пазара на употребявани
През м.г. явлението
Ковид-19, непознато
досега, „затвори“ света
и от него пострадаха
много индустрии,
макар и в различна
степен. Е, някои
изживяват подем, но
относителният им
дял е малък спрямо
брутния вътрешен
продукт на всяка една
икономика. Нямаше
как да не пострада
и транспортът, който
е „термометърът“
на икономиката
– бизнес има,
когато се подменят
транспортните
средства и се купуват
нови камиони

май 2021

Засиленото търсене и другите промени

Т

екущата 2021-ва е година на компенсациите – сега се наваксаха част от пропуснатите сделки през 2020 година и отрицателният пик е заменен от положителен.
Очертава се сериозно разделение: все повече големите фирми са тези, които купуват нови
камиони, докато средните и малките поглеждат
все по-често към употребяваните. Разбира се,
има и изключения, но тенденцията е налице.
В началото на 2021 година се изживя един
подем, при който и по-малките фирми купиха
нови камиони, но като цяло се засили търсенето на употребявани машини. Разшири се и палитрата от приложения, за които се търсят употребявани автомобили – като започнем от градски и регионален транспорт и стигнем до международния транспорт. Фирми, които възнамеряваха да подновят парка си с по един или повече нови камиони, се преориентираха към употребявани и търсенето се увеличи рязко спрямо 2020 година. При това нарасна не само броят на запитванията, но и количеството на типовете приложения, за които се търсят употребявани автомобили.
Характерен пример за търсене на употребявани камиони са производствени предприятия,
които сами превозват стоките, които произвеждат. От употребявани се интересуват и фирми,
които сега започват дейност, също такива, които имат по 15–20 автомобила.
Увеличеното търсене е съпътствано от удължените срокове на доставка на нови камиони.
Вече са налице елементи на дефицит на качест-

вени употребявани камиони. Макар сходни моменти да имаше и при кризата в края на първото десетилетие на века, разликата е голяма: тогава фалираха банки, изчезнаха големи организации и компании от световен ранг, а лихвените
проценти на кредитите гонеха и двуцифрени измерения. Сега е обратното: в банките има огромен капитал, но желаещите да го ползват са помалко. Налице е свръхпредлагане на пари, лихвите по кредитите и лизинга са ниски, парите са
евтин ресурс.
В резултат на ситуацията на пазара на употребявани товарни автомобили влияят следните фактори: Ковид пандемията и недостигът на
нови камиони. Вероятно всички производители на тежкотоварни автомобили вече са продали произведените си места за 2021 г. , което ще
доведе до ръст в търсенето на употребявани камиони.

Защо DAF
Рязко се увеличават сделките без оглед. Клиенти търсят употребявани машини като тези,
които вече са купили от нас преди време. Това
означава, че продуктът е качествен и сме предложили камион, който съответства на нуждите на
клиента, а не какъвто има.
Нарастват продажбите по препоръки (референции), дадени от доволни наши клиенти.
Казаното се отнася и за двата модела Евро-VI
– и този, който беше в производство до края на
2017 година, и за неговия наследник.
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99% от употребяваните
камиони, които се предлагат
в Турботракс, са от
международната програма
First Choice на DAF

Продължаваме да бъдем силни там, където
са основните ни предимства свързани с ниските експлоатационни разходи:
)) имаме изключително ефективна и еластична
силова линия;
)) предлагаме високо ниво на комфорт за водачите;
)) все така имаме най-малко електроника и консумация на ток;
)) интервалите между сервизното обслужване са
дълги, а разходите за обслужване – ниски;
)) след продажбеното обслужване е на високо
ниво.

XF продължава да е
фаворитът на DAF
Най-продаван употребяван DAF остава флагманът – влекач XF за международен превоз, като
фокусът постепенно се измества от XF 460 към
следващия модел – XF 480 с аналогична спецификация. Предпочитанията са към автомобили с
най-голямата кабина, с двата резервоара за гориво и автоматизираната предавателна кутия
ZF Traxon. Най-търсени са XF 480, произведени
след 2017 година. Масово се търсят камиони на
от 300 до 400 хиляди километра.

Растящ интерес към LF
Сравнително нов момент е увеличаването на
доставките на камиони LF за градски и регионален транспорт. Има множество запитвания за
най-различни LF конфигурации, вкл. за такива с
кран и за сметосъбиране. Диапазонът на търсените LF камиони е много широк и зависи от отправната точка на клиентите. Едни предпочитат да купуват Евро-V, дори и Евро-IV, вместо Евро-VI, тъй като българските регулации не ги стимулират особено (пренебрежими разлики между таксите за Евро-V и Евро-VI). Тези клиенти поставят финансова граница, в рамките, на която е
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невъзможно да им се предложи камион Евро-VI.
Те искат да купят евтин автомобил, без да си дават сметка, че регулярно ще имат немалки разходи, тъй като камион на повече от 10 години,
особено за регионален транспорт, е амортизиран. Това се отнася особено за машините, които
транспортират горива, за автомобилите за дистрибуция на стоки, които имат десетки спирания
и стартирания дневно, и за камионите по строителни площадки, градски терени, пристанища и
терминали.
Другата група са клиенти, търсещи камиони
от 2 до 4 години, които възнамеряват да поддържат и да експлоатират продължително време.
При LF преобладава търсенето на камиони на
3–4 години в почти отлично технически състояние и готови за работа.

Разумният компромис
Базовата спецификация за международен
транспорт (двигател, кабина, спирачки, резервоари, гуми и главно предаване с диференциал)
удовлетворява близо 90% от клиентите. В категорията на LF ситуацията е твърде различна. Водещо изискване е надстройката, не мощността на двигателя. Например на производителя на
метали е потребна ниска надстройка плюс голяма мощност. А за хидроизолации е нужна надстройка с много голям обем, но не с толкова висока мощност. Двата камиона на снимката ще
превозват обемисти товари, затова са и с обемисти надстройки. За превоз на бетонни блокчета същото решение е съвсем неподходящо. Важен фактор е и районът, в който ще се движи камионът: да караш из Родопите е съвсем различно от пътуването между София и Бургас. Разбира
се, че имаме и ефективни решения за транспорт
на типични за цяла България терени.
Клиентите в тази категория са с различни потребности. Регионалният транспорт с употребявани камиони е като персонализиране на костюм: взема се мярка и се търси най-близкото до

ВТОРА УПОТРЕБА » DAF НА БГ ПАЗАРА НА УПОТРЕБЯВАНИ
търсеното. Тъй като употребявани камиони за
такива цели се търсят измежду вече налични, купуването им обикновено е свързано с частичен
компромис, но той не трябва да е голям. Често
се налага клиентът да „преглътне“ нещо, което му
е в повече – напр. каросерията е малко по-дълга
от оптималната или хладилният агрегат е малко
по-мощен от необходимото, или падащият борд
е по-дълъг... Обратното (недостатъчни размери,
мощност и т.н.) е невъзможно, тъй като няма да
върши работа на клиента.
Съществува и друг вариант: купуване на подходящо употребявано шаси и монтиране на нова
надстройка, направена „по мярка“ в България.

First Choice
99% от употребяваните камиони, които предлагаме, са от международната програма First
Choice на DAF. Това е гаранция, че автомобилът
до момента е имал само един собственик, поддържан е единствено от официален сервиз и историята му е абсолютно ясна. Преди предаване
му на клиента в Турботракс България се извършва обстойният 200 точков преглед по стандарт на
DAF. Международната гаранция, която дава производителят, е валидна във всяка една страна, в
която се простира неговата мрежа.
Камионите в програмата First Choice продължават да бъдат на възраст до 5 години и с пробег до 600 000 километра. Гаранцията започва
от 12-месечна на силовата линия до няколко годишна пълна, подкрепена с абонаментен сервизен договор. Пълна гаранция могат да получат
камиони на не повече от 500 000 км към момента
на сключване на сделката.

За доверието на клиентите
Продаваме употребявани камиони и без гаранция, които са извън тези параметри, но клиентът отново знае тяхната история. Повечето от
тях също минават през проверката по 200-те точки и информираме клиентите за състоянието им.
Правим това заради доверието. Такива автомобили не влизат в програмата First Choice само за-

щото са прескочили времевата граница или пробега, но това не ги прави по-малко добри.
Това, което ни отличава, е, че казваме истината такава, каквато е, а не това, което клиентът
би искал да чуе. Купувайки камион от Турботракс,
клиентите получават широк набор от услуги и цялата информация, която им е необходима. Постоянно се предлагат атрактивни пакети за обслужване и винаги има нещо, заради което спокойно може да си оставиш камиона и да получиш
важна информация за състоянието му, текущи
акции и др.. Това също е много важен елемент,
защото автомобилът има нов живот за новия
собственик и след 600 хиляди километра. K

Димитър Петров,
търговски директор в
Турботракс България

Най-разпространените грешки
при купуване на употребяван камион
)) покупка на камиони с неясна история с единствено фокусиране върху цената;
)) покупка на камиони от продавачи, които нямат никакъв ангажимент след по-

купката;
)) покупка на камиони от чужбина с неизяснена специфика, например силова ли-

ния, наличие на PTO (отвод на мощност) и предишно приложение. Често се
внасят камиони с „бърз“ диференциал, който е отличен за Бенелюкс и Франция, но не е удачен за транспорт България – Европа – България. Наглед дребни детайли издават, че точно този влекач може би не е бил използван за международен транспорт. Например, че има PTO (отвод на мощност), където обикновено свързваме хидравликата, която обслужва гондолата.
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Специализирана борса
за автомобили за работа

Интелигентната сила в строителството.
Arocs от Mercedes-Benz.
Дори в сурова среда, детайлите правят разликата.
Arocs впечатлява не само със своята здравина, но и с нови
и интелигентни характеристики - иновативната MirrorCam и
ориентираният към бъдещето Multimedia Cockpit.
С това той полага основите за успешна и комфортна работа.
Повече информация на:
www.mercedes-benz-trucks.com/bg_BG/models/arocs.html

Силвър Стар Моторс ЕАД – Генерален дистрибутор на Mercedes-Benz в България
Повече информация може да получите при Вашия Mercedes-Benz партньор.
София: 0889 995 596, 0885 228 410; Пловдив: 0885 222 209, 0884 656 654
Варна 0887 215 315; Бургас: 0882 633 159

www.mercedes-benz.bg

