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Електромобилността вече
не е научна фантастика
Е

лектрическите автомобили за работа все
по-уверено си пробиват път. Както се вижда
от новия брой на списание КАМИОНИ, който държите в ръцете си, това се случва във всички сегменти – и при камионите, и при вановете,
и при автобусите.
Това се случва въпреки планината от въпросителни – за високата първоначална цена, за сложната обслужваща инфраструктура, за качеството и живота на батериите, за автономността при
пробега… Критиците и скептиците по отношение
на електрификацията на транспорта и на електрическата мобилност биха извадили още тонове аргументи. Те са свързани с това, че никой на
знае точно колко „зелена“ е енергията, пълнеща
батериите на автомобилите. Или, че нулевите
емисии зад автомобила не означават непременно нулеви емисии при производството на превозното средство или на електрическата енергия. Или какво ще се прави с тоновете батерии,
излезли от употреба, които биха могли да се превърнат в сериозно количество опасни отпадъци.
В момента голяма част от тези аргументи звучат доста логично. За това се вижда, че производителите на автомобили за работа не спират
да търсят начини електрификацията да продължи уверено напред. Факт е, че повечето от тях
вече се насочват не само към чисто електрически решения, а и към водородни задвижвания,
които също са с нулеви емисии и които отчасти решават проблема с дължината на пробега с
едно зареждане и така ще дадат повече увереност и ефективност на транспортните оператори
при превози на дълги разстояния.

Големи производители на камиони вече тестват работещи решения на водород, в серийно
производство вече влизат лекотоварни автомобили с водородни горивни клетки, а същото се
случва и при автобусите. Нещо повече – ситуацията при градския транспорт на пътници по отношение на нулевите емисии изглежда най-напреднала. Там вече има производители на автобуси, които привеждат цялата си гама към чисто
електрическо задвижване. Факт е първото преминаване на 550-километровата бариера при
пробег с едно зареждане на батериите.
Все по-ясно е, че машината на електрификацията в транспорта е задвижена и връщане назад няма. Ясно е и това, че пред автомобилната индустрия и пред управляващите органи в ЕС
стоят още задачи за решаване преди електрическата мобилност да започне да доминира. Но
се вижда, че работата в тази посока е усилена и
вече дава резултати, а електрическата мобилност вече не е научна фантастика.
По всички тези и по още много други интересни теми ще намерите материали в новия брой
на вашето списание КАМИОНИ. Разлистете го,
сега!
Като не забравяйте – всичко интересно от
света на автомобилите за работа, случило се
през последния месец, ще откриете не само в
печатното ни издание, но и в онлайн варианта на списанието. След абонамент той е достъпен по всяко време и навсякъде на адрес: https://
www.transport-press.bg/, както и с приложението
Bulgarian Transport Press, което можете да свалите безплатно от App Store и Google Play. K

Лъчезар АПОСТОЛОВ
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може да намерите електронен
вариант на списание КАМИОНИ

юни 2021

1

– член на международните
журита:

PICK-UP
AWARD

Съдържание
10

12

16

28

40

48

82

юни 2021

Ново в BG
Булавто България е вече дилър на ASTRA и Piaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Renault Trucks за новото поколение комунални машини в София . . . . . . . . .  12
Доставки
Русе Трак Сервиз достави нови LNG камиони IVECO на Булмаркет  . . . . . . .  16
Премиера
Новият IVECO T-WAY – тежката артилерия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Юбилей
IVECO и Булавто – 20 години успешно партньорство  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Представяме
Проект на Renault Trucks сваля разхода на гориво с 12,5%  . . . . . . . . . . . . . .  28
Производители
Кои задвижвания са по-еко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Какво движи камионите на DAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
e-mobility
Daimler Trucks започна тестове на камион с горивни клетки . . . . . . . . . . . . .  40
Scania: От 2040 г. ще предлагаме на пазара само превозни средства
с нулеви емисии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Маршът на електрическите камиони в ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Н.В. Клиентът
Красимира Христова: ZF – Transics ни осигурява дисциплина и
пълна прозрачност в работата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

Тест: Toyota ProAce City Van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Ford пуска нов лекотоварен модел Made in Romania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Renault на гребена на Nouvelle Vague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Volkswagen Nutzfahrzeuge планира бързо разрастване  . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Новият Renault Express: Цени и версии за България . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Прикачна техника
Thermo King предлага решения за дистрибуцията на ваксини  . . . . . . . . . . .  61
Kögel представи обновената си гама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Транспорт
Frotcom България представи BLE приемник и ID сензор
за автоматично асоцииране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
За 3 месеца тол системата събра 33,6 млн. лв. от камиони . . . . . . . . . . . . . .  66
Брекзит засили кризата за шофьори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Екология
Булмаркет ще изгражда мрежа от станции за LNG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Технологии
Лидери се кооперират за интелигентно диагностиране
на задвижващи системи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Гуми
Всесезонната нова Nokian Seasonproof C предлага първокласна безопасност .  71
Спорт
Шампион на шампионите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Хибриди ще се конкурират във WRC от 2022 година . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

MAN Lion’s City E определи стандартите за пробег с едно зареждане . . . . .  78
Плевен очаква 14 електрически автобуса Yutong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
Австрия тества Solaris Urbino 12 hydrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Велико Търново получи три нови електрически автобуса . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Втора употреба
Булавто България с удвоени продажби на употребявани . . . . . . . . . . . . . . . .  86

Vans. Born to run.

4

Над 35 000 качествени продукти на
склад за вашия товарен автомобил.
Над 100 премиум марки.
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SM-Trailers ще представлява Schwarzmüller в България
Schwarzmüller Group – един от водещите производители на ремаркета, полуремаркета и разнообразни надстройки, променя своя бизнес модел в България. От април продажбите на нови превозни средства и обслужването на клиентите вече се правят от SM-Trailers вместо
от дъщерната фирма Шварцмюлер България. Компанията е представена на две
локации, а мениджърите ѝ работят от десетилетия в транспортния сектор, се казва в официалното изявление на сайта на
Schwarzmüller Group. От Schwarzmüller
очакват промяната в България да доведе
до ускорен растеж, по подобие на успеха
с подобен ход в Словакия.
Schwarzmüller вече продава една трета от всички нови ремаркета в Източна и
Южна Европа, обяви главният изпълнителен директор Роланд Хартвиг в седалището на компанията в Ханзинг във Фрайберг (Горна Австрия). „При сегашните пазарни условия в няколко страни от Източ-

на Европа да имаш собствена организация може би не е изгодно – казва Хартвиг.
– Вместо постепенно да развиваме малко дъщерно дружество, споразумението
с ефективна компания-партньор може да
позволи по-бързо да постигнем целите си.
Schwarzmüller затвори представителството си в София и сключи ексклузивен договор със SM-Trailers. SM-Trailers има представителства в София и Бургас за продажба на нови превозни средства, но също
така и за поддръжка, ремонт и доставка на
резервни части.
С приблизително 2000 броя продадени

ремаркета от всички марки годишно пазарът в България реализира около половината обеми на този в Австрия. Понастоящем в България Schwarzmüller има нисък
пазарен дял, казват от компанията. При
новите условия Schwarzmüller очаква да
успее да постигне пазарен дял от десет
процента, т.е. 200 превозни средства още
през следващата година.
Да припомним, че през януари 2021 г.
Schwarzmüller получи първия голям договор за новите си превозни средства за
дълги разстояния именно от България.
Фирма GOTMAR, специализирана в преработването на термопластмаси, поръча
60 ремаркета POWER LINE Cargo. Превозните средства ще се използват в България
предимно за превоз на напитки. „Увеличението на производителността убеди българския ни клиент. Те превръщат автопарка си от полуремаркета в съчленени камиони с POWER LINE“, коментира изпълнителният директор Роланд Хартвиг.

FlixBus възстановява международните си линии от България
FlixBus се завръща на българския пазар. От 3 юни пътниците от
Пловдив и София отново могат да пътуват със зелените автобуси
до Румъния, Хърватия, Словения, Австрия и Германия. След поредица от нови облекчения на мерките за пътуване и благодарение
на подобряването на епидемичната обстановка нуждата от мобилност се увеличава. Започвайки от 3 юни, автобусите ще възобновят
дейност с първата си международна линия до съседката Румъния.
Пътниците ще имат възможността да пътуват четири пъти седмич-

но от София до Букурещ и веднъж до Арад. FlixBus ще възстанови
и курсовете си от българското Черноморие – от Варна до Букурещ.
От 4 юни зелените автобуси ще пътуват и от Пловдив до Мюнхен.
Дестинации като Загреб, Любляна, Филах, Залцбург и Мюнхен отново ще бъдат достъпни без прекачване с начални точки София или
Пловдив. Тъй като FlixBus отново стартира линиите от мрежата си
във все повече европейски държави, пътниците ще имат възможността да пътуват и до други дестинации чрез прекачване.

SAF-HOLLAND с нов представител за 3 държави в региона
Водещият производител на оси за
полуремаркета, лафети, опорни крака и царски болтове SAF-HOLLAND
GmbH – Германия,
ръководен от желанието си за оптимизиране на бизнеса си в Европа и по-качественото си присъствие в средите
на транспортните фирми, взе решение да закрие изцяло своята дъщерна фирма Саф-Холанд България, чрез която участваше активно на нашия пазар в продължение на последните 20
години. От 1 май 2021 г. влезе в сила подписан с българската фирма Техно-Трейлърс ООД агентски договор за цялостното
представляване дейностите и брандовете на фирмата за териториите на България, Република Северна Македония и Албания. Като основна цел се поставя още по-сериозното и комплексно присъствие на оригинални резервни части, разширяване, поддръжка и обучение на съществуващата мрежа от оторизирани сервизни партньори и работа с вносителите на полуремаркета, които предлагат на своите клиенти оси и опорни крака с марката SAF-HOLLAND. Техно-Трейлърс ще обработва всички гаранционни претенции, ще подсигурява постоянен
информационен обмен за сервизни и технологични новости
със своите партньори и клиенти и ще бъде първа точка за контакт при интерес от страна на фирми за коопериране при производството на ремаркета и полуремаркета.

НОВАТА ГАМА Т и T HIGH
EVOLUTION

ПОВЕЧЕ КОМФОРТ И ЕФЕКТИВНОСТ

Свържете се с нас за конкретна оферта!
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Дни на отворени врати в Турботракс България
Турботракс България ООД – официалният представител на
DAF Trucks N.V, ще проведе Дни на отворени врати специално
за клиенти, насочени към регионален и строителен транспорт.
Събитието е на 15 и 16 юни под надслов „DAF за дистрибуция и
строителство“, а клиентите на компанията ще могат да се възползват специални предложения за ограничени количества автомобили. На вниманието на всички гости ще бъдат представени редица специализирани товарни автомобили.
CF 430 FAW ще има премиера за България. Това е модерно
решение за градско строителство и всякакви строителни обекти
със затруднен достъп до зоната за товаро-разтоварни дейности.
Здравият самосвал е с повишена маневреност, задвижване 8х4
с последна завиваща и повдигаема ос. Самосвалният кош е halfpipe със задно разтоварване.
Моделът CF 480 FAD пък е здрав самосвал за смесени терени с олекотено шаси и отлично поведение извън пътя. Притежава
класическо задвижване 8х4 и правоъгълен самосвален кош със
задно разтоварване.
CF 480 FAT се отличава със здраво шаси за смесени терени с
мултилифт система. Това е решение за специализиран превоз на
контейнери. Има класическо задвижване 6х4 и достатъчно мощност.

Новата генерация на MAN спечели 2 награди iF

На наградите iF DESIGN AWARD новият MAN TGX бе отличен заради специалната функционалност на своя дизайн. Броят на кандидатите за iF DESIGN AWARD 2021 беше голям. Журито трябваше
да избере на кого да присъди желания знак за качество измежду
почти 10 000 участници от 52 държави. Въпреки силната конкуренция новата MAN Truck Generation убеди 98-членното независимо
международно жури от експерти с цялостната си хармония от материали и цветове, а MAN TGX с особено функционалния си дизайн.
„Отвън динамичният дизайн съчетава напредък, традиция и
устойчивост, създавайки мощна и емоционална персоналност на
камиона с логото на лъв. Отвътре той е насочен към потребността
на водача от интуитивно, безопасно и удобно работно място и жилищно пространство дори за дълги курсове“, казва Рудолф Купица, ръководител на отдел Дизайн на камиони в MAN. „Ние сме много горди с тази награда. Това е голямо признание за креативността и страстта на целия ни дизайнерски екип“, казва Гьоран Ниберг,
член на Изпълнителния съвет по продажби и решения за клиенти
в MAN Truck & Bus.

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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LF 290 FA 18t е малкият голям камион със задвижване 4х2 и
със 7-метров олекотен фургон и падащ борд. Това е перфектно решение за дистрибуция с висок полезен товар и отлична маневреност.
CF 340 FAN SC е отличникът за маневрен регионален транспорт, когато е необходимо триосно шаси. Задвижването е 6х2 с
последна завиваща и повдигаема ос. Камионът е оборудван със
спална кабина, която позволява комфорт и при международни
курсове, а надстройката е атмосферно изолиран фургон.
Всеки един от автомобилите е оборудван с всички съвременни системи за безопасност, екология, ефективност и комфорт.
Посетителите са добре дошли през двата дни от 10 до 16 часа
на познатия адрес: Горни Богров, бул. Ботевградско шосе № 420.

Automechanika 2021 с нова концепция

Тази година Automechanika Франкфурт, която ще се проведе от 14 до 16 септември, няма да прилича на никое друго издание със своя уникален Digital Plus формат. В допълнение към компактното изложение на живо, основният фокус на
Automechanika е върху предлагането за всички участници на
възможност за дигитално свързване и представяне на своите компании. Новото предложение, което в момента се въвежда, намалява подготовката за изложението до минимум. Следващата година водещият международен търговски панаир ще
се върне към познатия си формат на изложбената площ във
Франкфурт от 13 до 17 септември 2022 г.
Организаторите са решили да променят курса по отношение
на подготовката за първия по рода си хибрид Automechanika,
поне за присъственото изложение. Детлеф Браун, член на изпълнителния съвет на Messe Frankfurt, посочва, че в резултат на
продължаващите трудности, породени от пандемията, не могат да бъдат задоволени очакванията на клиентите за водещ
международен търговски панаир този септември. Събитието
не само изисква официални одобрения, но трябва и да може
да се пътува и в международен план. И все пак това не променя
нуждата на автомобилната индустрия от платформа, където да
може да прави бизнес тази година – и клиентите, и браншовите асоциации са съгласни.
Новата концепция предлага на компаниите разнообразни
презентационни формати, от които да избират, както и различни мрежови салони, където могат да се проведат бизнес срещи
в съответствие с приложимите мерки за защита от коронавирус. Компании, които не могат да пътуват до Франкфурт поради ограничения за пътуване, могат да представят своите продукти на цифрова платформа, където ще могат да се срещат и
да се свързват с посетители дигитално.

ПО-МАЛКО
Е ПОВЕЧЕ

Повишаване на производителността и намаляване на разходите – това е ефективният
начин за справяне със сериозните задачи. Тежкотоварните автомобили от
строителната гама на MAN Ви осигуряват точно това. Те са надеждни, здрави и
износоустойчиви, полезният им товар е оптимален, те се представят повече от добре
на пътя и с оптимално сцепление Ви осигуряват безопасност при всякакви офроуд
условия. Но най-добре е сами да се уверите в това.
MVB Truck & Bus Bulgaria AD · Официален вносител на MAN Truck & Bus SE.
1331 София, бул. Сливница 425 · 4204 Пловдив, с. Царацово, ул. Голямоконарско шосе
9009 Варна, бул. Владислав Варненчик 279 А · национален телефон: + 359 883 203 242
www.mantruckandbus.bg
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Изцяло новият VDL Citea e факт
Нидерландският производител на автобуси VDL Bus & Coach представи официално на живо в интернет новото поколение на градския си модел Citea. Моделите
от гамата New Generation VDL Citea ще се
предлагат само с електрическо задвижване и нулеви емисии, обявиха от VDL. Гамата от иновативни градски автобуси е разработена от нулата и е изцяло нова. Пет
са основните иновации, внедрени от конструкторите на марката. Батериите са интегрирани в пода, страничните панели са
монолитни и изработени от олекотен композитен материал, управлението на енергията е интелигентно, усъвършенствана е
системата за контрол на климатизацията, ергономията за водача е на по-високо ниво.
Интегрирането на батериите в пода е
с цел постигане по-нисък център на тежестта. Чрез оптимално разполагане на
компонентите на задвижването се пости-

га ниско общо тегло, което осигурява висока товароносимост. В същото време
интелигентното управление на енергията и контролът на климатизацията допринасят за по-дълъг пробег с едно зареждане на батериите, който според производителя достига до 600 км. При разработката на New Generation VDL Citea са анализирани данните от над 100 млн. км про-

бег на електрически автобуси на марката.
Новото поколение на Citea ще се предлага в пет варианта в четири дължини. Четирите варианта са с дължина 12,2 м (с нисък под и нисък вход) 13,5 м (с нисък вход),
14,9 м (с нисък вход) и съчленен - 18,1 м (с
нисък под). 13,5-метровият вариант ще се
предлага на две или три оси. Капацитетът
на батерията е 490 кВтч и трябва да осигури на транспортните оператори 24-часова работа без зареждане. Липсата на батерии в салона осигурява оптимална пътниковместимост при увеличен брой на седалки.
Всичко за производството на новия
VDL Citea е готово във фабриката на VDL
Bus & Coach във Валкенсваард, Нидерландия и в най-новата производствена
база на компанията в Рьозеларе, Белгия.
Повече за новото поколение на VDL
Citea – в следващия брой на списание КАМИОНИ

Специализираните и случайни превози
вече по международен стандарт

SOR ще получава батерии за
автобусите си от InoBat

Промянa в Закона за автомобилните превози, публикувана в
ДВ. бр. 23 от 19 Март 2021 г. предвижда фирмите, които извършват специализирани и случайни автобусни превози, както и таксиметров превоз на пътници да прилагат изискванията на стандарта БДС ISO 39001:2014. ISO 39001 e международен стандарт, който определя изискванията към системата за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП) и дава насоки за намаляване на сериозните инциденти при пътнотранспортните произшествия. Стандартът е приложим за всички организации, чийто предмет на дейност е свързан с пътната мрежа, включително и
за тези, които: използват пътната мрежа (превозвачи по шосе, куриери, организации със собствен автопарк за превоз на пътници
и товари, таксита или чиято дейност изисква служителите да осъществяват пътувания, предприятия с вътрешен транспорт, летищни комплекси) и др.

Чешкият
автобусен
производител SOR
e подписал
споразумение с европейския
производител на батерии InoBat,
базиран в
Братислава, Словакия. Според споразумението InoBat ще разработва и произвежда батериите за всички електрически автобуси SOR. Споразумението включва проектиране, разработване и доставка на батерии
за градските и междуградските модели на автобусния производител.
Рамковото споразумение със SOR е първият досег на InoBat
до пазара на тягови батерии за електрически автомобили за
работа. Компанията разработва батерии, които могат да бъдат адаптирани за всякакви електрически превозни средства.
Това се постига чрез уникална R&D технология и високопроизводителна платформа, разработена от Wildcat Discovery
Technologies, технологичен партньор на InoBat.
Патентованата технология позволява на InoBat да идентифицира оптимален химичен състав на клетките за всяко електрическо превозно средство и да отговори на точните изисквания на всеки тип автомобил или на всеки производител на автомобили до 10 пъти по-бързо и по-ефективно от обичайното.
Очаква се InoBat да осигури за SOR изследвания, разработка и производство на батерийни модули, пакети и системи за
управление на батерии, изградени върху NMC литиево йонни
клетки. SOR е базиран удобно в Либхави, Чехия, в близост до
основния център за научноизследователска и развойна дейност на InoBat в Словакия, където първите батерии ще бъдат
произведени и доставени по-късно през тази година.

Френските стикери за сляпа зона не
нарушават законодателството на ЕС
Френските стикери за сляпа зона не нарушават законодателството на ЕС, се казва в изявление на европейския комисар по
транспорта Адина Йоана Валеан. Комисар Валеан направи изявлението в отговор на въпрос на двама евродепутати. Отговорът
е публикуван от Transport and Logistics Netherlands (TLN), които отчаяно искат да премахнат или поне да се смекчат изискванията за
стикери за мъртви зони.
Според TLN организацията и нейните членове са направили
всичко по силите си, за да оспорят френското задължение за стикери, тъй като неговата ефективност не била доказана, често е невъзможно да се приложи (включително контейнерни превози и необичаен транспорт), тъй като европейски подход е много по-ефективен. Както TLN посочва, новите камиони, работещи в ЕС трябва
да бъдат оборудвани със системи за безопасност за сляпо място и
за по-добро пряко зрително поле от 2024 г. Европейската комисия
заявява, че все още води преговори с Франция, за да обсъди как да
„избегне непропорционалната тежест за бизнеса“.
TLN въпреки това добавя, че отговорът от Европейската комисия дава „малко увереност, че ще бъде приложено облекчение, защото има малък натиск от страна на други държави-членки“.
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Булавто България е вече
дилър на ASTRA и Piaggio

Фирмата представи пред клиенти в Бургас двата най-нови продукта, с които разшири още гамата
от машини, които предлага: гиганта ASTRA на IVECO и миникамиона Porter NP6 на италианската
фирма Piaggio. Те са толкова различни, че ще си позволя да ги сравня с Крачун и Малчо. Общото
помежду им е, че са автомобили за работа

Б

улавто България АД отбеляза 20 години от
започването на работата си с IVECO с първото от доста време, а и за сезона, събиране „на живо“ на търговци и клиенти. На фокус
този път бяха не превозвачите от международния транспорт, а хора, свързани пряко или косвено със строителство, както и собственици, развиващи бизнес предимно в града или на места,
където компактност, маневреност, ефективност
и екологичност вървят ръка за ръка.

ASTRA
Булавто България АД, разполагайки с най-голямата мрежа на IVECO и с направени най-големи инвестиции в този бранд у нас, предприе нова
стъпка напред – пое вноса, продажбите и следпродажбеното обслужване и на ASTRA – „тежката артилерия“ в гамата автомобили IVECO за работа в офроуд условия по трудни и неравни терени. Присъстващите видяха българската премиера, при това в работни условия, на четириоюни 2021

сен самосвал 8х4 със задно разтоварване HD9 84
50. Показаната версия, съобразена с условията
и традициите в бранша, има общо тегло 50 тона
и полезен товар без претоварване от 33 тона в
офроуд условия. Широката 820 мм рама на самосвала е изработена от стоманени профили от
DOMEX 530 с размери 320х90 мм и дебелина 10
мм. Предните два моста, които са завиващи, са
с товароносимост по 9 тона, докато всяка от двете оси на тандемния заден мост носи по 16 тона.
В усилено изпълнение предните мостове са с товароносимост по 10 тона, задните – по 20 тона.
20-кубиковият кош Cantoni PF Semiroccia е
със задно разтоварване. Повдига се на ъгъл до
50° от телескопичен цилиндър, разположен отпред и захванат на 2 сферични опори към рамата и коша. Допълнителен стабилизатор поддържа устойчивото повдигане на коша, чието разтоварване отнема около 30 секунди. Самосвалната
надстройка с вътрешни размери 5,44 х 2,30 метра и височина на страниците 1,60 м е с усилени странични ребра. Страничните бордове са из-

НОВО В BG » БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ Е ВЕЧЕ ДИЛЪР НА ASTRA И PIAGGIO
пълнени от стомана НВ 400, устойчива на абразивно износване и дебела 5 мм, а подът е от НВ
450 с дебелина 8 милиметра. В горната си част
предният борд завършва с козирка, пазеща покрива на кабината. Надрамата, изградена от лонжерони и напречни греди, е захваната към шасито в предния си край с пружинно-болтови съединения, отзад връзките са болтови, неподвижни.
Двигателят, който използва HD9 84 50, е
13-литровият Cursor 13, Евро-6, с мощност 500
к.с. и въртящ момент 2300 Нм, но е възможно да
се поръча и в две други версии – с 450 к.с. и с 560
к.с., съответно с въртящ момент 2200 и с 2500 Нм.
Демонстрираният самосвал е с ръчно управляваната 16-степенна кутия ZF Ecosplit, а за по-малко тежки условия е налична и автоматизираната
ZF AsTronic. За надеждна и удобна експлоатация
в особено тежки условия се препоръчва автоматичната кутия Allison HD 4700, имаща хидротрансформатор на въртящия момент, хидравличен ретардер и 7 предавки за движение напред.
Заради терените, по които работи ASTRA,
спирачките на задния мост са барабанни, дуплекс. Действието на пневматичната спирачна
система подсилва и моторната Iveco Turbo Brake,
която осигурява спирачна мощност до 621 к.с.
Версиите на ASTRA са 3- и 4-осни: 6х4, 6х6,
8х4, 8х6 и 8х8. Възможното общо тегло е до 65
тона в зависимост от конфигурацията.
Този самосвал ще бъде наличен за тестване
при клиенти поне до края на септември.

Градският камион
На другия полюс са моделите на другия нов
партньор – италианската фирма Piaggio. Товароносимостта на моделите Porter NP6, показани в
Бургас само месец след европейската им премиера, е до 1440 кг. Миникамионите NP6 са създадени, за да превозват различни товари на къси
разстояния, в условията на градска среда с претоварен трафик, при чести спирания за товарене и разтоварване и… изисквания към емисиите,
които стават все по-строги.
С това е съобразена и моторизацията на гамата NP6: модерен 4-цилиндров ДВГ 1,5 л, Euro6D Final, с 2 разпределителни вала и вариатори
на фазите на газоразпределение на смукателните и изпускателните клапани, с алуминиев блок и
глава. Версиите са бензин-метан/CNG или бензин-LPG, с мощност не по-малко от 102 к.с. и
въртящ момент от 135 Нм. Бензин се използва
само при първоначално пускане при ниски температури, стигне ли нормален режим на охладителната система, двигателят автоматично преминава на газ.
Четири междуосия (2,65, 3,00, 3,07 и 3,25 м),
версии с единични или двойни гуми на двигателните колела (задните, естествено), няколко варианта на габаритите и на товарната платформа (широка 1,68 метра, дълга 2,20, 2,53, 2,80 или
3,08 м, разположена на 800 мм над пътя) и общо
тегло между 2120 и 2800 кг. Освен шаси-кабина
се предлагат бордова надстройка с равна товарна платформа, събираща до 4 европалета, и самосвал със задно разтоварване и електрохидравлично повдигане. Използването на гуми с размер 185/75R14 е икономично решение, което бъдещите собственици ще одобрят.
Множеството възможни варианти, маневреността и лекотата, с която градският камион се

управлява като лек автомобил, простата и сигурна конструкция, както и полезният товар са част
от аргументите, с които Porter NP6 претендира
да стане предпочитан автомобил за превози в
претоварените населени места.
По повод на събитието в крайморския град
Петър Лефтеров, основател и управител на Булавто, каза следното: „Като най-стария и верен дилър на марката, с най-голямата мрежа на
IVECO и с най-големи инвестиции в този бранд,
продължаваме да развиваме Булавто, увеличавайки присъствието на продуктите на IVECO в
страната. Тъй като ASTRA е част от продуктите
на IVECO, ние правим стъпка напред.
Макар че представянето на Piaggio сега е
съвпадение, в много държави техни представители са дилъри на IVECO. Преди няколко години те се обърнаха към нас, но тогава отказахме
поради други ангажименти. Работиха с друг дилър и неотдавна се обърнаха наново към нас. И
тъй като тяхната концепция е „екология“ – двигатели на метан (CNG) или на пропан-бутан (LPG),
а разработват и електрически, което съвпада с
нашата визия, присъединяваме техни продукти,
предназначени за работа в градска среда, с които може да се влиза и в паркове и градини.“ K
инж. Радослав ГЕШОВ
Бургас – София

Кратко представяне
на качествата и
възможностите на
новите продукти

Извън състезанието
за клиентите този
Porter e самосвал с
електрохидравлична
система и задно
разтоварване
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Renault Trucks за новото поколение
комунални машини в София

Столичани, и не само те, са свидетели на осъвременяване на начините, по които се събира сметта и
се почистват части от София, а и някои други градове. Ръчният труд отстъпва на скъпо струващи, но и
по-ефикасни машинни технологии. У нас тази съвременна техника идва на автомобили Renault Trucks

О

т широката гама товарни автомобили
Renault, като база за машини за комунални приложения, виждаме да се използват
шаси-кабини от гама D и D Wide (19-тонни, предимно двуосни) и отчасти – по-малките варианти гама С, чиято основна мисия са превози при
тежки строителни дейности. Какви точно превозни средства ще послужат за база зависи от размера и приложението на надстройките.
Като производител Renault Trucks традиционно се съобразява с френския пазар, на който делът му е около 50 на сто. И деветдесет на сто от
тях са за регионален транспорт. Съобразяването с местния пазар, който до голяма степен се
нуждае от автомобили за дистрибуция, е оформило силните позиции на производителя в този
сектор – Renault Trucks има шасита за всякакви
приложения. „Няма нещо, което да не можем да
предложим на клиентите“, с нескрито задоволство подчертава търговецът Андрей Ценов. – Не
са много производителите с такава широка гама
– от 3,5 до 100 тона“.
Моделът шаси-кабина се избира в зависимост от надстройката. Съществуват шасита, които са силно специализирани, например за сметосъбиране задното окачване е усилено, пневматично. Тази специализираност налага такива
шасита да се поръчват предварително. Всяко от
тях излиза от завода подготвено за монтиране на
такава настройка, която не може да се постави на
обикновено шаси.
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През 2020 година от Рено Тракс България са
доставили за български клиент 10 машини за почистване/метачки (Sweeper) с надстройки от лидера Bücher. Една от особеностите на този тип
машини е, че за пазарите в Европа са с управление, разположено от дясно, та водачът да може
да следи най-отблизо бордюрите. За да се осигури достатъчно пространство за четките, резервоарът за гориво е разположен в задния надвес, а не в междуосието, докато акумулаторите и системата за третиране на газовете са непосредствено зад кабината и преди надстройката. В конкретния случай българският клиент е
избрал надстройката да се задвижва от отделен
двигател с вътрешно горене. Все пак обичайното
изпълнение е надстройката да получава движението, необходимо за нейната работа, през PTO
от предавателната кутия на превозното средство
или от неговия двигател.
Част от автомобилите, доставени от Рено
Тракс България през м.г., са предвидени да работят с различни сменяеми надстройки. Това решение повишава приложимостта им, тъй като дава
възможност да се използват за различни цели:
)) през зимата – за снегопочистване, с гребло,
монтирано отпред, и с опесъчител, разположен на самосвалната надстройка;
)) през лятото според потребностите – като самосвали или водоноски, със съответните надстройки.
През м.г. са доставили на същия клиент кон-

НЕПРИЯТНО Е,
КОГАТО Е
НЕПЛАНИРАНО

Свържете се с нас за конкретна оферта!
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НОВО В BG » RENAULT TRUCKS ЗА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ КОМУНАЛНИ МАШИНИ...

С новите машини на база
Renault Trucks и надстройки
Nord Engineering за
прибирането на сметта се
грижи само шофьорът, и то
от кабината

„Renault Trucks има шасита
за всякакви приложения, от
3,5 до 100 тона“, изтъква
търговецът Андрей Ценов

юни 2021

тейнеровози, предназначени за четирикубиковите контейнери за строителни отпадъци, както и машини за почистване на канализационни
шахти.

Шофьорът прибира боклука
Първите доставените машини с надстройки, които събират смет по системата на Nord
Engineering в няколко квартала на София (Студентски град/Дървеница, а и в други градове
(Бургас), са на шасита D и по-широките D WIDE,
с дизелови двигатели DTI 8 Евро-6 с мощност до
320 к.с. Всички следващи автомобили, включително произвежданите в момента, са с по-екологичните двигатели NGT, на компресиран природен газ (CNG), също с мощност 320 к.с. Двуосните са в категорията 19 тона, триосните – 26 тона.
Трансмисията им е с автоматични кутии Allison
(с хидротрансформатор). Те са най-доброто решение за този тип приложения не само заради
тяхната издръжливост, доказана от дългогодишната практика, но и тъй като са подходящи за
специфични приложения, напр. за програмиране според специфичните изисквания за сметосъбиране. Едно от тях е ограничаването на скоростта, когато стъпи човек на стъпалата в задната част на камиона.
Позиционирането на автомобила спрямо контейнера е грижа на водача. Той е и оператор, но
наблюдава процеса от монитор вътре в кабината, без да се налага да излиза. Прикачващото устройство на „главата“ на крана се насочва
към приспособлението за захващане на горната страна на контейнера с помощта на набор от
лазерни сензори, които автоматично определят
разстоянието и позицията на контейнера. Веднъж захванат, контейнерът се позиционира над
камиона и през отварящото се дъно боклукът се
изсипва в надстройката. Връщането на контейнера до предишното му място също е напълно
автоматизирано.
Конструкцията на контейнерите почти изключва разпиляването на боклуци. Вместимостта на новите съдове, които се ползват в София, е
2,25, 3,00 и 3,75 куб. м. Работата с по-големите
обеми е по-ефективна, по-малко вероятно е препълването им в определени моменти.

Машините с този тип надстройки не могат да
работят под сравнително ниско разположени
предмети (навеси, проводници, дървета). Това
затруднява работата с тях в централната част на
града, затова се избират квартали с по-голямо
разстояние между дърветата, а контейнерите се
разполагат на подходящи позиции.
Рено Тракс България са доставили на клиента и триосни шасита с надстройки за събиране
на отпадъци от традиционния тип – със задно товарене и с познатите от десетилетия оператори.
Надстройките от този тип, произведени в Унгария от производителя Seres, са се оказали изключително здрави.
Около 20 машини със самосвални надстройки на базата на Master, доставени от Рено Тракс
България, събират едрогабаритни отпадъци
(ЕГО) в централната част на София. През зимата с по-малките си габарити те се справят с чистенето на сняг по по-тесните улици, снабдени отпред с гребло, а отзад с устройство за опесъчаване.
Доставките са предварително уточнени и съгласувани с клиента и с производителите на надстройките, които имат различни свои изисквания към шасито. Инвестицията е 100% на клиента, спечелил обществена поръчка за почистване
на част от София, като едно от условията е било
автомобилите да бъдат Евро-6.

Made in France
Шаситата се произвеждат само във Франция. Съществуват различни варианти на D шасита: за градска и междуградска дистрибуция, усилени за офроуд (за работа в по-тежки условия) и
ниски (за надстройки с по-голяма вместимост, с
гуми с по-малък диаметър). 17 са вариантите на
междуосие. Минималното от 3250 мм позволява оборудването на повратлив малък самосвал,
работещ и като снегорин. А най-голямото – 6800
мм, дава възможност за 10-метрова надстройка.
Разнообразната „лека“ гама на Renault Trucks
включва шасита, които са много добра основа
както за всевъзможни комунални дейности, така
и за селищна и междуградска дистрибуция.

Electric
Български клиенти все още не проявяват
интерес към електрическите камиони, макар
че Renault Trucks, като водещ производител в
устойчивата мобилност, се ангажира с тях преди
повече от 10 години с цел подобряване качеството на живот в градските центрове и намаляване
на глобалните емисии на CO2. В завода в Блейнвил сюр Орне в Нормандия Renault Trucks произвежда широка гама от изцяло електрически превозни средства от 3,1 до 26 т, които предлага за
всички приложения в градска среда. Предлага ги
и Рено Тракс България.
Опитът от експлоатацията на електрически
сметосъбиращи камиони Renault в Швейцария
сочи дневен пробег от 200 км.
„В дългосрочен план електрическите автомобили за комунална дейност ще настъпят по-бързо, отколкото си представяме“, казва Иван Ушев,
търговски директор в Рено Тракс България. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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Русе Трак Сервиз достави нови
LNG камиони IVECO на Булмаркет

Павлин Бошнаков (вляво),
собственик и управител на
Русе Трак Сервиз ООД, връчи
ключовете от новите влекачи на
Станко Станков, управител на
Булмаркет Автотранспорт ЕООД

От началото на годината IVECO има нов официален дилър за централната част на Северна
България (районите с центрове Русе, Велико Търново и Плевен). Това е фирмата Русе Трак Сервиз
ООД, която отговаря за доставките и за сервизното обслужване на гамата леки, средни и тежки
камиони, както и за IVECO BUS
Метанът – реалистичната
алтернатива
Първата си по-крупна сделка новият дилър
направи с Булмаркет Автотранспорт ЕООД. Тя
предизвика интерес не толкова с броя на доставените камиони – общо 9 влекача Stralis S-Way
NP 460 с превъзходна нова кабина, колкото с факта, че шест от тях са на втечнен природен газ –
LNG. Това е най-реалистичната и разумна алтернатива на дизеловите двигатели за международен транспорт, поне от наша гледна точка, тъй
юни 2021

като споменаваните цени на електрическите камиони/влекачи, захранвани от батерии, са много високи, автономността им е ограничена, а и в
страната няма никаква готовност за тяхната експлоатация. За да се наложи и у нас използването
на LNG обаче, е необходимо да се изградят още
няколко станции за зареждане, тъй като в момента има само една, в Русе. Вариантите LNG са с
два резервоара по 540 литра, по един отляво и
отдясно, които според производителя осигуряват 1600 километра пробег без дозареждане.
Другите три доставени нови влекача са от същия модел, но на компресиран природен газ

ДОСТАВКИ » РУСЕ ТРАК СЕРВИЗ ДОСТАВИ LNG КАМИОНИ IVECO НА БУЛМАРКЕТ
(CNG), за който в страната е изградена добре
развита мрежа от зарядни станции.
С природен газ/метан разходите за гориво
са по-ниски, но той предоставя и други предимства: праховите частици намаляват с 95 на сто, а
азотните оксиди – с 90%. IVECO постига емисионните норми с опростена система за третиране на отработените газове, с трипътен катализатор, без AdBlue и без филтъра за твърди частици.

Новият дилър
на IVECO в Русе
Технологията LNG е далеч по-малко позната и утвърдена от тази на дизеловите двигатели, затова е разбираемо изискването на клиента да има специализиран сервиз в района, където е базиран товарният му автопарк, сервиз,
който да може качествено да обслужва тези автомобили. Още повече, че Булмаркет има и други десет влекача на природен газ/метан, закупени преди това.
Собственикът и управител на Русе Трак Сервиз ООД Павлин Бошнаков е преценил: „Има потенциал в този оживен транспортен възел и найголям български град на река Дунав.“ Предприел е необходимите действия и от началото на
януари 2021 година фирмата Русе Трак Сервиз
ООД е официален дилър на IVECO за частта от
страната, която посочихме в началото. Базата на
новия дилър е разположена на около 3,5 км североизточно от кръговото кръстовище на Дунав
мост, край пътя Русе – Силистра.
Сградата, която наемат, е строена навремето за ведомствен сервиз, но се налагат сериозни преустройства, които продължаваха и през
април, за да се отговори напълно на високите и
многобройни изисквания на IVECO не само по отношение организацията на работните пространства, но и по отношение на оформлението/визуализацията. Едва ли има смисъл да напомняме,
че изискванията на производителя към оторизираните сервизи включват също така оборудването със специализирани инструменти, както и
осигуряване на мобилен сервиз.
В ход е проектиране на пътна връзка, която
ще позволи на тежкотоварни автомобили да се
отклоняват към сервиза от главния път № 21 в посока Русе.
Персоналът на сервиза към края на април
беше от девет човека, включително петима механици и един диагностик. Продължава обучението на работещите в сервиза. При него се използват опитът и знанията на екипа на Бургас
Трак Сервиз, който има същия предмет на дейност и обхват на продуктите с марка IVECO. Екипът от бургаския сервиз има повече от пет години опит, познава добре продуктите и това улеснява подготовката на новия екип в гр. Русе.
Макар и започнал съществуването си в тежки
времена за бранша и за икономиката на страната, новият сервиз набира скорост, популярност и
работата му се увеличава всеки месец.
Паралелно с развитието на новото дилърство
в Русе Бургас Трак Сервиз ЕООД, също управляван от Павлин Бошнаков, се премести в нова
база в морския град. K

Заради по-бързото пускане в работа част от новите влекачи
не бяха брандирани

LNG – горивото с бъдеще в товарните превози

инж. Радослав ГЕШОВ
Русе – София
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Новият IVECO T-WAY –

ABSTRACT IN ENGLISH

The new IVECO T-WAY –
heavy category
The new IVECO T-WAY was
presented at a live digital
event, specially created on
the IVECO Live Channel. During his presentation, Thomas
Hilse, President of the IVECO
brand, described the new model as beauty and the beast in
one. Because it is both elegant
and beautiful, and designed for
the toughest tasks in the most
extreme conditions. Here‘s
what‘s new in the new IVECO
T-WAY

юни 2021

Новият IVECO T-WAY беше представен на дигитално събитие на
живо, специално създадено в IVECO Live Channel. Iveco По време на
представянето му Томас Хилзе, президент за марката IVECO, окачестви
новия модел като красавицата и звярът в едно. Защото хем е елегантен и
красив, хем е проектиран за най-тежки задачи в най-екстремни условия.
Ето какво е новото в новия IVECO T-WAY

Н

овият T-WAY заменя TRAKKER в гамата на
IVECO. Сега вече производителят от Торино предлага пълна и обновена гама за извънпътни транспортни задачи с новите IVECO TWAY и IVECO X-WAY.
Ако се чудите защо моделът се нарича T-WAY
– „T“ идва от TOUGH (здрав, як), т.е. това е автомобил, проектиран и конструиран за здравина
и надеждност. Това даде повод на Томас Хилзе,
президент за марката IVECO, да каже по време на
представянето: Ако седнете зад волана на T-WAY,
нямайте милост към него и не го жалете.

Здрав и як
IVECO T-WAY има висока проходимост, здравина и устойчивост на усукване. Той наследява от
своите предшественици здравината на стоманеното шаси от профили с дебелина 10 мм с устойчивост на огъващ момент (RBM) от 177 kNm.
Предният мост е с максимална товароносимост
9 тона, а задният мост стандартно е с редукция
на главините. Новото усилено задно окачване за
тандемните мостове оптимизира теглото на автомобила и подобрява характеристиките за из-

ПРЕМИЕРА » НОВИЯТ IVECO T-WAY – ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ

тежката артилерия

вънпътна проходимост с по-голям пътен просвет
и по-добър ъгъл на заден надвес.
IVECO T-WAY се задвижва от 13-литровия
двигател Cursor 13 на IVECO, чиято максимална мощност е 510 к.с. Това надвишава с 10 к.с.
максималната мощност, предлагана към момента от Trakker. За по-леки конфигурации е наличен
и двигател Cursor 9.
Моделите са оборудвани с 12- и 16-степенна
автоматизирана предавателна кутия HI-TRONIX,
която е допълнена и с нови функции, специално предназначени за извънпътни приложения.
Те включват функция за подпомагане на потеглянето по стръмни наклони (Hill Holder), режим
на „люлеене“, предназначен за възстановяване
на сцеплението при хлъзгав терен, и пълзящ режим за свръхниска скорост на придвижване. При
движение по пътищата системата за поддържане на постоянна скорост IVECO HI-CRUISE допълнително повишава ефективността на трансмисията. Тя включва превключване на предавките
с предвиждане, круиз контрол с предвиждане и
функция Eco-Roll, която използва инерцията на
автомобила при спускане по наклон. С тези нови
алгоритми HI-TRONIX осигурява отлична страте-

гия за превключване на предавките за всяко приложение.

Продуктивен и ефективен
Гамата IVECO T-WAY се отличава множество
нови функции, по-малко собствено тегло и нови
телематични функции и цифрови услуги.
За случаите, когато има нужда от задвижване на всички колела, но то се ползва рядко, е налице хидростатичното задвижване HI-TRACTION.
То се предлага за модели 6x4 с твърдо и съчленено шаси, работи при скорости до 25 км/ч и се активира автоматично, за да осигури допълнително сцепление чрез хидравлично задвижване на
предните колела. Хидростатичното задвижване
осигурява предимства по отношение на разхода
на гориво и полезния товар в сравнение с класическото задвижване на всички колела и е по-евтин вариант.
Собственото тегло е намалено с 325 кг в сравнение с моделите Trakker благодарение новата
конструкция на тандемната опора на задните мостове, която сега е изработена от монолитна отливка.

IVECO T-WAY има
висока проходимост,
здравина и устойчивост
на усукване. Предният
мост е с максимална
товароносимост 9 тона, а
задният мост стандартно
е с редукция на главините

юни 2021
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Новото усилено задно
окачване за тандемните
мостове оптимизира теглото
на автомобила и подобрява
характеристиките за
извънпътна проходимост
с по-голям пътен просвет
и по-добър ъгъл на заден
надвес

Още с обявяването на S-WAY видяхме добрите възможности за свързване, предлагани от
IVECO, чрез IVECO стандартно вградения комуникационен модул. Той е вграден и при T-WAY.
Системата за свързаност осигурява дистанционна диагностика и превантивна/прогнозна
поддръжка и позволява на мениджърите на автопарка да следят дистанционно работата на всеки
автомобил по всяко време. Освен това портфолиото от услуги със свързаност IVECO ON се разширява непрекъснато.

Кабината на IVECO T-WAY е
налична в две версии – къса
кабина AD и дълга кабина AT
със стандартен или висок
покрив – тя е фокусирана
върху функционалността
– подобрена видимост,
предпазване от прах и
нечистотии и опростяване
поддръжката и ремонта.
Цялата зона на водача е
проектирана така, че да
осигури практичност и
удобство
юни 2021

Разнообразен и удобен за
преоборудване
От IVECO прогнозират, че T-WAY ще се превърне в любимец на производителите на специализирани каросерии заради изключителната
си гъвкавост. Той се предлага като във вариант
шаси-кабина, така и като влекач. Колесните комбинации и задвижванията са разнообразни – задвижване на част от колелата при моделите 6x4

НЕ ГО ЖАЛИ.

ТОВАРИ ГО: Може да понесе до 40 тона сякаш са нищо.
ПРЕУМОРИ ГО: Толкова здрав, че никоя извъншосейна мисия не е достатъчно трудна.
ЗАБРАВИ ГО: Висока производителност и надеждност са нормата.

СЕГА НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ТЕ СПРЕ.
ЦЯЛАТА OFF-ROAD ГАМА Е НАЛИЧНА.
ДИЛЪРСКА МРЕЖА
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ
АЙ ТРЪКС ЕАД – ул. „Околовръстен път” 454, Казичене 1532 София; +359 2 9767 195; +359 893 318 150; office@itrucks.bg
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – СОФИЯ – ул. „Околовръстен път” 757, 1360 София; Търговски отдел: +359 2 8100 217; +359 2 8100 219; +359 882 661 103; +359 882 661 104; Сервиз: +359 2 8100 230; +359 884 448 314; +359 887 200 430; +359 884 448 313;
Резервни части: +359 2 8100 258; +359 879 225 025; office_sofia@bulauto.com
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – ВАРНА – бул. „Владислав Варненчик” 262, 9009 Варна; Търговски отдел: +359 52 501 575; +359 886 220 626; Сервиз: +359 52 505 036; +359 888 313 242; Резервни части: +359 52 505 036; +359 885 919 006; varna@bulauto.com
БУРГАС ТРАК СЕРВИЗ ЕООД – кв. Долно Езерово, База Бургас Трак Сервиз, 8019 Бургас; Търговски отдел: +359 888 526 234; +359 888 682 043; Сервиз: +359 887 360 533; Резервни части: +359 887 792 214; office@burgastruck.bg
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД – бул. „България” 125, 4027 Пловдив; Търговски отдел: +359 32 900 899; Сервиз и резервни части: +359 32 900 890; office@iveco-pts.com
РУСЕ ТРАК СЕРВИЗ ООД – ул. „Тутракан” 100, 7000 Русе; Търговски отдел: +359 885 130 114; Сервиз: +359 889 366 355; Резервни части: +359 889 366 355; office@rusetruck.bg
СЕРВИЗ
АСОРТ 95 ЕООД – бул. „Никола Петков” 20, 6009 Стара Загора; Сервиз: +359 42 65 00 20; Резервни части: +359 884 135 584, +359 878 229 241; iveco_assort95@abv.bg
БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС ООД – Централен офис: ул. „Хан Крум” 1А, 2200 Сливница, +359 727 44 123; Сервиз: ул. „Неделчо Бончев” 10, 1528 София; +359 886 286 397; +359 889 314 047; Резервни части: бул. „Сливница” 618, 1331 София;
+359 2 925 25 73; +359 887 665 303; +359 888 080 838; office@btservice.info
юни 2021
ЕВРО СТАРС ООД – бул. „България” 310, 7009 Русе; Сервиз: +359 82 813 328; +359 888 769 398; Резервни части: +359 82 813 341; +359 888 768 873; service@eurostars.bg
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– влекачи и шаси-кабини, и при моделите 8x4 шаси-кабина, както и задвижване
на всички колела при моделите 4x4 и 6x6
– влекачи и шаси-кабини, както и при версиите 8x8 шаси-кабина. Гамата със задвижване на всички колела е разширена с нови модели с 4-, 4,2- и 4,5-метрови междуосия, които могат да транспортират специални товари без модификация на шасито.
Новата архитектура на електрическата
и електронната система HI-MUX е напълно съвместима с последното поколение
системи за контрол. Новата гама силоотводи включва нов високопроизводителен
силоотводен вал (тип „междинен“), който осигурява въртящ момент до 2300 Nm.
Тази гъвкавост и всеобхватност на гамата и богатият избор от варианти правят
IVECO T-WAY подходящ камион за всякакви видове приложения дори когато те изискват сложно преоборудване със специализирани каросерии.

Комфорт и безопасност
Новият дизайн и удобства на кабините
вече са познати от моделите S-WAY и XWAY. Кабината на IVECO T-WAY е налична
в две версии – къса кабина AD и дълга кабина AT със стандартен или висок покрив
– тя е фокусирана върху функционалността – подобрена видимост, предпазване
от прах и нечистотии и опростяване поддръжката и ремонта. Цялата зона на водача е проектирана така, че да осигури
практичност и удобство.
Безопасността на водача е от първостепенно значение в тежките условия,
в които обикновено ще работи IVECO TWAY. Камионът предлага характеристики за безопасност, които далеч надхвърлят изискванията за типово одобрение на
автомобила. Новата спирачна система с
предни спирачни дискове при моделите
с частично задвижване на колелата, задни дискови спирачки и EBS система подобряват безопасността на водача. Наред с това всички модели разполагат с
нови усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS), които включват електронен контрол на стабилността
и предупреждение за напускане на пътната лента.

Напълно обновена гама

Колесните комбинации и задвижванията при IVECO T-WAY са разнообразни както
във варианти шаси-кабина, така и като влекач. Гамата със задвижване на всички
колела е разширена с нови модели с 4-, 4,2- и 4,5-метрови междуосия, които
могат да транспортират специални товари без модификация на шасито
юни 2021

С обявяването на T-WAY IVECO обнови изцяло гамата си от тежкотоварни камиони. Моделите с висока проходимост
IVECO T-WAY и IVECO X-WAY предлагат
решения за всякакви извънпътни приложения – и по-леки, и изключително тежки.
IVECO S-WAY е тежкотоварният модел за
транспорт на дълги разстояния, а IVECO
S-WAY Natural Power е лидерът в камионите, работещи с природен газ, като осигурява пробег до 1600 км с едно зареждане
с втечнен природен газ. K
Снежина БАДЖЕВА

юни 2021
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IVECO и Булавто – 20 години
Хубаво нещо са годишнините. Изведнъж човек си дава сметка какъв дълъг път е извървял и независимо
от трудностите и предизвикателствата, колко много е постигнал. Затова КАМИОНИ реши да дадем
възможност на трима души, които имат най-съществена роля за осъществяването на дългогодишното
партньорство между IVECO и Булавто, да разкажат историята му. Ето какво споделят Емилио Парато,
бизнес директор на IVECO за Австрия и Централна и Източна Европа, Петър Лефтеров, собственик на
Булавто, и Светлозар Бояджиев, изпълнителен директор на Булавто България
Емилио Парато, бизнес
директор на IVECO за
Австрия и Централна
и Източна Европа:
20-годишнината, която
празнуваме с Булавто
тази година е едно от
най-дългите бизнес
партньорства, които IVECO
има в България и в Европа

ABSTRACT IN ENGLISH

IVECO and Bulauto –
20 years of successful
partnership
Anniversaries are a good thing.
Suddenly one realizes how
far he has come and no matter how many difficulties and
challenges he has achieved.
That is why KAMIONI magazine decided to give the opportunity to three people who
have the most important role in
the implementation of the longstanding partnership between
IVECO and Bulavto to tell its
story. Here is what Emilio Parato, IVECO Business Director for Austria and CEE, Petar
Lefterov, owner of Bulauto, and
Svetlozar Boyadzhiev, Executive Director of Bulauto Bulgaria, share.

юни 2021

– Г-н Парато, как оценявате текущото развитие на пазара на търговски превозни средства в България и на какво ще разчита наймного Iveco през следващите години?
– Емилио Парато: В България, както е тенденцията във всички европейски страни, клиентите търсят устойчива инвестиция, която включва пълен пакет от услуги за оптимизиране на общите разходи за притежаване на камиона, т.нар.
TCO, и намаляване на емисиите на CO2 и други
замърсители. Нашата гама IVECO Way, предлагаща и превозни средства с природен газ, дава
ключово предимство предвид добре развитата
инфраструктура за CNG и нарастващия интерес
към биогаз в компресирана и течна форма. Така

че българските клиенти могат да се възползват
още днес от нашата технология като по-екологично и устойчиво решение за местни дистрибуционни мисии и транспорт на хора. През следващите години искаме да запазим лидерството в
алтернативните и екологични задвижвания и поради тази причина инвестираме значително и в
технологията за горивни клетки и батерии.
През 2019 г. в Мадрид стартирахме новата си
тежка гама с IVECO S-WAY – 100% свързано превозно средство, ориентирано към клиентите и
към водачите, а през април 2021 г. завършихме
тежката гама IVECO WAY с новия офроуд камион
IVECO T-WAY, проектиран и разработен за найтрудните мисии в най-екстремните условия, за
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успешно партньорство

да отговорим на нуждите на клиентите ни за офроуд транспорт. За всички търговски превозни
средства на IVECO непрекъснато разширяваме
портфолиото от свързани услуги IVECO ON и работим съвместно с нашите партньори, които са
винаги готови да подкрепят с тяхната организация и знания нуждите на клиентите ни.
– Как оценявате партньорството на IVECO
и Булавто през последните 20 години? И какви са вашите очаквания и изисквания от това
партньорство за бъдещето?
– Емилио Парато: 20-годишнината, която
празнуваме с Булавто тази година, говори сама
за себе си и е едно от най-дългите бизнес партньорства, които IVECO има в България и в Европа. То е изградено върху доверие и производителност, с единствената цел да предостави на нашите клиенти най-добрата помощ и подкрепа за
техния бизнес. Преживяхме добри и трудни времена, радвахме се на ентусиазма от новото хилядолетие и преминахме заедно силни финансови кризи. Благодарен съм на Булавто за отдадеността им на IVECO и с нетърпение очаквам да
продължим нашето силно партньорство в бъдеще, като поемем предизвикателството на развитието на новите технологии и на трансформацията в света на транспорта и строителството, на нарастващото качество и производителност, за да
генерираме дългосрочна добавена стойност за

нашите клиенти и компании и по-устойчива среда за бъдещите поколения.
– Годишнините са повод за празнуване.
Как и кога ще отпразнувате дългогодишното
си партньорство с IVECO?
– Светлозар Бояджиев: Точната дата на годишнината е 2 май 2001 г. Тогава подписахме дилърския си договор с IVECO. Мислим за това събитие от миналата година, но в момента заради
пандемията няма как да го отпразнуваме по начина, по който искаме – с тържество, с дни на отворените врати, с клиентите и партньорите си.
Изчакваме това да стане възможно и засега планираме събитието за 16 септември.

Петър Лефтеров,
собственик на Булавто:
Партньорството ни с IVECO
се разви като един жив
организъм, със собствен
ритъм. С големите победи,
с трудностите, с научените
уроци... Всичко, което се
е случило, е било полезно
както за нас – като опит и
за екипа, и за бизнеса, и
за мениджмънта, така и за
IVECO като наш партньор

– Да се върнем към началото. Как се стигна до партньорството с IVECO?
– Петър Лефтеров: През 1993 година основахме първата си фирма – Варна Лизинг. Тя се занимаваше с продажба на масла, гуми и леки автомобили Рено. През 1997 г. купихме държавната
Булавто Инженеринг и оттам дойде и името Булавто.
През 2000 година вече имахме достатъчно
опит и бяхме готови да предприемем следващата стъпка в развитието си – бизнесът с тежкотоварни автомобили. Не знам дали има случайности в живота, но точно когато се свързахме с представителството на IVECO в България,
юни 2021
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Светлозар Бояджиев,
изпълнителен директор
на Булавто България:
Като значими мога да
определя сделките, които са
помогнали за израстването
ни и за създаване на
дългосрочни партньорства.
Черешката на тортата, що
се отнася до брой доставени
камиони, е сделката за
пожарни автомобили с МВР.
Доставихме им 297 броя
Magirus

за да кандидатстваме, се оказа, че те също търсят нов партньор, за да вдигнат нивото на дилърската мрежа. Ние имахме добър сервиз на ключово място във Варна, професионален екип, добри контакти покрай бизнеса ни с индустриални
гуми. Така спечелихме доверието на бъдещия си
партньор и през май 2001 г. подписахме първия
договор с IVECO.
През първата година аз се занимавах лично с всичко, но през 2002 година предложих на
Светльо Светлозар Бояджиев да поеме ръководството на тази част от бизнеса на фирмата. С
него сме заедно от 1994 година.
– Светлозар Бояджиев: А аз се съгласих. Тогава вече 5–6 години ръководех бизнеса с гуми
и търсех ново предизвикателство. Имаше един
преходен период до края на 2002 година, когато
отговарях и за двете неща – и за гумите, и за камионите. През този период обучих нов колега да
се занимава с гумите и от 2002 година отговарям
в Булавто за бизнеса с IVECO.
– Как се развиваха нещата през годините?
– Светлозар Бояджиев: Като при всяко ново
начинание в началото ни беше по-трудно и темповете бяха по-бавни. Малко по малко набрахме
инерция. Бизнесът с маслата, гумите, автомобилите ни бе създал много ползотворни партньорства, включително и с транспортни фирми. Знаем колко е важен личният контакт и отношенията
във всеки бизнес. През 2002– 2003 г. IVECO осигури финансиране на продажбите чрез лизинговата си компания Афин и тогава бизнесът скочи
с пъти. Години наред IVECO беше лидер на пазара в България, и не само. Така че имаше много
бизнес. И това продължи до кризата през 2008 г.
– Кои бяха най-големите и значими сделки през тези години?
– Светлозар Бояджиев: Като значими мога
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да определя сделките, които са помогнали за
израстването ни и за създаване на дългосрочни партньорства. Първата ни голяма сделка
беше през 2002 г. с Български Транспортен Холдинг. Доставихме им повече от двадесет влекача
Eurotech и Eurostar – предшествениците на Stralis
и IVECO S-WAY.
След това имахме голяма сделка с Темпострой – през 2006 или 2007 г. Клиентът не беше
работил с IVECO, но ние им продадохме доста
самосвали. Тази сделка е от ключовите, защото
тя сложи началото на ново направление – монтаж на самосвални кошове. По наш проект се започна производство на самосвални кошове като
KIT и ги монтирахме в сервиза във Варна. Това ни
помогна да натрупаме много ценен опит със самосвалите. И тогава дойде следващата ни голяма
сделка за около 60 самосвала с Холдинг Пътища –
доставихме ги в рамките на 2 години. Тези самосвали още се виждат по пътищата – вече 15 години, и като гледам, са в доста прилично състояние.
Като черешката на тортата, що се отнася до
брой доставени камиони, бих определил сделката за пожарни автомобили с МВР. Доставихме им 297 броя Magirus, след като спечелихме
6 обществени поръчки от общо 9, които министерството бе обявило. Доставяхме ги през цялата 2014 г. Всеки един пакет от 50–60 машини се
разпредели из цялата страна – нямаше област
в България, до която да не стигнем. Сделката е
особено значима не само като брой доставени
камиони, но и като опит, който придобихме, и организацията, която създадохме – за обучение на
екипите на място, за сервизното обслужване, за
справянето с мащабни проекти.
– А кога построихте сервизните си бази?
– Петър Лефтеров: В автомобилния бизнес
сервизната мрежа е като кръвоносната система
на човека. Не може без нея. Първо открихме сер-
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виза си във Варна, когато започна партньорството ни с IVECO. С много упорита работа и усилия
през 2007 г. открихме втория си сервиз на IVECO
и в София. През 2008 г. открихме и третия – в Бургас, през 2009 г. в Стара Загора. Така развихме
сервизната си мрежа, за да бъдем близо до клиентите си от всички краища на страната.
– През годините стартирахте и бизнес с
преоборудване на микробуси IVECO. Как се
случи това?
– Петър Лефтеров: Винаги сме имали някаква причина, когато сме стартирали някакъв бизнес. При преоборудването беше негативен опит
с доставчиците на надстройки, които монтирахме на шасита IVECO. Важно е за нас, когато предоставяме краен продукт на клиента, да можем
да носим отговорност за качеството му, да можем да влияем на процеса. Във Варна имаме
доста клиенти, извършващи транспорт на туристи – т.е. трансформацията и оборудването в автобус трябва да се случи задължително до началото на май. А с наши поддоставчици това не се
случваше. Не можехме да допуснем това да повлияе по някакъв начин на имиджа на IVECO като
продукт и решихме да развием този бизнес.
Това беше един дълъг процес на усвояване
на технологията. Имаше много пътувания, много
срещи с потенциални доставчици на седалки, на
тапицерии и на всичко необходимо. Много време
ни отне и да създадем производствените процеси и процедури, създаването на документация,
защото на практика това си е едно производство
– дейност, доста различна от търговията, но тясно обвързана с крайния продукт, който искахме
да предложим на клиентите ни.
Това е едно успешно начинание за нас. Сега
колегите от производствения цех се оплакват, че
са много затрупани с поръчки. Това значи, че добре сме се справили.
– Ако се върнете назад през тези 20 години, какво бихте променили?
– Петър Лефтеров: Нищо не бих променил.
Според мен всичко се е случвало според готовността ни да се развиваме, правили сме това,
което сме смятали за най-добро във всеки един
момент за Булавто като дилър на IVECO и като
партньор на IVECO.
Това партньорство се разви като един жив организъм, със собствен ритъм. С големите победи, с трудностите, с научените уроци... Всичко,
което се е случило, е било полезно както за нас –
като опит и за екипа, и за бизнеса, и за мениджмънта, така и за IVECO като наш партньор. Това е
един двустранен процес.
През тези години на партньорството ни с
IVECO станахме по-опитни, по-гъвкави, по-динамични, научихме се бързо да вземаме решения, да бъдем упорити...
– Кое смятате за най-големия си успех и
кой беше най-трудният момент?
– Петър Лефтеров: Най-големият ни успех
са последователността ни през тези 20 години
и постоянният стремеж да развиваме бизнеса –
надстройки, автобуси и т.н. Да добавяме допълнителна стойност към него. Броят доставени камиони, развиването на силна сервизна мрежа за
мен е добре свършена работа. Успех е извървеният път, защото натрупаният опит е безценен.

Кризата 2009–2011 година определено беше
най-трудният ни момент. Големият склад от 240
камиона, с който се събудихме на 1 януари 2010
г. Склад, който формирахме в желанието си да
отговорим на търсенето на клиентите ни. Тогава
бизнесът с тежките камиони и строителните машини просто колабира, както сега се случва с туризма. Беше ни много трудно не само икономически, но и емоционално. Нашата корпоративна
философия е на семейственост, на лични отношения, на споделяне на хубавите и лошите моменти..., които съпровождат живота на хората,
които работят за нас. А тогава беше абсолютно
необходимо да съкратим много персонал, за да
може Булавто да оцелее и дружеството сега да
го има.Това беше най-трудният ни момент. Бизнесът се прави с екип и той винаги е бил най-големият капитал на Булавто.
– Как виждате бъдещето и партньорството си с IVECO?
– Светлозар Бояджиев: Дори и да имах гадателска кристална топка, пак щях много трудно
да отговоря на въпроса за бъдещето. Говорим за
зелена Европа, намаляване на CO2 емисии, водородни камиони, електрически камиони, но не
знаем каква ще бъде цената на всичко това. Има
и още твърде много неясни въпроси – как ще се
съхранява водородът, как ще се транспортира,
кога би имало готова инфраструктура, същото е
и с електрическите камиони... Например как ще
се рециклират батериите?
Но нещата все пак се развиват – правят се
консорциуми, в които участва и IVECO, ето вече
Nikola, с които IVECO си партнира, тества успешно тежък електрически камион. Предстои нещата да се изяснят.
В същото време газта е нещо реално и ефективно още в този момент, а IVECO е лидер в производството на газови камиони. Особено с LNG
тези камиони са много перспективни от гледна
точка на пробега – с едно зареждане с втечнен
природен газ един камион може да мине до 1600
км. За съжаление, у нас в България в момента ситуацията е като кокошката и яйцето – има интерес към LNG камионите, но няма станция за зареждане с LNG. Вече сме продали 2 употребявани влекача LNG, но клиентът ще работи с тях в Европа, а не у нас.
– Петър Лефтеров: При леките автомобили
например дизелови двигатели ще продаваме до
2030 г. И след още 10 години те ще станат екзотика само за любители и фенове. При камионите ситуацията е подобна, но върви с няколко години закъснение.
Нещата в бъдещето зависят изключително
много и от решенията, които ще се вземат на политическо ниво.
Но при всички случаи ние ще разчитаме на
продуктите, които ще разработят и ще произведат от IVECO. Партньорът ни има силно развита
развойна дейност и вярвам, че с продуктите на
IVECO ще навлезем в бъдещето по най-успешния начин. Дългогодишното партньорство е като
дългогодишния брак – възходи, спадове. Партньорите познават силните и слабите си страни,
но в крайна сметка разчитат един на друг и заедно бързо намират решения, когато гледат в една
посока. K
Снежина БАДЖЕВА

Петър Лефтеров:
„Ще разчитаме на
продуктите, които
ще разработят и
ще произведат от
IVECO. Партньорът
ни има силно
развита развойна
дейност и вярвам,
че с продуктите на
IVECO ще навлезем
в бъдещето по найуспешния начин“
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Проект на Renault Trucks сваля
разхода на гориво с 12,5%
Renault Trucks представи
резултатите от Optifuel
Lab 3. Лабораторното
превозно средство
на дълги разстояния
на производителя
е регистрирало
12,5% намаление на
разхода на гориво
в сравнение със
стандартна композиция.
Резултатът е постигнат
чрез оптимизиране
на аеродинамиката
на композицията,
на силовата линия
и на гумите, както и
чрез интегриране
на предсказуема
поддръжка при
шофиране и функции
за управление на
енергията
ABSTRACT IN ENGLISH

Renault Trucks project
reduces fuel
consumption by 12,5%
Renault Trucks has unveiled
the results of Optifuel Lab 3.
The manufacturer‘s long-distance laboratory vehicle has
recorded a 12.5% reduction in
fuel consumption compared to
a standard coupling. This result was achieved by optimising the aerodynamics of the full
convoy, powertrain and tyres,
and by integrating predictive
driving support and energy
management functions.
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enault Trucks продължава своите изследвания за подобряване на енергийната ефективност на своите камиони. Иницииран
през 2017 г., проектът FALCON (абревиатура от
Flexible & Aerodynamic truck for Low CONsumption)
си поставя за цел да намали консумацията с 13%
при пълно натоварена композиция от влекач и
полуремарке. Проектът се ръководи от Renault
Trucks в консорциум с множество партньори,
сред които Michelin, Total, Fruehauf, общината на
Лион и други.
В резултат от този проект е създадено лабораторното превозно средство Optifuel Lab 3. След
18 месеца разработка, 6 месеца тестове на писти и по пътищата и изминати 15 500 километра,
Renault Trucks успява да потвърди своите предположения. Производителят е измерил 12,5% намаление на разхода на гориво в сравнение с композиция от влекач Renault Trucks T и стандартно полуремарке. Това представлява икономия на
3,75 литра гориво и 9,8 кг CO2 на 100 км.

Тестов цикъл
Инженерите на Renault Trucks са използвали
тестов цикъл, статистически представителен за
дълги разстояния, състоящ се от 68 км в регионални условия и 136 км по магистрали.
Тестовете с Optifuel Lab 3 са провеждани по
затворени писти и на открити пътища, както и са
правени симулации, които позволяват измерванията да бъдат анализирани и корелирани. Успоредно с това са проведени тестове с референтно превозно средство (Renault Trucks T 480 с полуремарке, Fruehauf), което има сходни геомет-

рични характеристики и характеристики на силовата линия като лабораторното. Технологиите, разработени по време на проекта, първо са
оценявани поотделно и след това като цялостно
взаимодействие.

Методи за измерване
)) Подобрена аеродинамика

Ползите от намалението на въздушното съпротивление са оценени с помощта на официалната регулаторна процедура за CO2. Въртящият
момент на колелата е измерван при две постоянни скорости: ниска скорост (~15 км / ч) и висока
скорост (~90 км / ч), като е съблюдавана последователността на изпитване, определена от Европейската комисия.
Тази процедура е използвана за оценка на
приноса на аеродинамиката за намаляване на
разхода на гориво първо само за влекача и след
това за пълната комбинация Optifuel Lab 3.
)) Гуми с ниско съпротивление при търкаляне
Подобренията на съпротивлението при търкаляне на гумите, разработени за Optifuel Lab 3,
са измерени от Michelin съгласно стандарта ISO
28580. Гумата се компресира под товар, съответстващ на 85% от индекса на натоварване на гумата, върху ролер с еквивалентен диаметър 2 м и
в помещение, където температурата се поддържа на 25 ° C. Силата на съпротивление, генерирано от гумата, се измерва при скорост от 80 км/ч
след 3 часа стабилизиран термичен режим.
)) Силова линия: масла с нисък вискозитет и система за рекуперация на топлина
Rankine
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Нисковискозитетни масла за двигателя, скоростната кутия и моста, разработени с Total, намаляват разхода на гориво в силовата линия. Съответното намаление е измерено на стенд за изпитване на двигатели и на
стендове за изпитване на компоненти.
В същото време е било потвърдено, че тези смазочни
материали от ново поколение не са причинили преждевременно износване на компонентите, най-вече благодарение на използването на Thin Layer Activation (TLA).
Що се отнася до системата за рекуперация на топлина на Rankine, спестяванията по отношение на разхода на гориво са оценени на стенд за компоненти в сътрудничество с Университета в Лиеж. Сравнявани са
две различни архитектури (възстановяване в изпускателната и охлаждащата верига) и като част от тестовете
са били оценени и различни флуиди за хладилен агент.
)) Предсказуема поддръжка при шофиране и функции за управление на енергията
Функциите за предсказуема поддръжка при шофиране и управление на енергията са били оценени при
реални условия на шофиране.
Нови оптимизирани стратегии за адаптивен за круиз
контрол, използващи данни от навигацията BeNomad,
интелигентната стратегия за управление на алтернатора и новите задвижващи механизми на системата
за охлаждане са тествани и сравнени със съответните
им елементи, използвани от серийното превозно средство.
Проектът FALCON потвърждава ефективността на
технологиите, използвани за постигане на целта за намаляване на разхода на гориво. Въпреки че Optifuel Lab
3 не е предназначен да се предлага на пазара в този си
вид, най-ефективните технологии могат да бъдат включени в серийните камиони. K
Снежина БАДЖЕВА

Уникално ефективни
S.KO COOL COMPLETE с пакет EXECUTIVE е върховият продукт при полуремаркета-фургони
с нашата ексклузивна транспортна хладилна машина S.CU. Икономично охлаждане с
изключителна изолационна система. Нашите услуги и Telematik TrailerConnect® включват:
Трайно запазване на стойностните показатели, по-благоприятна поддръжка, убедителност
при повторната продажба. www.cargobull.com/bg
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Кои задвижвания са по-еко

Списание КАМИОНИ започва серия от публикации, посветени на „сърцата“, т.е. на задвижващите
агрегати, които основните производители вграждат или предстои да вграждат в своите товарни
автомобили и автобуси. Ще представим и широко пропагандираните алтернативни задвижвания –
хибридни, захранвани изцяло от батерии или с горивни клетки, работещи на водород, и дизеловите
двигатели и събратята им на природен газ, които движат транспорта и с които българските
превозвачи сега поръчват нови камиони

З

а алтернативните задвижвания през последните десет-петнадесет години се изговори и написа толкова много, че хората, далеч от този бизнес, вероятно очакват те да
са вече всекидневие при товарните автомобилни превози. Но действителността е съвсем различна.
След като електрическото лоби успя да убеди
политиците, че електрическите задвижвания са
пътят към нискоемисионен и дори – „въглеродно неутрален“ транспорт, автомобилостроенето
е на кръстопът в период на много сложен преход.
Дизеловият двигател все още си остава основен източник на енергия за търговските превозни
средства (ПС), тъй като нито един от другите типове задвижвания не е толкова надежден, рента-
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билен и ефективен, колкото него. Електрическото задвижване с ограничения си обхват все още
не е работоспособна алтернатива за превоз на
дълги разстояния и на тежки товари. Единствен
реален конкурент на съвременния дизелов двигател в близките години е ДВГ на метан, въпреки необходимостта да бъде обслужван по-често.

Защо е така?
От няколко години производителите неспирно алармират: остър недостиг на зарядни станции спъва навлизането на товарни електромобили. Този факт има своето логично обяснение: у превозвачите няма достатъчно интерес
към електромобилността, който да оправдае съ-
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ответните инвестиции. И освен на естествения
консерватизъм спрямо недостатъчно проверените технологии, това се дължи и на

проблемите с алтернативните
задвижвания
които, макар и премълчавани, са налице. Част от
тях са и генетични. Алтернативните задвижвания
пораждат значителни проблеми и от икономическо естество, и свързани с екологията, в името
на която електрифицирането трябва да измести
термичните двигатели.
)) Различните форми на алтернативно задвижване дават по-добри резултати при едни и послаби резултати при други транспортни приложения. А ограничената приложимост на
едно и също превозно средство в сравнение
със задвижваното от ДВГ в крайна сметка оскъпява транспортните услуги;
)) Алтернативните енергоносители намаляват
автономността и полезния товар на ПС заради по-ниската си енергийна плътност от традиционните горива;
)) Енергоносители като електричество, течен водород, но и LNG не са подходящи за по-продължително съхранение в превозни средства,
което предизвиква загуби на енергия и средства и причинява замърсяване;
)) Електрифицирането на товарните превози изисква изграждане и поддържане на много посложна, мощна и следователно скъпа специализирана инфраструктура.

Електрическият
камион е
обременен
от тежки и
небезопасни
батерии

Когато се говори за бързо дозареждане или
за пълното зареждане на батерия на един камион/автобус, производителите посочват устройства на трифазен ток с мощности 150 или
250 кВт! Освен много по-висока мощност/дебит електрическите камиони и тези с водородни
клетки поставят значително по-големи изисквания и към пространството, достъпността и възможността да се паркира на станциите за зареж-
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ » КОИ ЗАДВИЖВАНИЯ СА ПО-ЕКО
Само със „зелен“ водород
емисиите са 0

дане, разположени край населени места, магистрали и в логистични хъбове.
Значително по-скъпи са самите ПС – споменават се цени от порядъка на 300–500 хиляди
евро. Кой превозвач може да преглътне такава
начална инвестиция, воден единствено от любов
към екологията, освен ако не разчита на схеми за
стимулиране, които да компенсират разликата с
конвенционалните решения на пазара? И за чия
сметка ще бъде това стимулиране?
Себестойността на превозите с ПС с алтернативно задвижване ще надхвърля тази на извършваните с конвенционалните товарни автомобили
дори когато цените на първите намалеят (с увеличаване серийността на производството им).
Признание за това са призивите на някои производители на автомобили да бъдат стимулирани технологии, които са „неутрални“ спрямо СО2,
както и за данъчно облагане, базирано на въглеродно и енергийно съдържание;
Немалко европейски общини обявяват, че районите на съответните населени места ще бъдат
достъпни само за автомобили с нулеви емисии.
Дори ако подобрят местното качество на въздуха, такива мерки ще оскъпят чувствително живота и бизнеса в тези райони.
Освен икономически проблеми, част от които споменаваме в този къс списък, технологиите, обявени за въглеродно „неутрални“, предизвикват и въпроси, свързани с действителната им
екологичност.

Нито една от тях
не е с 0 емисии
Емисиите могат да са нула до превозните
средства, когато те работят, но действителният
баланс включва и огромното количество емисии,
отделяни при производството на Li-Ion батерии
(неизбежни и при двете технологии), и емисиите при производството на електричеството или
на голямата част от водорода.
Фундаменталният проблем пред електрифицирания транспорт е, че растящите му потребности далеч надхвърлят възможностите за производство на „чиста“ електроенергия и недостигът ѝ ще продължи да се компенсира с енерги-
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ен микс, в чиято структура дълго ще преобладават изкопаемите/фосилни носители на енергия.
Аналогично стои въпросът и с водорода (H2)
за транспортните средства с горивни клетки. Той
се поучава по различни начини. Правилният от
гледна точка на екологията е да се произвежда
чист/„зелен“ водород (и кислород) чрез пропускане на електрически ток от възобновяеми източници през вода (електролиза). За съжаление,
чрез този доста скъп метод се постига едва 10%
от сегашното производство на водород. Останалите 90% са от т.нар. „сив“ водород, получен чрез
преработка на изкопаеми горива (въглища, природен газ). Полученият водород е чувствително
по-евтин, но при този процес се получава и нежеланият СО2.

Кое е по-малкото зло
Навреме или със закъснение, автомобилостроенето, манипулирано и притискано от директивите от Брюксел, ще започне да произвежда ПС по двете технологии. В отчетите ще се появят едни смайващи данни колко стотици милиона тона въглероден диоксид по-малко отделя
годишно автомобилният транспорт. След повече време дори може да бъде отчетено постигането на въглеродно „неутрален“ транспорт. И погледнато формално, с отчитане единствено на
емисиите, отделяни при експлоатация, това ще
бъде вярно.
Изследване, публикувано наскоро от IRU,
твърди, че ако при сегашния енергиен микс Европа, САЩ и Китай изоставят напълно конвенционалните горива и преминат изцяло към електричество и/или водород, въглеродният диоксид
ще се увеличи с 45 на сто при само електрически ПС или със 72 на сто при само водородни горивни клетки.
За производителите на ПС е удобно да си „измият ръцете“ с аргумента, че това не е техен проблем, а на съответните браншове. Земята обаче е една и всички страдаме от последствията,
затова е редно да се избере по-щадящият вариант на мобилност, докато световната енергетика не започне да произвежда значително по-чиста енергия. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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Какво движи
камионите на DAF

DAF и компанията майка PACCAR,
верни на прагматичния си дух, без да прекаляват
с изявите си около подготовката за преминаване към
електрическа мобилност, са проучили различни пътища,
които трябва да водят към по-чист и устойчив автомобилен транспорт:
електрически и хибридни задвижвания, а в по-дългосрочен план – и с горивни клетки на водород

З

а населени места, където се допускат само
камиони, които при работа не произвеждат никакви емисии, единственото възможно решение към момента е изцяло електрическо задвижване. Тези камиони са много поскъпи, затова проверете дали на място не съществуват схеми, насърчаващи използването на
този тип превозни средства. Техни предимства
са по-ниските разходи за енергия и неограниченият достъп – сега и в бъдеще – до такива зони.
Тихите камиони с нулеви емисии – идеални за вечерни и нощни доставки, демонстрират и колко
ангажирана е съответната компания към околната среда.

Електрически на батерии
CF Electric e изцяло електрически вариант на
известния като универсален автомобил DAF CF.
Предлага се като влекач 4х2 и като камион 6х2.
CF Electric може да изпълнява доставки, комунални дейности и ред други задачи.
Силовата му линия включва електродвигател
VDL с мощност 210 кВт (240 кВт върхова мощност), захранван от батерия с капацитет 350 кВтч
(ефективни 315 кВтч). При спиране двигателят
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работи като генератор, едновременно зареждайки батерията и забавяйки превозното средство, подобно на ретардер. Ефектът е увеличаване на автономността и намаляване износването на спирачните механизми.
Интензивността на рекупериране се избира с
тристепенен селектор на кормилната колона.
Производителят декларира обхват до 200 км
без дозареждане. При наличие на съответни зарядни устройства в някои от дестинациите, този
пробег би могъл поне да се удвои с бързо презареждане по време на товаро-разтоварните работи. Според DAF пълното презареждане на съвсем изтощени батерии отнема 75 минути… ако
разполагате с устройство за бързо зареждане с
мощност 250 кВт и сила на тока 400 А.
DAF може да достави CF Electric с електрическо устройство за отвеждане на мощност (e-PTO)
за захранване на спомагателно оборудване.
LF Electric в категорията до 19 тона е маневрен
и с ниско собствено тегло за голям полезен товар. Лесно достъпната кабина е компактна, но
просторна, с добра позиция за водача. Тъкмо
за дистрибуция и разнообразни други приложения, тъй като LF Electric също е почти безшумен
и с нулеви емисии. Силовата линия е с по-мощен

ПРОИЗВОДИТЕЛИ » КАКВО ДВИЖИ КАМИОНИТЕ НА DAF
Електрически DAF CF 6х2 с
дневна кабина и надстройка
за събиране на смет

електродвигател (DANA, с постоянни магнити):
260 кВт (370 кВт пикова). И батерията, която не е
стандартна Li-Ion, а тип LFP (литий, желязо сулфат), е с по-голям капацитет – 282 кВтч (ефективна мощност 252 кВтч). Освен по-големи „мускули“ LF Electric има и по-голяма автономност –
до 280 километра!
Комбинираната система за зареждане позволява свързване към трифазно електрозахранване за зареждане/дозареждане. Пълното зареж-

дане на съвсем разредени батерии трае 12 часа,
докато за дозареждане от 20% до 80% са достатъчни 6,5 часа. Възможно е и действително бързо зареждане на батериите, което да увеличи
времето за работа на LF Electric: за 1 час от 20%
до 80% и само за 2 часа от 0% до 80%. Е, скоростта си има и цена: необходимо е да се инсталира постояннотоково зарядно устройство на 650
В и 150 кВт.
LF Electric се предлага като камион 4х2 с меж-

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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дуосия 5,30 или 5,85 метра. При тегло на шасикабината 7,3 тона за надстройка и полезен товар остават 11,7 тона – достатъчно за повечето
приложения за дистрибуция.
Производителят и в този случай може да достави e-PTO. То премахва необходимостта от отделен източник на енергия и дава възможност
да използвате хладилен агрегат или да събирате отпадъци изцяло с електрическо задвижване. Така цялата машина няма да отделя CO2,
когато работи – от предната броня до задната.

Електрически хибриди
HEV (хибридни електрически превозни
средства) са оптимално и реалистично решение за камиони от тежкия и средния клас, които се движат предимно извън градски райони. Те съчетават най-доброто от двата свята:
напълно електрически в урбанизираните зони
и чисти дизелови технологии навсякъде другаде. Засега са единствената алтернатива за
нашата страната, която не е готова за никоя от
новите технологии.
Тестваните DAF CF Hybrid Innovation са
оборудвани с 10,8-литров дизелов двигател
PACCAR MX-11 (до 330 кВт/450 к.с.) и електрически двигател ZF (номинално 75 кВт/100 к.с.,
върхова мощност 130 кВт/175 к.с.), интегриран с предавателна кутия ZF TraXon, създадена
специално за хибридни задвижвания. Батерията, захранваща електродвигателя, е с капацитет 85 кВтч и се зарежда, когато работи дизеловият двигател. Само на ток, при напълно заредена батерия, пробегът е до 50 километра, като
зависи и от общото тегло.
Извън града ефективен и чист PACCAR MX11 задвижва хибридния CF, осигурявайки голяма автономност. Електромоторът използва
енергията, генерирана от изпускателната спирачка и управлението на скоростта Down Hill,
за да подпомага основния дизелов двигател, с
което намалява и разхода на гориво, и CO2 емисиите.

Това е задвижването на хибриден DAF CF

Камиони,
захранвани с водород
Едни от първите клиентски камиони с
електрическото задвижване
Двигател

Мощност при режим

Въртящ момент при режим

MX-13 315

315 кВт / 428 к.с. при 1600 об./мин

2300 Н.м при 1000-1250 об./мин

MX-13 355

355 кВт / 483 к.с. при 1600 об./мин

2500 Н.м при 1000-1250 об./мин

MX-13 390

390 кВт / 530 к.с. при 1675 об./мин

2600 Н.м при 1000-1425 об./мин

MX-11 220

220 кВт/299 к.с. при 1675 об./мин

1350 Н.м при 900 – 1400 об./мин

MX-11 251

251 кВт/341 к.с. при 1675 об./мин

1500 Н.м при 900 – 1400 об./мин

MX-11 270

270 кВт/367 к.с. при 1600 об./мин

1900 Н.м при 900 – 1125 об./мин

MX-11 300

300 кВт/408 к.с. при 1600 об./мин

2100 Н.м при 900 – 1125 об./мин

MX-11 330

330 кВт/449 к.с. при 1600 об./мин

2300 Н.м при 900 – 1125 об./мин
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Заедно с Toyota и Shell, PACCAR – компанията майка на DAF, проучва различни възможности за използване на водород – с горивни клетки и директно като гориво. Камиони, задвижвани с водород, вече са тествани в пристанището на Лос Анджелис, САЩ, но според DAF водород ще може да се използва в големи мащаби
не по-рано от 5 до 10 години. Няма сведения за
готов продукт DAF, който се предлага на пазара.

Чистите дизели
С усъвършенствани технологии за впръскване на гориво и системи за третиране на отработени газове съвременните дизелови агрегати са дотолкова по-чисти, че измерването
на емисиите е трудноосъществима задача. Допълнителни подобрения се постигат с горива
от хидрогенизирано растително масло (HVO).
Произвежданите дизелови двигатели на LF, CF
и XF са подходящи за HVO, но този тип гориво
не е представено на нашия пазар. Недостъпен е

ПРОИЗВОДИТЕЛИ » КАКВО ДВИЖИ КАМИОНИТЕ НА DAF

Електрическият CF –
0 емисии при градска
дистрибуция

синтетичният дизел, произвеждан на висока цена и в ограничени количества.
След като се разходихме в
бъдещето, стигаме до

KRONE PROFI LINER

класическите
дизелови агрегати
на пазара
Гамата агрегати включва линиите PX-4, PX-5, PX-7, MX-11
и MX-13. Привеждаме данни
само за Евро VI с. От началото
на 2022 година ще се вграждат
изпълненията Евро VI е, затова
е възможно тогава да има несъществени промени в характеристиките мощност и въртящ
момент.
Общи черти на MX: чугунен
блок, цяла цилиндрова глава,
кован колянов вал без противотежести, Common Rail с налягане до 2500 бара и помпи ВН
в блока.
6-цилиндровите PX-7 (6,7 л)
са 4 модификации с мощности
234, 264, 295 и 325 к.с , и въртящи моменти 900, 1000, 1100
и 1200 Н.м. 4-цилиндровите им
версии PX-5 (4,5 л) са със 184
к.с. и 850 Н.м; 213 к.с. и 850
Н.м. Общи черти на PX: чугунен блок, цяла цилиндрова глава, бутала от алуминиева сплав, по 4 клапана на цилиндър,
Common Rail, 1800 бара.
Емисионните норми Евро
VI се покриват с рециклиране
на отработените газове (EGR),
филтър за частици (DPF) и селективна редукция (SCR). K

Сканирайетега
QR кода сете
и науч !
повече

Посетете ни на
TruckExpo 2021 Е2
изложбена площ

21

от 10 до 12 юни 20

KRONE BG EOOD
Buero No. 5, jk. Slatina, Spatnik 16 Str., BG-1574 Sofia
Tel.: +359 28723306, Mob: + 359 888 471543, www.krone-trailer.com
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Устройството DKV BOX EUROPE е
одобрено за отчитане на италианските
магистрални такси и е вече на пазара
Доставчикът
на услуги за
мобилност DKV
вече предлага и
трансгранично
бордово
устройство за
отчитане на пътни
такси в Италия

ABSTRACT IN ENGLISH

Already on the Market:
The Toll Box DKV BOX
EUROPE Is Approved for
the Italian Motorways
DKV Euro Service is the first
certified provider outside Italy to offer toll services there.
The transborder DKV BOX EUROPE toll box is to be used for
toll settlement on Italian motorways for trucks and buses over
3.5 t as well as in 12 European
countries.

Т

ова прави DKV първият сертифициран
доставчик извън Италия, който предлага в тази страна бордово устройство за
отчитане на пътни такси, съвместимо с EETS.
След успешна пилотна фаза италианските
магистрални оператори допуснаха DKV BOX
EUROPE за таксуване на пътни такси по италианските магистрали за камиони и автобуси
с тегло над 3,5 тона.
Тол системата в Италия на AISCAT - Италианската асоциация на операторите на автомагистрали, включва около 6600 км магистрали. В
допълнение към Италия DKV BOX EUROPE може
да отчита пътни такси за камиони в Германия, Австрия, Белгия, България, Испания, Португалия,
Франция, Унгария, както и преминаването на тунелите Warnow, Herrentunnel и Liefkenshoek, като

по този начин обхваща дванадесет европейски
тол системи. DKV BOX ITALIA, който може да се
използва на национално ниво, вече беше одобрен за таксуване в началото на февруари.
„Италия е изключително важна транзитна
държава в трафика север-юг. Затова сме много
доволни, че сме първият доставчик, който предлага на нашите международни клиенти подходящо решение за пътно таксуване в Италия „, казва Жером Льожьон, управляващ директор Пътни
такси в DKV Euro Service.
Специално маркираните пътни ленти показват на шофьора в коя лента може да бъде използван DKV BOX EUROPE. В близко бъдеще оперативно съвместимият DKV BOX EUROPE ще може
да се използва също в Швейцария и други европейски страни.

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 220 000 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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Daimler Trucks започна тестове
на камион с горивни клетки

Първият подобрен прототип на Mercedes-Benz GenH2 Truck е на тестовата писта от края на април.
Това е първата стъпка по пътя към серийното му производство. Тестовете на обществени пътища
ще започнат тази година, а изпитванията с клиентите са планирани за 2023 г.
ABSTRACT IN ENGLISH

Daimler Trucks
begins testing of its
fuel-cell truck
First enhanced prototype of the
Mercedes-Benz GenH2 Truck
is on the test track since late
April this year. This is a first
step on the path to series production. Tests on public roads
will take place this year, customer trials are planned for
2023. The goal of the manufacturer is to achieve a range
of up to 1000 km and more with
one refueling.
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а електрификация на превозните средства
за дълги разстояния Daimler Trucks се фокусира върху захранваните с водород горивни клетки. Целта, която производителят си е
поставил, е да постигне обхват до 1000 км и повече с едно зареждане на гориво. В края на април
започнаха усилени тестове на първия подобрен
прототип на Mercedes-Benz GenH2 Truck, който
беше представен през 2020 г. Обширната поредица от тестове е много изискваща към превозното средство и неговите компоненти и е фокусирана, наред с други неща, върху непрекъснатата работа, различни метеорологични и пътни
условия и различни маневри при шофиране.
Според плана за развитие на Daimler Trucks
камионът ще бъде тестван и на обществени пътища преди края на годината. Тестовете с клиенти трябва да започнат през 2023 г., а първите серийно произведени камиони GenH2 се очаква да
бъдат предадени на клиентите от 2027 г.

Според Мартин Даум, председател на Управителния съвет на Daimler Truck AG и член на
Управителния съвет на Daimler AG: „Камионите с горивни клетки, задвижвани с водород, ще
са абсолютно необходими в бъдеще, ако искаме
да имаме автомобилен транспорт на дълги разстояния, неутрален по отношение на CO2 емисиите. Това се потвърждава и от многобройните ни
партньори, с които работим заедно с пълна пара,
за да пуснем тази технология в серийни автомобили. Нещо повече, значителна инерция се генерира от ясния ангажимент на националните и европейските регулатори за използването на водород за автомобилен товарен транспорт. Политическата подкрепа играе важна роля за насърчаването на създаването на инфраструктура за
зелен водород и осигуряването на икономически
изгодно използване на камиони с горивни клетки
за нашите клиенти“.

E-MOBILITY » DAIMLER TRUCKS ЗАПОЧНА ТЕСТОВЕ НА КАМИОН С ГОРИВНИ КЛЕТКИ
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Яки тестове –
за експлоатация за 1,2 млн. км
Инженерите разработчици на Daimler Trucks
проектират GenH2 Truck, така че превозното
средство и неговите компоненти да отговарят на
същите изисквания за издръжливост като конвенционалния Mercedes-Benz Actros. Това означава 1,2 млн. километра по пътя за период от десет години и общо 25 000 часа работа. Ето защо
GenH2 Truck трябва да бъде подложен на изключително предизвикателни тестове – точно както
всяко друго ново поколение Actros. През първите
няколко седмици на тестване автомобилът вече
е изминал стотици километри при непрекъснато
натоварване на изпитателен стенд и е преминал
през много екстремни ситуации, които се основават на реални експлоатационни условия. Примерите включват аварийно спиране и екстремно
каране по тестовата писта.

Нова концепция
и нови компоненти
GenH2 Truck е проектиран отначало. Той разполага с напълно нови компоненти, върху които разработчиците са особено фокусирани по
време на тестовете. Тези компоненти включват
системата с горивни клетки, изцяло електрическия задвижващ механизъм и всички свързани
системи като например специалното охлаждащо устройство. Освен това специфичното тегло
и позицията на новите компоненти в превозното
средство оказват влияние върху управляващите свойства на камиона. В резултат на това вибрациите, причинени от неравен път например,
и особено от екстремни ситуации, подлагат камиона с горивни клетки на различни сили от тези
в конвенционалните превозни средства. За да

се получи обширна информация за това на ранен етап, настоящият прототип се товари по време на тестовете с полезен товар до 25 тона за
общо тегло на автомобила от около 40 тона, което е идентично със спецификациите, планирани
за серийните варианти на GenH2 Truck.

Течният водород дава
много предимства
Daimler Trucks предпочита да използва течен
водород, тъй като в това състояние енергийният носител има далеч по-висока енергийна плътност спрямо обема от газообразния водород. В
резултат на това резервоарите на камион с горивни клетки, използващи течен водород, ще са
много по-малки и поради по-ниското налягане
значително по-леки. Това дава на камионите повече товарно пространство и по-голям полезен
товар. В същото време може да се превозва повече водород, което значително увеличава обхвата на камионите. Това прави серията GenH2
Truck, подобно на конвенционалните дизелови
камиони, подходяща за многодневен, труден за
планиране транспорт на дълги разстояния.
Експертите от Daimler Trucks продължават да
разработват технология за резервоари за течен
водород. Планира се до края на годината новата прототипна система на резервоара да е готова и след това тестовете ще се провеждат изключително със системи с резервоари за течен водород, докато се достигне етапът на серийно производство. До разработката на резервоарите за течен водород тестовете на камиона GenH2 ще продължат с резервоар за газообразен водород като
временно решение. По този начин Daimler Trucks
цели да демонстрира, че и двата варианта – газообразен и течен водород, могат да бъдат технически изпълнени. K
Снежина БАДЖЕВА

1 – Новите компоненти в
подобрения прототип
включват системата
с горивни клетки,
изцяло електрическия
задвижващ механизъм
и всички свързани
системи като например
специалното охлаждащо
устройство.
2 – Целта, която
производителят си е
поставил, е да постигне
обхват до 1000 км и
повече с едно зареждане
на гориво.
3 – Експертите от Daimler
Trucks разработват
технология за
резервоари за течен
водород, която ще
е готова до края на
годината.
4 – Първите серийно
произведени камиони
GenH2 се очаква да
бъдат предадени на
клиентите от 2027 г.

юни 2021

41

42

E-MOBILITY

Scania: От 2040 г. ще предлагаме на пазара
само превозни средства с нулеви емисии
Това потвърди
Кристиян Левин,
президент и CEO
на Scania по време
на Форум за
устойчив транспорт
– Sustainable
Transport Forum 2021,
организиран от Scania
през май. Форумът
се излъчваше на
живо от Стокхолм
и онлайн участваха
представители от
над 40 държави, сред
които и списание
КАМИОНИ

S

cania е един от производителите, който
стои силно зад идеята за устойчиво общество и зелен транспорт. Тя организира първия Sustainable Transport Forum преди три години, а сега с второто му издание цели да спомогне за изпълнението на Парижкото споразумение
за климата и да се види какъв път е извървян през
тези три години и какви са предизвикателствата пред бъдещето, така че да оставим на децата и внуците си чиста и процъфтяваща планета.
Форумът беше на много високо ниво с участници
представители от Световния икономически форум, Световната банка, политици, учени и много
други. Ключов лектор беше и световно известният предприемач сър Ричард Брансън, основател
на компанията Virgin.
Модератор на събитието беше Йохан Рокстрьом, директор на Potsdam Institute for Climate
Impact Research и професор от университета в
Потсдам. Той подчерта как през последната година пандемията ни е показала колко свързани
сме всички и как трябва да действаме съвместно. Според него научните изследвания за климата са показали, че до 2030 г. вредните емисии по
целия свят трябва да бъдат намалени наполовина и за това имаме само 9 години. Още по-амбициозната цел е до 2050 година CO2 емисиите да
се сведат до нулево ниво. Разполагаме с по-малко от 30 години, значи трябва да действаме, заключи водещият още в уводните си думи.
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Климатичните промени представляват найфундаменталното предизвикателство пред човечеството. Същевременно през последните
три години наблюдаваме огромно раздвижване
по отношение на технологии, законодателство
и други активности особено в сектора на транспорта. Според Йохан Рокстрьом през следващите 10 години ще сме свидетели на най-дълбоката
трансформация, която светът познава.
За да се изпълни целта, поставена от Парижкото споразумение – нула CO2 емисии до 2050 г.,
декарбонизацията на транспорта трябва да започне, колкото е възможно по-бързо. Как може
да стане това отговори Кристиян Левин, президент и CEO на Scania.
„В Scania ние намаляваме емисиите, базирайки се на достиженията на науката и на научните принципи. Като доказателство за това ние
бяхме първата компания в нашата индустрия,
която си постави научно-обосновани цели. Поехме обещанието до 2025 г. да намалим CO2
емисиите от нашите глобални операции с 50%.
Но не само това. Ние също така се ангажирахме
за 20% намаление на емисиите, генерирани от
нашите продукти from well to wheel, което всъщност е около 90% общо от емисиите, създавани
от Scania. И това са корпоративни цели и те са
толкова важни, както и нашите цели за ръст и печалби.
За да постигнем това, в близките години

E-MOBILITY » SCANIA: ОТ 2040 Г. ЩЕ ПРЕДЛАГАМЕ САМО ПС С НУЛЕВИ ЕМИСИИ
Scania ще въведе изцяло нови силови линии, както и още по-оптимизирани спецификации. Също така ще осигурим нашите
превозни средства да бъдат карани по найефективния начин чрез услуги като обучение на водачите. И ще поддържаме прехода към чисти горива – например като биогаз, който може да се използва при двигателите с вътрешно горене и благодарение
на който емисиите могат да се намалят с
до 80%. И това може да се случи още днес,
тук и сега.
Разбира се, преходът към електрификация на превозните средства е абсолютно ключов, защото така можем да намалим
емисиите с до 90% в сравнение с традиционните дизелови двигатели. Още днес
Scania предлага хибридни превозни средства и изцяло електрически автобуси и камиони.
До 2030 г. ще видим бърз ръст на електрическите превозни средства и се надявам, че дотогава половината от продаваните превозни средства Scania ще са с електрическа силова линия. Казвам надявам
се, защото това зависи силно от публичните инвестиции в захранващи електростанции и от публично-частните партньорства
за изграждане на инфраструктурата.
Това, за което съм сигурен обаче, е, че
Scania като производител ще бъдем на нулево ниво на емисиите след 10 години. А до
2040 г. сме поели ангажимент да предлагаме на пазара само превозни средства с нулеви емисии. И това е позиция, която споделяме и с другите производители на товарни автомобили. Основната цел е пълна
неутралност по отношение на CO2 емисиите до 2050 г. и точно това налага поне 10 години по-рано новите автомобили по пътищата да са изцяло декарбонизирани.
Всичко това е напълно възможно, но изминаването на пътя зависи от три фактора
)) Функционални, надеждни и ефективни
превозни средства;
)) Широкоразпространена инфраструктура за зареждане;
)) Политическа рамка, която да позволи
този преход.
Точно затова организираме този форум,
защото науката доказва, че преходът е възможен и това дава повод да работим всички заедно – държави, политици, фирми, и
тогава ще дойдат и големите инвестиции в
инфраструктурата, за да осигурим нашето
бъдеще, свободно от вредни емисии. Посланието ни е ясно – трябва да преминем от
думи към дела, заключи Кристиян Левин.

Сър Ричард Брансън:
Стимулирайте
производителите на
зелена енергия

по-оптимистични и 90% от участниците са
отговорили с „да“. Сега оптимизмът е леко
спаднал, но все пак 82,8% от участниците
смятат, че транспорт без изкопаеми горива е напълно реална цел до 2050 г. Кристиян Левин коментира резултатите от гласуването така: Преди три години гласуването
е било повече на база на желанието на хората това да се случи, докато за последните три години всъщност сме се придвижили към реалното решаване на тези въпроси и сега гласуването е повече на базата
на тези реални резултати и на съответните
предизвикателства, които предстои да бъдат решени. Затова и броят на гласувалите
с „не съм сигурен“ е значително по-голям.

Сър Ричард Брансън:
Стимулирайте
производителите на зелена
енергия
Освен като предприемач сър Ричард
Брансън е известен и с множеството си
книги и участието си в инициативи, които
подпомагат запазването на нашата планета. Ето как той вижда ролята на бизнеса в идващите години в пътешествието към
устойчивост, което ще се развива с експоненциални темпове.
„Бизнесът е част от този проблем и ние

имаме дълга и задачата да бъдем водещи
за решаването му. Въпросът е, че бизнесът трябва да измести фокуса си от темите за производителност и печалби и да се
фокусира върху хората на планетата. И аз
смятам, че да постигнем общество с нулеви
емисии, базирано на научните постижения,
е най-голямата икономическа възможност
на нашето време. Ние, хората, не можем
да преговаряме с природата, но се държим
така, сякаш можем да я контролираме.
Като бизнесмен аз не бих въвел т.нар.
данък върху въглеродните емисии, за който
се говори. По-скоро бих стимулирал примерно големите превозвачески фирми и
бих им помогнал да започнат да използват
такива превозни средства, които са с нулеви въглеродни емисии. Също така бих стимулирал прозводителите на възобновяеми
и зелени източници на енергия. Разбирате
ли, може да се въведат високи цени и данъци на изкопаемите горива, но това не означава, че тези приходи задължително ще
отидат за инвестиции в едно по-устойчиво
бъдеще. По-добре е да се стимулират производителите на зелена енергия да удвоят производството ѝ, осигурявайки им възможност за инвестиции, а те тези инвестиции ще си ги възвърнат след няколко години. И това ще задвижи света да върви напред в посоката, в която искаме.“ K
Снежина БАДЖЕВА

83% от присъстващите
смятат, че това е възможно
Организаторите на Sustainable Transport
Forum 2021 направиха анкета сред участниците във форума. Те зададоха въпроса:
Вярвате ли, че до 2050 г. е постижим тежкотоварен транспорт изцяло без изкопаеми горива? На същия въпрос са отговорили
участниците и преди 3 години. Интересното е, че преди 3 години отговорите са били
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Маршът на електрическите
камиони в ЕС

Потенциалът на батерийните електрически тежкотоварни камиони за смекчаване влиянието на
климатичните промени и намаляване замърсяването на въздуха обикновено се подценява. Това
важи с особена сила за настоящите европейски законодателни актове, особено за Стратегията
на ЕС за интелигентна и устойчива мобилност. Тя е изключително „скромна“ в амбициите си за
камиони с нулеви емисии, с цел 80 000 превозни средства на пътя през 2030 г.

Т

ова е заключението от обширно изследване на Transport & Environment, което чертае
светли перспективи за развитие на тежките
електрически камиони на Стария континент.
Докато повечето градски и регионални приложения за доставки вече биха могли да бъдат покрити от електрически камиони днес, електрическите камиони за дълги разстояния изостават
само с няколко години в развитието си. Точно
както Европейската комисия подготвя своя пакет от закони за климата, този доклад показва,
че повечето товарни превози на дълги разстояния могат да бъдат електрифицирани, и разкрива какво е необходимо за това.
Пътуванията на повече от 400 км съставляват
около 5% от всички бизнес пътувания в Европа,
но в същото време са 40% от общата активност
на камионите в ЕС, измерена в тонкилометри, и
дават около 20% от емисиите от всички камиони.
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Батерийните електрически камиони с пробег над 400 км ще излязат на пазара преди средата на десетилетието и вероятно ще представляват най-конкурентната опция, а оттам и доминираща линия за декарбонизиране на пътуванията на дълги разстояния. Камионите с водородни горивни клетки ще се предлагат от някои производители на камиони едва през втората половина на 20-те години на ХХІ в. и може
да се очаква да играят главна роля в пристанищата и индустриалните зони, където могат
да се възползват от синергията с други водородни приложения. Оттук произлиза и въпросът – колко и каква инфраструктура за зареждане за електрически камиони ще е необходима през следващото десетилетие за електрифициране на основните магистрални коридори въз основа на движението на европейските
потоци от камиони.
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Инфраструктура
за зареждане
Приоритетът за разгръщане на инфраструктурата за зареждане на 25 000 км върху основните транспортни коридори се смята като ефективна стратегия, при която електрическите камиони ще покриват съответно 12%, 18% и 25%
от общата товарна дейност на дълги разстояния
през 2030 г. според базовия евросценарий, според производителите и според партньорството Road-2-Zero. В резултат на това емисиите на
CO2 от товарни превози на дълги разстояния ще
бъдат намалени с 11%, 16% и до 23% през 2030
г. T&E изчислява, че през 2030 г. в ЕС-27 трябва да има общо 4400 обществени зарядни станции с висока мощност и 6600 зарядни устройства
по местоназначение в депа, за да се осъществи
сценарият за климатична неутралност.
Това означава необходимост от едно обществено зарядно устройство за всеки 35 електрически камиона и едно локално зарядно за всеки
21 електрически камиона. Общите кумулативни
първоначални инвестиции в локални и публични
зарядни устройства с висока мощност ще възлязат на 1,9 милиарда евро през следващото десетилетие. Това прави средно годишна инвестиция от 190 милиона евро, което е само 0,2% от
годишните инвестиции от 100 милиарда евро в
транспортна инфраструктура.
Когато се комбинират всички видове пътувания с камиони (градски, регионални и за дълги разстояния), сценариите на T&E показват, че
между 236 000 и 617 000 електрически камиона
с батерии ще пътуват по пътищата на ЕС 27 през
2030 г. Тези камиони ще се нуждаят от 31 400 зарядни локални устройства и 17 400 публични зарядни устройства, което значи 23 милиарда евро
предварителни инвестиции между 2020 и 2030 г.
И накрая, както електрическите камиони за къси,
така и за дълги разстояния, ще намалят с до 59
милиона тона CO2 емисиите през 2030 г., което
представлява 32% намаление в сравнение с настоящите емисии от тежки камиони в ЕС 27.
С правилни политики и внедряването на инфраструктура за зареждане автомобилните товарни превози могат да бъдат декарбонизирани до голяма степен още през 20-те години. За

да се постигне това, ще са необходими редица
законодателни и политически промени, за да се
ускори както доставката на електрически камиони, така и внедряването на инфраструктура за
зареждане в депата (зареждане през нощта), в
разпределителни центрове и на обществено
достъпни места.
Политиците трябва да започнат процеса днес
и да изготвят всеобхватна стратегия за бързо електрифициране на всички доставки. Първо, преразглеждането на Директивата за инфраструктурата на алтернативните горива (AFID),
планирано за юни 2021 г. като част от Зелената
сделка на ЕС, трябва напълно да обхване електрическите камиони и да признае директната
електрификация като доминиращ път за декарбонизиране на градските, на регионалните дос-

Очаква се през 2030 г. да
пътуват между 236 000
и 617 000 електрически
камиона с батерии, които
ще се нуждаят от 31 400
локални зарядни устройства
и 17 400 публични зарядни
устройства
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T&E изчислява, че през
2030 г. в ЕС-27 трябва да
има общо 4400 обществени
зарядни станции с
висока мощност и 6600
зарядни устройства по
местоназначение в депа
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тавки и на доставките на дълги разстояния. Директивата AFI следва да се превърне в Регламент
за инфраструктура с нулеви емисии (ZEIR), като
се фокусира изключително върху електричеството и зеления водород:
Преминаването от алтернативни горива към
нулеви емисии ефективно ще премахне природния газ от обхвата на „алтернативните горива“, които в момента получават преференциално третиране и финансиране от ЕС. Регламентът
на ЕС е от съществено значение за осигуряване на хармонизирана рамка и прилагане в целия
Съюз. Новият регламент за ZEIR трябва да постави следните цели за зареждане на електрически камиони, за да се осигури минималното и
съществено покритие на пътната мрежа:
За градските зони обвързващите цели са за
разгръщане на минимум четири обществени зарядни устройства на градски възел през 2025 г.,
увеличавайки се до десет точки за публично зареждане през 2030 г. (най-малко 350 кВ). Всички
средни и големи логистични центрове трябва да
имат поне едно зарядно устройство (350 Кв или
по-високо) от 2025 г. За магистралите е необходима поне една обществена станция за зареждане с минимум 4 точки за зареждане на всеки 100
км от основната мрежа TEN-T до 2025 г. и поне
една на всеки 50 км до 2030 г. Те трябва да бъдат оборудвани със зарядни устройства с висока мощност (HPC) с най-малко 700–800 кВ. Като
цяло трябват общо около 10 000 публични зарядни устройства и устройства по локации през 2025
г. (EU 27), като те се увеличат до 40 000–50 000
зарядни устройства за обществени и дестинации през 2030 г. За да се гарантира ефективното постигане на тези цели, ЕС трябва да определи минимални обвързващи цели за всеки член.
Подготовката на мрежата е от ключово значение за бъдещото въвеждане на инфраструктурата за зареждане на камиони, защото трябва да
се гарантира, че локациите за зареждане (обществени паркинги и разпределителни центрове) са подготвени с достатъчно мрежови връзки
възможно най-рано. Освен това ЕС трябва да гарантира, че когато площадката за паркиране на
камиони бъде изградена или обновена в рамките на зоните за безопасно и сигурно паркиране, мрежовата връзка е достатъчна за бъдещото търсене на тази услуга.
Що се отнася до внедряването на инфраструктура за зареждане на камиони с водород, е
изключително важно да се следи пазарът на во-

дородни камиони, за да се гарантира, че инвестициите са балансирани спрямо действителните нужди на флота. Морските пристанища следва
да бъдат приоритетни в първоначалните пилотни
проекти. Пристанищата и промишлените клъстери са отправна точка за въвеждане на станциите за зареждане с водород за камиони, тъй като
това ще създаде ефект на синергия с бъдещото
приложение на водорода в сектора на корабоплаването и промишлеността. Морските пристанища ще служат и като основни терминали за
внос на водород от офшорни или отвъдморски
производствени обекти.
Преразглеждането на Регламента за TEN-T
трябва да удвои броя на основните пътни възли
в Европа (сега 88) с допълнителни „товарни“ възли и ясно идентифициране на основните мрежи,
при които разполагането на станции за камиони
ще бъде приоритет.
Следва и да се засили изискването за „градски доставки с ниски въглеродни емисии“ в градските възли. Това трябва да бъде допълнено със
стратегия на местните и националните власти и
за определяне на ясен план за доставките на товари с нулеви емисии чрез разширяване на зоните с нулеви емисии за товари, и с ангажиране в този преход на различни заинтересовани
страни. Бъдещето на камионите е електрическо.
ЕС има шанс да стане световен лидер в прехода към автомобилен товарен транспорт с нулеви
емисии. С тези мерки може да се даде възможност на електрическите превози да се превърнат
в новата норма за Европа, в крак с амбицията и
заложеното в Зелената сделка.

Пазарът
на електрически камиони
Според Transport & Environment съществуват
три сценария за продажби на електрически камиони с батерии до 2035 г. Първите две се основават на очаквания и прогнози от бранша, а последното е базирано на целите в сектора на автомобилните товарни превози за нулеви емисии
до 2050 г.
Големите производители на камиони правят разлика между продажбите си за камиони
за къси и дълги разстояния. За къси разстояния
се определят курсове под 400 км (регионални и
градски доставки), а за дълги разстояния са пътувания над 400 км.
MAN например обяви, че 40% от техните камиони за дълги разстояния и 60% от новите превозни средства за градска и регионална доставка ще бъдат с нулеви емисии през 2030 г. Scania
си е поставила за цел 50% от продажбите ѝ да
бъдат електрически автомобили през 2030 г.
Renault Trucks прогнозира, че електрическите превозни средства ще представляват 10% от
обема на продажбите на компанията до 2025 г.
и 35% до 2030 г. Iveco очаква да продаде 8–10%
камиони с нулеви емисии (над 16 т ) до 2025 г. и
20% до 2030 г. Volvo предвижда 7% и 19% електрически камиони съответно през 2025 г. и 2030 г.
Daimler, Iveco, Scania, Volvo Group (Volvo Trucks
и Renault Trucks), DAF и MAN обявиха своя ангажимент да продават 100% камиони със задвижване без изкопаеми горива през 2040 г.
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Стратегии и лидери
Производителите на камиони ще трябва да
спазват целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 с -15% през 2025 г. и с -30% през 2030 г.
средно за автопарка си, в сравнение с изходното
ниво от 2019/2020 г. В сценарий производителите на камиони биха разчитали до голяма степен
на горивната ефективност. Това беше представено от Volvo Trucks по време на публично събитие като ориентировъчна стойност за това къде
трябва да стигнат камионите, за да отговарят на
стандартите за CO2.
Необходими са 22 подобрения за спазване на
регламента за CO2 за камиони с нулеви емисии.
При този най-консервативен сценарий средният
дял на продажбите на електрически камиони на
батерии ще бъде най-малко 2,8% през 2025 г. и
20% през 2030 г. През 2035 г. делът на продажбите на електрически камиони тук достига до 40%.
За 2030 г. очакванията са базирани на автопарк, включващ 70% камиони за къси разстояния
и 30% камиони за дълги разстояния. Това означава съответно 21,4% и 16,7% от продажбите на
камиони за къси и дълги разстояния да са електрически, или на пътя ще имаме 293 000 камиони
на батерии. Това надхвърля очакванията на ACEA,
които са за 20 000 електрически камиона на батерии (над 16 тона) през 2025 г. и 200 000 през 2030
г. Което би означавало, че средният пазарен дял
на продажбите на електрически камиони в ЕС ще
бъде 1,3% през 2025 г. и 15% през 2030 г.

Според очакванията на европейските държави – лидери в чистата мобилност, общо 458 000
електрически камиона с батерии ще бъдат на
пътя през 2030 г. В този сценарий предполагаемият дял от продажбите на еко превозни средства през 2035 г. е 70%. За да бъде приведен
Road-2-Zero в съответствие с целите на Парижкото споразумение и европейските ангажименти
за Зелена сделка, в ЕС трябва да има автомобилен транспорт с нулеви емисии до 2050 г.
Според стратегията за декарбонизация
на транспорта за 2050 г. последният камион с
вътрешно горене (включително PHEV и HEV)
трябва да се продава между 2035 и 2040 г. Така
12% от продажбите на камиони през 2025 г. следва да бъдат такива с акумулаторна батерия, 40%
през 2030 г. и 100% през 2035 г. Това важи както за камионите за къси, така и за дълги разстояния. Общо това би възлизало на около 734 000
продадени единици през 2030 г.
Това дава за бранша базов сценарий на покритие с електрически пътувания от 18,9% през 2030
г. от всички курсове на дълги разстояния с камиони. В сценария на EV-Leaders 28,0% от пътуванията на дълги разстояния с камиони са електрически през 2030 г. в Европа. И накрая, сценарият Road-2-Zero е най-амбициозен, а при него основната пътна мрежа TEN-T ще има пълна електрификация до 2035 г. В резултат на това 36,7%
от пътуванията на дълги разстояния ще са електрифицирани още през 2030 г. K
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Красимира Христова, управител и съдружник в ТСАКИ ООД:

ZF – Transics ни осигурява дисциплина
и пълна прозрачност в работата
ABSTRACT IN ENGLISH

Transics Provides Us
With Full Transparency
in Our Work,
says Krassimira Hristova of
TSAKI Ltd. Based in Kostinbrod, twenty kilometers from
Sofia, TSAKI Ltd. is the only
Bulgarian manufacturer of
the additive Adblue, and is licensed for this activity by VDA
– the association of German
car manufacturers. KAMIONI
magazine talks to Krassimira
Hristova, a partner and manager in the company, about the
specifics of this activity, and
how the logistics and transport
of Adblue are carried out.
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Базираната на двайсетина километра от София, в Костинброд, фирма
ТСАКИ ООД е единственият български производител на добавката
Adblue, който е лицензиран за тази дейност от VDA – Асоциацията на
германските автомобилни производители. Компанията произвежда
и доставя жизненоважната за работата на съвременните дизелови
двигатели синя добавка за редица големи транспортни фирми и големи
петролни компании. За това какви са спецификите в тази дейност и как
се извършват логистиката и транспортът на Adblue, списание КАМИОНИ
разговаря с Красимира Христова, съдружник и управител във фирмата
– Г-жо Христова, много ли са българските
производители на Adblue?
– В България има и други производители на
Adblue, включително и големи компании. Важното е обаче, че ние сме единственият български
производител, който притежава лиценз от VDA.

Така че в момента ние вече даваме подлицензи
за производство на Adblue на други компании,
включително от Гърция и Румъния.
– Как започнахте дейността си и как стигнахте до производството на Adblue?
– Фирмата е създадена още на 26 май 1989 г.
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по Указ 56 за частната стопанска инициатива. Като IT специалист майка ми имаше контакти в Русия. Нейни партньори бяха дистрибутори на резервни части на завода в Толиати и предложиха да ги дистрибутираме в България. Започнахме с търговия с руски авточасти за леки и товарни автомобили. С отпадането на съветските автомобили от автопарковете ефективността от този бизнес намаля. През годините обаче претърпяхме много трансформации, но винаги намирахме новото и бързо сменяхме мисленето. Така
покрай контактите ни в автомобилния бранш започнахме
да продаваме испанските автомобилни масла Kraft S.L. за
България и Македония и други специализирани течности.
С навлизането на емисионните стандарти при автомобилите се появи нуждата от Adblue. През 2007 г. наши клиенти ни попитаха дали имаме синя добавка.
Тогава звъннахме на всички партньори в чужбина. Те ни
обясниха, че не произвеждат Adblue, че това е съвършено
нов бизнес и е на лицензионен режим, но ние продължихме
да търсим контакти с всякакви фирми, които се занимават
с това. Намерих контакти на три фирми, едната не ми отговори, другите две ми отговориха след 6 месеца и ме попитаха имам ли още интерес. Тогава установихме контакт
с немската химическа компания KRUSE Automotive, които бяха на гребена на вълната, и започнахме да внасяме
Adblue, произведено от тях.
– Как се стигна до това да организирате производство в България?
– Добавката Adblue в крайна сметка е 67 процента вода.
За една година разбрахме, че е безсмислено да возиш
вода от Германия. Високата цена заради транспорта ни
правеше неконкурентоспособни. Започнахме да обсъждаме как да закупим система за смесване на компонентите
у нас. Бяхме много ентусиазирани и така организирахме
производството тук, в Костинброд.
– Как получихте на лиценз от VDA?
– До 2016 година работихме с подлиценз на KRUSE
Automotive. Когато започнахме да работим с Shell, от там
в един момент ни казаха, че държат да работят с международно признати компании. Дадоха ни шестмесечен срок
да получим собствен лиценз, за да не зависим от KRUSE
Automotive.
Всичко започва с пречистването на водата

Процесът на производството на Adbluе e напълно
автоматизиран и се следи от компютър

Професионални диагностични решения
и станции за климатични системи

юни 2021

49

50

Н.В. КЛИЕНТЪТ » КРАСИМИРА ХРИСТОВА: ZF – TRANSICS НИ ОСИГУРЯВА ДИСЦИПЛИНА...
Специалната урея за
производството на Adblue
пристига в сухо състояние

Дойдоха одитори, които следяха работата,
процеса на смесване, контрола на качеството и
чистотата. Така през 2017 г. станахме първият
лицензиран от VDA български производител на
Adbluе под търговската марка BlueSky – със сертификат от VDA QMC за производство и дистрибуция на AdBlue.
Фирмата ни притежава и още редица сертификати – сертификат за качество ISO 9001 от TÜV
Nord Cert, както и сертификат на система за управление, съгласно ISO 14001 : 2015, сертификат
на система за управление, съгласно ISO 45001 :
2018.
– Каква е спецификата на производството на Adblue?
– Основното при производството на Adblue е,
че водата трябва да е пречистена от редица химически компоненти. След това, загрята точно
до 40 градуса, тя се смесва в точно определено
съотношение с уреята, която на практика е амониева селитра, но много по-пречистена от аграрната и предназначена специално за производство на синята добавка. Ако водата е по-топла,
някои от важните съставки изчезват, а ако е постудена, смесването не се получава добре.
В началото, когато започнахме, капацитетът
на инсталацията ни беше 1 млн. литра на месец,
В ТСАКИ ООД са заложили
на камиони Volvo за
транспорт на продукцията си
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сега вече можем да произвеждаме до 6 млн. литра на месец.
– Как контролирате качеството при тези
количества?
– Процесът е напълно автоматизиран и всичко се следи от компютър. Реално в смесването
на водата и уреята от началото до края няма човешко участие. Много сме доволни, че спечелихме европейски проект, с който изградихме
собствена сертифицирана лаборатория за контрол на качеството на Adblue. Оборудвана е с
възможно най-съвременната техника и вече работи. При Adblue всяка отделна партида от продукта не може да тръгне към пазара, ако не е минала пълен лабораторен анализ. Лабораторията
ни спестява много време и средства и ни носи
престиж. Имаме два склада за по 75 000 литра
Adblue, всеки тук, в Костинброд. След запълването на всеки от тях се взимат проби от продукта,
анализират се за плътност, химичен състав, чистота и т.н. и едва след като се установи, че партидата покрива стандартите, тя може да тръгне
към клиентите.
– Как е организирана логистиката на вашия продукт?
– С разрастването на производството се на-
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ложи да организираме малък собствен автопарк, с който доставяме Adblue до клиентите си.
Имаме 5 камиона – соло цистерни с ремаркета
и влекачи с цистерни полуремаркета. Насочихме се към марката Volvo, защото като технически показатели и сервизно обслужване отговаря
на нашите изисквания. Автомобилите са от чисто
нови до такива на около 10 години. Цистерните
също са специални за транспорт на Adblue. Произведени са от полската фирма Romex. Изключително качествени и модерни, с долно товарене и
разтоварване. Разбира се, за по-малките клиенти доставяме Adblue и в пластмасови IBC контейнери, които транспортираме с бордови камиони.
Возим в цяла България, Гърция, Румъния,
Македония, Албания… Имаме над 1000 клиенти,
сред които и големи компании като Shell, Сакса,
Дискордиа, Ойлкарт, Еко България и други.
– Организирането на такъв транспорт не е
лесна задача. Използвате ли някаква система за управление на парка?
– През 2019 г. въведохме във фирмата GPS
базираната телематична система за управление
на парка, собственост на ZF – Transics, от което сме изключително доволни. Внедряването на
Transics улесни работата ни, повиши ефективността ни, подобри отчетността и прозрачността
в работата ни, улесни планирането на транспорта, обслужването и поддръжката на камионите и
комуникацията с шофьорите.
По принцип планирането на маршрутите и
дистрибуцията на Adblue са сложни и изискват
много гъвкавост. Първо – ние сме производител и не можехме да си позволим да губим клиенти заради транспорта. Когато един наш камион тръгва към клиентите, той има предварително
планиран маршрут с доста точки за разтоварване. Винаги се случва обаче по всяко време да се
обади клиент, който има спешна нужда от зареждане с Adblue. Тогава трябва да отклониш от избрания маршрут някой от камионите. С Transics
всичко това е много бързо, лесно и ефективно.
Маршрутът се планира предварително в системата, шофьорът влиза в нея и го изпълнява. В камионите са монтирани дисплеи на Transics, от
които водачите получават информация. Ако се
наложи да отклоним някой камион от маршрута, виждаме кой е най-подходящ за това, пращаме съобщението през системата и шофьорът изпълнява новата задача.
Използваме пълната функционалност на ZF

Transics FMS, което ни дава пълна прозрачност
на нашата дейност – от локализация на камионите през маршрути, посетени точки за разтоварване, доставени литри за отделните клиенти до време за работа, почивки и стил на шофиране на водачите, разход на гориво и планиране на предстоящите технически обслужвания на
камионите.

Вляво – Качеството на
произвежданата
добавка се следи
непрекъснато
в собствена
сертифицирана
лаборатория

– Как гледат водачите на въвеждането на
системата на ZF – Transics?
– Спокойно мога да кажа, че откакто въведохме системата, няма недоволни шофьори и всеки знае какви задачи има да изпълнява. По всяко време сме наясно с работното време на водачите – кой колко е шофирал, кога и колко има да
почива, може ли да поеме даден курс. Водачите
са наясно какво възнаграждение имат да получават, тъй като при нас заплащането е на пробег и
разтоварени литри Adblue.
Във фирмата имаме шестима шофьори, а
общо сме 15 души, но най-трудно беше с организацията на транспорта. Мога да кажа, че Transics
оказва и дисциплиниращ ефект върху водачите,
от въвеждането на системата аз не съм чула някой шофьор да е недоволен от нещо.
Работим и върху развиване на системата. В
момента сме в процес на разработване на функция за автоматично известяване на клиентите.
Така те ще получават в реално време точна онлайн информация на коя дата колко точно Adblue
сме им доставили. Става въпрос за протокол за
доставка, сканиран и качен в системата с GPS координати.

Вдясно – Използването
на ZF Transics
FMS дава пълна
прозрачност на
дейността на
компанията в
реално време

– Планирате ли да разширявате дейността си?
– Напоследък разширяваме дейността си в
производството на AUS40 – 40-процентен воден
разтвор на уреа, предназначен за промишлени
CRS системи. Дистрибутори сме на оборудване за продажба на Adblue – за ведомствена употреба, както и на системи, оборудвани с разходомери за търговско мерене. Това включва няколко типа колонки за зареждане, IBC контейнери и всичко свързано със синята добавка. От миналата година произвеждаме течности за чистачки под търговската марка Excellent View, както
и вода за промишлено приложение – деминерализирана и суперчиста вода за индустрията. K
Въпросите зададе Лъчезар АПОСТОЛОВ
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Тест: Toyota ProAce City Van

Toyota ProAce City Van е чисто ново предложение в гамата на японската марка. Нещо повече – японците
за пръв път имат модел в сегмента на компактните ванове. В началото на май списание КАМИОНИ
имаше възможност да направи тридневен пътен тест на новия премиерен градски работник
ABSTRACT IN ENGLISH

Test: Toyota ProAce
City Van
Toyota ProAce City van is a
brand new offer in the range
of the Japanese brand. Moreover, for the first time Toyota has
a model in the segment of the
compact vans. In early May,
KAMIONI magazine had the
opportunity to conduct a threeday road test of the new premier city worker.

P

roAce City Van е интересeн нов модел в гамата на Toyota. Разбира се, не е тайна, че
той е на обща платформа с компактните ванове на Groupe PSA и излиза от едни същ завод
с познатите Berlingo, Partner и Combo, които още
с появата си през 2018 г. спечелиха престижната
международна награда Ван на годината 2019. Но
какъв по-добър атестат от това за един изцяло
нов модел? Още повече, че от Toyota декларират,
че ProAce City Van отговаря на високите стандарти за качество на японската марка. Освен това
японците вече участват реално в изграждането
на модела, а не просто купуват платформата. А
Toyota вече има дългогодишен опит в сътрудничеството с PSA, което в лекотоварната гама досега се изразяваше в средния ван ProAce, споделящ обща платформа с Expert, Jumpy и Vivaro.
Това, че сътрудничеството се разширява, означава, че полза има и за двете страни. От една

Технически характеристики – 1.5 D/100 к.с. 5 МТ Stop & Start
Работен обем на двигателя, см3
Максимална мощност к.с., при об./мин
Максимален въртящ момент, Нм, при об./мин
Трансмисия механична
Максимална скорост, км/ч
Ускорение (0–100 kм/ч), сек
Разход (комбиниран цикъл), л/100 км
Емисии CO2 (комбиниран цикъл), г/км
Обем на резервоара, л
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1499
100/3500
250/1750
5-степенна
172
11,5
4,2
111
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страна, се пестят разходи, а от друга – не рядко изборът на клиента се определя от марката.

Тестовият автомобил
За теста разполагаме с предоставен ни от
Toyota Balkans ProAce City Van с 1+1 седящи места и неостъклен товарен фургон със странична
плъзгаща се врата и двукрила задна врата, отваряща се на 180 градуса. Тестовият автомобил е
с по-дългата от двете колесни бази и с базовото ниво на оборудване – Base, което автоматично означава, че дизеловият двигател с работен
обем от 1,5 л е с мощност 100 к.с., като постига
нормите Euro 6.2 с добавката Adblue, а предавателната кутия е 5-степенна механична и автомобилът има старт-стоп система. Задвижващи са
предните колела. Колелата са с размер 205/60
R16, а спирачките са дискови отпред и отзад.
При по-късата версия същият двигател се
предлага и с мощност от 75 к.с. При високото ниво
на оборудване – Comfort и дълга база, силовият
агрегат е наличен и с мощност от 130 к.с., вече
в комбинация с 6-степенна механична трансмисия.
В базовото ниво на оборудване дългата база
се предлага и като екипажна кабина CrewCab с
два реда седалки и 4+1 седящи места. Нивото
Comfort пък винаги е с две седалки за пътници до
водача.
Понеже тестваме автомобил за работа, трябва да подчертаем, че разполагаме с версията,
която предлага най-голямата товароносимост
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ТЕСТ: TOYOTA PROACE CITY VAN
при модела – до 1000 кг, и най-големия товарен
обем – 3,9 куб. м. Единствено във версия с опцията Smart Cargo, при която има отвор в преградата
на товарния отсек под пасажерската седалка, позволяващ превоз на дълги товари, товарният обем
достига до 4,3 куб. м.
Обща дължина на тестовия автомобил е 4753
мм. Габаритната ширина е 1848 мм, а височината –
1880 мм. Колесната база в случая е 2975 мм, предната следа – 1553 мм, а задната – 1568 мм. Предният надвес е 892 мм, а задният – 886 мм.
Динамичните характеристики, осигурени от
1,5-литровия турбодизелов двигател, са максимална скорост от 172 км/ч, ускорение от 0 до 100
км/ч – 11,5 сек, време за изминаване на 400 м при
старт от място – 18,1 сек.

Външни размери, мм
Обща дължина
Обща широчина (без/с огледалата)
Обща височина (мин./макс.)
Междуосие
Предна следа
Задна следа
Преден надвес
Заден надвес
Просвет – минимален

Къса база
4403
1848/2107
1796/1860
2785
1548-1563
1568-1577
892
726
160

Дълга база
4753
1848/2107
1812/1860
2975
1553
1549-1568
892
886
160

Оборудването
Макар че тестовият ProAce City Van e с базовото
за модела ниво на оборудване, екстериорът и интериорът разполагат с всичко необходимо за един
съвременен градски лекотоварен автомобил. Водачът например разполага с автоматични фарове със сензор за интензитет на светлината, дневни светлини, електрически и отопляеми странични
огледала, електрически прозорци… Чистачките са
с програмируем интервал.
Системите за сигурност и в помощ на водача
включват ABS+EBD, система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (VSC), въздушна възглавница за водача и пътника, система
за следене налягането на гумите (TPWS), сервоусилвател на волана, асистент за потегляне по наклон (НАС). Уретановият волан се регулира по височина и дълбочина.
В случая имаме единична седалка за пътника.
Двойната е приложима само при версиите с електрическа ръчна спирачка, защото тогава отсъства
обичайният лост на паркинг спирачката.
При базовото ниво на оборудване възможностите за регулиране на седалката на водача са минимални, но напълно достатъчни за удобство и добра видимост. Седалката за пътника не се регулира, но под нея има сериозно по обем пространство
за вещи и инструменти. Пространство за съхранение има и над главата на водача, а в джобовете на
вратите има поставки за бутилка.
Комфортът за водача се допълва от ръчноуправляем климатик, светлини за четене над главата и аудиосистема с радио, две тонколони и управление от волана. Свързаността на развлекателната система се осигурява от Bluetooth с възможност за провеждане на телефонни разговори
и USB порт.
На приборния панел има информационен LCD

Фургонът предлага товарен обем от 3,9 куб. м и събира два европалета

Характеристики на товарното пространство
Дължина – без/със Smart Cargo, мм
Максимална височина, мм
Макс. ширина – 1/2 странични врати, мм
Макс. ширина между калниците, мм
Товарен обем, куб. м
Вместимост европалети, брой
Височина на товарния ръб, мм
Височина на плъзгащата врата, мм
Широчина на плъзгащата врата, мм

Дълга база

Къса база

2167/3440
1200-1270
1630/1527
1229
3,9-4,3
2
560/617
1072
641-675

1817/3090
1200-1270
1630/1527
1229
3,3-3,7
2
547/625
1072
641-675
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ТЕСТ: TOYOTA PROACE CITY VAN
Оборудването на шофьорската кабина
включва всичко необходимо за един
съвременен автомобил за работа

чина от 1200 до 1270 мм при максимална широчина 1630. Разстоянието между калниците е 1229
мм. Товарната височина 617 мм. Плъзгащата врата е висока 1072 мм, при ширина 675 мм. Това,
както споменахме, осигурява товарен обем от 3,9
куб. м при товароносимост от 1000 кг и капацитет на теглене на ремарке със спирачки от 1500 кг.

Тестът и впечатленията

Товарният отсек разполага с LED осветление,
извод за напрежение 12V и 10 халки за закрепване на товари. Тук правят впечатление доста ниските и малки арки на задните колела, което прави възможно натоварването на два европалета.
Дължината на пода на товарното пространство е 2167 мм, а максималната вътрешна висо-

За близо три дни изминахме над 500 км с тестовия Toyota ProAce City Van. Маршрутът бе разнообразен и включваше натоварен трафик в центъра на София, скоростните отсечки на софийския околовръстен път, магистралата от столицата до разклона за Карлово, двулентовия път до
пловдивското село Калояново, Старосел, а след
това – криволичещия и изпълнен с изкачвания и
спускания път през Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица, Вакарел, Нови хан и
София.
Като цяло впечатленията от удобствата и пътното поведение на компактния ван са отлични.
Комфортът за водача, който разполага с всичко
необходимо, е на добро ниво. Уредите за управление са разположени ергономично и интуитивно, мястото му е удобно и не уморява дори при
продължително шофиране. Впечатлява обезшумеността на шофьорската кабина, като звукът
от двигателя е приглушен и тих дори при високи обороти.
В градска среда е типичният ван за бързи доставки – компактен, маневрен, повратлив. Управлението е лесно и прецизно, а Toyota ProAce City
се промъква безпроблемно в градския трафик и
тесните улици в Центъра на София. Видимостта
за водача е отлична. Много прецизна и приятна е
работата на старт-стоп системата, която се задейства винаги в точния момент и която може да
се изключи при желание на водача.
На магистралата динамиката на автомобила
е отлична. Двигателят и трансмисията осигуряват достатъчно теглителна сила и запас на мощност във всички оборотни режими. Максималната скорост от 140 км/ч се достига и поддържа с
лекота. Ванът, макар и ненатоварен, е стабилен
в завоите и при високи скорости. Впечатлява мекотата на возене и преминаването през неравности. Добрите впечатления се запазват и по двулентовия път с много неравности, остри завои,
изкачвания и спускания.
Не може да не се отбележи икономичната работа на силовия агрегат. Декларираният от производителя комбиниран разход на гориво е 4,2
л/100 км. Въпреки че не сме си поставяли за цел
суперикономично шофиране в градски условия, разходът трудно надскача 5,9 – 6 л/100 км.
В извънградски условия, при прецизна работа
от страна на водача, консумацията може да бъде
свалена и под 4 л/100 км, така че заводските данни са напълно постижими.
В заключение можем да кажем, че Toyota
ProAce City не ни изненада с нищо. Той е точно
това, което очаквахме – идеален съвременен,
градски работник, който е сериозен играч на
пазара на компактни ванове. А в ценовата листа откриваме, че цената на тестовия автомобил
е 39 990 лв., като най-евтината версия на модела
може да бъде закупена за 33 990 лв. K

Страничната плъзгаща врата е с ширина 675 мм

Лъчезар АПОСТОЛОВ

Турбодизеловият двигател с работен обем 1,5
л и максимална мощност 100 к.с. осигурява
достатъчно динамика и нисък разход на гориво

Под пасажерската седалка има пространство за вещи
дисплей с информация за моментната скорост, пробега, разхода на гориво, количество на
Adblue и гориво в двата резервоара, оставащия
пробег с наличния дизел…
Доста по-богата е информацията на дисплея
на централната конзола. С бутон на лоста за чистачките и сензорни бутони на централната конзола се превключват менютата на дисплея и се
управляват функциите и параметрите на автомобила. На този дисплей могат да се следят пробегът, оставащият пробег, моментният и средният
разход на гориво…

Товарното пространство
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Ford пуска нов лекотоварен
модел Made in Romania
Стартът на
производството е
през 2023 г., година
по-късно излиза
електрическа версия

F

ord of Europe обяви, че от 2023 г. започва производството на нов лекотоварен автомобил
в Румъния. Изцяло електрическият му вариант ще дебютира на пазара през 2024 година.
За целта Ford ще инвестира 300 милиона долара в завода си в Крайова в Румъния през 2023 година. Първият изцяло електрически ван на Ford,
произведен в Румъния, е част от курса на компанията към бъдеще с нулеви емисии в Европа.
Така Крайова ще последва Центъра за електрифицирани превозни средства на Ford в Кьолн,
Германия, и завода на Ford Otosan в Коджаели,
Турция, и ще стане третото място, от където ще
излизат изцяло електрически лекотоварни автомобили със синия овал на предната решетка.
До 2024 г. европейската гама от лекотоварни автомобили на Ford трябва да бъде 100% способна на движение с нулеви емисии, като включва напълно електрически модели и плъг-ин хибриди. Очакванията са до 2030 г. две трети от
продажбите на лекотоварни автомобили да бъдат на електрически или хибридни варианти.
В завода в Крайова ще бъдат инвестирани
300 милиона долара за старта на производството през 2023 г. на новия лекотоварен модел. Той
ще има изцяло електрическа версия, която трябва да дебютира през 2024 г.
„Производствените съоръжения във Ford
Craiova имат богат опит, конкурентоспособност
и гъвкавост от световна класа. Плановете ни за
пускането на този нов лекотоварен модел в Румъния са отражение на продължаващото положително партньорство с местните доставчици,
както и на успеха на целия екип на Ford Craiova“,
казва Стюарт Роули, президент на Ford of Europe.
През февруари от Ford се ангажираха, че до
2024 г. цяла гама от лекотоварни автомобили ще
има модели с нулеви емисии – напълно електрически или плъг-ин хибриди. Две трети от продажбите на лекотоварни превозни средства на Ford
се очаква да бъдат изцяло електрически или хибридни още до 2030 година.

Новият лекотоварен модел ще се оборудва с
най-модерните конвенционални бензинови и дизелови двигатели на Ford. Сред тях например –
дизелови двигатели с модерна технология от завода за двигатели на Ford в Дагенхам, Англия.
Трансмисиите ще се доставят от Ford Halewood
Transmissions Limited, също във Великобритания.
С новата обявена инвестиция от 300 милиона
долара цялостните вложения на Ford в румънските производствени мощности – от придобиването им през 2008 г. досега, ще достигнат близо 2
млрд. долара.
През последните години бяха направени значителни подобрения в производството на автомобили в Крайова. Инсталирани са над 600 робота за допълнително подобряване на ефективността и качеството на изработка каросерията,
щамповането, боядисването, облицовката и шасито. Около 6000 души са заети в операциите по
сглобяването на превозни средства и на двигателите.
Ангажиментът на Ford Craiova да електрифицира моделите си води началото си от октомври
2019 г., когато започва производството на мекия
хибрид Puma. Сега Ford става първият производител, който обявява, че ще произвежда изцяло електрическо превозно средство в Румъния.
В допълнение към Puma в момента Ford Craiova
произвежда малкия SUV Ford EcoSport и многократно награждавания 1,0-литров двигател
EcoBoost.
„Тази нова инвестиция в бъдещето на Крайова е и знак на надеждата на Ford, че румънското правителство ще осигури ключови подобрения в подкрепа на конкурентния производствен
пейзаж в регион, включително така необходимите ъпгрейди на транспортната инфраструктура“,
казва Роули.
Началната дата за производство на новия автомобил и повече подробности за продукта ще
бъдат обявени при наближаването на пускането
му на пазара. K
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Renault на гребена на
Nouvelle Vague

Новата вълна е насочена към електрическа, технологична и устойчива мобилност
Френската марка Renault отново заяви намеренията си да бъде лидер в енергийния преход, да
предлага най-новите технологии и услуги и да работи все по-устойчиво и отговорно

Т

ова стана по време на специалното онлайн събитие
Renault Talk #1 с участието
на Лука де Мео, главен изпълнителен директор на Renault
Group, и водещи мениджъри и
експерти от екипа на марката.
Такива събития ще продължат
да се провеждат периодично,
за да представят хода и изпълнението на анонсирания по-рано тази година стратегически
план за развитие Renaulution.
По време на събитието стана ясно, че стратегията Nouvelle
Vague (Нова вълна) ще трябва
да превърне Renault в марка,
ориентирана към технологии,
юни 2021

услуги и чиста енергия, чрез
проектиране на по-интелигентни и по-устойчиви автомобили
и решения за мобилност.
По време на Renault Talk #1
Лука де Мео потвърди посоката, зададена с Renaulution –
Renault да бъде най-зелената марка в Европа през 2030 г.,
като 9 от 10 продадени автомобила да бъдат електрифицирани. В челните редици на технологиите и услугите марката Renault трябва оформя бъдещето на градската мобилност, главно чрез инициативата Software Republique. Повече
от 2000 инженери от 5 водещи

компании в бранша ще предоставят своя общ опит в киберсигурността, изкуствения интелект, обработката на данни,
софтуера и микроелектрониката, за да предоставят решения
за мобилност до ключ за градовете и общностите. Renault
Re-Factory – първият в Европа център за кръгова икономика, отбелязва движение към поустойчив и отговорен модел, с
до 120 000 рециклирани автомобила (включително електрически) всяка година. Почти 80%
от стратегически рециклираните материали ще бъдат използвани повторно в нови батерии.

До 2030 г. Renault трябва да се
превърне в най-добрия автомобилен производител в света, що се отнася до процента
на рециклирани материали в
новите автомобили.
До 2025 г. ще бъдат лансирани седем модела в сегменти C и D, всички от тях електрифицирани. Arkana бележи началото на търговската офанзива. Следващото поколение
Megane E-TECH Electric, автомобил, олицетворяващ бъдещето на свързани и напълно електрически автомобили,
също ще бъде лансиран в найблизко бъдеще.

RENAULT НА ГРЕБЕНА НА NOUVELLE VAGUE
Част от глобалната стратегия за нова идентичност е и новото лого на Renault, разработено съвместно с консултанти на Landor&Fitch, което вече бе
представено и от следващата година ще бъде постепенно внедрено в моделите и мрежата на Renault. До
2024 г. цялата гама на марката ще носи новото лого.
Жил Видал, дизайн директор Renault, разкри как
ще изглежда логото в задната част на новото Renault
Megane E-TECH Electric, което ще бъде лансирано на
пазара през 2022 г. Той представи и два интериорни
примера за това, как изживяването на борда е преразгледано и подобрено, включително: високотехнологични бордови системи и първокласни екрани;
увеличено пространство с повече отделения за съхранение за допълнителен комфорт и удобство; преработени линии, пространства и материали, които
въплъщават нова ера.
Според Арно Белони, вицепрезидент глобален
маркетинг Renault, Nouvelle Vague се отразява и на
рекламата на марката. Наситена с креативност и
модерност, тя включва някои от най-емблематичните сувенири за марката: Renault Fuego, кавъри
на култови класики като Johnny & Mary или трикото Renault-Gitane, представено в новата реклама на
Captur E-TECH Hybrid. Новата идентичност на марката вече е основна характеристика на рекламните
кампании и комуникации на Renault. Тя ще бъде поместена и на уебсайтовете на марката през следващия месец.
С повече от 10 години опит и почти 400 000 продадени автомобила към днешна дата марката Renault
е лидер на европейския пазар на електромобили. Изграждайки своя опит в изцяло електрическите автомобили, марката Renault разширява гамата
си от електрически модели с хибридни и plug-in хибридни версии на основните си модели с двигател с
вътрешно горене.
С повече от 150 патента на свое име и използвайки опита на марката във Формула 1, хибридната технология E-TECH е толкова уникална, колкото и модулна. Както в хибридната, така и в plug-in хибридната си версия, технологията осигурява енергийна
ефективност и удоволствие от шофирането, като същевременно намалява въглеродните емисии и разхода на гориво.
През 2020 г. тази революционна технология беше
представена за три от основните модели на марката: Clio E-TECH Hybrid, Captur E-TECH Plug-in Hybrid,
Megane Grandtour E-TECH Plug-in Hybrid.
През 2021 г., с предстоящото лансиране на
Arkana, Captur E-TECH Hybrid и Megane Sedan ETECH Plug-In Hybrid, марката Renault вече разполага
с електрифицирана гама от шест хибридни и plug-in
хибридни автомобила E-TECH.
Жил Льо Борн, изпълнителен вицепрезидент инженеринг Renault Group, потвърждава, че марката се
подготвя за бъдещето, като разширява обхвата на
своята хибридна технология E-TECH върху бъдещите поколения.
Горните сегменти – особено сегмент C-SUV – ще
се възползват от нов 1,2-литров 3-цилиндров двигател, комбиниран с електрически мотор, за достигане 200 к.с. мощност в хибридната версия през 2022
г. и 280 к.с. в plug-in хибридна версия с задвижване
на четирите колела през 2024г.
Част от обновлението е и новият Renault Kangoo.
Със здравия си, но рационализиран дизайн този
пътнически ван предлага най-добрата възможна
просторност с три пълноразмерни седалки отзад и
място за съхранение в купето от повече от 49 л. Неговият щедър багажник побира от 775 л до 3500 л.

Четиринадесет нови системи за подпомагане на шофирането за оптимална безопасност са включени в
стандартното оборудване.
Новият Renault Kangoo ще се предлага в 5– и
7-местна версия.
От 2022 г. новото Renault Kangoo ще предлага и
напълно електрическа E-TECH версия.
Патрис Камболив, старши вицепрезидент, продажби и операции Renault, очерта търговските приоритети на марката Renault. „Зелената“ офанзива е
средство за увеличаване на гамата електромобили
и продължаване на офанзивата E-TECH – в Европа
25% от продажбите на Renault са електрифицирани, а 30% от продажбите на Clio във Франция вече
са хибридни. При продуктите ще има ускоряване на
обновяването на линията както в Европа, така и извън нея, чрез възстановяване на пазарни дялове в
С сегмента. Стойността е на първо място, обемите
ще я последват – чрез фокусиране на усилията върху качеството на продажбите и ценовото позициониране. Например оборотът на Arkana за единица е
над 30 000 евро при среден за гамата от 15 000 евро.
Крайната цел на арката Renault e увеличаване на
рентабилността на настоящите модели, като същевременно се подготвят поколение нови продукти за
завладяване на нови пазари.
В световен план марката Renault инвестира в
своите пазари с исторически висок потенциал и силно местно присъствие – Бразилия, Русия, Турция и
Индия, като същевременно контролира нивата на
риска. В Европа Renault продължава да разчита на
ключовите си пазари – Франция, Испания, Италия,
Германия и Обединеното кралство – с по-видим обхват и ясен план: използване на E-TECH за насърчаване на лидерството в областта на електрическата
мобилност и увеличаване на усилията за увеличаване на пазарните дялове както в сегмент С, така и при
лекотоварните автомобили. K
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Captur E-TECH Hybrid
и Megane Sedan
ETECH Plug-In Hybrid,
марката Renault
вече разполага с
електрифицирана
гама от шест
хибридни и plug-in
хибридни автомобила
E-TECH

От 2022 г. новото
Renault Kangoo ще
предлага и напълно
електрическа E-TECH
версия
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Volkswagen Nutzfahrzeuge
планира бързо разрастване
От Volkswagen
Nutzfahrzeuge
обявиха, че целта
пред лекотоварното
подразделение
на VW е да се
разрасне значително
в средносрочен
план. Това ще
върви успоредно
с продължаващата
трансформация
на поделението
за лекотоварни
автомобили на
немския гигант

юни 2021

От сътрудничеството с Ford идват City Van и новият Amarok

Д

анните за развитието и плановете на
Volkswagen Nutzfahrzeuge бяха представени на годишна пресконференция от
главния изпълнителен директор Карстен Интра,
който потвърди следването на GRIP2025+. Компанията със седалище в Хановер е постигнала
важни етапи в изпълнението на тази стратегия
през изминалата година: от световната си премиера и началото на продажбите новият Caddy е
приет много положително на всички пазари. Сътрудничеството с Ford по три автомобилни проекта върви по график, което дава тласък на офанзивата за бизнес клиенти на Volkswagen Лекотоварни автомобили. Успешният сегмент на
кемпер вановете е разширен с новия Caddy
California. За всички California модели броят на
поръчките, направени през 2020, е с ръст от около 60% спрямо предходната година.
Като част от стратегията GRIP Карстен Интра
обяви и ново подразделение под шапката на
Volkswagen Nutzfahrzeuge, в което се обединяват дейности по всички аспекти на услугите за
мобилност и развитието на автономното шофиране. Автономните превозни средства ще бъдат
тествани още през тази година.
„Volkswagen Nutzfahrzeuge има за цел отново
да расте значително в средносрочен план“, казва още Карстен Интра.
Световната пандемия е оказала сериозно
влияние върху бизнеса на Volkswagen. Основните пазари са били под карантина, а доставчиците – изправени пред сериозни предизвикател-

ства. Потребителите са били сдържани по отношение на покупките. От друга страна, подчертава Карстен Интра, лекотоварните автомобили на Volkswagen са имали още по-голямо значение във времена като тези. „Нашите автомобили доставят важни стоки, те са на пътя, работят и като мобилни сервизи и превозват лекари и
полицаи там, където са необходими. Именно последната година показа, че с нашите превозни
средства и услуги ние сме важна част от обществената система. Ние сме от полза на хората и на
обществото като цяло“, обяснява той.
Volkswagen Nutzfahrzeuge е марката в концерна, която отговаря и има водещата роля в развитието на автономното шофиране. Това се случва в сътрудничество с Argo AI. „Нашите превозни средства са на логичното първо място при
използването на автономни системи. Очакваме до 2025 г. да видим автономни системи на
Volkswagen Nutzfahrzeuge в търговската мрежа“,
казва Карстен Интра. Новите услуги за мобилност
(MaaS: Мобилност като услуга и TaaS: Транспорт
като услуга) също се разработват от Volkswagen
Nutzfahrzeuge с бързи темпове. Пример за услуга на MaaS е доставчикът на споделено пътуване
MOIA, който е започнал дейност в Хамбург и Хановер. Пример за бъдещи услуги на ТaaS е стартъпът Cito, който ще стартира през лятото. Cito е дигитална B2B платформа за куриерски услуги. Наред и с други източници началният капитал идва
от „Фонд за иновации II“, който се управлява от
работническия синдикат на концерна.

VOLKSWAGEN NUTZFAHRZEUGE ПЛАНИРА БЪРЗО РАЗРАСТВАНЕ
Поради голямото значение на услугите
за мобилност и на потенциала на автономното шофиране Volkswagen Nutzfahrzeuge
обединява тези дейности в ново подразделение. То включва освен MaaS/TaaS/AD,
МОIА и Cito и инвестициите в Argo AI и всички дейности, свързани с развитието на автономното шофиране. „В това ново подразделение, което едновременно формира третия стълб на нашата стратегия – ще
се инвестира в средносрочен план значителна част от нашия оборот и печалба“,
обяснява Карстен Интра.
Ръководството на дружеството също
така твърдо определи целите за устойчивост в стратегията. От една страна, марката се фокусира върху електрификацията на
гамата, включително върху новия Multivan
като plug-in хибрид, още тази година и изцяло електрическия ID.Buzz през следващата година. От друга, екипът работи усилено върху намаляването на вредното въздействие върху околната среда в производствения процес.
Финансовите разходи, необходими за
преобразуването, вече могат да се видят
в разходите за развитие и инвестициите
в баланса през 2020 г., обяснява директорът по финансите Холгер Кинчер. Разходите за разработка, преди всичко за ID. Buzz
и автономното шофиране, са се увеличили
през 2020 г. с около 100 милиона евро на
обща стойност около 1 милиард евро. Инвестициите в баланса са увеличени за същия период с 31% до общо 966 млн. евро.
„Тези инвестиции осигуряват бъдещето ни
и завръщането ни към пътя на растеж от
2022 г.“, казва Кинчър. В резултат на спада от 24,4% на година в условията на Ковид пандемията, оборотът е намалял с 18%
до 9,4 млрд. евро, при 11,5 млрд. евро през
предходната година евро. Тъй като автомобилите с търговско предназначение на
Volkswagen все още не са успели да постигнат целите на намаляване на CO2, за първи път са натрупани задължения в размер
на 340 млн. евро. Общо тези дебитни позиции са довели до оперативен резултат от
-454 млн. евро – през предходната година
– 510 млн. евро.
Холгер Кинчър подчерта успеха на програмата за вътрешно подобряване на печалбата, наречена GRIP Performance. Тази
програма е твърдо заложена в корпоративната стратегия и обединява висока ценова
дисциплина и оптимизиране на приходите.
Само през 2020 г. е станало възможно да се
постигнат подобрения на печалбата от около 600 млн. евро. Програмата се изпълнява стриктно.
През 2020 г. марката представи изцяло
новия Caddy. Въз основа на платформата
MQB, сега моделът предлага стандарти за
комфорт при шофиране, системи за подпомагане на водача и инфомотейнмънт,
които са напълно нови в сегмента. С кемпер минивана Caddy California се разширява гамата от кемпер модели на Volkswagen,
към която се числят Grand California и популярната California 6.1. Volkswagen
Nutzfahrzeuge ще произвежда и City Van на

В сътрудничество с Ford на пазара ще бъде представен новият Amarok

Ford, като планираното производство започва в завода в Познан през 2022 г. След
няколко седмици марката ще представи
новия Multivan, достъпен също и в хибриден вариант plug-in. Той разширява предлагането в сегмента на вановете, тъй като
моделът T6.1 запазва позиции като здрав
автомобил с търговско предназначение и
задвижване на всички колела. През следваща година идва напълно електрическият
ID. BUZZ в пътническа и товарна версия –
иконата на бъдещето от Хановер. Моделът
ще бъде и за американския пазар.
След още една година на сътрудничество с Ford на пазара ще бъде представен и
новият Amarok. Това няма да бъде просто
фантастичен пикап, а истински Volkswagen
– с ясна ДНК в технологиите и дизайна,
обещават от компанията.
Решението в Хановер да се произвеждат
премиум електрически превозни средства
и за другите марки на концерна от 2024 г.,
гарантира защита на работните места.

За настоящата година Управителният съвет на Volkswagen Лекотоварни автомобили предвижда да достави на клиентите си повече от 400 000 превозни средства,
което е значително над нивото от 2020 г.
Поради инвестициите в преобразуването на заводите и въвеждането на изцяло
електрически модели оперативният резултат от подразделение Car Business се очаква да бъде отрицателен и през 2021 г. Карстен Интра изясни обаче: „Нашата стратегия GRIP е план за растеж. В средносрочен
план ще растем осезаемо по отношение на
доставените автомобили, оборота и крайните резултати и ще бъдем печеливши отново. По пътя към постигането на целта ще
преглътнем две години с отрицателен резултат в подразделение Car Business. Нашата цел е да изиграем ключова роля с
Volkswagen Nutzfahrzeuge автомобили в
оформянето на мобилността през следващото десетилетие.“ K

Лекотоварните модели на Volkswagen предлагат множество
варианти за трансформации за специализирани приложения
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Новият Renault Express:
Цени и версии за България

Наследникът на
Dokker ще струва
от 22 500 лв. до
25 833 лв. без ДДС
Renault обяви цените на чисто новия си лекотоварен модел Express и
отвори поръчките на компактния ван за България от 29 април

П
ABSTRACT IN ENGLISH

New Renault Express:
Prices and Versions
For Bulgaria
Dokker’s successor will cost
from BGN 22,500 to BGN
25,833 without VAT.
Renault announced the prices of its brand new light commercial model Express, and
accepts orders of the compact
van for Bulgaria from April 29.

юни 2021

рактичен и ефективен, новият Renault
Express отговаря на основните нужди на
професионалистите, търсещи най-доброто съотношение между цена и качество. Достатъчно е да се спомене, че той ще замени на пазара безапелационния лидер при лекотоварните автомобили у нас – Dacia Dokker, чието предлагане спира.
Моделът ще се предлага в България в ниво на
оборудване Life на цена от 22 500 лв. без ДДС и
Zen на цена от 23 333 лв. без ДДС. Renault Express
разполага с гама от три двигателя, съчетани
с 6-степенна механична предавателна кутия –
бензинов (TCe 100) и дизелов (Blue dCi 75 и 95).
С товарен обем до 3,7 куб. м Renault Express
притежава рекордна ширина на страничната
врата на фургона от 716 мм, за да улесни товаНиво
Life

Zen

Двигател

Цена, без ДДС

1,3 TCe 102 к.с.

22 500 лв.

1,5 Blue dCi 75 к.с.

23 750 лв.

1,3 TCe 102 к.с.

23 333 лв.

1,5 Blue dCi 75 к.с.

24 583 лв.

1,5 Blue dCi 95 к.с.

25 833 лв.

ренето. С товарната си дължина от 1,91 м (с плътна преграда) моделът има най-доброто съотношение между дължината на товара и общата дължина на автомобила.
При новия Renault Express е наблегнато на
пространствата за съхранение в кабината с рекордно ниво до 48 литра. Моделът позволява полезен товар до 780 кг при бензиновата версия и
до 650 кг при дизеловата версия.
Renault Express предлага три възможности за мултимедийно оборудване: Radio Connect
R&GO, както и мултимедийната система Renault
Easy Link, която е с 8-инчов сензорен екран и репликация на смартфон, в две версии – със или
без навигация. Моделът разполага с индукционно зарядно устройство за смартфон, до три USB
порта и четири гнезда 12 В, едното от които е в
товарния отсек.
За допълнителна безопасност моделът е оборудван със системи в помощ на шофирането, като
асистент за движение на заден ход, предупреждение за наличие на обект в сляпата точка, широкоъгълно огледало и камера за обратно виждане,
прожектираща изображение на екрана на мултимедийната система или на вътрешното огледало.
Първите доставки на новият Renault Express в
България се очакват през юни тази година. K

ПРИКАЧНА ТЕХНИКА

Thermo King предлага решения
за дистрибуцията на ваксини

Thermo King започна да оборудва контейнерите с възможност за поддържане на определена
температура на компанията va-Q-tec със своите доказани решения за студено съхранение на стоки

Б

лагодарение на партньорството между
Thermo King и va-Q-tec двете компании покриват точните температурни изисквания
за надеждно разпространение на ваксините срещу COVID-19.
va-Q-tec е производител на високоефективни контейнери и кутии с възможност за контролиране на температурата, който оборудва поголямата част от 40-те станции по света с хладилни контейнери Thermo King Magnum Plus® и
SuperFreezer. Тези контейнери могат да поддържат стабилни температурни на стойности между
– 70 и + 30 градуса по Целзий, като по този начин
отговарят на специфичните изисквания на фармацевтичните компании за транспортирането на
ваксините срещу COVID-19.
В момента Thermo King и va-Q-tec предлагат
решения за транспортиране на ваксини в повечето федерални провинции в Германия, а също и
в Испания, Уругвай, Сингапур и др.
Президентът на Thermo King за Европа,
Близкия изток и Африка, Франческо Инкалца,

заяви, че предвид спешната глобална нужда от
разпространението на огромните количества
ваксини срещу COVID-19 светът не може да
си позволи прекъсвания във веригата на доставки. „В Thermo King помагаме да се гарантира, че ваксината достига до хората, които се
нуждаят от нея, а това означава да работим в
тясно сътрудничество с лидери в индустрията
като va-Q-tec, с фармацевтичните компании и
с дистрибуторските фирми. Най-важното е да
се помогне за осигуряването на безопасна и
бърза доставка на ваксините на хора по целия
свят”, каза той.
„Va-Q-tec има дългогодишен опит с международни фармацевтични вериги на доставки с необходимост от контрол на температурата (TempChain). Работим с Thermo King от няколко години и техните технологични решения винаги предлагат оптимална стабилност дори при ниска температура от -70 градуса по Целзий“, каза
д-р Йоахим Кун, главен изпълнителен директор и
основател на va-Q-tec. K
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ПРИКАЧНА ТЕХНИКА

Kögel представи обновената си гама
С първата по рода
си за компанията
виртуална
пресконференция
Kögel запозна
представителите
на бранша с новата
си продуктова
гама. Съчетание
от съвременни,
функционални,
екологични,
икономични и
висококачествени
решения – това ще
получат клиентите
на традиционния
производител на
ремаркета

Kögel Cargo Rail

юни 2021

Kögel Port 45 Triplex

Kögel Port 45 Triplex
е много подходящ за използване в комбинирания транспорт. Това е гъвкаво контейнерно шаси
с предни, централни и задни удължители. Има
по-голям полезен товар благодарение на интелигентното си олекотено инженерно решение. С
ниското си тара тегло под 4500 кг в стандартната
версия контейнерното шаси Kögel Port 45 Triplex
позволява максимална икономическа ефективност при интермодален транспорт и е подходящо за всички конвенционални типове контейнери. С 4360 кг и спестяващо тегло индивидуално
оборудване – алуминиеви джанти и алуминиев
резервоар за сгъстен въздух, Port 45 Triplex в момента е едно от най-леките контейнерни шасита на пазара.
Kögel Port 45 Triplex вече бе отличен с „Европейска транспортна награда за устойчивост
2020“ в категорията полуремаркета заради своята висока ефективност. Ключови за Port 45 Triplex
са неговата лекота и удобство при използване.
Монтираното на ролкови лагери предно удължение не само невероятно лесно се управлява, но е
без сложна и предразполагаща към ремонти механика. Конзолата за въздух и светлина е разположена в защитна вдлъбнатина в предното удължение, което значително увеличава свободното
пространство около конекторите на влекача.
В зависимост от предназначението или от
транспортирания контейнер централното удължение може да бъде отстранено в четири различни точки. За по-голяма продължителност на
живота централното удължение на Port 45 Triplex
разполага със специални пластмасови плъзгачи
и две удължителни ролки. Задното удължение е
проектирано в същите контури. То може бързо да
се настрои в една от седемте възможни позиции
с помощта на ръчна манивела.
Стандартната версия на Port 45 Triplex е подходяща за транспортиране на 20-инчов ISO контейнер, монтиран отзад с прибрана рамка. С използваните задни и централни удължители Triplex
може да побере два 20-футови ISO контейнера,
30-футов ISO контейнер, 40-футов Highcube или
45-футов Highcube. И с трите удължения 45-футовият контейнер Highcube Eurocorner е напъл-

но осъществим товар. По желание е възможно
също така да се прикрепят 40-футови и 45-футови ISO контейнери, изравнени със задната част,
и тежък, 20-футов ISO контейнер на централното удължение.
Различните типове контейнери могат да бъдат транспортирани в отделните фиксирани позиции на Kögel Port 45 Triplex. Това осигурява оптимално разпределение на теглото по всяко време, което предотвратява претоварването на задвижващата ос на влекача и на осите на шаси контейнера.

Kögel Cargo Rail
е за екологична употреба в мултимодален
транспорт на стоки. Това е мултимодално ремарке за еко логистични процеси. Отличава се с
висока степен на индивидуализация и здравата
конструкция на поколението NOVUM.
Kögel Cargo Rail се възползва от предимствата
на NOVUM, което прави ремаркето още по-стабилно и ежедневното му управление много поопростено. Благодарение на големия си диапазон на регулиране корпусът Flexi Use може лесно да бъде приспособен към най-разнообразните транспортни задачи. Ремаркето може да се използва в мултимодален транспорт, което значително намалява емисиите на CO2 в логистичните процеси в съответствие с водещия принцип
на Kögel: „Икономиката отговаря на екологията –
Защото ни е грижа“.
Kögel Cargo Rail е истински мултиталант в ежедневния транспорт. Предлага се с изключително
стабилна, лека стоманена рамка и 90-милиметрова вратна рамка. В основната версия той има
опростена форма с тара около 6350 килограма.
Освен предимствата на поколението NOVUM,
Kögel Cargo Rail предлага и цялостно стандартно
оборудване. Захващачите, интегрирани в рамката, предпазната брезентова защита с „челюст“ и
релсовата конструкция на ремаркето позволяват товарене върху релси. Благодарение на KTA
NOVUM Rail ремаркетата от поколението NOVUM
са оптимално оборудвани за използване в комбиниран транспорт. Наличен е за Kögel Cargo
Rail, Cargo Coil Rail и Box Rail единици.

ПРИКАЧНА ТЕХНИКА » KÖGEL ПРЕДСТАВИ ОБНОВЕНАТА СИ ГАМА

Kögel Trailer Axle NOVUM
Kögel Cargo Rail е оборудван с подсилена рамка на шасито за мултимодален
транспорт. Благодарение на големия си
диапазон на регулиране корпусът Flexi-Use
може да бъде приспособен за голямо разнообразие транспортни задачи. Flexi-Use
позволява две кодификации на релсите –
P380 в съответствие с максимална вътрешна височина 2650 мм и P395 в съответствие
с максимална вътрешна височина 2800 мм.
Това спестява време и пари на спедиторските компании.

Kögel Telematics
става стандарт
От юни всички ремаркета Kögel ще бъдат стандартно оборудвани с телематичната системата на компанията. Това ще даде
на операторите на автопарка максимална
прозрачност и пълен контрол на разходите.
Kögel Telematics помага на клиентите да намалят разходите за автопарка. Поддържането на ремаркета в безупречно техническо състояние оптимизира разхода на гориво на влекача. По този начин се намаляват и нивата на вредните емисии. Благодарение на отворените интерфейси на Kögel
Telematics дори операторите със смесен
автопарк от ремаркета могат да получат
удобен преглед на всички свои телематични данни – независимо от предпочитания
от тях телематичен портал.
Собствената телематична услуга на
Kögel, известна като Kögel Telematics, е
система, която е специално проектирана
за ремаркетата на компанията. Евтина и надеждна, тя осигурява достъп в реално време до различни важни данни за ремаркето.
Свързаният към системата уеб портал предоставя допълнителни функции за работа с
Kögel Telematics, които могат да бъдат полезни на фирмите.
С телематичния пакет BasicTrailer, който
съчетава услугите PosControl, TrailerControl
и EBSControl, телематичният модул на ремаркето на Kögel изпраща данни като позиция в реално време, състояние на свързване и EBS към телематичен уеб портал.
Благодарение на отворените интерфейси
на Kögel Telematics дори операторите със
смесен парк от ремаркета получават преглед на всички телематични данни – независимо от предпочитания от тях портал за
телематика.

Kögel Euro Trailer
Kögel представи и

Trailer Axle NOVUM
Леката, но здрава ос съчетава висока
производителност, икономическа ефективност и устойчивост. Перфектно проектирана за всички ремаркета Kögel от поколението NOVUM, тя се предлага и като RAIL
версия.
Kögel Trailer Axle NOVUM, или накратко KTA NOVUM, революционизира боге дизайна и създава оптимизирана версия на
успешното Kögel Trailer Axle. Фокусът на инженерите е върху разработването на рентабилен и надежден мост, който е идеално
проектиран за нуждите на клиентите и ремаркетата от поколението NOVUM.
KTA NOVUM е продукт, съчетаващ найвисококачествените, първокласни компоненти с иновативна цялостна концепция,
която дава дълъг експлоатационен живот.
Перфектната симбиоза между KTA NOVUM
и ремарке от поколението NOVUM е реализирана чрез разработването на нов дизайн на поддръжката на оста. Тя е проектирана така, че да предава оптимално силата
на страничния елемент. Взаимодействието
на компонентите прави ремаркето изключително силно и стабилно.
Kögel са избрали оптимизиран като тегло механизъм, съчетан с катодни спирачни носачи на спирачни апарати, покрити антикорозионна боя, и изключително здрави
накладки и спирачни дискове. Включена защита на околната среда Kögel вече предлага и KTA NOVUM във версия RAIL. В допълнение Kögel е свалил килограми от KTA е
с по-леки спирачки, директно затягане на
оста от носачите и два вместо четири водещи болта и по този начин значително се намалява общото тегло в сравнение с първото поколение на ремаркето. Това води до
по-нисък разход на гориво и емисии на CO2.

Kögel Box NOVUM
е качествен контейнер PurFerro за сухи товари – гъвкав и универсален. Здраво ремарке за сух товари с голям полезен товар
и за сигурен транспорт. Има широка гама от
приложения за чувствителни на атмосферни влияния стоки.
С тара тегло до 6800 килограма в стандартната версия, Kögel Box от поколение-

Kögel Box NOVUM
то NOVUM предлага оптимизиран полезен
товар. Товарният контейнер за сухи товари осигурява висококачествен транспорт и
защита срещу влиянието на околната среда. С широка гама от опции за оборудване ремаркето е и много адаптивно в съответствие със специфичните изисквания на
клиента.
Здравото шаси на модулната система
издържа на всяка рампа и всеки мотокар
последователно свързани модули, възли и
компоненти и стандартно подсилената задна рама. Корпусът съдържа висококачествена, 100% изолираща специална полимерна пяна. Здравият, лесен за поддръжка стоманен покривен слой също е покрит с
твърд PVC филм от вътрешната страна.
Стените и изолираният покрив осигуряват перфектна защита за чувствителни към
температура стоки. Мигащите странични
габаритни светлини и допълнителните индикатори и спирачните светлини над задната част гарантират повишена пътна безопасност. Kögel Box вече разполага с девет интериорни LED светлинни ленти. Това
оптимално осветява платформата за товарене, за да предотврати повреда на товара. Kögel Box – PurFerro има сертификат за
осигуряване на товар в съответствие с DIN
EN 12642 Code XL като стандарт.
Kögel Box NOVUM има различни допълнителни опции за оборудване, като напълно вдлъбнати анкерни релси, за да отговори на различни транспортни изисквания.
Подходящ е за двуетажно натоварване с
направляващи релси и 23 товарни щанги?
– всяка с 1000 килограма товароносимост.
Това позволява натоварване с допълнителни 33 евро палета.
Преоткритата ефективност е Kögel Euro
Trailer NOVUM. Той е изключително дълъг,
изключително икономичен и изключително
сигурен – „защото ни е грижа“. Има бързо
и сигурно товарене и разтоварване благодарение на тялото Strong & Go.
Удълженото полуремарке Kögel Euro
Trailer NOVUM поставя нови критерии за
климатичните транспортни решения: то е
1,38 метра по-дълго от конвенционалните ремаркета и предлага до 10 кубически
метра повече обем, или до четири допълнителни палета в зависимост от варианта. Това води до значително намаляване
в разхода на гориво на транспортиран палет. K
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Frotcom България представи BLE приемник
и ID сензор за автоматично асоцииране
Автоматично
свързване на
влекач с ремарке
или инвентар.
Автоматична
промяна на броя
оси на автомобила.
Коректно
заплащане на
пътните такси.
Елиминиране на
възможността за
закачане на грешен
инвентар и доставка
на неправилната
стока. Това са
несъмнените
предимства на
иновативните
BLE приемник
и ID сензор,
представени от
Frotcom България.
Продуктът е
достъпен на много
приемлива цена,
не се заплаща
месечна такса за
ползването му,
и със сигурност
ще улесни
професионалния
живот както на
ръководителите на
автопаркове, така и
на шофьорите
юни 2021

П

родуктът е достъпен на много приемлива
цена, не се заплаща месечна такса за ползването му и със сигурност ще улесни професионалния живот както на ръководителите на
автопаркове, така и на шофьорите.
Технологията „Безжичен BLE приемник и ID
сензор, чрез които автоматично може да бъде
свързан даден автомобил с ремарке или инвентар“ беше представена на втория за годината
уебинар на Frotcom България, който предизвика засилен интерес от страна на представителите на бранша.
Специалистът техническа поддръжка за
Фротком Георги Минев обясни какво представляват BLE приемника и ID сензора, как работят и
на кого биха били полезни: „Искам да подчертая,
че ключовото нещо тук е автоматичното свързване на автомобил с ремарке или инвентар. Вече
няма да е необходимо някой да стои пред компю-

търа и да следи кой влекач с кое ремарке е свързан, да променя ръчно броя на осите на превозното средство и да се притеснява да не допусне
грешка. Благодарение на Frotcom България и на
най-новото попълнение в портфолиото ни – BLE
приемник и ID сензор, всичко това е възможно.
Ще може коректно да заплащате пътните си такси, без да се притеснявате дали сте посочили
правилния брой оси, въз основа на които се изчислява дължимата от вас тол такса. Всичко става автоматично“.
BLE приемникът и ID сензорът са разработени на база на BLE (Bluetooth low energy) технология, която се отличава с изключително ниска консумация на енергия. BLE приемникът е устройство, което се монтира в автомобила, като засича и предава информация от най-близко разположения ID сензор.
ID сензорът се инсталира отпред в ремаркето

ТРАНСПОРТ » FROTCOM БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТАВИ BLE ПРИЕМНИК И ID СЕНЗОР...
или инвентара. Всеки сензор има уникален идентификационен код, чрез който се знае кой сензор
в кое ремарке е монтиран. Когато BLE ID сензор
предаде данните към BLE приемник, Frotcom обработва тези данни, като се осъществява автоматично свързване между съответните автомобил и ремарке или автомобил и инвентар. Обхватът на свързване между приемника и сензора е
между 10 и 15 метра.
Когато бъде направено физическо свързване на композицията, тя трябва да има движение
със скорост от над 10 км/ч и след няколко минути в системата Frotcom ще бъде отразено самото свързване. Разкачването пък се осъществява,
след като BLE приемникът вече не засича ID сензора, с който е свързан. Така че, когато един влекач е на паркинг с прикачено ремарке, той няма
да се разкачи автоматично, нито пък това може
да се случи, когато композицията е в движение.
Предвидена е и опция да се види локацията на
самото разкачване. При закачане на ново ремарке е необходимо първо да се разкачи ремаркето,
въведено в системата.
Безжичният BLE приемник и ID сензор са отлично решение за всички, които искат да знаят
във всеки един момент кой автомобил с кой инвентар е свързан. Така повече няма да има съмнения дали влекачът е закачил правилното ремарке и съответно дали ще бъде доставена правилната стока до клиентите. Същевременно се
генерират подробни отчети за всички направени
свързвания, което е несъмнено удобство.
Технологията е подходяща за всички, които

заплащат пътни такси в България чрез GPS-устройствата на Frotcom. Когато един автомобил
бъде асоцииран с дадено ремарке, в системата автоматично се отразява това свързване, съответно се променят и броят оси на превозното
средство. А тъй като за заплащането на тол такси е важно да е посочен реалният брой оси, защото въз основа на тях се изчислява дължимата
към АПИ такса, то клиентите вече няма да бъдат
ангажирани да следят и ръчно да променят тази
информация.
Всичко става автоматично, бързо и лесно,
без притеснения, че не е деклариран правилният брой оси и заради това може да бъде наложена глоба. В рамките на 5–10 минути след
ново свързване, системата ще изпрати автоматичен имейл, че промяната на броя оси е успешна и тази информация е постъпила в BG Toll. В
допълнение Frotcom предоставя безплатна информация за намаляване на клиентския баланс
по сметка, както и важна информация, свързана
с GPS устройството.
Безжичният BLE приемник е на цена 90 лв., ID
сензорът струва 50 лв., монтажът е 30 лв. Още подобрата новина е, че месечна такса за използване и поддръжка няма. По стандарт устройствата
са с 2-годишна гаранция.
Ако искате да научите повече за това иновативно предложение, може да се свържете с търговски представител на:
Тел: 032 398 964
sales@bg.frotcom.com
или посетите www.frotcom.com K

От първа ръка
За да бъде възможно автоматичното асоцииране на
автомобил с дадено ремарке или инвентар, трябва да
бъдат изпълнени някои условия:
)) да има монтиран безжичен BLE приемник и ID
сензори на всички автомобили и ремаркета, които ще бъдат свързвани;
)) в автомобила да има инсталирано и работещо
Frotcom GPS устройство
МАХ или MAX Lite, като
съвсем скоро ще бъдат
добавени и устройства
Frotcom FOX3 и Frotcom
GV300CAN ;
)) да бъдат направени някои настройки в системата, позволяващи автоматично свързване на автомобили и активи.
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За 3 месеца тол системата
събра 33,6 млн. лв. от камиони

Пътната агенция е събрала чисто 127 млн. лв. от пътни такси – винетки и
тол, за първото тримесечие на 2021 година. Комисионите за търговците,
свързани с обслужването на системата, са около 8 млн. лв.

П

риходите от тол такси, които са платени
от тежкотоварните автомобили, през март
2021 г. са малко по-високи, отколкото през
дебютния за тол системата март 2020 г. От АПИ
обясняват, че 32% от приходите от платената
пътна мрежа за периода 1 март 2020 г. – 1 март
2021 г. са от тежкотоварни автомобили с чужда
регистрация. Засега по-голямата част от сумата
е събрана от българските превозвачи, като обяснението е по-слабият чуждестранен трафик, породен от кризата и ограниченията, свързани с
коронавируса.
Приходите от винетки са спаднали за първото
тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. Продадените винетки за периода януари – март 2021 г. са
на обща стойност 101,4 млн. лв. Продадените винетки за януари – март миналата година общо са
124,1 млн. лв., като само през януари 2020 г. бяха
малко над 58 млн. лв. През януари и февруари
тази година има силен спад на приходите Само
през март има лек ръст спрямо 2020 г.
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В тези суми се включват и комисионните на
двата търговски посредника – Националните
доставчици на услуги (НДУ) – Интелигентни трафик системи и Диджитол смарт инфраструктура
(бившето Конкорд смарт инфраструктура). Ако
се приспаднат въпросните 7%, които фирмите
удържат, държавата е събрала 95,4 млн. лв. от
винетки.
Държавата вече има най-нисък пазарен дял
от продажбите на винетки. За всеки от трите месеца тя е реализирала три пъти по-малко приходи от Интелигентни трафик системи и Конкорд
смарт инфраструктура.
Що се отнася до тол таксите, приходите от тях
растат плавно. Сравнителна информация има
само за март, тъй като тол системата заработи официално на 1 март 2020 г. Преди година за
третия от годината месец бяха събрани 10,5 млн.
лв., като това бе отчетено като провал и последствие от локдауна. За март 2021 постъпленията
са 13,5 млн. лв.

ТРАНСПОРТ » ЗА 3 МЕСЕЦА ТОЛ СИСТЕМАТА СЪБРА 33,6 МЛН. ЛВ. ОТ КАМИОНИ
Държавата вече има най-нисък
пазарен дял от продажбите
на винетки. За всеки от трите
месеца тя е реализирала три
пъти по-малко приходи от
Интелигентни трафик системи и
Конкорд смарт инфраструктура

За тримесечието през тази година са събрани общо
33,6 млн. лв. приходи, но това включва и комисионите.
Чистият приход е с 2 млн. лв. по-малко – 31,6 млн. лв.
В периода от 1 март 2020 г. до 1 март 2021 г. вследствие
на епидемията от COVID-19 тежкотоварният трафик в страната – вътрешен и транзитен, е намалял с 25% в сравнение
с 2019 г., казват от Националното тол управление. Приходите от тол такси за въпросния период са били 91 млн. лв.
от български МПС и 42,5 млн. лв. от чуждестранни МПС.
Това значи, че едва 32% от приходите от тол системата са
от чужди камиони.
Темата е болезнена за българските превозвачи. Преди
половин година Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи в България каза, че ще е интересно
да видим от събраните такси каква част е платена от български превозвачи, и каква от чуждестранните им колеги.
Тол системата по план трябваше да се издържа предимно от транзитния трафик, но явно това засега не се случва.
В същото време разходите за тол системата набъбнаха
силно, защото на практика Kapsch, която изгради системата срещу 150 млн. лв., получи договор и за поддържането ѝ
за 28 млн. лв. на година.
Според справките приходите за 2020 г. от пътни такси са
372 млн. лв. Първоначалните амбиции бяха системата да
събира над 500 млн. лв. годишно.
В същото време в края на предишния парламент бе внесен законопроект, който предвиждаше камерите на тол
системата да започнат да снимат и за превишена скорост.
Идеята е на Демократична България и според нея близо
300-те камери на тол системата могат да се използват, за
да се обособят нови зони за отчитане на средна скорост в
определен участък.
Това е способ, който се прилага масово в Западна Европа и се смята за много ефективен за превенцията на катастрофи, свързани с висока скорост. Тук се изисква поддържане на определена средна скорост за конкретно разстояние, а не само в зоната на камерата. С метода на секторния контрол се избягва проблемът, който масово се наблюдава у нас – рязко намаляване на скоростта пред камера и
бързо ускорение до скорости над позволените, след като
се излезе от обхвата ѝ.
В момента камерите на тол системата се използват
само за следене на винетките и платените тол такси, както
и за контрол на товарите на камионите.
За да бъде законно измерването на средна скорост, камерите на тол системата трябва да се сертифицират от Института по метрология, а ще се наложат и законови промени, които трябва да бъдат направени от редовен парламент.
У нас камери за средна скорост работят на едва две
места – в тунела Големо Бучино на магистрала Струма, както и на пътя Пловдив – Карлово.
Вероятно за в бъдеще ще се обсъжда и отпадането на
синия талон към шофьорската книжка, който вече е напълно излишен, при положение че в страната има Централизиран регистър за извършените нарушения. K
юни 2021
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Брекзит засили кризата за шофьори
Асоциацията за
пътни превози (RHA)
на Великобритания
призова
правителството
на Обединеното
кралство да
предприеме действия
за облекчаване на
„нарастващата криза
за шофьори“. Според
организацията
недостигът
се е изострил
допълнително и от
неотдавнашните
данъчни промени,
известни като IR35

юни 2021

Е

дно от исканията е Обединеното кралство
да добави шофьорите на камиони към списъка за професионален недостиг – ход, който би улеснил чужденци да работят като водачи
на камиони във Великобритания.
В изявление RHA посочва, че специално фирмите, занимаващи се с доставки на палети, трябва да удължат сроковете си на доставка от „следващия ден“ с до пет дни в резултат на проблема с
недостига на водачи.
RHA добавя, че ситуацията е била критична
дори преди пандемията, тъй като много шофьори на камиони в ЕС са се отправили към дома си
„по очевидни причини, свързани с Брекзит“.
Асоциацията на пътните превозвачи критикува и липсата на изпити по време на локдауна, което според нея е предизвикало огромно изоставане в графиците и по всяка вероятност е отклонило много нови шофьори да навлязат в бранша.
RHA е против неотдавна въведените данъчни
промени в IR35, довели до съкращения на заплатите и предизвикали гняв сред шофьорите, много от които са напуснали професията.
За да разреши гореспоменатите проблеми,
RHA призовава правителството на Обединеното
кралство да направи следното:
Шофьорските изпити да са с максимален приоритет към професионалните шофьори, за да се
преодолее изоставането в графиците. Да се организират програми за набиране и обучение за
подпомагане на потенциални шофьори на камиони, които искат да работят, но не могат да получат своите най-важни лицензи за тежкотоварни
автомобили поради закъснения. Шофьорите на
камиони да бъдат включени в списъка на професиите с недостиг на кадри от правителството на
Обединеното кралство, като по този начин ще се
позволи на шофьори от ЕС и други чужди страни
да запълнят липсите.
Асоциацията иска повече финансиране за
практиките и повече средства за заплащане на
скъпото обучение за шофьори на камиони. Настоява се да бъдат изградени по-добри съоръжения за водачи, включително сигурни паркинги, тоалетни и перални помещения.
Междувременно правителството на Обединеното кралство излезе с официални насоки към
мениджърите на концертни турнета да използват
превозвачи, базирани в ЕС, поради ограничени-

ята, които търговската сделка по Брекзит поставя на превозвачите от Обединеното кралство,
работещи в ЕС.
В тях се казва, че ако се използва превозвач
със седалище в Обединеното кралство като организатор или ръководител на турне за транспортиране на инструменти, оборудване или други стоки до ЕС, трябва да се вземат предвид
ограниченията за движение на превозвачи, базирани в Обединеното кралство.
След като влязат в ЕС, превозвачите от Обединеното кралство ще могат да предприемат до
две допълнителни движения – кръстосана операция или каботаж, в рамките на ЕС. Разрешено
е максимално едно каботажно движение в рамките на 7-дневен период. Каботажът трябва да е
в същата държава от ЕС, където са оставени стоките, внесени в ЕС.
Още през февруари 50 водещи фигури в музикалната индустрия и превозвачи на концертно
оборудване изпратиха писмо до премиера Борис Джонсън, за да поискат промени в сделката за Брекзит, които да позволят на британските фирми да продължат да извършват транспорт
за турнета в ЕС.
Ако браншът за организиране и превоз на събития в Обединеното кралство има някакъв шанс
за оцеляване, това е статут за целия ЕС, така че
камионите с оборудване да могат да продължат да спират в цяла Европа. Това е мнението на
местната транспортна асоциация.
Публикуването на гореспоменатите насоки
предполага, че не са направени никакви изменения по сделката в тази насока. В резултат на това,
когато големите концерти и фестивали се върнат
в Европа, регистрираните в ЕС превозвачи вероятно ще получат цялата работа.
Ръководството на правителството на Обединеното кралство също така описва редица други логистични проблеми, с които ще се сблъскат
британски артисти, туристически мениджъри и
превозвачи, когато оперират в ЕС.
Тук се включва получаване на визи и разрешителни за работа за всяка отделна държава от
ЕС, в която спира турнето, както и необходимост
от получаване на карнети ATA за някои музикални инструменти. Освен това стоките, продавани
на концерти, също могат да бъдат обект на митнически проверки. K

ЕКОЛОГИЯ

Булмаркет ще изгражда
мрежа от станции за LNG

Работеща LNG станция
LNG станции, които ще
заработят до 1 година
LNG станции, които ще
заработят до 2 години

Г

рупата, която отбеляза през май 25 години от стартирането си, се развива в
няколко направления:
)) Търговия с горива – пропан-бутан (LPG),
дизелово гориво, битум, компресиран
природен газ (CNG), вече и втечнен природен газ (LNG);
)) Производство на растителни масла, на
биодизел и търговия с биодизел;
С логистика се занимават 3 компании:
Булмаркет Райл Карго за жп транспорт,
Пристанище Булмаркет, разположено на
река Дунав, и компанията за автомобилен транспорт, която към момента обслужва основно търговската дейност на групата. Виждането за нея е, че трябва да се развие, да увеличи броя на камионите и да обслужва и други компании.
Булмаркет има компании и в Румъния,
занимаващи се с пропан-бутан. Отскоро е
получен и лиценз за жп превози в северната ни съседка. В групата работят 1150 човека, а оборотът ѝ през миналата година е
1,1 млрд. евро.

Проектът LNG
През 2013 година Булмаркет се включва в европроекта LNG Master Plan for RhineMain-Danube, чиято идея е да се развие използването на втечнен природен газ от корабите по трите реки. 33 компании участват в проекта. Още същата година е изграден терминал за 1000 куб. м на територия-

та на фирменото пристанище в Русе. Към
проекта е създадена и през 2016-а е завършена LNG станция за зареждане на камиони. Търсенето и намирането на сигурен доставчик на газ, който да го предлага и на добра цена, забавя изпълнението
на проекта.
Към момента са намерени няколко такива доставчици и условията на доставка позволяват LNG да се предлага на добра цена и да бъде конкурентен на другите горива.
За развитието на LNG пазара в региона
се работи в 2 направления:
)) Индустриални клиенти, ползващи сега
друг вид горива (CNG, мазут, LPG, дизел)
)) Предлагане в района на гориво за товарни автомобили.
До края на септември т.г. съществуващата станция ще бъде преместена от пристанището на по-удобно място – край основната пътна артерия, водеща към Дунав.
Като част от промените е поръчан и нов резервоар, по-голям от сегашния.
Това е свързано и с доставката на 6-те
нови LNG влекачи IVECO. В парка на компанията вече има 9 машини на LNG и 10 на
CNG, а идеята е този брой да се увеличи с
разрастване на бизнеса.
Преговарят и с фирми, предлагащи на
своите клиенти безналично разплащане (с
карти) при зареждане с LNG.

Новата придобивка на
Булмаркет ДМ ООД
(вж. стр. 16) бе повод
да поговорим с нейния
управител Станко
Станков за плановете
на фирмата не само по
отношение собствения
ѝ транспорт, но и като
пионер в изграждането
на LNG зарядни
станции за товарни
автомобили
Мрежа от зарядни
LNG станции

Планирано е изграждането на мрежа от зарядни станции в Бургас, Пловдив
и София. Разглеждат се възможностите
за изграждане на такива обекти и във Видин и Кулата, за да се обхванат основните направления на международния товарен транспорт и LNG камиони да се движат
между Европа и Турция (LNG станции има в
Будапеща, Белград и Истанбул).
Първи ще бъдат изградени станциите в
Бургас и Пловдив. Оборудването за тях е
избрано и има готовност за бързи действия. Очакванията са те да бъдат готови до
година, а петте – в рамките на следващите 24 месеца.

Защо в Булмаркет
избраха LNG IVECO
„Имаме камиони IVECO и Scania. От
IVECO ни предложиха достатъчно добри и
гъвкави условия и се спряхме на тях. Те са
и компанията с най-голям опит при двигателите на метан. Освен това сме доволни
от сътрудничеството си с италиански компании – работим от дълги години с тях в областта на оборудването за CNG, вече и за
LNG“, бе краткото и логично обяснение. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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Лидери се кооперират за
интелигентно диагностиране
на задвижващи системи
Освен в приложенията
за големи устройства
на Siemens
Schaeffler напредва
в индустриалната
дигитализация,
насочена към
ползи за клиентите.
Цифровата услуга
за автоматизирана
диагностика на
лагери от Schaeffler
вече е интегрирана
в платформата на
Siemens IIoT Sidrive IQ

П

овечето основни индустриални процеси са немислими без търкалящи
лагери. Те са централен механичен
компонент не само в голяма част от техниката, свързана с нашия бит, но преди всичко в електрическите двигатели, пред които се отварят широко вратите и на автомобилната промишленост.
Лагерите понасят всички натоварвания и напрежения, възникващи в електродвигателя. Резултатите от анализа на тяхното състояние са част от цялостното поддържане на двигателите в добро състояние. За тяхната правилна експлоатация и
поддръжка, която намалява непланираните престои, е необходима обективна информация. Следователно диагностиката
на лагерите може да служи като определящ показател за цялостното състояние и
надеждност на мотора.
Освен че разработва портфолио от решения за мониторинг на състоянието, които са предназначени за операторите на машини/съоръжения, като доставчик за автомобилостроенето и индустрията Schaeffler
работи и с ОЕМ клиенти като Siemens по
юни 2021

съвместни предложения, които да увеличават времето, през което машини и оборудване са работоспособни и изправни.
„Партньорството между Schaeffler и
Siemens почива на солидна основа от познания за продуктите и натрупан специфичен опит. Двете компании играят важна
роля в напредъка на индустриалната дигитализация, като остават фокусирани върху
добавената стойност за клиентите“, обяснява д-р Стефан Шпиндлер, главен изпълнителен директор на Schaeffler AG.

Услуги, интегрирани
в една платформа
Сътрудничеството между Siemens и
Schaeffler съчетава Sidrive IQ – цифровата
платформа за задвижващи системи и решения на Siemens, с десетилетията опит и
компетентност на Schaeffler в проектирането, производството и обслужването на
лагери. Sidrive IQ интегрира редица функционалности в едно безпроблемно решение и увеличава броя на задвижващите

системи с аналитично и цифрово съдържание, които са базирани на изкуствен интелект. Това дава възможност на клиента да
взима по-добри решения относно експлоатацията и мерките за поддръжка на задвижващите системи.

Нови измерения на
сътрудничеството в
индустриалния IoT
Интегрирането на услугата за анализ на
Schaeffler за автоматизирана диагностика на лагерите в Sidrive IQ позволява да се
определи състоянието на лагера с по-голяма сигурност и прецизност. По мнението на Херман Клайнод, главен изпълнителен директор на Siemens LDA/Large Drives
Application, това сътрудничество и автоматизираният обмен на диагностични данни, базирани на алгоритми – едни от първите по рода си в индустриалния Интернет
на нещата (IoT), са чудесен пример за ново
измерение на сътрудничество между утвърдени технологични компании. K

ГУМИ

Всесезонната нова Nokian
Seasonproof C предлага
първокласна безопасност

Новата гума за
професионална употреба на
Nokian Tyres е разработена
за водачи, които желаят
надеждност и първокласна
безопасност върху
заснежени и кишави
пътища, но и първокласно
представяне и усещане за
лекота при шофирането през
лятото

N

okian Seasonproof C предлагат прецизно управление и стабилност, отличен пробег и подобрена издръжливост, независимо дали се използват при извършване на доставки по тесни градски улици, или карате кемпер по
черни пътища, осеяни с дупки и неравности.
Според проучване на производителя сред потребители на всесезонни гуми* шофьорите в Европа особено ценят безопасността във всякакви
условия и през цялата година. Като също толкова важни са посочени надеждността в променливи условия и при температури, близки до нулата, както и сцеплението и устойчивостта на износване.
Гумите с означение „C“ са по-специални продукти, с по-висока товароносимост от събратята си за леки автомобили, имащи същите размери благодарение на използването на структура
и материали, каквито се прилагат при гумите за
тежкотоварни автомобили. Шарката на протектора и каучуковата смес са създадени за гуми,
които да се представят отлично при професионална употреба. Nokian Seasonproof C са разработени да бъдат гъвкави и приспособими към
разнообразни метеорологични условия. За да
постигнат оптимално представяне през цялата
година, в тях създателите им са заложили иновации, които да подсигурят максимална безопасност, отличен пробег и издръжливост. Според
* Онлайн проучване за всесезонни гуми, проведено през май 2020 година от YouGov за Nokian
Tyres, при което са анкетирани по 300 потребители от Германия, Франция, Италия и Полша.

Микко Лиюкула, мениджър „Развитие“ в Nokian
Tyres, техните характеристики при управление
са отлични и на суха, и на мокра настилка, и на
заснежени пътища.
На шофьорите в Централна и Източна Европа
новите Nokian Seasonproof C предлагат безопасност и целогодишно удобство. Всички размери
гуми са със символа на снежинката (3PMSF), т.е.
са официално одобрени за зимна употреба. По
отношение сцеплението на мокро повечето размери са в най-високата категория А.
Производителят постига сложното съчетание
на качества, поставящи противоречащи си изисквания, с концепцията Season Sense – новаторски характеристики, които включват:
)) протектор с корава централна част и свързани
с нея V-образни многофункционални шарки;
)) структура, ползваща технологията Aramid
Sidewall за странѝците;
)) нова всесезонна каучукова смес.
„Ноктите“ (Grip Claws) по протектора подобряват сцеплението, като помагат при движение
по заснежени пътища и други меки повърхности.
Цялостният дизайн на гумата и новата смес осигуряват равномерно износване, ниско съпротивление при търкаляне и усещането за балансирано поведение и комфорт при движение.
Гамата включва размери за товарни автомобили и за автомобили за отдих и туризъм (каравани, кемпери): 25 продукта в диапазона от 14 до
17 цола, със скоростни индекси R (170 км/ч), S
(180 км/ч), T (190 км/ч) и H (210 км/ч). Продуктовата гама ще бъде налична за потребители през
есента на 2021 г. K
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Шампион на шампионите

ETRC встъпи в третото десетилетие на новото хилядолетие. В предишните девет години (през
сезон 2020 титла не беше присъдена) шампионите бяха трима. Ето преценката за всеки от тях на
Давид Вржецки, шампиона от 2008 и 2009 година

З

а Йохен Хан (роден 1974, Германия, MAN,
Iveco, 2011–2013, 2016, 2018–2019): „Помня как на последното състезание в Харама,
2007 г., Йохен обикаляше падока, сбогувайки се
с всички, тъй като Mercedes прекрати подкрепата си ETRC. Тогава обаче той стилно спечели финалната надпревара и това се оказа достатъчно,
за да поеме ново предизвикателство с MAN през
следващата година. Първоначално не изглеждаше толкова обещаващо, но сега някогашният разрушител на превозни средства е шесткратен шампион и най-успешният пилот на камиони
в историята. Победата през 2011 г. му се отрази
положително, оттогава той знае, че вече не трябва да се доказва. Хан ме изненада през 2012 г.,
когато спореха за титлата с Албасете. Антонио
водеше, но след това катастрофира в Харама
само седмица преди финалната надпревара в
Льо Ман. И така, за да може да се състезава в Харама в неделя, а след това и в Льо Ман, той трябваше да мине на камиона на Маркус Йострайх и
се нуждаеше от съгласието на всички пилоти. Не
бяха много хората, които харесваха Антонио, но
Йохен първи подписа и всъщност отиде да убеди
и другите да се съгласят. Много комплексен пи-
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лот, който не допуска грешки. И един от малкото,
които печелят шампионска титла за двама различни производители.“
За Норберт Киш (роден 1985, Унгария, MAN,
2014 – 2015): „Дали Йохен щеше да му продаде стария си специален камион, ако знаеше какво ще се случи по-нататък? Норберт е израснал на симулатори. Той замени друг унгарец, Балаш Соби, който загина при самолетна катастрофа през 2010 г. Киш беше много бърз от самото начало, но се нуждаеше от малко повече търпение. Това се промени след Смоленск, където
Адам едва не го уби, когато се счупиха спирачните му дискове и дясната врата. Той доминиращо спечели своите две титли, преди да премине към Mercedes по причини, неизвестни за мен.
Все още е доста бърз, но при състезанията винаги става въпрос и за машина. Затова нека почакаме и ще видим.“
За Адам Лацко (роден 1984, Чехия, Buggyra,
2017): „Когато сте карали с някого 4 години
в един отбор и след това сте работили заедно още четири години, е трудно да го оцените.
Помня първото му състезание, беше на Ещорил
през 2003 г. и той завърши на 4-ти. Или Льо Ман
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през 2004 г. и неговото изпреварване от външната страна на двукратния шампион Хари Луостаринен. Той оцеля през сезона с Егон Алгойер
в MKR Technology и се присъедини към нас през
2013 г. Адам доминираше в сезона, когато стана шампион, последователен е, знае какво иска
и как да го получи. Миналата година той щеше да
спечели, ако не беше COVID-19, но ще го направи тази година.“

Шампионът е с апетит
за нова титла
Яростен състезател, наглед хладен, дори невъзмутим, винаги в настроение да се пошегува,
а когато нещата му не вървят добре, той го крие
доста добре и лицето му не изразява нищо, като
при добрите играчи на покер. Йохен Хан със сигурност е узрял през многото години, през които се е състезавал с камиони. Зад спокойната
фасада стои огромно количество упорита работа плюс способността аналитично да оценява и
състезателите, и ситуацията на пистата. Преди
всичко Хан се е научил да контролира емоциите си по време на състезание. Той иска да спечели, но със сигурност вече не преследва победа на всяка цена.
„Зимата бе времето да се подготвя физически и психически за следващия сезон“, казва
Хан. „Уравновесеният семеен живот е от решаващо значение за мен. Аз съм в хармония със себе
си, ако бъда в работилницата от осем до двадесет часа. Освен това екипът ни е добър, така
че няма стрес.“ Разбира се, съпругата му Даяна
играе ключова роля в екипа. В продължение на
много години тя се грижи за голяма част от организацията, за спонсори, за гостоприемството
към различните посетители, за разполагането на
персонала по време на събитията и за още толкова много неща.
Въпреки че сезон 2020 беше прекъснат, без
дори да е преполовен, имаше много неща, които
да ангажират Хан по време на двата състезателни уикенда, в които участниците с MAN се завърнаха на върха с гръм и трясък. „Бързо разпознахме проблемите си“, казва европейският шампион с рекорден брой титли. „Щяха да са ни необходими поне два или три състезателни уикенда,
за да ги поправим и ми беше ясно, че това няма
да е достатъчно, за да защитя успешно титлата.“
Пандемията не само наложи отмяна на състезателните уикенди, но също така попречи на феновете да присъстват на състезанията, с изключение на малък брой зрители в Мост. „Според
мен феновете са ключова част от състезанията с
камиони – казва Хан. – В нашия спорт партньорството със спонсорите се основава на състезания, на които зрителите могат да присъстват. Защото точно това ни прави различни – близостта
до зрителите, които могат почти да ни „докоснат“
в падока. Това е нашата сила.“
Пандемията, добавя Хан, измести състезанията с камиони по-нататък в посока, „на която винаги съм се противопоставял“. За шесткратния
шампион дейностите в социалните медии и инфлуенсърите може да са полезно допълнение, но
прекият контакт със зрителите и феновете остава истинската ценност и същност на ETRC и без
него всичко останало няма стойност.
„Щастливи сме, че сме част от серия състеза-

ния на FIA със строга концепция за хигиена, която се доказа в световен мащаб“, казва Хан. Той
се надява на ваксинациите и здравия разум на
хората, за да може през 2021 г. отново да се състои истинско европейско първенство. Все пак му
е пределно ясно, че нещата няма да бъдат както
преди и че за известно време провеждането на
събитията ще бъде възможно само при спазване
на някои ограничения.
Най-успешният ETRC пилот, който е на 47 години, е обмислял много собственото си бъдеще
и дори има план за края на кариерата си. Дали
все още е мотивиран да се бори за нови победи и титли, след като вече е спечелил 6? „Абсолютно! Не се съмнявайте, все още съм гладен за
следващата титла.“
„Първите три първенства бяха много емоционални“, спомня си Хан. „Бях наистина щастлив от
четвъртата титла, петата беше много специална, защото бе първата с Iveco, след като смених
марките.“ Особено място в сърцето на Йохен заема титла номер шест. Баща му Кони (Конрад),
основавал и изградил Hahn Racing, стана свидетел как синът му спечелва на Ле Ман историческата шеста титла на FIA ETRC и почина само няколко седмици след това.
Йохен може да се радва и на второ, трето или
четвърто място, но само ако разбере защо не е
завършил на върха и види възможността да се
подобри. „Ще спра едва след като осъзная, че
вече ми липсва мотивация.“
Дотогава следващият Хан вероятно ще бъде
готов „за работа“. Лукас Хан, 22-годишният син
на Йохен и Даяна, дебютира във FIA ETRC на пистата Мост през миналата година. Макар още да
е зает със завършването на своето образование, той е убеден, че иска да последва стъпките
на баща си. „Има добър състезателен инстинкт“,
казва Йохен. „Колко често може и ще кара през
следващите две или три години зависи от икономическите възможности и неговия дългосрочен интерес.“
Амбициите на Лукас са още скромни, но очевидно му е харесало да се състезава с IVECO SWay на Мост в Чехия през миналата година, където се качи на подиум в надпреварата за купата
на Goodyear. K

Надписът на табелката
под ограничителния
знак пояснява „Само за
селскостопански и горски
превозни средства“

инж. Радослав ГЕШОВ
юни 2021
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Хибриди ще се конкурират
във WRC от 2022 година

Край или ново начало за рали спорта
Докато ETRC (Европейският пистов шампионат за камиони) вегетира в очакване на първия си старт
за сезона, Световният рали шампионат (WRC) се готви за най-голямата промяна от основаването
си през 1972 година. През идните 3 години битката за световната титла при производителите ще
се води с автомобили с хибридно задвижване. Промяната, обявена още през 2019 година, ще се
отрази сериозно на бъдещето на целия рали спорт и предизвика множество коментари

H

yundai, M-Sport Ford и Toyota потвърдиха,
че ще участват във WRC през 2022, 2023 и
2024 година, когато автомобилите от найвисокия клас R1, т.е. Rally 1 (вж. Пирамидата) ще
бъдат задвижвани от съчетание на актуалния
бензинов ДВГ и електрически двигател. За основа, както и на досегашните R1, ще служат автомобили от редовното производство.
Производителите и FIA са се споразумели да
си поделят разходите за разработване на новата технология – ход, който влияе върху устойчивостта, безопасността и управлението на разходите. Според оптимистични изявления на пряко ангажирани лица от FIA (Международната фе-
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дерация по автомобилизъм) доставната цена на
такъв автомобил ще бъде около 500 000 €, т.е. с
до 35% по-малко в сравнение с автомобилите за
WRC, които от 2017 година възстановиха големия интерес към рали спорта.
Въвеждането на хибридна технология за топкатегорията на WRC е много важен етап в историята на автомобилния спорт, тъй като хибридното задвижване – единствената напълно работоспособна концепция за автомобили с качества, равностойни на конвенционалните автомобили, е неразделна част от движението на автомобилната индустрия към по-нискоемисионен
транспорт.
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С привеждането в съответствие с тази еволюция WRC осигурява на автомобилната промишленост перфектна платформа за научноизследователска и развойна дейност, както и най-широко популяризиране на новата технология.
„WRC остава най-трудният шампионат в автомобилния спорт и ръководството на тези отбори изпраща положително послание за бъдещето
към други производители, които обмислят да се
присъединят към серията“, коментира Йона Зибел, управляващ директор на WRC промоутъра.
За да повиши стабилността и възможностите
за дългосрочно планиране, FIA въвежда за производителите тригодишен ангажимент за участие в шампионата, вместо досегашните едногодишни споразумения.

Пирамидата
Странно или не, но в предишната пирамида логиката на функционерите на FIA бе поставила автомобилите, участващи в състезанията
WRC, на върха (R1), но и в основата на пирамидата (R5). Новият вариант върна нещата по местата им. Начело са автомобилите за световния
елит R1 (клас RC1). Следва вторият ешелон – R2
(бивш R5), масовата група по нормите на елитния рали спорт: над 1150 броя са продадени на
състоятелни клиенти (отбори или отделни състезатели) от създаването на тази група. Rally2
е малкият брат на Rally1 и за него е установена
ценова граница: 198 840 евро без таксите. И тук
задвижването е 4х4, но при тегло 1230 кг и максимална мощност до 290 к.с. от ДВГ с обем до
1,62 л и рестриктор с ø32 мм, съотношението
„тегло/мощност“ е 4,2 кг/к.с. В списъка с валидни хомологации са модели на Citroen (2), Ford (2),
Hyundai, Peugeot, Proton, Skoda (2) и Volkswagen.
Тук са и автомобилите NR4 (>2 л) и S2000-Rally

(до 2 л, без турбо), допускани до участие само в
регионални шампионати.
В клас RC3 (R3), в който първите хомологации
са от т.г., влизат автомобили 4х4, с ДВГ 1,39 до
2,00 л с атмосферно пълнене или 0,927 до 1,620 л
с пълнене от турбокомпресор с рестриктор с ø30
мм. При минимално тегло 1210 кг съотношението „тегло/мощност“ е 5,6 кг/к.с. Цените са „понародни“: до 100 000 € без таксите.
R4 (клас RC4) и R5 (клас RC5) са запазени за
автомобилите с 2 двигателни колела. В R4 мощността стига до 210 к.с., теглото трябва да е поне
1080 кг, дисковете на спирачките са с ø300 мм,
колелата за макадам – 17-инчови за макадам.
Стойност на нов автомобил е около 70 000 €, 5,1
кг/к.с е съотношението „тегло/мощност“.
На начинаещи FIA препоръчва да започват с
автомобили R5: ДВГ до 1,6 л с атмосферно пълнене и до 1,333 л – с турбо, 6 кг/к.с. и цена около 40 000 евро.
Категорията RGT събира съвременни версии на модели, будещи носталгия: престижни GT
(4х2) като Abarth 124, Porsche 997 и Alpine A110,
преработени за рали, понякога успяват дори да
конкурират R2.

Бойните машини за титлата
Топ автомобилите, които участват в тазгодишния шампионат в клас RC1, са с бензинови двигатели с обем до 1600 куб. см, принудително пълнене от турбокомпресор с ограничител на входящия въздух с ø36 мм и мощност над 380 к.с. Задвижването на четирите колела включва и централен диференциал. Минималното тегло е 1190 кг,
а съотношението „тегло/мощност“ е 3,1 кг/к.с.
Използващи най-висши технология и снабдени
с много мощ, сегашните WRC автомобили изпъкват с уникалната си аеродинамика, която при

„Пирамидата“на FIA за автомобилите за
рали предлага опростена структура на
машините за всички рали шампионати
- от началното ниво до топ моделите за
световния елит
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Новото поколение Rally1

по-високи скорости осигурява „притискане“ към
пътя и подобрява стабилността им.
За новото поколение Rally1, досега популярно като World Rally Cars, е характерна клетката за
безопасност, разположената пред екипажа. Тя
използва резултатите от изследвания и проекти,
инициирани от FIA. Двигателят ще бъдат свързан
с хибридно устройство, възстановяващо кинетичната енергия. Способно да увеличи с допълнителни 100 киловата мощността и с до 180 Нм
въртящия момент в специалните етапи, то дава и
възможност за движение в изцяло електрически
режим по време на преходите и в градските зони.
FIA определи за изключителен доставчик на хибридния модул германската фирма Compact
Dynamics, 100% собственост на Schaeffler.
Вниманието към управлението на разходите
и устойчивостта и стремежът спортните върхове
да станат по-достъпни за производители, които тепърва ще се включват, са довели и до промени с характера на ограничения. Задвижването на четирите колела ще остане, но трансмисията ще бъде по-проста, с 5-степенна предавателна кутия и без активен централен диференциал.
Максимум 6 кутии годишно ще бъдат разрешени за автомобил. Окачването също ще бъде опростено, с по-малък ход на колелата и по-прости амортисьори, главини, носачи и стабилизиращи щанги. Няма да бъде разрешено вече охлаждането на спирачките с течност. По-икономично
и просто ще бъдат оформени и резервоарите за
бензин. Автомобилите ще запазят агресивния си
и аеродинамичен стил, но без аеродинамичните
ефекти от скрити канали и от променящи положението си устройствата в задната част.
Преходът към хибридни автомобили е в синхрон с действията във WRC да се използва поустойчиво гориво за състезателните автомобили и по-екологични източници на енергия в сервизния парк.

ДВОЙНА АРКА
Повече здравина при преобръщане

WRC минава изцяло на
устойчиво гориво от 2022-а
След одобрение от Световният съвет по автомобилен спорт изключителен доставчик за следващите 3 сезона на WRC ще бъде германската
фирма P1 Racing Fuels. Индустриалните партньори на P1 и нейни специалисти произвеждат
гориво на базата на въглеводороди без фосили,
със смес от синтетични и биогоривни компоненти. То ще бъде първото по рода си, използвано в
серия от Световния шампионат на FIA.
Президентът на FIA Жан Тод заяви: „FIA е силно ангажирана с воденето на автомобилния
спорт и на мобилността към нисковъглеродно
бъдеще. Като въвеждаме устойчиво гориво и хибридната технология за Rally1, ние правим значителна стъпка към новата ера на WRC на FIA
през 2022 г. Околната среда е ключов стълб на
движението на FIA Purpose Driven. Заедно с енергийните ни партньори ще продължим да комбинираме най-добрите технологични и екологични
показатели.“
За Мартин Попилка, изпълнителен директор
на P1, автомобилният спорт отдавна е арена, на
която се раждат иновации, формиращи бъдещето на мобилността. Формулата, която са патентовали след 4 години изследвания и иновации, е първа в света на технологиите за състезания, но и важна стъпка към въглеродно неутрални двигатели като част от бъдещето на устойчивата мобилност. „Предоставянето на иновативно, устойчиво и рентабилно гориво, произвеждано в мащаб, е събитие не само за автомобилния спорт, но и за света на автомобилизма, то е
обещаващ знак, че бъдещето на неутрално въглеродните автомобили вече е стъпка по-близо
до реалността.”
Разбира се, в тези емоции няма и намек за цената на горивото чудо.
КЛЕТКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

УЯКЧЕНА РЕШЕТКА НА ВРАТАТА
Повишена защита от страничен удар

ХИБРИДЕН МОДУЛ
Батерия 3,9 кВтч
Система, управляваща батерията и инвертора
100 кВт / 180 Нм
Затворена кутия от въглеродни нишки
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Така изглеждаха през
април „мулетата“, на които
M-Sport Ford
(горната снимка) и
Toyota Gazoo Racing
тестваха технологията,
която трябва да ползват
през идните 3 години в
битката за световната титла

Който бърза, бърка

Двете страни на медала

„Пришпорването“ при разработване на нова
технология винаги си отмъщава, а от откази на
хибридната технология някои отбори в състезанията за издръжливост на писта (Endurance)
имат твърде неприятен опит.
В средата на април стана известно, че
Compact Dynamics – доставчикът на хибридния
модул, е поискал от Hyundai Motosport, M-Sport
Ford и Toyota Gazoo Racing да върнат някои компоненти във фабриката край Мюнхен.
Ситуацията възниква почти веднага след като
M-Sport и Toyota започват да тестват своите автомобили Rally1 със спецификация 2022. Нито
един отбор не направи коментар. Информиран
източник твърди, че отборите са получили мейли с искане да прекратят работа и да изпратят
възможно най-бързо двигатели и батерии към
Compact Dynamics заради възникнал съществен
проблем в една от батериите.

Въвеждането на хибридна технология изглежда печеливш ход за Rally1, но поне в първите години ще ощети останалите участници в кръговете от Световния шампионат. Запазена за елитните пилоти в заводските отбори, различната технология прави още по-труден за всички други
прехода от Rally2 в Rally1. И докато не докажат,
че са достатъчно надеждни и достъпни, хибридните автомобили ще останат чужди за всички пилоти, които не са в камерния състав на отборите,
спорещи за титлата във WRC.
С осма титла или не, шампионът Себастиен
Ожие ще прекрати WRC кариерата си в края на
сезона. Еванс изглежда готов негов приемник,
на Рованпера е нужен още опит. Прибавим ли и
Танак списъкът с топпилоти е изчерпан. И това
не е добре за рали спорта във време, когато се
вижда, че динамиката на R1 понякога изпреварва възможностите на хората в тях. K
инж. Радослав ГЕШОВ
юни 2021
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Член на международнoтo жури

MAN Lion’s City E определи
стандартите за пробег с
едно зареждане

Електрическият градски автобус на мюнхенския производител счупи 550-километровата бариера
24 часа в експлоатация, без междинно зареждане, пробег от 550,8 км – това е впечатляващият
резултат от тестовете на електрическия градски автобус MAN Lion’s City E. Изпитанието е
проведено на 18 май в Мюнхен при реалистични условия

В

печатляващият резултат на MAN Lion’s City
E показва, че електромобилността вече навлиза в ежедневието и става истинска алтернатива за градския обществен транспорт.
Пробегът от 550,8 км в реални условия ще
позволи на транспортните оператори да покриват 99% от ежедневните си маршрути без междинно зареждане, подчертават от MAN Truck and
Bus.
Тестът е проведен по маршрутите на реалните автобусни линии 176 и X80 на оператора MVG.
Lion’s City E се е движил с товар на борда и е спирал на всяка автобусна спирка. Експерти на TÜV
SÜD са наблюдавали през цялото време работата на електрическия автобус.
„Наистина е невероятно това, което постигна-
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ха шофьорите и автобусът. MAN Lion’s City E измина над 550 км по линия на градския транспорт
при реални условия с едно зареждане на батерията! Ние сме напълно доволни от този страхотен резултат. Така ясно демонстрирахме, че
електрическата мобилност вече е подходяща за
ежедневна работа“, казва Руди Кухта, ръководител на отдела за автобуси в MAN Truck & Bus. Той
заедно с екипа си подготви MAN Lion’s City 12 E
за изпитанието MAN eBus Efficiency Run по градските линии на Мюнхен 176 и X80. Изцяло електрическият градски автобус се е движил точно 24 часа по маршрутите между Карлсфелдер
Щрасе, Моозахер и гара Пухаймер с шофьори от
MAN ProfiDrive зад волана. Пробегът за проверка на ефективността на MAN eBus е бил наблю-

АВТОБУСИ » MAN LION’S CITY E ОПРЕДЕЛИ СТАНДАРТИТЕ ЗА ПРОБЕГ...
даван от журналиста Саша Бьонке, член на международното жури Автобус на годината, и от експерти на официалния тестващ орган TÜV SÜD. Те
лично са запечатали куплунга за зареждане на
автобуса преди старта и са свалили печата след
края на теста.
„Нашата цел беше да покажем, че с нашия
Lion’s City E може да се измине много голям пробег в реални условия. И след като изминахме
общо 550 км, определено можем да кажем, че
го постигнахме“, допълва Руди Кухта. И добавя: „Освен че имаме електрически автобус, който е надежден, за нашите клиенти е много важен
въпросът за обхвата с едно зареждане. В крайна сметка в бъдеще едно електрическо превозно
средство трябва да може да поеме линии, които преди това са били обслужвани от автобуси с
двигател с вътрешно горене, и безпроблемно да
свърши цялостната работа. С обхват от 550 километра това е възможно без междинно зареждане
в 99 процента от случаите. Това означава, че клиентите могат да зареждат автобусите си в депото и не трябва да инвестират в допълнителна инфраструктура по маршрута – едно изключително
важно предимство.“
Дори обхват от „само“ 400 километра или 300
километра би покрил съответно 98 и 89 процента
от маршрутите, обслужвани от клиенти на MAN.
Това показва анализът на 1325 маршрута, извършен от експерти от MAN Transport Solutions, като
част от предлаганата консултантска услуга за
компании, които оперират с електрически автобуси в градския обществен транспорт. Още през
2018 г. подразделението MAN Transport Solutions
започна да предлага ноу-хау и услуги, за да уле-

Опитните водачи от MAN ProfiDrive
осигуриха успеха при теста

сни клиентите на марката при преминаване към
електрическа мобилност.

Тест при благоприятни условия
Екипът на MAN eBus Efficiency Run е отделил
специално внимание на това тестването на електрическия автобус да стане при възможно найреалистични условия. MAN Lion’s City E се е движил през цялото време по действителен маршрут, спирал е на всяка автобусна спирка, отварял
е вратите за пътници и ги е затварял. Тежести в
салона са симулирали натоварване с пътници.
„Движехме се частично натоварени, при пролетни температури по относително равен градски
и крайградски маршрут. Разбира се, това бяха
благоприятни условия“, казва Хайнц Кийс, ръко-

Преди изпитанието
куплунгът за зареждане на
батериите бе запечатан от
експертите на TÜV SÜD
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Експертите от MAN Transport
Solutions анализираха
представянето на автобуса

водител на маркетинга на автобуси в MAN Truck &
Bus. Той добавя: „Независимо от това, пробег от
550 километра е повече от убедителен резултат
и отразява положителния опит на много от нашите клиенти, които вече използват или са тествали
MAN Lion’s City E.“
12-метровият електрически автобус впечатли
например при пробната си експлоатация в Бадахос, Испания, през миналата година. При предизвикателните температури от над 35 градуса
Lion’s City E изпълни пълна 16-часова смяна и покри целия маршрут на местния обществен транспорт с общо изминато разстояние от 284 километра. „В края на деня автобусът все още имаше
приличен заряд. Това показва, че нашият електрически автобус може да се използва дори по
маршрути, където експлоатацията на електрически превозни средства в миналото е била немислима“, казва Мануел Фрайле, ръководител продажби на автобуси в MAN Truck & Bus Iberia.

Интелигентна технология на
батериите за дълъг пробег

Мониторингът по време на
теста доказва рекорда
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Успехът при теста отчасти се дължи на усъвършенстваната технология на акумулаторните
клетки, разработена от Volkswagen Group, която
MAN използва за електрическия автобус. Сложното управление на температурния режим на батерията осигурява високо ниво на заряд, независимо от годишното време. В резултат на това
производителят гарантира, че при Lion’s City E
пробегът с едно зареждане е до 270 км за целия
експлоатационен живот на батериите. „Впечатляващата ефективност на електрическия автобус на MAN показа, че при оптимални ежедневни условия обхватът може да бъде далеч над 270
километра“, подчертава Хайнц Кийс.

Наред с иновативните технологии ефективното шофиране също играе важна роля по отношение на пробега. Именно затова зад волана при
теста в Мюнхен бяха опитните пилоти от MAN
ProfiDrive. „Важно е да не се подценява влиянието на водача. Ето защо ние предлагаме специално обучение за икономично шофиране за водачи на нашия електрически автобус“, казва Кийс.
Обучението на водачите е основен елемент
на цялостната концепция за електрическа мобилност. В MAN Truck & Bus твърдо вярват, че бъдещето на градската мобилност е електрическо. Поради тази причина компанията се е ангажирала с производството на изцяло с електрически превозни средства и свързаните с тях услуги. Операторите и клиентите на марката могат
да се възползват от комплекс интегрирани консултации за електрическа мобилност и перспективни решения изобщо за бъдещата мобилност.
Услугите и решенията са фокусирани върху въпроси като инфраструктура за таксуване, устойчивост и цифровизация. Експертите от MAN
Transport Solutions анализират конкретни профили на маршрутите и изчисляват какъв ефект върху пробега имат топографията, броят на спирките или местните климатични условия...
С иновативните си електрически автобуси,
подходящи за ежедневна употреба и свързаните
услуги, MAN иска да осигури възможно най-добрата подкрепа за сектора на автомобилите за
работа. Секторът, изключително важен за декарбонизация на транспорта и за постигане на неутралност на мобилността по отношение на парниковите газове. Пътят напред се очертава от законовите изисквания за намаляване на CO2. Европейският съюз вече прие „Директивата за чистите превозни средства“ и градовете трябва да
създадат рамка за мобилност без емисии, като
целта е да се премине от „ниски емисии“ към „нулеви емисии“.
„Все повече компании от обществения транспорт са разбрали това и когато купуват нови превозни средства, обмислят това да са само градски автобуси, захранвани от батерии. Или определят ясни целеви дати за преоборудване на целия си автопарк с автобуси без емисии“, казва
Руди Кухта.

Тенденция към електрическа
мобилност в градския
транспорт
Тенденцията към електрическа мобилност
е особено очевидна в градските райони. През
2020 г. общият европейски пазар на електрически автобуси е бил над 2000 превозни средства
и тенденцията е към нарастване. В MAN Truck &
Bus очакват, че до 2025 г. половината от всички
нови градски автобуси на MAN ще работят с алтернативни задвижващи технологии. „Това е първоначален, активен и ценен принос за постигане
на нашите климатични цели съгласно Парижкото споразумение“, коментира Руди Кухта. За да
отговори на нарастващото търсене на Lion’s City
E, MAN продължава да увеличава производството си. През следващите години компанията ще
може да произвежда до 2500 превозни средства
в завода си в Полша. Ако търсенето продължи да
нараства след 2026 г., производственият капацитет може да се увеличи допълнително.
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Плевен очаква 14 електрически
автобуса Yutong
14 нови градски
електрически
автобуса Yutong ще
бъдат доставени на
община Плевен до
края на годината.
Договорът за
автобусите, които
ще обслужват
линиите на
обществения
транспорт в града,
бе подписан на 12
май 2021 г.

Д

оговорът за доставка на електрическите
автобуси бе подписан от инж. Ангел Несторов, управител на Тролейбусен транспорт ЕООД, и Андон Димитров – изпълнителен
директор на избрания изпълнител на обществената поръчка – Българска автомобилна индустрия (БАИ) ЕАД – София. Стойността на цялата
поръчка е 13 417 322,40 лв. с ДДС. С осъществяването на този проект Плевен ще стане първият
български град със 100% електрифициран градски транспорт.
Доставката на електрическите автобуси
Yutong и зарядните станции към тях се осъществява в рамките на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен транспорт в Плевен“, процедура Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух – BG16M1OP002-5.004, по Оперативна програма Околна среда 2014–2020.
На подписването на договора присъстваха
още кметът на община Плевен Георг Спартански, неговият заместник Стефан Милев и Тодор
Стойков – търговски директор на БАИ ЕАД. Българска Автомобилна Индустрия трябва да достави новите автобуси в срок до 12 декември 2021 г.
Автобусите са 12-метрови, нископодови, с
корпус от двойно галванизирана, високоякостна стомана, за по-голяма сигурност на пътниците и водача. Снабдени са със система за
видеонаблюдение, информационна система,
както и със система за наблюдение и диагностика в реално време.
Напълно климатизираните автобуси разполагат с 32 седящи места и обособена зона за майки

с колички и трудноподвижни хора. Достъпът до
тях е улеснен благодарение на механичната рампа и системата за накланяне.
Пробегът на един електрически автобус
Yutong при напълно заредена батерия е до 400
км, а времето за зареждане до 100% е под 4 часа.
Над 67 т са вредните емисии въглероден диоксид, които ще бъдат спестени от едно превозно
средство на годишна база.
Гаранцията на автобусите е 60 месеца, а на
батериите им – 96 месеца. Високоспециализиран екип от БАИ и Yutong Bus ще гарантира надеждна експлоатация и навременно и компетентно сервизно обслужване на автобусите.
БАИ ЕАД е официален представител на един
от лидерите в производството на градски, туристически и специализирани автобуси – китайския гигант Zhengzhou Yutong Bus CO. Автобуси Yutong оперират в над 120 държави по света.
Yutong Bus е и едноличен лидер в производството на електробуси в световен мащаб. Електробуси с марката Yutong са доставяни в Англия, Испания, Франция, Швеция, Дания, Исландия, Полша
и други европейски държави.
БАИ ЕАД е компанията, която достави първия
електрически автобус в България преди 4 години. Благодарение на отличното му представяне,
ниските експлоатационни разходи и ниския разход на електроенергия БАИ се наложи като основен партньор, предлагащ по-екологични и икономични транспортни решения. За последните
5 години компанията е доставила над 160 автобуса Yutong, задвижвани на природен газ, дизел
или ток.

Инж. Ангел Несторов
(вляво), управител на
Тролейбусен транспорт
ЕООД, и Андон Димитров
– изпълнителен директор
Българска автомобилна
индустрия ЕАД
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Pleven Expects 14
Yutong Electric Buses
14 new Yutong city electric
buses will be delivered to Pleven municipality by the end of
the year. The contract for the
buses that will serve the public
transport lines in the city was
signed on May 12, 2021.
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Австрия тества Solaris
Urbino 12 hydrogen
В средата на
май водородният
градски автобус
Solaris Urbino тръгна
по живописните
улици на градовете
в австрийската
провинция
Каринтия. Полският
производител
Solaris Bus and
Coach представи
иновативното
превозното
средство, работещо
на водород във
Филах – център
на провинцията,
с което се даде
началото и на
пробната му
експлоатация там
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Е

дин от най-новите и иновативни модели на
Solaris бе представен пред регионалните
властите и местните транспортни оператори, които по време на тестовата експлоатация могат да научат повече за технологията, по
която работи превозното средство. Представянето стана по време на конференция, проведена във Филах. В нея участваха представители от
провинция Каринтия и на транспортния оператор ÖBB Postbus, които представиха плановете
си за закупуване на водородни градски автобуси. Ултрамодерен и напълно беземисионен автобус Solaris Urbino 12 hydrogen предизвика голям интерес сред местните превозвачи.
Събитието във Филах бе съорганизирано от
местното представителство на производителя –
Solaris Austria. То отбеляза символичното стартиране на цикъл от тестове на модела, изпълнявани
от австрийски транспортни оператори. Тестовете
на водородния Urbino продължиха до края на май.
По време на конференцията автобусът бе
представен подробно с поредица от презентации на експерти, които наблегнаха на предимствата на водорода като чист източник на енергия. В рамките на събитието бяха направени и

поредица тестови пътувания, които позволиха на
участниците да оценят експлоатационните параметри на автобуса и неговия потенциал при редовна употреба.
„Автобусите с нулеви емисии са бъдещето
на обществения транспорт и в това няма съмнение. Като един от най-големите производители на градски транспортни средства в Европа
ние се чувстваме отговорни за определянето на
тенденциите, чийто основен критерий е грижата за околната среда и за комфорта на жителите
на градовете. Ние сме доволни от това, че расте
броят на страните, които гледат към водородната технология – едно превъзходно зелено решение, което допълва предложенията за електромобилност на нашата компанията“, заяви Хавиер
Калеха, главен изпълнителен директор на Solaris
Bus & Coach.
„Радвам се, че можем още веднъж да представим нашия автобус на водород в Австрия.
Това ще послужи като пряко доказателство на
предимствата на тази технология. Тя дава големи оперативни възможности и се надявам, че
тестовете в Каринтия ще направят нашите модели, работещи с водород, още по-привлекателни
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за нашите клиенти и че те ще ги насърчават да
допълнят, предлаганите от тях услуги с този тип
на превозно средство“, допълни Анна Мейер, генерален директор на Solaris Austria.
Представителите на местните транспортни
оператори, присъстващи на конференцията, изложиха плановете си, свързани с развитието на
флотите си през следващите няколко години. „По
пътя към бъдещето – благоприятно за климата и
без емисии, ще ни трябват както промяна в нашите навици за мобилност, така и нови задвижващи технологии. Ето защо това е основна грижа за Postbus като най-голямата автобусна компания в Австрия, която изпробва алтернативни
задвижващи технологии като водород, а също и
електричество. Нещо повече, вече имаме няколко електрически автобуса, които експлоатираме.
Подкрепяме това, че Solaris енергично се стреми
към алтернативни задвижващи технологии, и се
надяваме, че автобусният сектор скоро ще последва примера. В Postbus сме готови за пускането на многобройни автобуси без емисии по австрийските улици“, заяви Силвия Каупа-Гьотцл,
управляващ директор на ÖBB Postbus.
Вторият ден от събитието беше фокусиран
върху планираната покупка на водородни превозни средства в Австрия. Представители на регионалните власти в Каринтия разкриха подробности за проекта „H2 Каринтия“. Основната цел
на този проект е да се създаде моделен водо-

роден регион, използващ енергия от водород в
обществения транспорт и индустрията. Програмата предвижда и изграждането на водородни станция за зареждане. Писмото за намерение по въпроса вече е подписано от най-големите австрийски превозвачи, общинските власти и
доставчици на енергия.
„Бъдещето на мобилността ще се формира
по-скоро от комбинация от типове задвижвания.
Зеленият водород е важен градивен елемент
за Каринтия, за да декарбонизираме индустрията и мобилността и да намалим емисиите. Ето
защо работим по водородна стратегия, с която
да превърнем Каринтия в пионер във водородните технологии. Специално в сегмента на мобилността – в тежкотоварния трафик и при по-дългите маршрути, водородното задвижване засенчва чисто електрическите превозни средства, тъй
като осигурява значително по-голям обхват и е
енергийно по-ефективно от изкопаемите горива. Следователно водородното задвижване показва огромен потенциал в Каринтия за оформяне на неутрален към климата автобусен транспорт и за постигане на климатичните цели. Уверен съм, че това водородно превозно средство
ще докаже своята цена при непрекъсната ежедневна употреба. Ако всичко върви по план, през
2022 г. в Каринтия ще бъде създадена станция за
зареждане с водород, така че първите автобуси
ще могат да започнат да работят редовно“, за-

На снимката (от ляво
на дясно): Анна Мейер
(генерален директор на
Solaris Austria),
Мартин Грубер (член на
Съвета на провинция
Каринтия),
Силвия Каупа-Гьотцл
(главен изпълнителен
директор на ÖBB Postbus)
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Салонът на иновативния водороден автобус е просторен и светъл

Съвременно и ергономично е мястото на водача
С едно зареждане автобусът изминава над 350 км

юни 2021

яви Себастиан Шушниг, регионален министър на икономиката и мобилността.
Solaris е водещ европейски доставчик на решения за
градски транспорт без емисии.
След стартирането му през
2019 г. водородният Urbino 12
допълни предложенията на
производителя за електромобилност, която включва и вече
добре познатите електрически
автобуси и тролейбуси.
12-метровият автобус е с
допустима максимална маса
от 19,2 т. Може да превозва 89
пътници, като салонът се оборудва с до 37 седящи места.
Силовата линия включва батерия Solaris High Power, водородни горивни клетки с мощност 70 кВт, електродвигатели, интегрирани в задния мост,
който е задвижващ. Резервоарите за водород са на покрива. Климатичната система е с
термопомпа.
Водородната горивна клетка FCmove-HD е от ново поколение. Ефективността си e до
57%, а експлоатационният живот – над 30 000 часа. Издържа
до температури минус 40 градуса и осигурява студен старт
от минус 25 градуса без нужда
от подгряване и външна енергия. Работната ѝ температура е
от 60 до 80 градуса.
Водородните резервоари
са от Тип 4, цилиндрични – 5 на
брой. Общата им вместимост е
1560 л. Събират 37,5 кг водород, от който използваеми са
34,2 кг. Работното налягане в
резервоарите при 15 градуса
температура на околната среда е 350 бара. Изработени са
от композитен материал и са с
20% намалено тегло. Устойчиви
са на влага и експлозия.
Сигурността на водородната
система е гарантирана от 4 сензора за течове на водород, както и от електромагнитни клапани и температурни сензори
на всеки резервоар. С едно зареждане автобусът изминава
над 350 км.
Популярността на Solaris
Urbino 12 hydrogen в Европа
расте. Досега производителят е
получил над 114 поръчки за закупуване на модела или за тестови операции с него. Водородните автобуси на полския
производител се движат в повече от 10 европейски града. Наймного са поръчките от Германия
и Австрия – по 40, и Холандия –
25.
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Велико Търново получи три
нови електрически автобуса
Трите автобуса
произведени от Jiangsu
Alfa Bus и вече са в
старата столица

В края на 2020 г. за нуждите на
градския транспорт в Казанлък бяха
регистрирани 7 градски електрически
автобуса от същата марка

Три нови електрически градски автобуса закупи общината във Велико Търново. Те са
произведени от китайската компания Jiangsu Alfa Bus и вече са в старата столица

Е

лектрическите автобуси вече с в депото и
трябва да започнат работа през идващото
лято. Jiangsu Alfa Bus спечели обществената поръчка за доставка на трите модерни електробуса чрез българския си партньор Екселор
холдинг груп. Доставката се е забавила близо
половин година заради пандемията.
Новите превозни средства ще обслужват създадената специално за тях линия Т-100 – Туристическа. Маршрутът й тръгва от старата част на
града – от новостроящ се буферен паркинг под
Балдуиновата кула и стига до платен паркинг в
района на бившето сержантско училище. Идеята е туристите, посещаващи града с лични автомобили и автобуси, да не задръстват улиците, а
срещу талон за паркинга да използват електрическите автобуси.
Jiangsu Alfa Bus е сред първите производители на електрически превозни средства в Китай.
Компанията произвежда първия си електриче-

ски автобус през 2012 г. За доставените във Велико Търново автобуси производителят обещава пробег с едно зареждане от 250 км. Автобусите са 60-местни. Цената на трите електробуса е
общо около 1,9 млн. лв., а доставката е за общинската фирма Организация на движението, паркинги и гаражи. Средствата за тях са осигурени
по проект за интегриран градски транспорт. Около 100 хил. лв. ще струва изграждането на три зарядни станции за новите автобуси, още 99 хил.
лв. отиват за оборудване и прилежаща инфраструктура. Договори за това са подписани вече с
Екселор холдинг груп и Реа смарт груп.
Това е втора доставка на Jiangsu Alfa Bus в
България. В края на 2020 г. за нуждите на градския транспорт в Казанлък бяха регистрирани 7
градски електрически автобуса от тази марка.
Пет от тях са от осемметровия модел ЕCITY L 08
B, а останалите два са от модела ЕCITY L 10 B,
който ес дължина 10,5 м.

ABSTRACT IN ENGLISH

Veliko Tarnovo Received
3 New Electric Buses
The municipality of Veliko Tarnovo bought three new electric
city buses. They are manufactured by the Chinese company
Jiangsu Alfa Bus, and are already in Bulgaria’s old capital.
Electric buses should start operating in the summer.
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Булавто България с удвоени
продажби на употребявани

Темата за употребяваните товарни автомобили IVECO сме разглеждали не един път, но
медицинската криза, породена от Covid-19, дотолкова промени цялостното ни съществуване,
че нямаше как да не засегне и пазара на употребявани автомобили за работа. Този път тема на
разговора ни с Анатолий Гетов, мениджър употребявани автомобили в Булавто България, е не
конкретен модел, а ситуацията на пазара на употребявани автомобили за работа

У

потребявани товарни автомобили IVECO се
предлагат в Европа по бранда OK TRUCKS,
компания за продажба и маркетинг на обратно изкупени автомобили със сертификат от
Iveco. От началото на 2018 година Булавто България е оторизиран център в България за продажба на употребявани превозни средства, сертифицирани от Iveco.
„От средата на 2020 година, когато започна да
става ясно, че пандемията не е проблем, който
ще се реши за няколко месеца, неяснотата на ситуацията накара мнозина да се пре/ориентират
към инвестиции в употребявана, а не в нова техника. Така те сменят машините или разширяват
парковете си с по-малко средства.
Отделно от това заводите за автомобили бяха
принудени да намалят производството си, за да
опазят здравето на персонала си, а и поради неизбежните нарушения в снабдяването им от поддоставчици. Ефектът се вижда ясно от срокове-
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те за изпълнение на поръчка за нов автомобил. В
същото време налични употребявани автомобили могат да се вземат почти веднага, без чакане
и да започнат веднага работа.
Друга причина за увеличения брой продажби в Булавто България е, че употребяваните автомобили, които предлагаме, са регистрирани
първоначално през 2016 или 2017 година, когато
компанията IVECO, както и други марки, постигна големи продажби по системата с обратно изкупуване (Buyback). След изтичане на 3-годишния срок, през 2019 или 2020 година в цяла Европа към IVECO обратно са върнати големи количества камиони, особено в сравнение с наличностите на нови автомобили в момента.
За да капитализира натрупаните активи, OK
TRUCKS провежда политика на предлагане на
тези употребявани автомобили на регулирани,
доста атрактивни цени. Това е една от причините на Булавто България да се доверяват все по-

ВТОРА УПОТРЕБА » БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ С УДВОЕНИ ПРОДАЖБИ НА УПОТРЕБЯВАНИ
вече клиенти, използвали преди това други марки. Не са рядкост и стари клиенти на Iveco, които, купувайки отново след няколко години камион от марката, установяват, че качеството му не
отстъпва на качеството при другите марки, ако
не е и по-добро.“
Тези фактори, които действат още от средата на 2020 година, са в основата на увеличените продажби, осъществени от Булавто България.
Ръстът за 2020 година е над 100%. И към момента
продажбите на употребявани се увеличават всеки месец. Изхождайки от резултатите за първите четири месеца, дружеството очаква да завърши 2021 година с 50 на сто увеличение спрямо
2020-а.
Специално при влекачите OK Trucks „хваща
вълната“ – от една страна, за нови машини се
чака много, а от друга, разполага с голяма наличност от употребявани, които предлага на атрактивни цени на клиентите си, а и са с двигатели Евро-6. Така едновременно печелят клиенти и
реализират складовите си наличности от камиони, за които се разчита при повторната им продажба (след връщането от първия собственик)
да донесат на производителя крайната печалба,
заложена в схемата Buyback.
„Имаме добри продажби на флагмана XP, който е с обратна рециркулация на отработените газове за повторно изгаряне – това са топ употребяваните камиони, които продаваме. В началото на 2020-а, когато започна по-сериозният ръст
на търсене на употребявани камиони, хората се
интересуваха предимно от автомобили в долния
ценови диапазон. Тази година забелязвам, че
доста клиенти обръщат внимание на автомобили с по-малък пробег, които са и на по-малка възраст, и имат фабрична гаранция – фактор, които им дава спокойствие да работят като с нов автомобил.
Това е така – обяснява Анатолий, – защото
в момента можем да предложим на всеки един
влекач, който продаваме, контракт с фабрична гаранция Drive Line или Extra Drive Line – опции, които дават по-голяма сигурност на клиента. Гаранцията може да бъде за 1, 2 или 3 години. Сумата, която клиентът предплаща за нея, се
изчислява на база на пробега на автомобила до
момента, до изминаването на определен пробег
за договаряния срок. За влекачите има опция и
за плащане по месеци, но тъй като сумата е поносима, повечето клиенти предпочитат да я платят наведнъж или пък да бъде включена в стойността на лизинговата вноска.“
Условие за получаване на такава гаранция
е автомобилът да се обслужва в сервизите на
IVECO – т.е. да бъде продължено това, което се
е случвало през първите 3 години от живота на
новия камион.
Гаранция Drive Line се предлага и във вариант, включващ и системата за третиране на отработените газове, но без катализатора. Допълнителните предимства, които Extra Drive Line осигурява на клиента, са ANS и теглене. Първото е
ползване на сервиз 24/7 за известяване при възникнал проблем, а тегленето е особено ценно за
влекачите, работещи в Европа, предвид цените
за тази услуга.
Машините, които идват от OK Trucks, са в две
основни направления:
)) Влекачи и камиони – от обратното изкупуване;
)) Автомобили Daily, които постъпват от приклю-

чил оперативен лизинг на компании за отдаване на автомобили под наем, както и от по-големи общински или държавни автопаркове (автомобили, купени също с договори за обратно
изкупуване след втората или третата година).
Това осигурява основния ресурс от Daily до 3,5
тона. Разнообразието не е голямо, тъй като поръчките за нови са еднотипни в годините. Преобладават вановете с обем на товарното пространство от 12 куб. м и 16 куб. м, както и някои
шаси-кабини с фургон, с фургон с падащ борд
или самосвална надстройка.
„Това са възможностите ни да предлагаме
употребявани автомобили за работа и те изцяло покриват потребностите на българския пазар.
Развихме много добре продажбите на употребявани Stralis, както и на Daily, така че постигнахме идентичен ръст и при двете моделни линии“,
удовлетворен е Анатолий Гетов.

Повечето клиенти харесват
Stralis с Cursor 13, но но
най-продаван е
балансираният
Cursor 11 с 480 к.с.

Най-търсени и най-продавани
Като цяло клиентите на влекачи Stralis харесват най-големия двигател – Cursor 13. Макар и
по-скъп от по-малките си събратя, флагманът
при агрегатите за транспортни приложения е с
репутацията на много здрав и надежден мотор.
Най-бързо се изчерпват количествата употребявани автомобили тъкмо с този двигател, но найпродаван е Cursor 11 с мощност 480 к.с. Този балансиран двигател за всякакви мисии, при който съотношението „цена/показатели“ е оптимално, очевидно е най-поръчван от клиентите, които сключват договори за нови влекачи с условие
за обратно изкупуване. А във „фабриката за употребявани“ важи едно правило: предлагането на
употребявани е предопределено от пропорциите при поръчването на нови камиони.
Булавто България предлага само автомобили
с двигатели Евро-6. Камионите от първата година са от модела 2013, Step 2, а тези от 2017-а са
Step 3 – следващото им развитие: освен някои
визуални промени, те са и с Traxon – новото поколение автоматизирана предавателна кутия, и с
олекотения заден мост.
Всички влекачи са оборудвани с ретардер, с
най-големите резервоари (1150 – 1200 л). Найчесто са стандартни влекачи, напоследък се увеличава интересът и към такива за високообемните/мегаполуремаркета.
Кабините отговарят на изискванията на вторите собственици, тъй като влекачите и първонаюни 2021
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чално са поръчвани пак за международен
транспорт: голямата S кабина с две легла,
хладилник и всичко останало необходимо.
Продажбите на употребявани Stralis
CNG/LNG са все още епизодични поради
липса на върнати влекачи в Европа с мощност от 460 к.с., който са предпочитани на
българския пазар.
Daily е вторият основен стълб на марката. При търсенето на употребявани Daily
клиентите, независимо от различните им
изисквания, изхождат от два фактора: двигател и надстройка. Тенденцията новите
автомобили в Европа да бъдат с двигатели с по-малък работен обем (down sizing)
е причина при новите Daily, които впоследствие постъпват на вторичния пазар, да
преобладават автомобилите с по-малкия
2,3-литров двигател. Търсеният у нас и подобър за вторите собственици 3-литров
агрегат (F1C) се среща все по-рядко и клиентите на употребявани се ориентират към
2,3-литровия, независимо от предпочитанията си. Тази тенденция е трайна, подкре-

пяна и от икономически мерки в най-богатите европейски страни, така че връщане
към по-големите двигатели няма да има.
Около 90% от продадените употребявани Daily са с дизелови двигатели, останалите са със CNG. Неотдавна екологична
ферма, отглеждаща животни, специално е
поискала да купи хладилен автомобил Daily
на метан, с който да зарежда мандрата си.
Търсят се основно няколко модела, изцяло от товарната гама и от категорията до
3,5 тона, защото се управляват с категория
В и без тахограф. Сдвоените гуми са предпочитани пред моделите с единични, заради възможността автомобилът да бъде
претоварван повече.
Важно: употребяваните 3,5-тонни машини с двойни гуми (35С15), идващи от Западна Европа, са стандартни, а не усилени версии, каквато е 50C Z! В Европа не поръчват варианта 50C Z с петтонно шаси, но
хомологиран за 3,5 тона, който е с усилени задни мостове, двойни пакети ресори и
спокойно понася претоварване.
EuroCargo: макар и с много по-малки
обеми, отколкото при влекачите, раздвижване има и при употребяваните товарните автомобили от средния клас – високообемни шаси-кабини, по-рядко автомобили за контейнери и комунална техника. За
голяма търговска верига, предлагаща техника за бита, през тази година са доставени 3 броя 12-тонни употребявани шасита,
на които в Булавто България са монтирани
нови надстройки – двустранна щора с падащ борд.
Като основен партньор на OK Trucks за
нашата страна Булавто България има възможност да следи през специална програма цялата наличност в Европа и по този начин да изпълнява условия на клиентите,
напр. за хладилни и др. надстройки.
60% от продажбите на употребявани автомобили са влекачи. Останалото е Daily,
част от които са на по-малко от 2 години и
още с фабричната гаранция.

Състояние на
автомобилите
При връщане от първия клиент независим оценител преглежда влекачите, преди да бъдат разпределени в центровете в
Европа. Машините, изтеглени за продажба
в България, се преглеждат повторно в Булавто и се доставят на клиента в състояние,
съответстващо на изискванията за движение по международната пътна мрежа, обслужени, когато се налага, задължително
със сменени масла, филтри и акумулатори.

Финансиране на покупките
Iveco не предлага собствен лизинг, но
има договорени оптимални условия с някои от водещите финансови институции
в България. С ОТП Лизинг са договорени
специални условия за сделки с употребявани Daily – лихва от 1% за финансиране.
Най-добри финансови условия са договорени и за Stralis за клиенти със стабилно
финансово състояние през годините.

Затруднения с доставките
на употребявани Daily
Пандемията е причина за една тревожна
тенденция, която затруднява доставката на
употребявани Daily в България. Договорите за обратно изкупуване на големите компании в Европа включват клаузи, които позволяват на клиента да задържи автомобила за период, по-дълъг от две години. Тези
компании използват това, за да се ориентират в икономическата обстановка и изчакват да видят какво ще се случи. Това поражда дефицит на употребявани Daily в Европа. Още през април у нас търсенето надвишава предлагането. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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БОРСА

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

юни 2021

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И СЕРВИЗ
ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ
MITSUBISHI FUSO ОТ ГАМАТА CANTER

90

РАЗНИ

Индекс на рекламодателите
åÖëÖóçé àáÑÄçàÖ áÄ ëèÖñàÄãàáàêÄçà ÄÇíéåéÅàãà

Издание на БТП –
Българска Транспортна
Преса ЕООД

ISSN 1311–8315
Адрес на редакцията:
1680 София, ул. Пирин 73, ет. 4
088 666-06-09
e-mail: kamioni@btp.bg
Интернет: www.kamioni.bg
Адрес за кореспонденция:
1463 София пк 5
Издатели:
Снежина Баджева – 02/958 00 33
Емануел Икономов – 02/958 00 38

Списание КАМИОНИ
АГРИ - М

стр. 45

Kassbohrer

Ауто Стар Моторс

стр. 88

МВБ Трак енд Бъс България

Бриджстоун България

стр. 65

Булавто България

стр. 9

Волво Груп България/
Волво Тръкс България

стр. 15

Главен редактор:
инж. Лъчезар Апостолов – 02/958 00 39
Зам.-главен редактор:
инж. Радослав Гешов – 02/958 00 35
Редактори:
Мартин Славчев – 02/808 18 49
Калоян Атанасов – 02/808 18 59

Волво Груп България/

ДАК-22

стр. 67

Директор маркетинг и реклама:
Нели Балабанова – 02/958 00 34
Реклама – 02/958 00 30
Борислав Бурлак, Илияна Балабанова,
Стефан Миланов, Асен Христов,
Анастасия Гинева

Далко Моторс

стр. 49

ДанюбТрак България

стр. 21

Мениджър графичен дизайн:
Любомир Баджев – 02/958 00 36
Предпечат: Любомир Баджев
Корица: Николай Райков
Абонамент:
088 82-81-414
Разпространение:
Иван Калев – 087 87-47-691
Печат: РОПРИНТ ЕAД

Рено Тръкс България

стр. 47
стр. 7

Силвър Стар Моторс IV корица, стр. 3
Скания България

стр. 23

СтеМар Логистикс

стр. 6

СФК - ТРАК

стр. 4

стр. 5, стр. 13

Дом на камиона

III корица

DKV Euro Service

стр. 38, стр. 39

Schmitz Cargobull

стр. 29

Тахо Венци

стр.88

Турботракс България

II корица

Truck Expo 2021

стр. 31

УТА България Сървисиз

стр. 35

Фротком България

стр. 4

Емвеко

стр. 53

ИПО

стр. 79

Шварцмюлер България

стр. 88

Кроне България

стр. 37

Шел България

стр. 33

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

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

юни 2021

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

