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Лятото започна
интересно
Л

ятото настъпва, навън градусите се
покачват и май всичко започва да си
идва на мястото. Индикации, че за
завръщане към нормалността през последния месец има и от света на автомобилите
за работа, където става интересно. Някои
от най-големите производители изненадаха със световни премиери, на които, както
обикновено, ви правим свидетели в юлския
брой на любимото ви списание, който вече
е при вас. По време на тези представяния
имаше какво да се види, а понятия като иновации от следващо ниво, свързаност и интелигентност май вече стават ежедневие при
новите модели камиони, ванове и автобуси.
Наистина в тон с обстановката премиерите
засега бяха онлайн. Но ги има, както я има
и надеждата, че не е далеч времето, когато
ще започнат да се случват отново на живо.
В тази връзка доста интересни бяха събитията около камионите и вановете и в
България. Няколко нови модела от двата
сегмента бяха показани за пръв път пред
широката публика и това обещава на пазара на автомобили за работа да става все

по-интересно. А като става въпрос за пазара, преглед на статистиката за първата половина на 2021 година, дава повод за оптимизъм. Числата за регистрациите на нови
камиони до края на юни говорят, че пазарът се опитва да се върне на нивата от преди ковид кризата. Поне за сега може да се
прогнозира, че ако темповете се заразят
това ще се случи.
И така в новия брой на списание КАМИОНИ ще откриете интересни материали, за
всичко това – репортажи от премиери, тестове, представяния на различни новости…
Грабвайте и четете.
И разбира се – не забравяйте – всичко
интересно от света на автомобилите за работа, случило се през последния месец, ще
откриете не само в печатното издание на
вашето списание, но и в онлайн варианта
му. След абонамент той е достъпен по всяко време и навсякъде на адрес: https://www.
transport-press.bg/, както и с приложението Bulgarian Transport Press, което можете
да свалите безплатно от App Store и Google
Play. K

Лъчезар АПОСТОЛОВ

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

Frotcom България с иновативни услуги за транспортния бранш
Сред най-иновативните услуги на
Frotcom България, които бяха представени на посетителите на изложението Truck
Expo в Пловдив, е тази за проследяване в
реално време. Тя е изключително полезна за всички собственици на автопаркове,
които трябва да знаят къде се намира автомобилът във всеки един момент. Също
така благодарение на услугата, която в
момента е в процес на разработка, шофьорът може да бъде навигиран по зададения маршрут.
Друга новост на компанията, на която
можеше да бъде направена и демонстрация на живо, е системата за видеомониторинг. Системата представлява няколко камери, които се монтират на автомобила.
Едната е обърната напред и записва какво се случва по време на движение. Две
от камерите се монтират на огледалата за
задно виждане и контролират за безопасността на ремаркето. Четвъртата се поставя в кабината и следи поведението шофьора – дали се разсейва, говори по телефона, пуши и т.н. Камерата улавя тези сигнали и дава аларми, за да могат да се вземат превантивни мерки, преди да се стигне до евентуално произшествие.
По време на Truck Expo 2021 на практика бяха показани и някои от начини-

те за управление на разходите за гориво. Възможностите, които Frotcom България предлага за тази цел, са различен набор от капачки, защити или сонди. Те се
монтират на резервоара на автомобила и
по този начин може да бъде контролиран
достъпът до горивото.
Освен това с Frotcom България може да
заплатите пътните си такси за България и
Унгария. Това става с помощта на GPS устройство, което се монтира в автомобила.
Не се изисква заплащане на допълнителна такса. Единственото условие, по изискване на АПИ, е да има активирано двусекундно проследяване.

Автоматично свързване на влекач с
ремарке, автоматично изчисляване на
броя оси на автомобила и 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.
Компанията предлага и възможност
за дистанционно изтегляне на данните
от тахограф. Има изискване тези данни
да бъдат съхранявани и съответно да бъдат предоставяни при поискване от контролните органи. Благодарение на сътрудничеството между Frotcom България
и Continental файловете могат да бъдат
прехвърлени в клиентски акаунт и там да
бъдат съхранявани и анализирани при необходимост.
Всички тези иновативни услуги дават
на клиентите значително улеснение и поголяма сигурност да управляват автопарковете си и да минимизират разходите.

Новото поколение на ВМС е тук

След прекъсване от десетина години съвременната транспортна техника от турския производител ВМС
е на българския пазар. Представител на камионите с
тази марка за страната е фирма Би ЕМ Лизинг Трейд.
Новото поколение TUGRA включва влекачи 4x2 TGR
1846, пътна серия/шаси-кабини TGR 2032 4х2, TGR
2532 6х2, серия машини за строителството на базата на TGR 3540 6х4 и TGR 4340 8х4. Автомобилите са
с конвенционално задвижване от 6-цилиндрови редови дизелови двигатели Euro-VI. В зависимост от типа
и предназначението на моделите те са Cummins, с работен обем 6,7 литра или 8,9 литра, или FPT Cursor 11
с 460 к.с. – за влекачите. Наскоро Би ЕМ Лизинг Трейд
представи пред българската публика самосвал 8х4
със задно разтоварване на база TGR 4340, с 24-кубиков кош от стомана HARDOX. Двигателят Cummins
L9E6D е с мощност 400 к.с. Машината, създадена за
работа в тежки условия, е стандартно оборудвана с
двудисков съединител. Окачването е механично, на
листови ресори, със стабилизираща щанга на първия
и на третия мост. С механично окачване е и кабината,
в която тунелът е висок 190 мм. Двукръговата пневматична спирачна система активира барабанни/челюстни спирачки с ø400 мм и ширина 200 мм.
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Петко Кънев спечели Fuel Race’21 на Volvo Trucks България
Петко Кънев от фирма Бан Тир от Бургас
е шампион по ефективно шофиране в България. Той победи в състезанието по икономично шофиране Fuel race’21, организирано от Volvo Trucks България. Резултатите
бяха обявени в началото на юни, а първенецът спечели и VIP пътуване за двама до
Гьотеборг – родния град на Volvo Trucks.
Квалификационните кръгове на Fuel
Race‘21 стартираха на 10 май и преминаха през осем български града до 4 юни
– Благоевград (45 участника), София
(54), Плевен (42), Велико Търново (39),
Русе (32), Варна (37), Бургас (33) и Пловдив(47). В тях взеха участие 329 професионални шофьори. Квалификационните
кръгове излъчиха по 2 финалисти от град,

най-добрия на всеки от двата състезателни камиона. Те формираха групата от
15 финалисти (един не можа да се върне

Новият Piaggio Porter NP6 дебютира
пред широката публика в България
NP6 – новото поколение на мини камиона
Piaggio Porter имаше своята премиера пред широка публика у нас. Булавто
България представи новата марка в портфолиото си
на изложението в Пловдив
през първата половина на
юни. Посетителите можеха да разгледат три варианта на напълно обновения през март тази година италиански градски камион. Товароносимостта на моделите Porter NP6 е от 1440 кг до над 1600 кг – при двойни задни колела, като общото тегло е между 2120 и 2800 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. Затова и новото поколение на
Porter e оборудвано със съвременен 4-цилиндров двигател с работен обем 1,5 л, с искрово запалване, покриващ еконормите Euro-6D
Final. 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. При достигане на работна температура двигателят автоматично преминава на
газ. Многообразието от варианти при модела се определя от четири
междуосия (2,65, 3,00, 3,07 и 3,25 м), версии с единични или двойни гуми на задните колела, които са двигателни, няколко варианта на
габаритите и на товарната платформа, която е широка 1,68 м, дълга
2,20, 2,53, 2,80 или 3,08 м отстои само на 800 мм над пътя.

СТЕМАР
ЛОГИСТИКС
Официален представител на

тел.: 0889 21 77 69
и 0887 46 77 55
e-mail: autoclimaticbg@abv.bg
www.stemarlogistics.com
юли–август 2021

от курс), които се бориха на полуфинала,
за да определят четиримата най-добри.
На финала Петко Кънев, Стоян Йотов,
Боян Паскалев и Гурко Сандов караха по
маршрут с дължина 107 км, който включваше първокласен път, второстепенен и
магистрала, населени места с кръгови,
светофари, наклони, изкачвания и спускания, завои... и изобщо всичко, което е
част от ежедневието на професионалните шофьори. Водачите караха композиция, теглена от влекач от серията Volvo FH
460 I-Save Fuel Racer, решението на Volvo
Trucks за превози на дълги разстояния,
създадено с фокус върху разхода на гориво, но без компромис в динамиката и
управлението на камиона.

Започна серийно производство на Irizar ie truck
FCC Medio Ambiente и Irizar се договориха да започнат серийно производство на първите 10 градски електрически камиона Irizar ie truck. Началото на производството е отражение
на сътрудничеството през последните години между FCC Medio Ambiente и
Irizar. Irizar ie truck е градски камион със
100% електрическо задвижване, с нулеви емисии, отговарящ на различните нужди на пазара и позволяващ експлоатация в градовете и градските райони, нуждаещи се от драстично намаляване на шума, емисиите и замърсяването с C02. Камионът има 50%
по-малко потребление на енергия от конвенционално превозно средство.
Камионът е разработен изцяло от компаниите на Irizar Group. Всички
технологии – на електрическата силова линия, съхранението на енергия и
управляващата електроника са собствени. Това сега се съчетава с повече
от 100 години опит на FCC Medio Ambiente в комуналните услуги.

Професионални диагностични решения
и станции за климатични системи
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Scania за пети път с титлата Зелен камион
За пета поредна година Scania спечели титлата Зелен камион. Престижната тестова надпревара се организира от
две водещи немски списания и се утвърди като световен шампионат по ефективност при камионите за транспорт на дълги разстояния. „Изключителен успех“ и
„стойност за клиента“ – така определя постижението Стефан Дорски, старши вицепрезидент на компанията и ръководител
на Scania Trucks. „Да си победител в този
тест пет поредни години е подвиг, който
не би трябвало да е възможен, но ние го
постигнахме. Считам го като най-доброто
доказателство за това как технологията на
задвижването на Scania подкрепя нашите
клиенти в техните постоянни усилия да постигнат най-добрата цялостна оперативна икономика“, коментира той.
Тестът Зелен камион се организира
от немските специализирани списания
Trucker и Verkehrs-Rundschau, като конкуренцията през 2021 г. е не по-малко напрегната, отколкото през предишните години. В надпреварата участват композиции с общо тегло от 32 тона и мощност на

двигателя на
влекача до 430
к.с. Маршрутът
е предварително планиран. Той е северно от Мюнхен с дължина
360 км. През
тази година
Scania участва с влекач R
410, който постигна невероятен резултат по време на теста: среден
разход от 23,53 л на 100 км и най-висока средна скорост измежду участниците
– 80,60 км/ч. Постижението впечатлява и
заради предизвикателния хълмист терен
на трасето. Тестът се провежда при съблюдаване на стриктните правила на движение по обществени пътища. Маршрутът
е комбинация от магистрали и селски пътища. Факторите, които могат да повлияят на резултатите – като трафик и метеорологични условия, се компенсират с ко-

ефициент, получен чрез използването на
референтна композиция. Всички камиони
са с еднакви гуми – като марка, модел, износване и налягане.
Тестовете за пресата са изключително
важен фактор за Scania в процеса на разработване на камионите. Както и от огромно значение за потенциалните купувачи
на камиони, тъй като тестовете за пресата
и оценките на независимите журналисти,
всъщност са най-подходящата информация за потребителите, смятат в Scania.

Дискордиа вече с автопарк от 800 камиона
Водещата компании в транспорта и
логистиката в страната Дискордиа посрещна 800-я си камион. Въпреки предизвикателствата на
изминалата година
компанията продължава да расте, като до края на 2021 г. планира да достигне до внушителните 1000 камиона. Освен върху растежа си компанията е силно фокусирана и върху това да прави
отговорен бизнес. Тя следва дългосрочни политики на устойчивост и активно инвестира в най-новите системи и последно поколение тежкотоварни автомобили с по-ниски емисии. Забележителна инициатива в подкрепа на тази политика е ежегодната надпревара Discordia Fuel Efficiency Challenge, която тази пролет се проведе за пети пореден път. Това е най-мащабното състезание за икономично шофиране в страната. Чрез инициативата фирмата насочва вниманието на обществото и транспортния
бизнес към устойчивостта и опазването на околната среда, като
предизвиква шофьорите да приложат тези принципи в ежедневната си работа.
Състезанието тази година се проведе в две направления –
Ефективност и Гориво, като представянето на водачите бе проследявано дистанционно с интелигентната система за управление на автопарка – Transics. Всичките над 1000 шофьори на компанията се включиха в надпреварата, провела се в периода април – май, за да покажат максималния потенциал на камионите
с минимално изразходено гориво.
Общо 30 са отличените в Discordia Fuel Efficiency Challenge.
Топрезултатът в направление Ефективност, категория Пробег, е
28 043 изминати километри за двата месеца. В категория Прогрес в средния разход шофьорите показаха, че с добро управление на автомобила може да се постигне намаление на разхода от
7,6 л на 100 км, а 19,79 л е най-добрият среден разход на 100 км,
който беше регистриран в рамките на състезанието. Победителите ще получат специални награди от компанията, сред които
смартфон, телевизор и премиум радиостанция.
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60 нови влекача MercedesBenz Actros за Готмар

ABSTRACT IN ENGLISH

60 New Mercedes-Benz
Actros Tractors
for Gotmar
Plovdiv company Gotmar has
been specializing in the production and processing of thermoplastics and packaging for
almost 30 years. In 2021, the
company renewed its fleet with
60 Mercedes-Benz Actros tractors delivered by Silver Star,
general distributor of the brand
for Bulgaria.

Когато говорим за надеждност и многофункционалност
в транспорта, Mercedes-Benz Actros е сред еталоните.
Флагманът на камионите на немската марка е носител на
всички отличителни характеристики за сегмента на товарните
автомобили и е пионер в областта на технологичните
разработки в посока системи за задвижване и сигурност

Н

еслучайно компании от различни браншове се спират на него като основно превозно средство в тяхната дейност.

60 нови влекача
Един от примерите за това на българския пазар е пловдивската компания Готмар, която от
близо 30 години специализира в производството и преработването на термопластмаси и опаковки. През 2021 година фирмата обнови своя
автопарк с 60 влекача Mercedes-Benz Actros, доставени от Силвър Стар, генерален дистрибутор
на марката за България.
Конфигурацията на доставените влекачи залага на последното поколение системи за сигурност, сред които Active Break Assist 5, която може
юли–август 2021

да спре камиона напълно при засичане на пешеходци, велосипедисти или стационарни обекти
на пътя – например аварирали автомобили.
Шейсетте влекача са с максимална мощност
на двигателите от 510 конски сили, Big Space кабина с равен под и комфортни седалки с допълнителни регулировки.

И умно управление
на автопарка
И 60-те камиона са с вградена телематична
система FleetBoard за управление на автопарка,
оптимизация на разходите за гориво, превенция
на ремонти, лесно управление и контрол на работните времена и паузите за почивки на водачите. Анализът на ефективността позволява например да се оцени и оптимизира поведението на
шофиране и да се управлява продължителността
на курсовете. Системата предоставя подробна
информация за времето на шофиране и времето
за прекъсване на шофьора, докато картографирането във FleetBoard показва състоянието и позицията на превозните средства. Телематичната
система разполага и с FleetBoard Driver Card памет, която позволява изтегляне на информацията, предаване и съхраняване на всички съответни данни от разстояние. K
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Volvo за транспорт на яхти

Лятото дойде и всички мислим за море, а любителите и притежателите на яхти вероятно са от найнетърпеливите. Но... преди да бъдат пуснати на вода, яхтите трябва да бъдат превозени до нея.
Разказваме ви за една интересна доставка на влекач Volvo FH 6x2, 500 к.с., l-Save, със скоростна
кутия I-Shift с два съединителя на фирма Булстар, който се използва за транспорт на яхти

В

същност имаме още един повод да ви
представим този камион – той е и първият, доставен от новата серия камиони Volvo,
които бяха обявени точно преди началото на пандемията и които Волво Груп България представи
у нас през октомври 2020 г.

Как се транспортират яхти
ABSTRACT IN ENGLISH

Volvo for yacht transport
A story about an interesting
delivery from Volvo Group Bulgaria of a tractor Volvo FH 6x2,
500 hp, l-Save, with I-Shift
Dual Clutch gearbox, which is
used for transporting yachts. In
fact, this is the first delivered in
Bulgaria truck from the new series of Volvo trucks, which were
announced just before the start
of the pandemic and which Volvo Group Bulgaria presented in
Bulgaria in October 2020.

Фирма Булстар се занимава с всичко, свързано с яхти и лодки, и предлага пълна услуга на собствениците на плавателни съдове – продажба на
нови яхти, гаранционен и следгаранционен сервиз, поддръжка, зимен паркинг, пакетиране с фолио за зимата, както и собствена база с кран за
пускане и изваждане от водата.
Булстар транспортира както нови, така и употребявани яхти. Голямото предизвикателство на
този вид транспорт е планирането, като подготовката отнема между 2 и 5 седмици. Не съществуват общи европейски правила, а всяка държава прилага собствени закони за извънгабаритен
транспорт. Това се отнася за почти всичко както
за времето на деня или нощта, в което е позволено да се движи извънгабаритният товар, така и
за броя придружителни коли, полицейски ескорт
и много други. В някои държави подобни транс-
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порти може да се изпълняват само в светлата
част на деня, в други – само нощно време между
22 и 6 часа. „Дори понякога различните провинции са с различни времеви прозорци и всяко закъснение или неточност може да забави доставката със седмици, защото почти всяко действие
изисква предизвестие, ни обяснява Мирослав
Николов, собственик на Булстар, и продължава
с описание на предизвикателствата. „Издаването на разрешителните за превоз отнема 2–3 седмици. Ако сте подали неточен размер, разрешителното трябва да се направи наново и това отнема още 2–3 седмици. Заявките за ден и час на товарене се правят поне седмица по-рано и ако закъснееш, можеш да запазиш отново час за следващата седмица. В Германия от завода до магистралата се кара с полицейски ескорт плюс 2
или 3 придружителни коли. Полицейският ескорт
също се заявява 48 часа по-рано. По пътя в другите държави заявките за ескорт – полицейски
или друг, също се заявяват поне 48 часа предварително, така че преминаването от една държава в друга си е доста сложен процес. Но най-приятната част на този вид транспорти е успешната
доставка, където обикновено те очакват хора, изпълнени с много положителни емоции и мечти за
доброто им прекарване с тяхната яхта.“

ДОСТАВКИ » VOLVO ЗА ТРАНСПОРТ НА ЯХТИ

Яхтата е с размери 14 м дължина, 3,20 м ширина и 4,20 м
височина. Транспортирана е от Атина, най-южната част на
Европа, до най-северната част – Норвегия
Е, ясно е колко отговорен и предизвикателен е транспортът на яхти и че за него
определено е необходим надежден и представителен камион. Затова не е никак чудно, че Булстар избира влекач Volvo FH 6х2
от най-новото поколение и го оборудва на
практика с абсолютно всичко налично.

Влекач с всички
възможни екстри
Доставката е интересна не само защото
влекачът се използва за превоз на яхти, но
и защото влекачът е поръчан с всички възможни екстри и пакети.
Да започнем от силовия тракт – двигателят е 12,8-литров с турбокомпаунд (ISave) и е с мощност 500 к.с. и максимален
въртящ момент от 2810 Нм, предавателният механизъм е I-Shift с двоен съединител с 12 предавки, двигателната спирачка е
VEB+ (компресионна + клапа на изходящите газове). Бруто теглото на композицията е 60 тона. Окачването на задните мостове е въздушно – те са 2 – електро-хидравлично управляем среден мост с единични
гуми и заден мост без редукция в главините с товароносимост 13 тона. Резервоарите за гориво са 2 с общ обем 1420 л, а резервоарът за AdBlue е 100 л.
Помислено е много за удобството на водача. Кабината е спална висока Globetrotter
и е поръчан т.нар. шофьорски пакет плюс.
Той включва:
)) Люк на покрива с електрическо отваряне
)) Кожени подлакътници на седалките и кожен волан
)) Странични сенници на стъклата на вратите от двете страни
)) Климатроник с карбонов филтър, сензор
за слънце, сензор за мъгла, сензор за качеството на въздуха
)) Шкаф в долната централна част на таблото
)) Електрически, управляеми текстилни
щори на предното стъкло
)) Регулируем волан в дълбочина, височина и допълнителен наклон
)) 2 легла + FH пакет – долно легло с механично накланящ се матрак, сгъваeмо до

Яхтата Fjord 44 Coupe е с размери 13 м дължина, 4,30 м ширина
и 4,10 м височина. Това е ширината на почти два камиона един
до друг. Тя е поръчана от Булстар за България, но впоследствие
е продадена на клиент в Англия и доставена там

55` към задна стена – 2000x815/740/660
мм и регулиращо се по височина горно
легло 700x1900 mm, сгъващо се до 52ʹ
(в зависимост от кабината и горните багажни отделения)
)) Задни горни шкафове 154 литра (300 мм
височина)
)) Протектор на матрака, 35 мм черен текстил
)) Две поставки за бутилки, една в центъра на арматурното табло и една в чекмеджето
)) Допълнителни рафтове в предна горна
част на багажното отделение над таблото
)) Луксозен контролен панел (интериорни
светлини, печка/охладител, люк, врати,
аларма, аудио)
)) 33-литров хладилник, под леглото, с
фризер и разделители
)) Вътрешна бяла и червена (нощна) светлина с мека светлина при включване/изключване и реостат
)) Информационен пакет с навигация,
Dynafleet портал и с допълнителен 9ʺ
сензорен цветен дисплей
)) 12ʺ динамично инструментален панел
)) Високоговорители в табло, врати и отзад
Останалите пакети, които са включени
към този влекач, са:
)) Пакет за икономия на гориво – топографска информация, базирана на търговска
топографска карта с висока резолюция;
хидравлична кормилна помпа с промен-

лив дебит; въздушен компресор с двоен
цилиндър 760 cc/ 1100 л./мин
)) Пакет Видимост ++ FH – сензор за дъжд,
автоматично превключване между дневни и къси светлини; завиващи светлини;
LED основни светлини с адаптивни дълги; автоматични регулируеми фарове за
височина на къси светлини и др.
)) Пакет активна безопасност плюс – адаптивен круиз контрол с предупреждение
за сблъсък и аварийно спиране; Волво
динамично управление; система за следене на реакциите на шофьора (сънлив
шофьор); система за предупреждение
за напускане на пътна лента с помощ за
задържане; система за следене на смяната на пътната лента; автоматично задействане на ремарке спирачки при ниска скорост, за да се избегне сгъване на
композицията.
Има и още много екстри. Ще отбележа
само, че шофьорската седалка е комфортна, пневматична, с монтиран предпазен
ремък, подгреваема, вентилирана, а пасажерската седалка е въртяща се и накланяща се. Влекачът изглежда още по-внушителен и благодарение на двата допълнителни
халогена HELLA H11 70W, монтирани на панела с логото на влекача, както и четирите
кехлибарени въртящи се светлини (2 предни/2 задни), монтирани на покрива. K
Снежина БАДЖЕВА

Hanse 458 e с размери 14 м дължина, 4,50 м ширина, 4,10
м височина и мачта с дължина 21 метра. Общата дължина
при транспорта е била 24 метра. Тя е транспортирана от
завода в Германия до клиент в Превеза, Гърция
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Нов IVECO S-WAY с
Amazon Alexa на борда
Новият IVECO S-WAY
идва с подобрена
горивна ефективност,
обновени двигатели и
други характеристики,
които намаляват
общите разходи
за притежаване на
камиона. В кабината
е и Amazon Alexa,
която променя
начина, по който
водачът комуникира с
превозното средство
и има достъп до други
онлайн услуги

Обновеният модел идва само две години след премиерата на предишния

I
ABSTRACT IN ENGLISH

New IVECO S-WAY with
Amazon Alexa on board
The updated model
comes just two years
after the premiere of the
previous one
The new IVECO S-Way comes
with improved fuel efficiency, updated engines and other
features that reduce the overall
TCO. Amazon Alexa is also in
the cab, changing the way the
driver communicates with the
vehicle and has access to other online services.

VECO разбули своя обновен флагман за транспорт на дълги разстояния – IVECO S-WAY, заедно с New Daily по време на 60-минутно шоу на
живо, излъчено по IVECO Live Channel. Шоуто бе
наречено Go Smart, за да подчертае, че с новите
модели IVECO минава на ново ниво по отношение на свързаността и надеждността.
Голямата изненада дойде още в началото, когато Томас Хилзе, президент за марката IVECO,
започна представянето с помощта на Amazon
Alexa. Оказа се, че в новите модели IVECO Driver
Pal by Alexa ще е новият дигитален спътник и гласов асистент на водача, създаден в сътрудничество с Amazon. Революционното нововъведение позволява на водача да комуникира с превозното средство и да получи достъп до свързаните услуги на IVECO чрез гласови команди.
Новата гама е била проектирана, за да достави отлична продуктивност за собствениците на
паркове. Горивната ефективност е подобрена с
обновена гама двигатели, ново поколение задни
мостове, съвременни технологии и иновативни
услуги, съответстващи на нуждите на клиентите.
С новия IVECO Driver Pal by Alexa фокусът се поставя върху удобството на водача.
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Защо нов S-WAY
На този въпрос отговори Томас Хилзе, президент на марката: „Новият IVECO S-WAY е превозно средство, насочено към бъдещето. Той е надежден и ефективен, проектиран с предприемачески начин на мислене. Той поставя клиентите
в центъра и прави революция в начина им на комуникация с техните превозни средства. Светът
се движи бързо и светът на транспорта трябва не
само да се справи, но и да предвиди и стимулира
промяната. IVECO прави точно това.“
А Джулиано Джованини, ръководител на мениджмънта на продукти от средни и тежки гами,
добави: „Необичайно е производител да прави
значителна актуализация на продукта си само
две години след пускането на изцяло нов модел.
Именно това обаче правим с IVECO S-WAY – подобряваме превозно средство, което вече беше
сред най-добрите в своята категория. Днес с новия IVECO S-WAY преминаваме към следващото ниво, с ниво на иновации, което няма еквивалент на пазара. Ние предлагаме на нашите клиенти превозно средство, което предвижда техните нужди и ще надмине техните очаквания.“

ПРЕМИЕРА » НОВ IVECO S-WAY С AMAZON ALEXA НА БОРДА
В новите модели S-WAY
фокусът се поставя върху
удобството на водача. IVECO
Driver Pal by Alexa ще е
новият дигитален спътник и
гласов асистент на водача,
създаден в сътрудничество
с Amazon

IVECO S-WAY, който се появи през 2019 г.,
вече успя да подобри имиджа на IVECO при
тежкотоварните автомобили. Според IVECO
водачите са оценили по-високото ниво на
комфорт, а собствениците – подобренията
в производителността и общите разходи за
собственост (TCO), които идват със свързаността на автомобила и услугите, индивидуализирани спрямо нуждите на клиентите. С
това се обяснява фактът, че близо 4 от 5 клиенти вече са се абонирали за пълните телематични услуги. Също така от IVECO отчетоха, че продажбите на моделите на S-WAY от
2019 г. са надминали сериозно първоначалните им очаквания.

По-добра
горивна ефективност
Сега производителят обещава, че новият
IVECO S-WAY вдига летвата за производителността и горивната ефективност, като постига
общо намаляване на разхода на гориво до 3%.
Обновената гама от двигатели отговаря на
стандартите за емисии Euro 6/E и има типово
одобрение за 100% биодизел от второ поколение, като например HVO. Гамата Cursor 13 е разширена с две нови мощности, 490 к.с. и 530 к.с.
Ефективността на двигателите Cursor 11 и Cursor
13 е подобрена чрез увеличена степен на компресия и нова стратегия за управление на изгарянето.
13-литровите двигатели са съчетани с нови
задни мостове без редукция, а по-дългите съотношения на задните мостове до 2,31: 1 се предлагат със стандартни профилни гуми. Тези характеристики превръщат новия модел на Cursor
13 с 490 к.с. в истински TCO шампион и много добро превозно средство за превози на дълги разстояния.

Още няколко допълнителни функции допринасят за горивната ефективност на IVECO S-WAY.
Те включват новия екорежим за автоматичната
климатична система, както и новите аеродинамични капаци, които допълнително подобряват
въздушния поток около кабината.

Уникално преживяване
за водачите
IVECO S-WAY трансформира начина, по който
шофьорите взаимодействат с автомобила си, и
въвежда нова ера на проактивна и предсказуема
поддръжка. Новият вокален спътник IVECO Driver
Pal е играч, който наистина променя правилата на играта. Това е пионерски продукт – той
осигурява на водача гласов спътник на борда на базата на Amazon Web Services с функции на Amazon Alexa.
IVECO Driver Pal позволява на водача да взаимодейства с превозното средство, неговите системи за контрол, контролната зала на IVECO и
всички функции за управление на автопарка, използвайки гласови команди чрез Amazon Alexa.

IVECO Driver Pal
позволява на водача
да взаимодейства с
превозното средство,
неговите системи за
контрол, контролната
зала на IVECO и всички
функции за управление
на автопарка,
използвайки гласови
команди чрез
Amazon Alexa
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Приложенията MYIVECO и
MYCOMMUNITY променят
преживяването на водача.
С MYIVECO водачите
могат да използват
навигационната система,
за да планират своя
маршрут, да проверят
функционалното
състояние на камиона и
оценката си за стила на
шофиране, да поискат
съвет. IVECO Driver
Pal информира и за
предстоящи паузи въз
основа на информацията
от тахографа. А
чрез приложението
MYCOMMUNITY и IVECO
Driver Pal водачите
могат да се свързват с
шофьорската общност
и така да обменят
информация с други
шофьори по техния
маршрут – например за
задръствания, катастофи
по пътя, резки промени
във времето

Гамата Cursor 13 е
разширена с две нови
мощности, 490 к.с. и 530
к.с. Ефективността на
двигателите Cursor 11 и
Cursor 13 е подобрена
чрез увеличена степен
на компресия и нова
стратегия за управление на
изгарянето. 13-литровите
двигатели са съчетани с
нови задни мостове без
редукция, а по-дългите
съотношения на задните
мостове до 2,31:1 се
предлагат със стандартни
профилни гуми

IVECO Driver Pal извежда свързаността на
следващото ниво, като също така дава достъп до разширяващото се портфолио от цифрови услуги на IVECO ON чрез гласови команди, както и до обширното портфолио от
Amazon Web Services и функции на Amazon
Alexa.
Предлагат се две уникални функции, разработени съвместно с AWS Professional Services и
екипа на Alexa Auto – MYIVECO и MYCOMMUNITY.
Приложението MYIVECO позволява на водача
да взаимодейства с автомобила по изцяло нов
гласов начин. Чрез него водачите могат да използват навигационната система, за да планират
своя маршрут, да намерят места за паркиране и
бензиностанции по пътя, да променят маршрута,
за да избегнат интензивен трафик, и да търсят
ресторанти и хотели. Те могат да проверят оценката си за стила на шофиране и да поискат съвети за по-безопасно и ефективно шофиране. При
транспорт на дълги разстояния IVECO Driver Pal
дори ще им каже кога трябва да спрат за законоустановените си почивки въз основа на информация от тахографа.
Приложението MYIVECO също така позволява на водачите да проверят автомобила
си преди пътуването и да бъдат информирани за поддръжката и състоянието на ос-
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новните компоненти на своето превозно
средство като гуми, акумулатори, филтри,
съединител и спирачни накладки. Те могат
да получат достъп до информация за ефективността на камиона, да разгледат съвети за това как да го подобрят или да запазят час в избрания от тях сервиз. Ако имат
технически проблем, те могат да потърсят
помощ за управление на IVECO и ако е необходимо, да активират услугата Non-Stop
Assistance и да получат достъп до услугата
за отдалечена помощ.
Шофьорите могат също да използват
приложението MYIVECO, за да активират
няколко функции в кабината, като настройка на климатичната и отоплителната система, включване и изключване на светлините и други. Всичко това става единствено с
гласови команди, а вниманието на водачите
остава фокусирано върху пътя.
Второто приложение MYCOMMUNITY
действа като цифрово радио, което позволява на водачите да бъдат част от шофьорската общност. Благодарение на Iveco Driver
Pal те могат да обменят гласови съобщения
с други шофьори и да търсят информация
по маршрута си или в района близо до местоназначението си. Те могат да споделят и
слушат информация за състоянието на трафика или опашките на граничните пунктове,
което ще помогне да се избегнат неочаквани забавяния, или да получават съвети за
най-добрите места за паркиране или ресторанти и друга полезна информация.
За момента MYCOMMUNITY работи с английски, немски, френски, италиански и испански език и в процеса на използването му
ще бъдат добавяни още езици.
Приложението MYCOMMUNITY ще бъде
отворено за всички шофьори (не само за водачите на IVECO), като по този начин позволява създаването на по-широка общност на
водачи, в която те обменят съвети, информация и поддържат връзка с други шофьори
по маршрута си. Така водачите могат да споделят полезна информация за пътуване и да се подкрепят взаимно. K
Снежина БАДЖЕВА
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ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАНИ СЕРВИЦЕ
НА TRUCK EXPO В ПЛОВДИВ
Бавно, но сигурно навлизаме в годината, която бележи ерата след Covid 19. Година, която трябва да върне нормалното
за всеки жив човек. Поради благоприятните условия тази година за първи път от две
години насам в Пловдив се проведе изложението Truck Expo. За първи път екипът на
Maни Сервице, официалния дилър за хладилни агрегати на Carrier Transicold, участва в такова изложение.
Със своите нови агрегати, които са на
върха в областта на транспортните хладилна техника, екипът на Мани Сервице се
представи достойно пред българските клиенти и показа, че иноваците нямат граници.
Събитията на този панаир надминаха очакванията. Със своята сърдечност и огромни
технически познания в тази област Мани
Сервице привлече вниманието на своите
потенциални клиенти. Като сериозен играч
на регионалния пазар Мани Сервице предлага много повече от хладилни агрегати. С
добре развита сервизна мрежа и голяма
наличност от резервни части официалният
дилър на Carrier Transicold предлага най-добрата техническа поддръжка за своите лоялни клиенти. С експертността и желанието
клиентът да бъде на първо място вие получавате възможно най-доброто обслужване,
24/7. Бързо, ефективно, сърдечно – основните характеристики на екипа на Мани Сервице, в които трябва да се убедите сами.

Монтаж на Vector 1550 –
бестселър на Carrier Transicold

Този панаир за пореден път показа, че
в нашия район, с пълна отдаденост и любов към работата, границите на възможното могат да бъдат изместени. За екипа на
Мани Сервице клиентите заслужават найдоброто обслужване. Клиентът на първо

Екипът на Мани Сервице

място – това е техният житейски девиз. Ако
искате да почувствате това сами, започнете съвместно да сътрудничите с Мани Сервице, няма да съжалявате.
С хладилните агрегати на Carrier Transicold никога не губите, а просто печелите.

Клиентите на първо място

Контакти Mani Service – Официален дилър на Carrier в България
Управител: Марян Янков
моб.: +359 87 705 7496
имейл адрес:
mjankov@maniservice.com
Мениджър продажби:
Манол Манолов
моб.: : +359 87 705 7828
имейл адрес:
mmanolov@maniservice.com

Мениджър продажби:
Иван Иванов
моб.: +359 87 705 7797
имейл адрес:
iivanov@maniservice.com
Мениджър продажби в офиса:
Александър Стояновски
моб.: +359 87 705 2348
имейл адрес: info-bg@maniservice.com
Facebook: Carrier Transicold Bulgaria
юли–август 2021
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DAF стартира бъдещето днес
През юни DAF
поднесе изненада,
като представи
изцяло нова гама от
камиони. Новите XF,
XG и XG + предлагат
удължени кабини,
10% подобрена
горивна ефективност
и следващото
ниво на комфорт
в кабината и на
безопасност.
Производството
започва до края на
годината, а поръчките
– още веднага

Д

а, в началото на лятото DAF определено
поднесе приятна и интересна изненада.
Изненада, защото обикновено производителят от Айндховен няма претенциите да е пионер в най-новите неща, а в случая DAF е първият от европейските производители на камиони, който представи ново поколение камиони
с особено аеродинамичен дизайн, използвайки
допълнителната свобода, предлагана от новите
разпоредби на Европейската комисия за масите и размерите на товарните автомобили. А изненадата е приятна и интересна, защото промените наистина са много и по всичко изглежда, че
новото поколение на DAF ще е играч, който ще
промени правилата на играта. Затова от краткото ми запознаване с новата гама камиони си мисля, че DAF има пълното право да заяви, че стартира бъдещето днес.

Ново поколение XF

ABSTRACT IN ENGLISH

DAF launches the future
today with the new
generations XF, XG and XG+
In June, DAF presented a surprise by introducing an entirely
new range of trucks. The new
XF, XG and XG + offer extended cabs, 10% improved fuel
efficiency and the next level of
cab comfort and safety. Production begins by the end of
the year, and orders – immediately

Новото поколение XF се отличава с изцяло нов
дизайн на кабината – тя е удължена със 160 мм
отпред, което осигурява отлична аеродинамична форма и така логично допринася за по-нисък
разход и съответно по-ниски емисии на CO2. Кабината на новия XF e разположена със 75 мм пониско в сравнение с досегашните XF Super Space
Cab и Space Cab. Видимостта е подобрена благодарение на голямото предно стъкло, новата форма на страничните огледала и странично
стъкло във вратата на пътника. Вътрешната височина в кабината на новия XF е между 1900 и 2075
мм в зависимост от това къде е застанал водачът.

Нови модели XG и XG +
В допълнение към новия XF DAF представи и
две нови гами, означени като XG и XG+. Така DAF
създава нов пазарен сегмент от най-висок клас,
който се възползва максимално от новите правила за масите и размерите. Освен удължението
отпред от 160 мм и двата нови модела XG и XG+
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разполагат с не по-малко от 330 мм допълнителна дължина в задната част на кабината. Това създава несравнимо пространство за работа, живот
и сън. Кабините на XG и XG+ са разположени със
125 мм по-високо от новото поколение XF. При
това положение подът не е изцяло равен, но пък
така се осигурява лесен достъп до кабината само
с 3 стъпала и добра позиция на водача за отлично директно виждане.
Кабината DAF XG предлага вътрешна височина не по-малко от 1980 до 2105 мм.
Новият XG + превъзхожда всеки камион в момента на пазара, що се отнася до вътрешното
пространство. Вътрешната височина в кабината предлага впечатляващите 2220 мм. Моделът
XG+ е най-модерният модел на DAF, предлагащ
най-високо ниво на комфорт и простор на живот. DAF е известен с големия си обем на своята Super Space Cab и въпреки това в кабината на
DAF XG+ има 14% повече обем – 12,5 м3 доскоро
беше немислимо като обем на кабината на европейски камион.
От пръв поглед, дори и само на снимки, се
вижда, че външният вид на новите модели на DAF
e атрактивен и съвременен. И тези, които познават предишните модели, непременно ще открият разликите и ще ги харесат.

10% по-добра горивна
ефективност
DAF обещава до 10% по-добра горивна ефективност на новите си модели. Естествено, тестовете тепърва ще докажат дали това е вярно, но
и на първо четене се вижда, че нидерландският
производител има доста основания за това твърдение. Ето какви са те.
Най-важният фактор за това впечатляващо
подобрение на горивната ефективност е отличната аеродинамика. Според производителя тя е
с 19% по-добра от тази на предишните модели и
осигурява 6,3% от общо 10% по-добрата горив-
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с новите поколения XF, XG и XG+
Новото поколение XF
се отличава с изцяло
нов дизайн на кабината
– тя е удължена със
160 мм отпред и e
разположена със 75 мм
по– ниско в сравнение
с досегашните XF Super
Space Cab и Space Cab

Двете нови гами XG и
XG+. Освен удължението
отпред от 160 мм и двата
нови модела XG и XG+
разполагат с не по-малко
от 330 мм допълнителна
дължина в задната част на
кабината

Моделът XG+ е
най-модерният модел на
DAF, предлагащ най-високо
ниво на комфорт и простор
на живот. Кабината на DAF
XG+ има 14% повече обем
от Super Space Cab

на ефективност. Тази аеродинамика се постига и
благодарение на новите размери на влекача. Извитото предно стъкло, елипсовидно оформените ъглови панели, обтекаемите капаци на A-колоните, покритието отдолу с вграден въздушен
дефлектор и уникалният дизайн на дефлекторите на колелата са все фактори, които допринасят за нея.

Нови силови линии
За да постигне обещаната горивна ефективност, новото поколение DAF XF, XG и XG+ са оборудвани с нови силови линии, включващи нови
технологии в двигателите и трансмисията, както и иновации в задния мост.
Изгарянето в 10,8-литровите двигатели
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По-добрата горивна ефективност е резултат на
отличната аеродинамика и на много подобрения
в силовата линия. Подорено е изгарянето
в двигателите, цилиндровият блок е нов,
турбокомпресорът е нов, въртящият момент на
най-високата предавка е по-висок...

Контролното табло е с нов
модерен външен вид и подобрена
функционалност, а като опция се
предлага системата DAF Digital Vision,
която заменя страничните огледала с
камери и дисплеи вътре в кабината

PACCAR MX-11 и 12,9-литровите двигатели PACCAR
MX-13 е оптимизирано чрез използването на нови
инжектори, нова цилиндрова глава и блок – позволяващи по-високо налягане в цилиндрите – и нов дизайн на буталата. Използва се ново поколение турбокомпресори, а новите въздушни компресори,
маслени помпи и алтернатори гарантират, че паразитните загуби са намалени до минимум. Системата
за последваща обработка на отработените газове е
преработена, така че да се постига минимална загуба на температурата на отработените газове.
На най-високата директна предавка въртящият момент на двигателите PACCAR MX-11 и MX-13
е увеличен с 50 до 100 Нм. Най-мощната версия от
530 к.с. сега предлага 2550 Нм на всяка по-ниска
предавка и 2700 Нм на най-високата предавка. Турбокомпресорът от ново поколение HE400 подобрява
управлението на въздуха, като допълнително засилва възможностите на камионите DAF при понижаване на скоростта с максимален въртящ момент, който вече е наличен при 900 об./мин дори за двигателя
MX-13 с мощност 530 к.с. В допълнение моторната
спирачка осигурява до 20% повече въртящ момент
при по-ниски обороти.
Резултатът е ефективен двигател с отлична производителност – по време на шофиране и спиране
– по-ниски емисии на CO2, сервизиране веднъж годишно и по-ниско тегло от 10–15 килограма. Новият
двигател и технологиите за последваща обработка,
както и усъвършенстваното управление на топлината постигат до 3% от обещаните 10% подобрена горивна ефективност
Всички нови модели на DAF – XF, XG и XG+, са оборудвани стандартно с автоматизирана скоростна кутия TraXon. Задните мостове са с намалено ниво на
маслото и нови лагери. Ново поколение спирачни
апарати води до по-малко загуби от триене и по-ниско тегло.
За постигане на впечатляващото 10% подобрение
в горивната ефективност допринасят и ниското собствено тегло на влекачите (новото поколение влекач
XF 4x2 в най-пълната си спецификация тежи само
6912 кг) и усъвършенстваните системи в помощ на
водача (Predictive Cruise Control 3 с разширени функции на EcoRoll и Preview Downhill Speed Control).

Дистанционни актуализации
Вътре кабината предлага още повече
удобства и комфорт за водача

С пускането на новото поколение XF, XG и XG +
DAF въвежда дистанционни актуализации за двигателя и системите за последваща обработка, ECU
на автомобила, Central Security Gateway (CSG) и DAF
Connect. Сервизните интервали са до 200 000 километра.

Безопасност, безопасност,
безопасност
Много са характеристиките в новите XF, XG и XG+,
които допринасят за подобрена безопасност.
Нека започна от подобрената видимост благодарение на голямото предно стъкло (2,3 м2), наклонените надолу странични прозорци, прозорец във вратата откъм пътника, който осигурява по-добра видимост за пешеходци и велосипедисти (опция), потънките нови странични огледала с пространство
между горното и долното огледало и разположени
на по-голямо разстояние от А-колоната.
За подобрената видимост допринася и изцяло
LED осветлението при всички модели. Това включюли–август 2021

ПРЕМИЕРА » DAF СТАРТИРА БЪДЕЩЕТО ДНЕС...
Подобрената
видимост е
резултат от
по-голямото
предно стъкло
и позицията
на водача,
новият дизайн
на страничните
огледала и стъкло
във вратата на
пътника (опция)

ва: дневни светлини, основни светлини, дълги
светлини, светлини за завиване и маневриране,
странични габаритни светлини и допълнителни
предни светлини за мъгла. Функцията Automatic
Lighting Selection активира автоматично дългите
светлини при тъмни и дъждовни условия.
Новите модели XF, XG и XG+ предлагат и пълна гама от интелигентни функции за активна
безопасност. Тук се включват Спирачен асистент, Система за предупреждение при напускане лентата на движение и включване на светлини при аварийно спиране. Най-новата версия
на Усъвършенстваната система за аварийно
спиране (AEBS-3) може да осигури изцяло автономно пълно спиране на композицията, така
че да се избегне колизия както с неподвижни,
така и с движещи се обекти. Тази система работи при скорост до 80 км/ч. Асистентът за завиване в града помага при откриването на обекти от
страната на пътника.
Предлагат се и други системи, които са опция: електронна паркинг спирачка, която включва спирачките автоматично при изключен двигател; спирачката на ремаркето при ниска скорост задейства самостоятелно спирачките на
полуремаркето за безопасно закачане и откачане; Асистентът на паркинг спирачката задейства
всички спирачки заедно с паркинг спирачката,
за да гарантира, че камионът няма да се задвижи при товаро-разтоварни дейности с кран или
при работа със самосвалната надстройка.

Водачът може да
избира вида на
инструменталния
панел

Камери вместо огледала
Нова опционална функция е системата DAF
Digital Vision, която замества страничните огледала. Тази система има всички познати вече
функции от системата на Mercedes – Mirror Cam.
Камерите подобряват аеродинамичните характеристики, предлагат автоматично панорамиране (видимост на задната част на ремаркето при завиване) и информация на дисплеите
в кабината, показваща дължината на превозното средство, което е полезна функция например
при маневриране и изпреварване. Дори при
екстремни метеорологични условия отопляемите камери осигуряват ясна гледка. За първи път в индустрията камерите са електрически
прибиращи се.
DAF Corner View е опция, при която огледалата за видимост вдясно от камиона и отпред се
заменят с камери. Тази опция увеличава значително видимостта в сравнение с конвенционалните огледала.

Кога да ги очакваме
Серийното производство на новите поколения DAF XF, XG и XG+ – влекачи 4x2 и 6x2, както
и на шаси-кабини, ще стартира през последното тримесечие на тази година, а поръчките вече
започнаха.
Ясно е, че с новите си модели DAF прави сериозна крачка напред. K
Снежина БАДЖЕВА
Списание КАМИОНИ скоро ще ви предостави и допълнителна информация и лични
впечатления от драйв тест на новите модели.

Светлините са изцяло LED
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BG ПРЕМИЕРА

И Actros F e вече в България
Тази разновидност на
Actros е на българския
пазар от началото
на юни и е достъпна
за клиенти, а F със
сигурност идва от
Функционалност, не от
Фурор или Фантастика

С

лед пускането на Actros от последното поколение, чиято външност бързо стана известна с камерите, заменили външните огледала, стана ясно, че не всички клиенти и шофьори припознават дигитализирания камион
като „свой“, в който да се чувстват удобно и който
да им е привичен, или пък не изпитват необходимост да разполагат непременно с всички иновации „на гребена на вълната“, представени в найновото поколение Actros.
Консерватизмът и нежеланието на съществена част от клиентите да възприемат камиона като
„телефон на колела“ са факти, с които и най-големите производители трябва да се съобразяват.
Затова Actros F е камион точно за тази категория клиенти със своята конвенционална и икономична конфигурация с качествата на MercedesBenz. Той олицетворява функционалността, която взима от новия модел, и тъй като е малко посемпъл, е на съответно по-ниска цена. При цялата условност на подобни сравнения, разлика-
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та между цените на базовите нива на Actros F и
на модела с камерите (който се очаква да получи означение Actros L – т.е. това да бъде луксозната версия) се оценява на около 2500–3000 €.
Това очертава Actros F като следващия наймасов автомобил за превози и на дълги разстояния, предпочитан от големите флоти, но и от други клиенти от различен калибър, които не държат
да са на гребена на технологичната вълна.

По какво се отличава Actros F
Част от идеята е била да се „раздели“ гамата,
тъй че с по-луксозния модел могат да се предложат всички възможни екстри. Те не са малко обаче и при Actros F.
Между по-съществените разлики е, че Actros
F, поне засега, не се предлага с ретардер. Шофьорът трябва да разчита на двигателна/моторна спирачка, която при усиления вариант е с
мощност до 411 кВт при двигателя 12,8 л.
От Силвър Стар твърдят, че това едва ли е голя-

№ 1 в Европа за врати
и товаро-разтоварна техника

Външни огледала вместо камери са една от трите
видими отличителни черти на Actros F
ма загуба, тъй като новата версия на системата PPC (Predictive
Powertrain Control), оценявайки натоварването на мостовете,
преценява доколко агресивно може камионът да влезе в следващия завой. Разбира се, последната дума имат превозвачите.
Пътната мрежа на България е включена в тази нова версия. PPC
не е задължително оборудване при Mercedes-Benz, но практиката сочи, че повече от 90 на сто от камионите се поръчват с
тази система, която клиентите приемат много добре.
Вариантите за кабината са 2. Новоразработените StreamSpace и BigSpace са широки 2,5 метра и са с тунел над двигателя, висок 120 мм. Този тунел – отличителна особеност на
Actros F, е цената за смъкването на пода, така че водачът да се
качва и да слиза само по 3 стъпала. Двете кабини се различават по височината си. Другата стопроцентова характерна черта на Actros F са класическите странични огледала за обратно виждане вместо камерите и вертикалните екрани/таблети
пред А-колоните на кабината. Третото типично за Actros F решение е класическото контролно табло пред водача. От дясната му страна може и да има мултимедиен кокпит, но той е опция.
По отношение на силовия тракт – и Actros F, и Actros L могат да се поръчат с шестцилиндровите редови двигатели от семействата ОМ470 (10,7 л) и ОМ471 (12,8 л). Нивата на мощност
са общо 10. Трансмисията се основава на предавателните кутии Mercedes-Benz PowerShift 3 с всички възможни комбинации на мостове и главни предавания. Т.е. в този област Actros
F не отстъпва с нищо на по-луксозния вариант освен с това, че
вероятно няма да може да се поръчва с 14,8-литровия двигател OM472.
Actros F се предлага като влекач и шаси-кабина – общият
брой на различните модификации е 17. Възможните задвижвания са 4х2, 6х2 и 6х4.
Окачването може да бъде изцяло на пневмобалони или комбинирано – отпред механично, отзад – пневматично. Възможни са няколко варианта на височина на седлото за полуремаркета, като това е свързано и с размерността на гумите. Както и
другите модели, и F може да се поръча с гуми от марка, избрана от клиента.
Няма разлики и в обема на резервоарите за гориво. Все
пак клиентите, чиито курсове не изискват големи резервоари,
биха могли да спечелят от монтиране на акумулаторите отстрани вместо зад задния мост, където са подложени на много повече вибрации.
И така, освен надписа Actros F в предната лява страна на кабината, идентичността на модела е свързана със съчетанието
на още 3 индивидуални характерни черти:
)) класическите външни огледала;
)) класическото контролно табло;
)) тунелът, който разделя кабината на две зони. K

Функционални индустриални врати

Енергийно ефективни бързо движещи
се врати за оптимизирани работни процеси

Товаро-разтоварна техника за ефективна
логистика

Сервиз, поддръжка
и ремонт

инж. Радослав ГЕШОВ
2021
ВРАΤИ 3А юли–август
ДОМА И ИНДУСТРИЯТА
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DKV инвестира в транспортната
информационна платформа на Route42
За Route42:
Мисията на Route42 е да
даде на транспортните и
спедиторските фирми пълен
контрол върху техните операции и транспортни маржове. Route42 е на път да
промени света на транспорта със своята обща, многофункционална и лесна за използване платформа, която се интегрира без усилие
с най-новите технологии за
управление на активи. Получавайте полезна информация в реално време, като
анализирате облачно базирани данни с наличния обширен набор от инструменти.
Платформата вече е свързала над 15 000 активи. За много кратко време Route42 спечели устойчив пазарен дял
чрез сътрудничество с водещи компании като DHL, XPO,
Maersk, Ancotrans, SUEZ, Jan
de Rijk и много други.

ABSTRACT IN ENGLISH

DKV Invests in Route42’s
Transport Intelligence
Platform
Mobility service provider expands solution portfolio to
push digitalization of transport industry. The funds will be
used to speed up international
roll out, and broaden the functionality of the platform.

Очакваме с нетърпение да работим заедно: Братята Макс и Яспер Ден Допер
(вляво и вдясно), основатели на Route 42, и Марко ван Калевен (в центъра),
главен изпълнителен директор на DKV Mobility. (Снимка: DKV)

Постоянно разширяване на инвестиционния портфейл,
за да се ускори дигитализацията на транспортната индустрия

Е

вропейският доставчик на услуги за мобилност DKV Mobility разширява портфолиото си от дигитални инвестиции и
инвестира в холандската стартъп-компания
Route42. Интелигентната транспортна платформа на Route42 предлага на логистичните
клиенти независима от хардуера телематика
и управление на данни, цифрова визуализация, управление и оценка на клиентски данни и данните за водачите. С помощта на DKV
Mobility платформата трябва да получи допълнително международно разпространение
и да бъде разширена с допълнителни функции. По-рано DKV Mobility придоби австрийския стартъп Styletronic и дял в платформата
за интелигентно зареждане с гориво на PACE.
„Стратегическото партньорство с Route42 ще

ни помогне да продължим, заедно с нашите клиенти и партньори, успешно да оформяме бързо напредващата дигитализация в индустрията за мобилност“, казва Марко ван Калевен, изпълнителен директор на DKV Mobility, и допълва: „Route42 и DKV Mobility имат обща визия за
това как ще се развива управлението на данни в
транспортната индустрия в бъдеще. Затова с нетърпение очакваме да работим с тях“.
Макс Ден Допер, съосновател и главен изпълнителен директор на Route42, добавя: „Развълнувани сме от възможността да работим с DKV
Mobility. DKV е водещ доставчик на услуги за мобилност в Европа, чийто опит и мрежа превръщат Route42 в международен играч“. И двете
страни са се споразумели да не разкриват общата сума на транзакцията.

Можете да намерите повече информация на www.dkv-mobility.com и www.route42.nl K

DKV Euro Service
Повече от 80 години DKV Euro Service е един от водещите доставчици на услуги за логистиката и транспортната индустрия. От безкасовите разплащания в над 200 000 приемащи
пункта на различни марки до отчитане на пътни такси и възстановяване на ДДС, DKV предлага широка гама от услуги за оптимизиране и управление на автомобилни паркове в цяла Европа. DKV Euro Service е част от DKV MOBILITY с над 1200 служители. През 2019 г. групата постигна обем на транзакциите от 9,9 милиарда евро и бе активна в 45 държави. В момента повече от 5,1 милиона DKV карти и бордовите устройства се използват с над 250 000 договорни
партньори. През 2020 г. DKV CARD беше отличена за най-добра марка в категорията горивна
и сервизна карта за 16-ти пореден път.
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ПРЕДСТАВЯМЕ

Новият Actros L вдига
летвата в премиум сегмента
Вече 25 години
Mercedes-Benz
чрез флагмана си
Actros задава високи
стандарти при
товарните автомобили
в секторите за
транспорт на
дълги разстояния
и тежкотоварните
превози. Актуалното
поколение
Actros, което е на
конвейерите от 2018
г., непрекъснато
надгражда сегмента с
множество иновации
в областта на
цифровизацията,
мрежовата свързаност
и безопасността

Н

ововъведения като Multimedia Cockpit,
MirrorCam, полуавтономното управление
и подобрените системи за безопасност
гарантират, че Actros безупречно покрива нарастващите изисквания на транспортните компании, като същевременно помага на водача в изпълнението на неговите задачи.
След като пусна на пазара двата нови модела през 2021 г. – Actros F с фокус върху функционалността и лимитираната серия Actros Edition
2 с внимание върху дизайна и детайлите, сега
Mercedes-Benz Trucks представя Actros L, найголемия и най-луксозния от успешната серия
модели.
Actros L предлага множество функции и детайли на оборудването за спокойно шофиране,
комфортно управление и ефективна работа. Автомобилът е с конвенционална силова верига с
дизелов двигател. Производството му ще започне през ноември 2021 г., а поръчки в цяла Европа
се приемат от 1 юли.

наистина комфортна атмосфера. Подобрената
шумо- и топлоизолация на кабината спират нежелания външен шум, за да подпомогнат концентрацията при работа и релаксацията по време на
почивка на водача.
Позицията за сядане е снижена с 40 милиметра за по-спокойно шофиране и комфортна гледка към пътя. Предлаганите като опция LED основни фарове имат по-висока интензивност на светлината от ксеноновите фарове и отлично осветяват пътя – огромен плюс, когато става въпрос за
безопасност и шофиране по тъмно. LED фаровете са и икономически изгодни, защото са енергийно по-ефективни и имат по-дълъг експлоатационен живот от конвенционалните крушки.
За подобряване на комфорта и удобството на
водача са добавени различни детайли на оборудването, включително стилни тапицерии на
седалките, нови облицовки на вратите и удобен
матрак с 45 мм дебел горен слой.

Простор и комфорт за водача

Отлични характеристики за
безопасност

Всичко започва от шофьорската кабина, която при вариантите StreamSpace и BigSpace е широка 2,5 метра и прави интериора изключително просторен. Липсата на тунел на двигателя означава, че кабината има равен под, създавайки

С новия модел L от серията Actros MercedesBenz Trucks продължава да преследва целта си
да направи възможно най-безопасно движението по пътищата чрез използване на активни системи за подпомагане на безопасността, като по
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този начин прави още една крачка към осъществяването на визията за безаварийно шофиране. Това се доказва не само от системите Lane
Keeping Assist, Proximity Control Assist и от външните камери MirrorCam, които заместват основните и широкоъгълни огледала, но и от множеството други функции за безопасност.
Като опция за Actros L се предлага системата Mercedes-Benz Sideguard Assist S1X, която в
сравнение с предишната система S1R е оборудвана с допълнителна функция, способна да спаси човешки живот. Тази нова система, наречена Active Sideguard Assist, вече не се ограничава просто да предупреждава за движещи се пешеходци или колоездачи от дясната страна на
автомобила, които са трудно видими за шофьора. Ако водачът не реагира на сигналите навреме, системата е в състояние да инициира автоматична спирачна маневра при скорост на завиване до 20 км/ч и така да предотврати потенциален сблъсък.
Друга опция за оборудване на Actros L е второто поколение Active Drive Assist (ADA 2). Системата активно подпомага водача с надлъжно и
странично насочване на автомобила и може автоматично да поддържа дистанцията с превозното средство отпред, да ускорява и също да управлява, ако са изпълнени необходимите условия като ясно видима пътна маркировка. Нейната функция за аварийно спиране може автоматично да доведе автомобила до пълно спиране
при аварийни ситуации.
Ако регламентите без друго изискват асистент за аварийно спиране, Actros L е стандартно
оборудван освен това и с Активен спирачен помощник 5 (ABA 5), който разполага с функция за
разпознаване на пешеходци.

ално комбинираните услуги позволяват интелигентна работа в мрежа на шофьори, автопарк и
поръчки. Всички те помагат за оптимизиране на
работата, намаляване на износването и увеличаване на използваемостта на автомобила. Анализът на производителността на Fleetboard например позволява да се оцени и оптимизира стилът
на шофиране. Fleetboard Time Management предоставя подробна представа за времето на шофиране и времето за почивка на водача, докато
Fleetboard Mapping показва състоянието и позицията на превозните средства. А с Fleetboard
Driver Card и Mass Memory Download е възможно
отдалечено прочитане, предаване и записване
на всички налични данни от дигиталната карта.
Truck Data Centre – централният елемент на
FleetBoard, служи като основа за други решения за свързаност на превозни средства. Модулът за свързване получава данните от сензорите, камерите и кормилните устройства в камиона
и ги анализира за редица приложения. Truck Data
Center формира основата за многобройните услуги не само на FleetBoard, но и за MercedesBenz Uptime, услугата за увеличаване на използваемостта на превозното средство. K

Най-качествени
материали, много
комфорт за водача и
изтънчени технологии
за максимум
безопасност на
всички – дали Actros
L напълно отговаря
на мечтите на
професионалните
шофьори от
седемдесетте години
на двадесетия век?

Свързаност при поискване
В съчетание с тези системи, помагащи на водача, впечатлява и интелигентната система за
контрол на скоростта и трансмисията Predictive
Powertrain Control (PPC). Системата може да
вземе предвид топографията, посоката на пътя
и пътните знаци в определени ситуации. Това
означава, че ненужното спиране, ускоряване и
превключване на предавки могат да бъдат избегнати. С помощта на PPC най-новото поколение
Actros консумира до 3% по-малко дизелово гориво по скоростни пътища и магистрали, отколкото превозни средства, които не са оборудвани
със системата, а по извънградски пътища икономията може да бъде дори 5%. Що се отнася до
разхода на гориво, новият дисплей за екологична поддръжка в Multimedia Cockpit Interactive помага на водача да възприеме възможно най-икономичния стил на шофиране.

Изпитани и нови приложения
с добавена стойност
Клиентите, които решат да закупят Multimedia
Cockpit Interactive вместо стандартната версия,
ще получават бърз достъп до портала за приложения на Mercedes-Benz Truck. Това позволява
на транспортните компании да използват новите
възможности за свързване и да оборудват своите превозни средства с приложения за повишаване на ефективността и комфорта, каквито са
телематичните услуги на FleetBoard. Индивидуюли–август 2021
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Дни на отворените врати
при Турботракс България

След сензацията, предизвикана от представянето на новаторското поколение DAF – XF, XG и XG+,
официалният представител на марката у нас – Турботракс България ООД, още един път през юни
привлече вниманието на превозвачите с Дни на отворените врати

Н

а 15 и 16 юни, в центъра на фирмата на
бул. Ботевградско шосе, на вниманието на
гостите бяха показани автомобили DAF за
фирми, ориентирани към строителен транспорт,
регионални превози, а и към дистрибуция. На
клиентите на компанията бе обещана и възможност да се възползват от специални предложения за ограничени количества автомобили.
Най-зрелищна част от представената техника
бяха машините за транспорт, свързан със строителството.
За първи път у нас бе изложен самосвалът CF
430 FAW. В подкрепа на твърдението на домакините, че това е съвременно решение за градско строителство и всякакви строителни обекти,
е повишената маневреност на четириосната машина 8х4, чиято последната ос е не само повдигаема, но и завиваща. Техническата товароносимост на мостовете на този самосвал е 9 тона на
предния, който е и завиващ, 2х13 тона на двигателния тандем и 9 тона на задния мост с повишена функционалност. Надстройката KH-Kipper
е със задно разтоварване, повдигането на коша е
поверено, както и при останалите модели на хидравлика от лидера Hyva.
Просторната дневна кабина и седалката на
шофьора са с пневматично окачване. За комфорта на водача се грижат автоматичното управление на климата в кабината и заводската аудио
навигационна система с шест тонколони.
Силовата линия е с двигател PACCAR МХ13/430 и 12-степенна автоматизирана предавателна кутия ZF TraXon 12 TX 2620 TD с директна
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последна предавка и 2 степени за движение назад. Главното предаване е с предавателно число 3,09, диференциалът е с механичен блокаж.
Резервоарът за гориво побира 220 л., за AdBlue
– 45 л. Халогенните фарове са нечупливи,с регулиране и измиващи устройства. Ауспухът е разположен вертикално зад кабината.
Показаният CF 430 FAD 8х4 пък е самосвал за
смесени терени, с яка, но и олекотена конструкция, класическо задвижване 8х4, тандемен заден мост (2х13 т) и 2 предни завиващи моста
(по 9 т всеки). Усилената 18-кубикова самосвална надстройка Gervasi е с правоъгълно сечение
и задно разтоварване. Полезната ѝ дължина е
5400 мм, ширината – 2300, страничните бордове са високи около 1600 мм. Кабината е дневна,
с климатизация.
Двигател PACCAR МХ-13/430, автоматизирана кутия ZF TraXon 12 TX 2610 TO – с повишаваща последна предавка/овърдрайв. Едностепенно главно предаване с предавателно число 3,46
и механичен блокаж на диференциала. Резервоарът за гориво побира 340 л, за AdBlue – 45 л. Фаровете и ауспухът са като при CF 430 FAW. Турботракс България разполага със самосвал CF
430 FAD 8x4 за тестване от клиенти.
Мултилифт системата CF 480 FAТ (6х4) е специализирано решение за превоз на контейнери.
Просторна кабина и оборудване като на CF 430
FAW допълват облика на автомобил, който е удобен за шофьора. Двигателят PACCAR МХ-13/480
е куплиран с предавателна кутия ZF TraXon 12 TX
2610 TO. Предавателното число на главното пре-

ПРЕДСТАВЯМЕ » ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПРИ ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ
CF 430 FAD – самосвал 8х4
за смесени терени, с яка,
но и олекотена конструкция,
и усилен 18-кубиков кош
Gervasi

даване е 3,76. Възможност за механично блокиране на диференциала. Фарове и ауспух както
при другите 2 модела. Резервоари: 340 л за гориво, 45 л за AdBlue.

Ефективна силова линия
Трите модела са с 13-литрови 6-цилиндрови
двигатели PACCAR МХ-13 в изпълнения с максимална мощност 315 или 355 киловата и 12-степенна автоматизирана предавателна кутия от
новото поколение на ZF – TraXon 12 TX за входящ
въртящ момент до 2600 нютонметра.
Използваната технология с горивна система
Common rail, турбокомпресор с променлива геометрия и система за активна каталитична редукция на изгорелите газове осигурява покриването
и надминаването на актуалните норми Евро-6d.
ZF TraXon 12 TX 2610 TO е автоматизирана
12-степенна предавателна кутия с овърдрайв.
Предавателни числа в границите от 12,92 до
0,77. Диапазон на предавателните отношения –
16,779. За движение на заден ход: 12,03 и 9,29.
ZF TraXon 12 TX 2620 TD с предавателни отношения 16,69 – 1,00 и диапазон 16,69. За движение на заден ход – 15,54 и 12,03.
Ефикасността на ZF TraXon 12 TX е висока:
КПД 99,7%, а животът ѝ е до 1,6 млн. км при експлоатация по пътища. Тя е и много по-тиха от AS
Tronic – с 35% (6 дБ).

Съвременно оборудване
Оборудването на тези три автомобила включва: DAF Connect – телематична система за наблюдение, управление и анализ на флотата; Adaptive Cruise Control с включени Forward
Collision Warning и Advanced Emergency Braking
System (AEBS) – система за следене на другите участници в движението и аварийно спиране; системите за следене на пътните ленти Lane
Departure Warning System и за контрол на стабил-

ността Electronic Vehicle Stability Control system
(VSC), ASR, DPA (отчита и информира за стила
на шофиране), както и система, следяща налягането в гумите.

Мултилифт система
CF 480 FAТ за превоз
на контейнери

… и други
Показани бяха и модели за дейности извън
сферата на строителството:
)) CF 340 FAN SC е решение за маневрен регионален транспорт, когато е необходимо триосно
шаси. Задвижването е 6х2, последната ос е завиваща и повдигаема.
)) 18-тонният LF 290 FA (4х2) с олекотен 7-метров фургон и падащ заден борд е пример за
рационално съчетаване на маневреност и висок полезен товар за потребностите на дистрибуцията. K
инж. Радослав ГЕШОВ

ДВГ PACCAR МХ-13
Мощност
315 кВт (428,28 к.с.) / 1600 об/мин
355 кВт (482,66 к.с.) / 1600 об/мин

Въртящ момент
2150 Н.м при 900–1365 об/мин
2350 Н.м при 900–1365 об/мин

Пиков момент
2300 Н.м
2500 Н.м
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Scania пуска удължени премиум
кабини за R и S сериите

Кабините от серията R и S на Scania вече ще могат
да бъдат специфицирани с допълнителна дължина от
270 мм. Така те предлагат първокласен комфорт на
водачите на премиум камионите за дълги разстояния,
но могат да бъдат използвани и за други приложения

Н

овите кабини се произвеждат изключително от дъщерното дружество на Scania
Laxå Special Vehicles. С представянето на
CR23 и CS23 Scania вдига още по-високо летвата при премиум камионите, казва Стефан Дорски, старши вицепрезидент и ръководител на
Scania Trucks. И допълва: „Ще включим някои от
възможностите на Scania CrewCab в нашите първокласни кабини от сериите R и S. По този начин ние добавяме пространство, което носи допълнителен комфорт и потенциал за множество
творчески решения“.
Решението на Scania да предлага удължени
кабини, произведени в малки серии, се основава
на постоянно търсене на няколко пазара на кабини с добавено надлъжно пространство. Премиум
серията S е с равен под и вече е хвалена за своята просторност. С добавената дължина тя ще се
превърне в мечтана кабина за онези шофьори на
дълги разстояния, които прекарват много нощи
далеч от дома. По този начин те могат да имат
разтегателното легло на Scania, което е широко
100 см, без да се налага то да се прибира.
Scania създава по-дългите кабини CR23 и
CS23 (могат да бъдат поръчани както N, така и H
височина на покрива), като добавя жизненоважните компоненти, необходими от тяхната модулна кутия с инструменти. Ако седалките за допълнителни пътници са цел, тогава Scania CrewCab е
основен избор.
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Добавянето на 27 сантиметра към първоначалната дължина от 200 см (която се измерва от
педалите до задната стена) може да звучи незначително, но не е. Това представлява увеличение
с повече от 13%, нещо, което определено прави разликата осезаема и отваря възможности за
много решения:
„Най-очевидното предимство, разбира се,
е за шофьорите на дълги разстояния. Те винаги търсят удобни и първокласни решения“, казва Дорски. „Дали ще използват пространството за по-голям простор като цяло, или за избор
на по-широко легло – или и двете – предстои
да разберем. Други потребители вероятно могат да бъдат търсени в приложения като например шофьорски школи, камиони за защита и камиони за възстановяване. Последните ще могат
да транспортират пътници от счупени превозни
средства.“
Допълнителното пространство се създава
чрез добавяне на съществуващи компоненти на
кабината, което е възможно благодарение на известната модулна система на Scania. Първите
доставки до клиентите са планирани да се осъществят през третата четвърт на 2021-ва.
„Планът на Scania е тази кабина да бъде сертифицирана с WVTA още в края на тази година“,
казва Дорски. „Някои страни първоначално ще
сертифицират тези превозни средства самостоятелно на съответните пазари.“ K
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Какво движи камионите на IVECO
Вероятно
Еврокомисията
ще надмине и найоптимистичните
очаквания на
сторонниците на
електромобилите,
като забрани от 2035
г. регистрацията на
превозни средства
(ПС) с двигатели с
вътрешно горене. Вече
почти всички разбраха,
че ПС с електрически
батерии не са поекологично решение,
както се опитват от
години да ни внушат
от Брюксел. След като
от този ход екологията
на планетата
няма да спечели,
логичен е въпросът
защо Комисията
действа толкова
припряно и чии
интереси всъщност
представлява

Д

нешните политици дават щедри обещания за време, когато те вероятно няма да
са на власт. До 2035 г. остават почти 14 години – време, в което ще стане ясно дали Европейският съюз не надценява възможностите и
ресурсите си и дали останалият свят ще склони да предприеме подобни неефективни и скъпоструващи ходове. В същото това време товарният автотранспорт не бива да спре, нито да забави ход.

Плавен преход
IVECO е компания – пионер в предлагането на
най-широка гама задвижвания за товарни автомобили с различно предназначение и товароподемност. Нейната политика е постепенен преход
към нисковъглеродни технологии. С много широка гама дизелови двигатели с различни работни
обеми, мощности и предназначение, тя от години е лидер в разработването и производството и
на богата гама двигатели на природен газ/метан.
Докато други производители правеха ефектни демонстрации на „елитни“ и многократно поскъпи технологии, италианците първи започнаха да налагат двигателите от серията NG (Natural
Gas) като валидна алтернатива на конвенционалните изкопаеми горива, която е изгодна и за клиентите. При това не са загърбили и алтернативите като електрическо задвижване изцяло от батерии или от горивни клетки.

Модерни дизелови двигатели
Както и при останалите производители от европейската седморка, основен стълб за момента и близките няколко години са двигателите с
вътрешно горене. В палитрата от дизелови двигатели, произвеждани от FPT (FIAT Powertrain) за
товарни автомобили и превоз на пътници, има
три основни групи:
)) агрегатите от серията F1, които се вграждат
юли–август 2021

във всевъзможните варианти на Daily – товарни и пътнически, с обща маса до 6,5 тона;
)) двигатели от серията NEF, използвани за камиони с пълна маса от 6 до 18 тона, както и за автобуси с дължина до 18 метра;
)) „тежката артилерия“ са двигателите CURSOR,
каквито се вграждат не само в камиони и влекачи за международен и регионален транспорт, но и в Astra – най-тежките самосвали на
групата.
F1A (2287 куб. см) и F1C (2998 куб.см.) са съвременните поколения на семейство 4-цилиндрови двигатели със солидна история, от която е заимствано всичко положително, допълнени със съвременни решения. Алуминиева цилиндрова глава, 2 горни разпределителни вала, по 4
клапана на цилиндър, хидравлични повдигачи и
директно впръскване от Common rail система с
електронно управление и максимално налягане
2000 бара (при F1C). Принудителното пълнене с
въздух е от турбокомпресори с променлива геометрия (e-VGT), управлявана чрез електродвигател, командван от системата, която управлява работата на двигателя. Нагнетеният въздух
се охлажда от топлообменник „въздух – въздух“.
Диапазонът на мощности засега е от 116 до
210 к.с. Цялата гама от 9 дизелови изпълнения
(3 варианта на F1A и 6 на F1C) покрива не само
актуалните емисионни норми Euro 6d final, но и
Euro VI E, които предстои да влязат в сила от края
на настоящата година. „Чувалът“ с технологии за
постигане на този резултат включва и рециркулиране на част от отработените газове с външно
охлаждане (ec-EGR), дизелов окислителен катализатор (DOC), селективна каталитична редукция на филтъра (SCRoF) и класическа система
SCR. Производителят посочва до 50 000 км интервал между смяната на масла и филтри.
Двигателите от серията NEF (N45 и N67, известни като Tector 5 и Tector 7) покриват диапазона от мощности от 160 до 320 к.с. Компактни,
здрави и ефективни, те са за категорията ками-
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они, които у нас се търсят най-малко, поне като
нови.
4- и 6-цилиндрови агрегати с по-консервативна конструкция, с еднакъв ход и диаметър на
буталата. Редови, с чугунена цилиндрова глава.
Турбокомпресорите са с фиксирана геометрия
и с разтоварващ клапан/wastegate. Топлообменник „въздух – въздух“ охлажда сгъстения въздух.
Разпределителният вал е разположен странично.
Горивото се впръсква от електронно управлявана common rail система с налягане до 1600
бара. Отработените газове преминават през
DOC, p-DPF (филтър за частиците с пасивно регенериране), SCR и катализатор. Конструкцията
е опростена с отсъствието на EGR и постоянната
геометрия на турбокомпресора.
Цялото семейство покрива нормите Euro VI E.
До 80 000 км интервал между смяната на масла.
Несъмнено най-тиражираните двигатели на
Iveco са от серията F1 (годишно са произвеждани по 300 000 бр.), но… с CURSOR (С11 и С13)
курсират всички по-тежки камиони и влекачи на
марката. Дизеловият С9 е запазен само за автобуси, вгражданите в част от тях турбокомпресори с променлива геометрия и eлектронно управление (е-VGT) създават висок въртящ момент в
широк диапазон от честоти на въртене на коляновия вал, започвайки още от ниските обороти.
Заради това качество превозвачите предпочитат съвременните дизелови агрегати. Common
rail системата впръсква горивото с налягане до
2200 бара.
По 4 варианта на мощност при изпълненията
С9 (8,7 л) и С13 (12,9 л) и три за С11 (11,1 л), който за множество европейски флоти е предпочитаното решение. Диапазон на мощности от 310
до 570 к.с.
Системата за изпускане на отработилите газове включва DOC, p-DPF, SCR и катализатор.
Цялата гама CURSOR отговаря на Euro VI E. Компанията сочи, че интервалът между смяната на
масло на двигателя стига до 150 000 км.
Обособено семейство са

двигателите
на природен газ (NG)
Стихиометричното горене улеснява постигането на Euro VI E, работят по-тихо и поведението
им е подобно на това на дизеловите им събратя.
И експлоатацията им е по-евтина. Четирите двигателя (F1C NG, N67 NG, C87 NG и C13 NG) покриват диапазон от мощности от 136 до 460 к.с.
Работните им обеми са като тези на дизеловите им аналози, но метанът се впръсква от многоточкова система. Турбокомпресорите са с постоянна геометрия, предимство е и отсъствието на
рециркулация на газовете. NG двигателите използват λ-сонда и 3-пътен катализатор. CURSOR
13 NG (CNG или LNG) е най-мощният и тих двигател на природен газ на пазара.

Електрическите Iveco
Без сериозни пропагандни изяви Iveco, почти от началото на второто десетилетие на този
век, предлага електрическо Daily в товарни и пътнически варианти, които могат да се поръчат и
в България. Вариантите се различават по автономност в зависимост от броя на батериите – 1,
2 или 3. Батериите, произвеждани от компания-

та FIAMM, са натрий-никелхлоридни, а не литиево-йонни.
Моделите 35S (с единични гуми) и 35С (с
двойни) са с трифазен асинхронен двигател с
върхова мощност 60 кВт (81 к.с.). Пиковата мощност за по-тежките 45С и 50С (с двойни гуми) е 80
кВт (109 к.с.), като въртящият момент от 300 Н.м
е налице от 2180 до 9060 об./мин.
Предлагат се шаси-кабини (35S, 35С, 45С и
50С), бордови надстройки (35S, 45С и 50С), както и минибус (50С). Дължината му е 7128 мм и в
зависимост от броя батерии (2 или 3) пътническите места в него могат да бъдат до 19 или 16.
Зареждане на батериите от жилищна електроинсталация – 230 В, 16 А, отнема 24 часа. На
публична станция за бързо зареждане са необходими 2 часа при напрежение 400 В и мощност
на модула от 22 кВт.
Проектът за електрически Eurocargo изглежда
не получи развитие.
В тежката категория програмата за N3 продължава след сътресенията в партньорската
компания Nikola Motors и неизбежните закъснения от около година. И в момента продължават тестовете в САЩ на писта и в реални условия на няколко от влекачите, произведени по-рано в Улм.
Предстои да разберем дали и доколко натрупаното изоставане ще засегне и развитието на
моделите с водородни горивни клетки, чиято готовност първоначално бе предвидена за 2023 година.
Няма информация Iveco да развива проекти с
хибридно задвижване. K
инж. Радослав ГЕШОВ

е-VGT
Това е начин да се извлекат максималните ползи от турбокомпресорите с променлива геометрия
(VGT – Variable-geometry
turbochargers). Става въпрос за промяна геометрията на повърхностите/лопатки, които насочват частта от
отработените газове, задвижващи турбината.
Пневматично задействаните VGT, които управляват
позицията на лопатките с помощта на механични връзки, не са добри при преходните режими, тъй като забавят реакцията/повишаването на налягането от колелото
на компресора.
Електронно управляваният VGT работи с помощта
на постояннотоков електродвигател, който е свързан
със системата за управление на двигателя. Сензорът
за положение следи текущото положение на задвижващия механизъм, който се управлява от системата за управление на двигателя, за
да осигури желаното повишаване на налягането. Така
системата e-VGT осигурява
много бърза реакция и точен
контрол на налягането при
всякакви условия на движение на автомобила.
e-VGT позволява намаляване на газовите емисии в
сравнение с пневматичната
система за управление. Съществено се подобрява управляемостта на превозното средство, тъй като ефектът от изоставането (т.нар.
пропадане, дупка, turbo lag)
е минимален и двигателят
много по-бързо осигурява
поисканото увеличение на
мощността.
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Много новости от UTA
UTA One® се предлага в 13
системи за пътно таксуване:
Белгия, тунел Liefkenshoek,
Германия, Франция, Италия,
Полша (A4, Катовице
– Краков), Португалия,
Австрия, Испания, Норвегия
(включително фериботи
и магистрални мостове),
Швеция (мостове), Дания
(мостове) и Швейцария,
включително Лихтенщайн.
От юли месец ще бъде
добавена и Унгария.
Предстои разширяването на
услугите и за други страни в
Европа.

Като един от водещите доставчици на мобилност с пълен набор от услуги в Европа, UTA предлага
на търговските клиенти индивидуални решения за техните пътни нужди. В допълнение към
безкасовото зареждане на гориво портфолиото включва услуги като обработка на пътни такси
и многобройни допълнителни услуги като ремонтни услуги, аварийни услуги или измиване на
автомобили. Статията представя новите услуги, които UTA предлага, както и разширяването и
допълването на някои вече познати услуги
UTA One – едно устройство за
пътни такси за цяла Европа

ABSTRACT IN ENGLISH

UTA presents
new services
As one of the leading mobility providers with a full range of
services in Europe, UTA offers
commercial customers individual solutions for their travel
needs. In addition to cashless
refueling, the portfolio includes
services such as toll processing and numerous additional
services such as repair services, emergency services or car
washing. The article presents
the new services that UTA offers, as well as the expansion
and supplementation of some
already known services.

За да предложи на своите клиенти оптимално
решение за Европейската услуга за електронно
пътно таксуване, в началото на 2018 г. UTA пусна
оперативно съвместимото устройство за отчитане на пътни такси – UTA One. Системите за пътно таксуване в Белгия (вкл. Liefkenshoektunnel),
Франция, Италия, Австрия, Полша (А4), Португалия и Испания бяха интегрирани още в началото.
От 1 март тази година вече в отчитането на пътните такси от UTA One са включени и Германия,
Норвегия (вкл. фериботи и магистрални мостове), Швеция (мостове), Дания (мостове) и Швейцария, включително и Лихтенщайн. С това разширяване бордовото устройство вече обхваща
тринадесет системи за таксуване на пътни такси в дванадесет европейски държави, като това
е най-всеобхватното решение за пътно таксуване на пазара.
От юли месец към обхвата на UTA One ще бъде
добавена и системата за пътно таксуване на Унгария.
„Като лидер в иновациите, ние имаме ясната амбиция непрекъснато да оформяме и развиваме европейския пазар на мобилност“, казва Карстен Бетерман, главен изпълнителен ди-
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ректор в UTA. „С всяко разширяване на системите за пътно таксуване ние също така оптимизираме нашия доказан UTA One, за да предложим
на клиентите ни възможно най-доброто потребителско изживяване.“
Предимствата на UTA One за спедиторите и транспортните компании са ясни: те могат
да плащат всички такси с една фактура, а също
така да се възползват от множество отстъпки при
различни оператори на пътни такси. Благодарение на най-съвременна технология, устройството позволява индивидуално активиране и деактивиране на системите за пътно таксуване, единично отчитане на пътуването и гъвкавост в промяната на регистрационния номер и данните на
превозното средство. И в същото време това е
решение, което може да се комбинира с всички
UTA Plus услуги (гориво и данъци).

UTA One Move – решение за
превозни средства до 3,5 тона
От 2020 г. UTA предлага също и устройство
за отчитане на пътни такси за леки и лекотоварни автомобили с общо тегло на автомобила до
3,5 тона, включително ванове и търговски микробуси. Новият UTA One Move позволява лесно таксуване на пътни такси за леки автомоби-
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Екипът на UTA България
е млад, компетентен и
всеотдаен

ли във Франция, Португалия, Испания и Италия, включително зоната с ограничен трафик в
историческия стар град на Милано. Също така
дава възможност за плащане на такси за множество паркинги във Франция, Португалия, Испания и Италия и за резервиране на преминаване с ферибот между континенталната част на
Южна Италия и Сицилия от корабната компания
Caronte.

UTA One Move е насочен към управителите на
автомобилните паркове и шофьорите в тези четири държави, както и към международните клиенти, пътуващи през тези страни. В допълнение
към удобната обработка на пътните такси, устройството също така помага на управителите
на автомобилни паркове да оптимизират своите
административни процеси благодарение на ясното електронно фактуриране.

През следващите
няколко месеца
клиентите ще
могат да зареждат
гориво директно на
колонката с цифрова
карта за гориво чрез
смартфон в цяла
Европа.
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LNG мрежата на UTA
обхваща над 170
местоположения в
десет държави, което
прави UTA доставчика
с най-голямата LNG
мрежа в Европа

LNG мрежата на UTA –
най-голямата в Европа
Природният газ се утвърди като една от екологичните алтернативи за мобилност у нас и в
Европа. От UTA виждат ясно изразен интерес от
страна на клиентите към зареждане с LNG и затова се стремят към цялостно разрастване на европейската им LNG мрежа. Днес тя се състои от
над 170 местоположения в десет държави, което
прави UTA доставчика с най-голямата LNG мрежа в Европа.
За успеха на европейската LNG мрежа UTA
работи с многобройни партньори като Liquind,
Liqvis, AVIA Франция, DCB Energy и Repsol, наред
с други, с много от които вече има дългогодишно
сътрудничество в областта на конвенционалните горива. Наскоро беше разширено споразумението за сътрудничество с берлинския оператор
LIQUIND 24/7, за да добавят нови станции в Германия, а до края на годината ще бъдат включени
и нови пунктове за доставка.

Дигитална карта
за гориво
В UTA постигат интензивен напредък в дигитализацията на процеси, свързани с картата за
гориво, пътните такси в цяла Европа и други услуги за мобилност. През следващите няколко месеца клиентите ще могат да зареждат гориво директно на колонката с цифрова карта за гориво
чрез смартфон в цяла Европа. Това иновативно
решение ще позволи още по-удобна, безопасна и бърза обработка както при закупуването на
гориво, така и при управлението на собствените
данни на клиентите и ежедневната им дейност.
Очаква се през следващите месеци пускането
на нови продукти и услуги, за да продължи UTA да
подкрепя транспортните компании в процеса на
дигитална трансформация.

Картата за гориво на UTA –
широко покритие и сигурни
разплащания

UTA One® Move
позволява лесно
таксуване на пътни
такси за автомобили до
3,5 тона във Франция,
Португалия, Испания и
Италия, включително
зоната с ограничен
трафик в историческия
стар град на Милано

UTA предлага няколко карти с голямо разнообразие от услуги в цяла Европа, като Mercedes
ServiceCard или OMNIplus ServiceCard Premium Echarge Card, карта за лекотоварен автопарк. Но от
всички тях се обръща особено внимание на картата за цялостно обслужване на UTA, която предоставя на клиентите глобално предлагане на услуги за безгранична мобилност в цяла Европа, с по-

критие от 68 300 пункта за приемане в 40 държави.
Един от основните аспекти на UTA картите е
покритието и тяхната сигурност. Средствата за
разплащане, предлагани от фирмата, са сигурни
и дават възможност за ограничаване, контрол и
следене на транзакциите в реално време. В допълнение се предлагат редица решения за гарантиране на сигурността, включително опция за
блокиране 24 часа в денонощието, седем дни в
седмицата чрез онлайн портала и уведомяване в
реално време по имейл или SMS за всички транзакции в цяла Европа. Освен това UTA разполага
с технология за изкуствен интелект и специално
сформиран екип за разпознаване на подозрителни операции, който се грижи за контрола и предотвратяването им. Аангажиментът за дигитализиране процесите на картата за гориво е ясен. Благодарение на опита на компания-майка Edenred
в платежните системи и дигитализацията на процеси, UTA ще предложи на клиентите си уникални
и максимално сигурни дигитални решения.

UTA SmartCockpit оптимизира
зареждането с гориво
В края на миналата година UTA пусна ново дигитално приложение UTA SmartCockpit® за оптимизиране на зареждането с гориво.
С него се оптимизира планирането на горивото за потребителите. Транспортните компании и
спедиторите могат да използват това приложение, за да планират бързо, лесно и ефективно
снабдяването с гориво на своите автомобили в
зависимост от индивидуалните нужди, като потенциално спестяват до 10 евроцента на литър
гориво при всяко зареждане. UTA SmartCockpit е
приложимо в десет европейски държави: Испания, Австрия, Белгия, Чехия, Франция, Германия,
Италия, Люксембург, Холандия и Полша.
Препоръките на приложението за планиране
на горивото се базират на различни специфични за потребителя фактори, включително нивото
на горивото на автомобила, средната икономия
на гориво, стиловете на шофиране и моделите на
почивка на водачите, както и информация за разхода на гориво на автомобила, маршрут, включително и за затваряне на пътища.
Решението отразява силните страни на UTA
като доставчик на услуги за мобилност и ангажимента на фирмата за дигитализация, особено когато става въпрос за спестявания за клиентите,
ефективност и оптимизация на процесите. Отзивите от клиентите за UTA SmartCockpit са много
положителни и потвърждават потенциала му за
спестяване. K

Глобални услуги за безгранично движение в цяла Европа
UTA има повече от 55 години опит в сектора и предлага услуги чрез UTA Full Service Card,
Mercedes ServiceCard и OMNIplus
ServiceCard Premium, UTA One® и
устройствата за отчитане на пътни такси за 26 държави; възстановяване на ДДС чрез EBV Finance,
друга Edenred компания; и други допълнителни услуги. Мулти
бранд и многопродуктовите карти на UTA имат разширена мрежа
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в цяла Европа – с 68 300 пункта за
приемане в 40 държави.
UTA се адаптира към новия пазар и потребителското търсене и
платежните средства позволяват
зареждането както на традиционни, така и на алтернативни горива като LPG, CNG, LNG, биодизел. Освен това благодарение на
картата за електронно зареждане, клиентите разполагат с мрежа от 181 000 пункта за зареждане

из цяла Европа. По отношение на
LNG в момента се предлага мрежа от 170 местоположения в десет
държави, като по този начин UTA e
доставчикът с най-голямата LNG
мрежа в Европа. UTA предлага
също и дигитални решения за оптимизация управлението на автомобилните паркове като UTA Fleet
Manager или UTA SmartCockpit –
онлайн приложение за оптимизирано планиране на горивото.
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Водородният Peugeot
e-Expert Hydrogen
Новият Peugeot e-Expert
Hydrogen влиза в
серийно производство.
Така френската марка
се превръща в един от
първите производители,
които вече предлагат
серийно електрически
среден ван, задвижван
с водородна горивна
клетка

P

eugeot e-Expert Hydrogen става логично допълнение към гамата от електрически автомобили и автомобилите с ДВГ. Новият модел е най-новият символ на стратегията на марката „Разширена сила на избора“, даваща възможност на всеки клиент да избере от широка
гама задвижвания това, което е най-подходящо
за неговия начин на употреба.
Електрическата версия с водородна горивна
клетка идва след представянето през 2020 г. на
електрическия e-Expert, който бе избран за Международен ван на годината 2021 г. и е шестият автомобил Peugeot, който печели престижната награда от 1992 г. насам.

Концепцията
Peugeot e-Expert Hydrogen е оборудван със
средно по мощност електрическо задвижване с водородна горивна клетка. Иновативната концепция бе представена неотдавна от
STELLANTIS. Задвижването се състои от горивна
клетка, която произвежда електричеството, необходимо за задвижване на автомобила, благодарение на водород в резервоар на борда. Високоволтовата литиево-йонна акумулаторна батерия с капацитет 10,5 кВтч може да бъде презареждана от електрическата мрежа и също захранва електрическия двигател при определени
режими на движение.
Новият Peugeot e-Expert Hydrogen изминава
всякакви разстояния без локални емисии на въглероден диоксид. Зареждането с водород става за 3 минути с водород. Количеството в резервоарите е достатъчно за пробег от над 400 км съгласно сертификационния цикъл WLTP (в процес
на одобрение).
При разработката на модела е постигната
целта той да запази всички полезни характерис-

тики на последното поколение на Expert. Моделът се предлага в две дължини – Standard и Long,
със същите параметри както дизеловата и електрическата версия.
Товарният обем е до 6,1 м³, полезният товар –
до 1100 кг, а капацитетът на теглене – до 1000 кг.

Защо водород?
Пазарът на средните ванове в Европа е над
750 000 превозни средства годишно. Peugeot
Expert увеличава пазарния си дял всяка година
от лансирането си през 2016 г. Технологията на
водородната горивна клетка е отговорът на все
по-нарастващия брой комплексни нужди и употреби на бизнес клиентите, гарантирайки им поголяма свобода за извършване на дейността им.
Тя осигурява по-голяма автономия от електрическите задвижвания, което е от решаващо значение, като се има предвид, че повечето средни ва-

При Peugeot
e-Expert Hydrogen
няма компромиси
с товарния обем и
товароносимостта
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ВОДОРОДНИЯТ PEUGEOT E-EXPERT HYDROGEN

Peugeot Expert:
водороден,
електрически или
дизелов

нове работят в крайградските зони и в гъсто населените централни градски части, където необходимостта от решения с нулеви емисии става
все по-належаща. В същото време водородните
ванове запазват една от основните функции на
лекотоварните превозни средства – транспортирането на големи и тежки предмети при безпрецедентна логистична гъвкавост и оптимизирана употреба.
Концепцията на Peugeot e-Expert Hydrogen е
базирана на средно мощна зареждаема електрическа система с водородна горивна клетка,
която съчетава предимствата на водорода с тези
на батериите и електрическата тяга.

Силовата линия
Водородът в резервоара захранва горивната
клетка, която произвежда електричеството, необходимо за задвижване на автомобила на дълги разстояния, докато високоволтовата батерия
осигурява необходимата мощност за по-високи динамични характеристики. Цялата система е
интегрирана в автомобила, за да се гарантира,
че не са допуснати компромиси по отношение на
обема или полезния товар.
Базиран на EMP2 (Efficient Modular Platform 2),
новият Peugeot e-Expert Hydrogen е изцяло електрически автомобил с два източника на енергия
на борда. Водородната горивна клетка е разположена в двигателния отсек в предната част на
автомобила. Тя подава електричество към електродвигателя след рекомбиниране на водород
от резервоарите с кислород от въздуха. Отпадният продукт са водни пари.
Електродвигателят с постоянен магнит с максимална мощност 100 кВт осигурява260 Нм максимален въртящ момент. Разположен е на предната ос, като задвижващият тракт е сходен с
този на електрическия Peugeot e-Expert (модел с
електрическа батерия). Високоволтовата литиево-йонна батерия е под седалките в кабината.
Тя е с капацитет 10,5 кВтч. Трифазно бордово зарядно устройство с мощност 11 кВт е монтирано в двигателния отсек. Системата за съхранение на водорода се състои от 3 резервоара, разположени под пода на фургона с общ капацитет
4,4 кг водород при налягане 700 бара. Зареждането с водород е бързо и лесно, отнема само три
минути и става през отвор на задния ляв калник,
където обичайно е гърловината на резервоара за
дизел или бензин.
При напълно заредена батерия могат да бъдат изминати около 50 км само с енергията от
нея. Високоволтовата батерия се зарежда през
куплунг на предния ляв калник. Трифазното бордово зарядно устройство с мощност 11 кВт осигурява няколко варианта на зареждането ѝ. От
стенно зарядно устройство Wall Box 11 кВт (32A)
пълното зареждане е за по-малко от един час, от
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усилен контакт (16A) – за 3 часа, а от стандартен
контакт (8A) – за 6 часа.
При движение „средно мощната зареждаема електрическа система с водородна горивна
клетка“ има няколко режима на движение. При
стартиране от място и ниски скорости батерията задвижва електродвигателя самостоятелно.
При поддържане на постоянна скорост горивната клетка подава енергия директно към електрическия двигател. По време на ускорение, изпреварване или изкачване по наклон горивната
клетка и високоволтовата батерия заедно осигурят енергия за електрическия двигател. При спиране и намаляване на скоростта електрическият
двигател рекуперира енергия в батерията. Батерията е с гаранция 8 години или 160 000 км за запазване на поне 70% от капацитета ѝ за зареждане.
Максималният въртящ момент е на разположение от момента на стартиране на автомобила
– без вибрации, без шум, без смяна на предавки,
без мирис и, разбира се, без емисии.
За да се гарантира безопасността на пешеходците, в града и при скорости до 30 км/ч се
включва звуков сигнал, указващ приближаването на автомобил.

Без компромиси
При новия Peugeot e-Expert Hydrogen разположението на резервоарите за водород под
пода дава възможност товарният обем да се запази непроменен и идентичен във всяко отношение с този на дизеловата и електрическата версия. Това разположение осигурява и безопасност, като гарантира стабилност заради ниския
център на тежестта. Комфортът е на високо ниво
и благодарение на специфичните настройки на
окачването, които гарантират стабилност и добра возия и при празен, и при натоварен автомобил.
Водачът на новия Peugeot e-Expert Hydrogen
разполага със специално адаптирана система
за сервоусилване на волана, която води до лекота на управление и радиус на завой от 12,4 м (за
версия Standard между бордюри).
При новия Peugeot e-Expert Hydrogen версията Standard е с дължина 4,95 м, а Long – 5,30 м.
Полезният обем е до 6,1 м³, а пространството
за водача и пътника в двуместната кабина е точно същото като при версиите с ДВГ. Максималният полезен товар от 1100 кг е специфичен за водородната електрическа версия.

Оборудването
За да се опрости изборът, при новия Peugeot
e-Expert Hydrogen има само едно ниво на оборудване. Той се предлага с всичко необходимо за
комфорт и безопасност. Кабината е с 2 индивидуални седалки, фургонът е с 2 плъзгащи се врати. Колелата са 17-инчови.
Оборудването включва електрическа паркинг
спирачка с асистент за потегляне по наклон, ръчен климатик, Visiopark 1 – 180-градусова камера за обратно виждане, 7-инчов централен
сензорен екран с Peugeot Connect с 3D навигация TomTom, Bluetooth и MirrorScreen съвместимост, включително протоколи за свързване Apple
CarPlay™ и Android Auto™.
Външно новият модел запазва атлетичния и солиден стил на дизеловите версии, кой-

Силовата линия на
e-Expert Hydrogen
то е допълнен с отличителни елементи: монограм e-Expert
Hydrogen отзад; отвор за зареждане с водород на задния
ляв калник; отвор за електрическо зареждане на предния
ляв калник; специфична междинна решетка на предницата;
окачване, по-високо с 40 мм.
Интериорът е обогатен с аналогов инструментален панел с цветна матрица, адаптирана към водородната технология, специфична графика за централния сензорен екран
с 3D навигация от TomTom Traffic. Управлението на силовата линия става с познатия от електрическата версия лост
e-Toggle, разположен под централната конзола. С него
могат да бъдат избирани положенията Park (Паркиране)/
Reverse (Заден ход)/Neutral (Неутрална позиция)/Drive
(Задвижване) и Brake (Спирачка). Със селектор се избира
от три режима на движение – Eco, Normal или Power. Паркинг спирачката е електрическа.
Отделните режими осигуряват: ECO (60 кВт, 190 Нм) – за
по-добър пробег; Normal (80 кВт, 210 Нм) – оптимален за
ежедневна употреба; Power (100 кВт, 260 Нм) – oптимизира експлоатационните показатели при транспортиране на
тежки товари.
Инструменталният панел пред водача е адаптиран към
водородното задвижване. Той включва уред за измерване
на мощността (powermeter) за извеждане нивото на консумация на енергия (ECO за оптимизация на енергията,
POWER за максимална мощност или CHARGE за възстановяване на енергията). Индикатори информират за нивото
на водорода в резервоара и за заряда на батерията. Цветна матрица извежда информацията от бордовия компютър
и данни за оставащ пробег.
Новият Peugeot e-Expert Hydrogen излиза първо на пазарите във Франция и Германия – от края на 2021 г. Той ще се
произвежда във Валансиен, Франция, а след това ще бъде
трансформиран към водородното задвижване в специализирания център на Stellantis, съсредоточен върху водородната технология, в Рюселсхайм, Германия. K
Гърловината за зареждане с водород е на обичайното
място за пълнене на резервоара

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

Товарни автомобили

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

Клиентите ни ползват следните предимства:
°
°

°
°
°

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

Аутомотив Текнолъджи
Солушън
София, ул. Андрей Германов 11
тел.: +359 2 4390880
юли–август 2021
www.ats-world.com
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Тест: Renault Kangoo Van
и Renault Express Van

Изцяло новият малък ван Renault Express Van и новото поколение на бестселъра Renault Kangoo
бяха главните герои в първите пътни тестове на обновената гама на Renault PRO+, които бяха
организирани от Renault край Букурещ. Веднага можем да издадем, че моделите впечатляват, но
нека да караме по реда на нещата

П
ABSTRACT IN ENGLISH

Test:
Renault Kangoo Van and
Renault Express Van
The all-new small Renault Express Van and the new generation of the best-selling Renault
Kangoo were the main characters in the first road tests of the
updated Renault PRO+ range,
organized by Renault near Bucharest. Meanwhile, the two
models had their Bulgarian
premiere, along with the new
Renault Trafic.

рез тази година Renault прави мащабно
стратегическо разширение и обновяване на гамата си от лекотоварни автомобили. В резултат на това се появиха изцяло новият модел Renault Express Van, тотално променен
Renault Kangoo – в товарна и пътническа версия,
нов пътнически Renault Trafic, който е наличен и в
свръхлуксозен вариант SpaceClass. А до края на
2021 г. ще бъде представена и товарната версия
на новия Trafic. Всичко това се случва след обновяването на големия Master през 2019 г.
В последната десетдневка на юни, край Букурещ, Renault даде възможност на журналисти от
цяла Европа да тестват за пръв път на пътя обновената лекотоварна гама на френската марка.
Естествено – начална и крайна точка на тестовия маршрут бе централата на Dacia в румънската столица.
Там на разположение бяха автомобили от
цялата обновена досега лекотоварна гама на
Renault PRO+. Фокусът бе основно върху карго
версиите на Express и Kangoo. Налични за тест
бяха и пътническата версия на новия Kangoo, както и Trafic и луксозният вариант Trafic SpaceClass.
За тях обаче в близко бъдеще ще се говори и
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пише много, така че се съсредоточаваме върху Express Van и Kangoo Van. Тук трябва да споменем, че Express също има пътническа версия,
която обаче няма да се предлага в Европа.

Защо и Express, и Kangoo
Въпреки че Express и Kangoo са колкото близки, толкова и различни, резонно изниква въпросът защо Renault пуска два автомобила в
един сегмент – този на малките ванове. Отговорът, даден от компанията, е, че така ще отговори на всички професионални нужди с допълнително двойно предложение в сегмента на малките ванове. Не че и досега не беше така. Освен с Kangoo от доста години Group Renault жънеше пазарни успехи и с Dacia Dokker. Безспорният хегемон на пазара на лекотоварни автомобили в България през последните години Dokker
обаче сега слиза от сцената. Производството му
спира, а успешната платформа се наследява от
изцяло новия Express. Всъщност наименованието не е съвсем ново. Преди доста години първата „баничарка“ на Renault, базирана на легендарната Петица, се казваше точно Express. Така че

41

ТЕСТ: RENAULT EXPRESS VAN И RENAULT KANGOO VAN
логиката я има. Запазваш успешната платформа, надграждаш я с изцяло нов модел, който си
остава по-бюджетен от Kangoo, и ѝ слагаш разпознаваемо на всички пазари име. Остава да се
види дали Express ще се движи с инерцията, набрана от Dokker.
Но сега да видим как се представиха двата
малки вана по време на тестовете. Макар да излязохме на пътя първо с Kanggo, ще си позволим
да започнем представянето с Еxpress само заради това, че моделът се появява сега.

Практичният Renault Express
Още първият досег с Renault Express показва,
че „новобранецът“ предлага всичко важно за работата, за която е предназначен. Външният дизайн е изцяло в стила на актуалните леки и лекотоварни модели на френския производител.
Нещо повече – трябва да имаш доста набито око
за детайлите, за да хванеш разликите от Kangoo.
В същото време силуетът и линиите ясно говорят
за близкото родство с Dokker. Като цяло екстериорът говори за динамика, надеждност и практичност.
Интериорът, макар да изглежда по-спартански от този в Kangoo, е значително надграден в
сравнение с Dokker, като предлага дори повече
от най-нужното. Налице са множество системи
за сигурност и в помощ на водача, тъчскрийн на
централната конзола, постоянна камера за обратно виждане вместо огледалото на челното стъкло… Животът на борда е по-комфортен с почти 48
л пространство за съхранение. Широката плъзгаща се странична врата (716 мм) улеснява товаренето, а товарното пространство е най-дългото (1,91 м – измерено по пода) и сред най-обемните (от 3,3 до 3,7 м³) на пазара. Задната врата се отваря в съотношение 2/3 към 1/3. Renault
Express носи полезен товар до 780 кг при бензиновата версия и 650 кг при дизеловата версия.
Водачът разчита на повече свързаност отпреди – индукционно зарядно устройство, до три
USB порта, четири контакта 12V и мултимедийната система EASY LINK с репликиране на съдържанието на смартфона и навигация с 8-инчов екран.
За безопасността се грижат системи за подобряване на видимостта в „сляпата“ точка,
асистент за стабилност на ремаркето, асистент
при потегляне по наклон (HSA), круиз контрол,
Extended Grip (при всесезонни гуми) за подобряване на сцеплението при потегляне… Новост е
и панорамното огледало в сенника на пътника,
което дава допълнителен обзор вдясно на водача. Има го и при новия Kangoo.
Гамата от двигатели включва 1,3-литров бензинов двигател TCe 100 FAP (75 kW – 200 Нм) и
1,5-литрови дизелови двигатели Blue dCi 75 (55
kW – 220 Нм) и dCi 95 (70 kW – 240 Нм). Всички силови агрегати са комбинирани с 6-степенна ме-

ханична предавателна кутия. Част от гамата е и
1,5-литровият дизелов Ecoleader двигател Blue
dCi 75.
Излизаме на пътя с Renault Express, оборудван с 1,3-литров бензинов двигател с мощност
100 к.с. Логично, заради турбопълненето и приличния въртящ момент силовият агрегат осигурява отлична динамика. При това работата му е
тиха и като цяло шофирането е приятно. Въпреки че сме с товар от 280 кг, автомобилът ускорява добре и поддържа зададената скорост. Причината е и в 6-степенната механична предавателна кутия. Возията е стегната и добра, управлението – прецизно, няма дразнещи шумове и вибрации, работата със системите е интуитивна…
А просветът от 160 мм веднага навежда на мисълта, че моделът е идеален за нашите пътища.
Впечатленията са, че Express стои добре и
може би ще продължи успеха на Dokker. Още повече, че надгражда сериозно „баничарката“ на
Dacia. А и като се загледаш, отликите от новия
Kangoo не са толкова много и основно са в помалкото версии – при Express има само една дължина и една колесна база. Моделът вече има цени
и се предлага у нас. Впрочем и Express, и новите Kangoo и Trafic вече имаха българска премиера в началото на юни на изложението в Пловдив.

Новият Renault
Express Van

Повече Kangoo от преди
От пръв поглед се вижда, че новият Renault
Kangoo е сериозно надграден. Влизайки в стила на актуалното поколение на леките и лекотоварните автомобили на Renault, популярната баничарка е силно променена. Външният дизайн е
станал някак си по-строг, по-практичен и вдъхва
усещане за динамика, аеродинамика и устременост.
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Част от
приготвените за
теста в Букурещ
автомобили
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Арматурното табло на
Renault Express Van

Новият Renault Kangoo Van
Иновацията Open Sesame by
Renault осигурява ширина на
страничното врата от 1446 мм!
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Като говорим за новия Kangoo, не може да
не започнем с ексклузивната иновация Open
Sesame by Renault (Сезам, отвори се, от Renault).
При нея е премахната В-колонката отдясно. Ръбовете на пасажерската врата и плъзгащата се
врата на фургона са заздравени и я заместват.
С отварянето на двете врати, сгъването на пасажерската седалка и мрежестата преграда на
товарния отсек се отваря изключителен отвор с
ширина 1446 мм, през който във фургона влизат
товари с дължина над 3 м. Създателите на иновацията я рекламираха като особено практична в градовете при успоредно паркиране, когато в тесните пространства е невъзможно отварянето на задната двукрила врата. Сезам, отвори
се се предлага като опция само при късата версия на Kango, от съображения за здравина и стабилност на конструкцията. Другата значима иновация е Easy Inside Rack. Това е високо монтиран
багажник под тавана на автомобила, който минава и над главата на пътника. Това прави лесно
транспортирането на дълги предмети – до 2,5 м,
като стълби например. А с товарен обем от 3,9
куб. м впечатлява дори късата версия на модела.
Максималният полезен товар от 600 – 800 кг достига близо 1 тон при дългата версия. Капацитетът
за теглене е увеличен до 1500 кг. В своята дълга
версия Renault Kangoo Van е лидер в сегмента с
изключително широките плъзгащи се странични
врати (864 мм).
Моделът се предлага в две дължини на каросерията (стандартна и дълга) и с две преградни
стени – плътна преградна стена (със или без прозорци) или мрежеста преграда (с въртящ се панел от страната на пътника).
Вътрешният дизайн пък е достоен за лек автомобил. Интериорът предлага 60 л място за съхранение и възможност за две или три предни седалки. В новия Kangoo са вложени 12 нови системи за подпомагане на шофирането, като активен
спирачен асистент, повишена видимост на сляпата зона, постоянна камера за заден ход, която
е доста по-голяма и панорамна от тази в Express.
Новият Renault Kangoo Van идва с LED светлини отпред и отзад и се предлага и с автоматично превключване на къси и дълги светлини. Моделът е оборудван с новата мултимедийна система Renault EASY LINK и 8-инчов сензорен екран. Изборът е между три мултимедийни решения. Може да се изброява още много – интелигентна докинг станция за телефон, 15Вт безжично зарядно устройство, до 3 USB порта и три 12В
контакта…
Новият Renault Kangoo Van се оборудва с
1,3-литров турбобензинов двигател (100 и 130
к.с.) и 1,5-литров турбодизелов двигател (75,
95 и 115 к.с.). При предавателните кутии изборът е между 6-степенна механична или 7-степенната автоматична EDC с двоен съединител, която не е налична само при двата силови агрегата с най-ниска мощност – 100 к.с. при бензиновия и 75 к.с. при дизеловия. Два Ecoleader двигателя – 1,3-литровият бензинов TCe 130 и 1,5-литровият дизелов Blue dCi 95 – също са част от гамата и се предлагат с ограничение на скоростта до 110 км/ч.
В Букурещ на практика тествахме първо новия
Renault Kangoo Van. Стартирахме от централата
на Dacia с автомобил, натоварен с 280 кг. Двигателят е дизелов, с мощност 95 к.с., а предавателната кутия е 6-степенна механична.
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За двигателите dCi на Renault e казано всичко,
при това – отдавна. Тих, пъргав и еластичен, силовият агрегат осигурява динамика, присъща за
лек автомобил. Возията – типично за френската марка, е мека и плавна, а воланът е прецизен.
Шофьорското място е ергономично, като седалката предлага всякакви регулировки. Въобще материалите и цялостната конфигурация на
арматурното табло и кабината изобщо се нравят и наистина създават усещането за лек автомобил – няма вибрации, няма шумове. Изключително полезна и прецизно работеща е постоянната камера за обратно виждане, като екранът
на мястото на традиционното огледало е почти
с големината на сензорния дисплей на централната конзола. Прави впечатление и изключително удобната и ергономична седалка за пътника.

Всички уреди за управление са разположени на
традиционните за марката места, като с тях се
борави лесно и интуитивно.
В заключение може да се каже, че и с новия
Kangoo френският производител се цели в десетката. Моделът е претърпял огромна еволюция, а оригиналните иновации, включени в него,
хвърлят ръкавицата към конкуренцията. Сега,
разбира се, идва ред и на електрическата му версия, която вече бе анонсирана.
А след като си тествал един след друг двата
нови модела на Renault, вече няма нужда да се
питаш защо марката с ромба на предната решетка пуска наведнъж 2 „баничарки“. K

Вляво – Шофьорската
кабина на новият Renault
Kangoo Van
Вдясно – Всички товарни
автомобили в теста бяха
натоварен с 280 кг

Лъчезар АПОСТОЛОВ
Букурещ – София
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Премиера: New Daily
мина на следващото ниво

IVECO представи новия Daily. Лекотоварният бестселър идва по-иновативен, по-интелигентен, поефективен, надежден, сигурен и свързан от всякога. Или както бе обявено по време на премиерата
– New Daily минава на следващото ниво

М

еждународната премиера на новото поколение на Daily се състоя като иновативно дигитално шоу Go Smart!, излъчено на
живо в интернет от Торино по IVECO Live Channel.
По време на шоуто IVECO демонстрира иновации, свързаност, оптимизирана обща стойност
на притежание и устойчивост от следващо ниво.
В центъра е клиентът, а всички новости, внедрени в новото поколение на Daily са планирани и
разработени след внимателно и продължително
проучване на клиентските мнения.
New Daily надгражда основни ценности на модела – гъвкавост, здравина, издръжливост и производителност, което го прави фаворит в сегмента повече от 40 години. Моделът представя
иновативни, ориентирани към клиента решения,
които го правят изключително адаптивно, интерактивно и свързано превозно средство – интелигентен спътник на клиента.
Ако говорим за екстериора – новостите там
не са много. От пръв поглед обаче се забелязва
редизайнът на предницата – нова решетка, леко
променени основни светлини, променена предна броня. Всичко останало е под обвивката и се
вижда при експлоатацията на автомобила.

IVECO Driver Pal
Не може да не започнем с IVECO Driver Pal by
Alexa – новия дигитален спътник и гласов асистент на водача, създаден в сътрудничество с
Amazon, който бе главен герой на премиерата.
Революционното нововъведение позволява на
водача да комуникира с превозното средство и
да получи достъп до свързаните услуги на IVECO
чрез гласови команди.
IVECO Driver Pal предлага две уникални функции, разработени съвместно с AWS Professional
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Services и екипа на Alexa Auto. MYIVECO дава възможност на водача да провери функционалното
състояние на автомобила, да настрои и управлява навигацията, да поиска помощ или съвети за
стила на шофиране, за да пести гориво и да пътува безопасно. При мисии на дълги разстояния
IVECO Driver Pal информира за предстоящи паузи
въз основа на информация за тахографа.
IVECO Driver Pal качва свързаността при Daily
на следващо ниво, позволявайки улеснен достъп до услугите IVECO ON, които са разработени
в подкрепа на бизнеса на клиентите.
Функционалността MYCOMMUNITY, като част
от IVECO Driver Pal, осигурява на водача комуникация с шофьорската общност в реално време. Водачите на свързаните автомобили могат
да обменят информация, да търсят съвети за избягване на непланирани спирания, на задръствания… По този начин информацията до тях достига дори преди да е обявена от официалните
институции.
Автоматичният превод премахва езиковата
бариера. IVECO Driver Pal засега се предлага на
основните европейски езици – английски, немски, френски, италиански, испански.
Друга впечатляваща новост е Daily Air-Pro.
Това е уникално интелигентно пневматично окачване с интелигентно електронно управление.
Прилага се за пръв път в класа на лекотоварните автомобили. Повишава комфорта, одобрява
комфорта при шофиране, защитава водача и товара и се адаптира към изискванията на мисията.

Air-Pro
Окачването Air-Pro непрекъснато се адаптира към условията на експлоатация. Това става
чрез ексклузивен постоянен контрол на амор-
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тисьорите (CDC). Air-Pro реагира почти мигновено на пътни смущения, изчислявайки на всеки 10 милисекунди идеалното налягане за всеки
амортисьор, за да осигури най-добрата динамична реакция. В резултат вибрациите от пътя
са намалени с 25% и шофирането е изключително комфортно. Интелигентната система Air-Pro
се адаптира и към изискванията на водача. Той
може да избира настройката – Soft, Load (при
пълно натоварване на автомобила) или Auto. В
завои интелигентното окачване намалява ъгъла
на търкаляне с 30%, повишава безопасността
на водача и защитава товара. Благодарение ва
Air-Pro операциите по товарене и разтоварване
са лесни и ефективни, а височината на шасито
се регулира за по-малко от 10 секунди. Функцията памет позволява запомняне на различни
положение на рамата. Интелигентната система
Air-Pro се управлява лесно чрез въртящ се превключвател на таблото вляво от кормилната колона и нова, интуитивна TFT графика на дисплея
на централната конзола.

Арматурното табло на
новия IVECO Daily
Интелигентното
окачване Air-Pro се
управлява лесно
чрез въртящ се
превключвател на
таблото вляво от
кормилната колона

Двигателите
New Daily запазва репутацията за универсалност на модела и с широката си гама двигатели. И двата дизелови двигателя са оптимизирани, за да осигурят най-доброто представяне във
всяка мисия. 2,3-литровият F1A е с мощности от
116 к.с., 136 к.с. и 156 к.с., а 3.0-литровият F1C
осигурява мощност от 160 к.с., 176 к.с. и 207 к.с.
2,3-литровият двигател F1A вече спестява до
6% гориво по цикъла WLTP в сравнение със силовия агрегат при предишния модел. В комбинация
с изцяло новата механична 6-степенна предавателна кутия той подобрява гъвкавостта на Daily
с увеличени с 15% максимален въртящи момент.
New Daily идва и с 3,0-литровия CNG двигател, който осигурява мощност от 136 к.с. и 350
Нм въртящ момент.
Модерната технология на дизеловите двигатели и системата за последваща обработка на
отработилите газове осигуряват пълно съответствие с еконормите Euro 6-D Final и Euro VI-E при
реални условия и за целия жизнен цикъл на автомобила още преди влизането на регламентите в
сила. Приложена е двустепенна SCR система за
последваща обработка на отработилите газове.
Тя е изцяло преработена, за да не отнема повече пространство от преди и да не влияе на компановката и на товарния обем.
New Daily идва с нова 6-степенна ръчна скоростна кутия с обещание за най-прецизното
превключване в сегмента. Това трябва да направи модела фаворит в градските мисии.
Новото силово предаване ще допринесе за
по-ниски общи разходи на притежание (TCO).
Двата двигателя се предлагат с един и същ съединител, който има до 18% повишена издръжливост и осигурява надеждност при тежки мисии.
Новата предавателна кутия не изисква регулярна смяна на маслото, което допринася за допълнително намаляване на разходите за поддръжка
и ремонт с до 4%.

„Умни“ седалки
New Daily разполага с изцяло нови седалки с
мемори пяна, нещо, което се предлага за пръв
път при лекотоварно превозно средство. Пяната се адаптира към тялото, разпределяйки рав-

Всички
изброени
иновации ще
се предлагат и
при гамата от
минибуси Daily
на Iveco Bus

номерно теглото и намалявайки пиковете на натиска с до 30%. Страничните секции на седалките са удебелени с 15 мм и са пълни с пяна с висока плътност. По-високите водачи ще се чувстват
по-удобно заради новата седалищна възглавница – с 20 мм по-дълга и с 15 мм по-дебела предна възглавница, която осигурява по-добра опора
за по-дълги крака.

Новости и при минибусите Daily

New Daily разполага
с изцяло нови седалки
с мемори пяна

Всички изброени иновации ще се предлагат и
при гамата от минибуси Daily на Iveco Bus. Минибусът New Daily ще се предлага с 2 дизелови
двигателя (180 и 210 к.с.) и двигател на природен газ (136 к.с.). Шестметровата версия Start е
за къси пътувания, Line – за междуградски транспорт, а Tourys – за комфортни пътувания на дълги разстояния. Скоро се очаква и вариант Access
– градски минибус. Daily Pop пък е училищен автобус, специално проектиран за италианския
пазар, който се предлага с два дизелови и един
CNG двигател.
Освен новата механична предавателна кутия
при минибуса New Daily ще се предлага и 8-степенната автоматична трансмисия Hi-Matic. K
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БГ Премиера на eSprinter
Напълно електрическият
Mercedes-Benz
eSprinter имаше
своята дългоочаквана
българска премиера.
Първият електрически
голям ван на немския
производител бе
показан в началото на
юни от Силвър Стар,
генерален дистрибутор
на немската марка у нас,
по време на Трък Експо
в Пловдив

M
Интериорът в еSprinter

Дебютиралият у нас
електрически ван е с
товарен обем 11 куб. м

ABSTRACT IN ENGLISH

BG Premiere of eSprinter
The all-electric MercedesBenz eSprinter had its longawaited Bulgarian premiere.
The first electric big van of the
German manufacturer was
shown in early June by Silver
Star, general distributor of the
German brand in Bulgaria, during Truck Expo in Plovdiv.

ercedes-Benz Vans направи първи демонстрации на електрическата версия на лекотоварната легенда още в средата на
2018 г. Моделът вече активно се предлага на пазара, а потенциални български клиенти също го
видяха и ще могат да го изпробват, обещават от
Силвър Стар.
Първият електрически голям ван на MercedesBenz стъпва на новата универсална платформа за електрически превозни средства на немския производител. Електродвигателят с мощност 116 к.с. (85 кВт) задвижва предните колела
и осигурява максимален въртящ момент от 295
Нм. Базовата версия на модела е с товароносимост 891 кг или 1045 кг – в зависимост от батерията, която може да бъде с капацитет 35 кВтч
или 47 кВтч. Товарният обем на фургона е в един
вариант – 11 куб. м, като това отговаря напълно
на този при версиите с конвенционално задвижване.
Пробегът с едно зареждане, деклариран от
производителя, варира от 120 км до 160 км в зависимост от капацитета на батерията, пътните и атмосферните условия, стила на шофиране…. Разходът на енергия се движи между 32,5
кВтч/100 км и 37,1 кВтч/100 км, което прави модела изключително ефективен за бизнеса, а
дневните градски логистични задачи са изпълними с едно зареждане на батерията.
При четириклетъчната батерия от 47 кВтч,
която е опция, средният пробег с едно зареждане по WLTP е 150–160 км. С по-малката триклетъчна батерия от 35 кВтч автономията е около 110–120 км по цикъла на WLTP. С цел по-дълъг
пробег стандартно максималната скорост при
еSprinter е ограничена на 80 км/ч, но опционално може да се поръча с лимит до 100 км/ч или 120
км/ч. По същата причина представеният в Пловдив eSprinter не беше оборудван с мултимедий-

ната система MBUX, която обаче може да се поръча като опция при модела.
Батериите на eSprinter могат да се дозареждат бързо по време на работа. Бавното зареждане от 0 до 100% в зависимост от капацитета на
тяговия акумулатор и зарядното устройство е 6
или 8 часа. Стандардното AC зареждане е при 7,4
кВт, а DC – при 20 кВт. еSprinter опционално може
да бъде снабден с оборудване за бързо зареждане. С него батерията се зарежда от 10% до 80%
за около 25 минути със зарядно устройство DC
– 80 кВт. Mercedes-Benz предлага и зарядно устройство еBox за всичките си електрически модели. Заводската гаранция на батерията е 8 години или 160 000 км.
Силовата линия на модела позволява и четири нива на интензивност на рекуперацията на
енергия. Водачът може да ги избира и задава от
по всяко време, както на място, така и в движение, от две пера на кормилната колона. Функция
позволява дозиране на разхода на енергия и освен че допринася за намаляване на разхода, позволява автомобилът да се шофира по-динамично. Термопомпа се грижи за охлаждането и отоплението, което щади батерията.
Разбира се, eSprinter e снабден с цялата
гама от богатото оборудване на Mercedes-Benz,
включващо системи за сигурност и в помощ на
водача. На разположение са активен спирачен
асистент, функция HOLD срещу самопотегляне
на автомобила, електрическа паркинг спирачка,
асистент за потегляне по наклон, аудиосистема
с дигитално радио, камера за заден ход и дисплей в централното огледало, полуавтоматичен
климатик TEMPMATIC, асистент срещу страничен вятър, асистент за поддържане на пътната
лента и др. Производството на еSprinter e в завода на Mercedes-Benz Vans в Дюселдорф, Германия. K
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Световна премиера на
Volkswagen T7 Multivan

Лекотоварното подразделение на Volkswagen представя изцяло ново поколение на емблематичния
Multivan. Моделът е от генерация T7 и идва със заявката за огромен скок в техническо отношение

Е

дна от основните новости е, че за пръв път
Multivan ще се предлага като plug-in хибрид.
На борда на мултифункционалния ван пък
е настъпил изцяло нов еволюционен скок със
свързаност, асистиращи системи и информационно-развлекателна система от друго ниво,
като изцяло новата интериорна концепция прави Multivan още по-гъвкав.
Емблематичният дизайн на модела е претърпял еволюционно развитие, но както казва главният дизайнер на Multivan Алберт Кирцингер:
„Новият Multivan носи безпогрешните гени на
най-известния дизайн на ван в света“.
Със световната премиера на новия Multivan
Volkswagen Nutzfahrzeuge открива нова ера за
марката и мобилността. За пръв път в историята
лекотоварната гама Bulli ще се състои от три клона. Това са моделните линии Multivan, Transporter
6.1, който остава в производство, и ID.BUZZ, който идва през 2022 г.
T6.1 остава и занапред експертът в карго сегмента и основа за кемпер иконата California. Пътническият лайфстайл ван ID.BUZZ MPV и товарният ван ID.BUZZ Cargo, съобразен с използването в съвременна градската среда, ще бъдат
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напълно електрическите модели на VW в сегмента на средните ванове. Междувременно новият
Multivan, със своите до седем места, повече от
всякога поема ключовата роля на гъвкавия универсален пътнически среден ван.
Проектиран преди всичко като семеен автомобил и автомобил за всякакви активности сред
природата, Multivan предлага изцяло нова система за конфигуриране на седалките и товарното
пространство, които го вписват в безброй сценарии за мобилност. С интериор, подобен на фоайе, многофункционалният ван е подходящ и за
совалкови превози от висок клас. Още повече, че
новото поколение дебютира и с удължена версия
успоредно с базовия модел, която ще предлага
още по-голямо багажно отделение – капацитет
до 4053 л.
Отсега нататък при Multivan в задната част
няма да има цели пейки, а само лесно регулируеми и подвижни отделни седалки, така че дори
велосипедите вече могат да пътуват в багажника. Максималната вътрешна височина също остава непроменена, а в комбинация с новия панорамен покрив тя дори е увеличена.
Multivan прескача в цифровия свят с нов ин-

СВЕТОВНА ПРЕМИЕРА НА VOLKSWAGEN T7 MULTIVAN

Поколението T7 на Volkswagen ще се състои само от Multivan

струментален панел пред водача, който също е
изцяло преработен и с интегриран в него пейзаж от централния дисплей. Моделът стандартно ще се оборудва с Digital Cockpit и информационно-развлекателната система Ready 2
Discover. Чрез онлайн контролен блок системата предлага широк спектър от свързани услуги и
функции като стандарт. При поискване собствениците на Multivan могат да активират и функцията за навигация на Ready 2 Discover на покъсен етап.
Новост при моделната линия е plug-in хибридната задвижваща система с максимална мощност от 218 к.с., която комбинира локално шофиране с нулеви емисии с голяма автономност
и нисък общ разход на гориво. Plug-in хибридът
Multivan ще се отличава с надпис eHybrid.
Успоредно с това, Multivan, който е само с
предно предаване, ще се предлага с два различни бензинови двигателя с турбокомпресор.
Те ще предоставят съответно максимална мощност от 136 к.с. и 150 к.с. През 2022 г. на пазара

Multivan прескача в цифровия свят с нов инструментален
панел пред водача, който също е изцяло преработен

ще ги последва турбодизел (TDI) с мощност 150
к.с. Стандартно силовите агрегати ще се съчетават с познатата предавателна кутия с двоен съединител DSG.
Броят на асистиращите системи в новия
Multivan е нараснал значително. Стандартно ще
се монтират Car2X (локална система за предупреждение), Front Assist, City Emergency Braking,
Lane Assist, Turn-off система за автономно вземане на завои, динамичен дисплей с проектиране на пътните знаци, круиз контрол.
Добавените нови системи включват IQ.DRIVE
Travel Assist, която улеснява полуавтономното
шофиране при скорости от 0 до 210 км/ч. Новост
за Multivan са IQ.LIGHT-LED матричните фарове
с интерактивно управление на светлината, предлагани по желание на клиента като алтернатива
на стандартните LED фарове.
Така, със своите високотехнологични характеристики, най-прогресивният от когато и да
било Multivan идва с амбицията да пренесе живота на колела в нова, по-модерна ера . K

Вляво – Отсега нататък при
Multivan в задната част няма
да има цели пейки, а само
лесно регулируеми
и подвижни отделни седалки
Вдясно – Моделът
стандартно ще се
оборудва с Digital Cockpit
и информационно
развлекателната система
Ready 2 Discover
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Новите Movano и
Movano-e от Opel

Opel разпространи информация и снимки на напълно новия Movano. Новото поколение на
големия ван ще се предлага с дизелови двигатели или на ток – като Movano-е

О

т Opel имат амбиция новият Movano и
Movano-e да станат най-конкурентните
модели, които немската марка някога е
предлагала в сегмента на лекотоварните автомобили. Movano-e пък става първият електрически автомобил на Opel в сегмента на големите ванове.
Новото поколение на Movano осигурява водещи параметри по отношение на полезен товар,
товарен обем и дължина, комбинирани с широка
гама от версии на каросерията, дължини и височини. От самото начало Movano ще се предлага
не само с модерни, мощни и надеждни дизелови
двигатели, но и с електрическо задвижване с нулеви емисии. Както новото Movano, така и новото Movano-e ще се появят в дилърствата на Opel
по-късно през тази година.
„Новият Opel Movano-e завършва гамата ни от
електрически лекотоварни автомобили. Нашите
клиенти от различни сфери ще могат да пътуват
и пренасят стоки, без да отделят емисии. Убедени сме че новото поколение Movano ще добави
допълнителен пазарен дял за марката“, отбелязва изпълнителният директор на Opel Михаел Лошелер.
Изборът при новия Opel Movano включва всякакви транспортни решения – от автомобили за
индивидуални и градски доставки до транспорт
на замразени стоки и дори кемпери. Солидността и надеждността на характера се отразяват в
дизайна, който едновременно с това е израз на
динамика и висока ефективност.
Факт, касаещ професионалистите и мениджърите на корпоративни паркове, е, че Movano-e,
който не отделя никакви емисии, не прави ком-
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промиси с товароносимостта и функционалността и по този начин представлява реална алтернатива на конвенционалните автомобили.
Електрическата система за задвижване на захранвания от акумулаторна батерия лекотоварен
модел на Opel има мощност от 90 кВт (122 к.с.)
и въртящ момент от 260 Нм, с електронно ограничена максимална скорост на 110 км/ч. В зависимост от варианта клиентите могат да избират
между литиево-йонна батерия с капацитет от 37
кВтч или 70 кВтч осигуряваща пробег (в зависимост от профила на шофиране и преобладаващите условия) съответно от 117 и 224 км по комбинирания цикъл WLTP.
Акумулаторните батерии са под товарното
пространство и не водят до компромиси по отношение на функционалността. По този начин се
подобрява стабилността в завой и при страничен
вятър, дори при пълно натоварване. Високотехнологичната система за регенеративно спиране
възстановява част от енергията в батерията и допълнително увеличава ефективността.
В допълнение към електрическото задвижване дизеловите агрегати на новия Movano са на
висотата на най-доброто на пазара по отношение на разход на гориво и емисии на CO2. Мощността на 2,2-литровите агрегати – всеки един
от които покрива стриктните нива на Euro 6d – е
в диапазона от 88 кВт (120 к.с.) до 121 кВт (165
к.с.). Въртящият момент в ниския оборотен диапазон достига 300 Нм при 1500 об./мин и 370 Нм
при 1750 об./мин. Задвижвайки предните колела, всички агрегати са съчетани с шестстепенни
механични трансмисии.
Базиран на върховата за пазарния сегмент

НОВИТЕ MOVANO И MOVANO-E ОТ OPEL
Диапазонът на допустима максимална маса е от 2,8
до 4 т, а полезният товар достига до 2,1 т

Амбициите са новият Movano и Movano-e да станат найконкурентните модели, които немската марка някога е
предлагала при лекотоварните автомобили

Стандартната кабина
включва 2+1 места
платформа, новият Movano предлага отличен
товарен капацитет и цялостни експлоатационни разходи, както и широка гама от каросерийни варианти и товарни възможности.
При фургоните изборът е измежду четири
дължини (L1–L4) и три височини (H1–H3), с максимален товарен обем от 8 до 17 куб. м. Вратите на фургона H3 са с височина от 2,03 м и по
този показател са най-доброто в класа. Задните
врати, които се отварят на 180 градуса (налични
като допълнително оборудване са врати с ъгъл
на отваряне 270 градуса), правят товаренето в
Movano изключително лесно.
Диапазонът на допустима максимална маса е
сред най-широките в класа – от 2,8 до 4 т, а полезният товар достига до 2,1 т. С височина на
праговете от 494 милиметра, широчина от 1422
мм между арките на калниците и 1870 мм между
панелите товарната зона на големия ван на Opel
е еталон в класа.
Стандартната кабина включва 2+1 места, а
вторият ред при опционалната двойна кабина
предлага и втори ред седалки. За да отговори на
специални нужди, новият Movano се предлага и
във версия шаси-кабина, шаси с двойна кабина и
платформа-кабина с един или два реда седалки.
Новият лекотоварен автомобил на Opel е идеална база за широка гама от специални трансформации като самосвали със задно и странично разтоварване, както и кемпери.
Високотехнологичните асистиращи системи
осигуряват защита не само на водача, пътниците и товара, но и на останалите участници в движението. Широкият спектър от системи, повече-

Новото поколение на Movano осигурява широка гама
от версии на каросерията, дължини и височини
то от които са стандарт, в зависимост от нивото
на оборудване включва асистент за автоматично аварийно спиране, предупреждение за обект
в сляпата за водача зона, контрол на ремаркето,
предупреждение за напускане на лентата за движение.
Гамата от мобилни услуги като OpelConnect,
приложението myOpel и услугите Free2Move
Services предлага специални функции за лекотоварни автомобили, включително и при електрическата версия. Функцията Charge My Car от приложението Free2Move Services позволява достъп
до зарядни точни в Европа, както и съответното
заплащане.
При управление на автопаркове, телематичните решения Opel Connect с услугите Free2Move
Fleet Services позволяват следене на местоположението на автомобила, оптимизиране на маршрутите, отчет на разхода на гориво, планиране на
сервизното обслужване и предлагат съвети за
по-икономично шофиране.
На практика новият Movano вече е базиран на
платформата на Groupe PSA и носи отличителните белези на доказаните Peugeot Boxer и Citroen
Jumper. С него вече цялата лекотоварна гама на
производителя от Рюселсхайм е базирана на
общи платформи на групата. Новият Movano се
присъединява към по-малките Combo и Vivaro
като най-нов член на гамата от лекотоварни автомобили на Opel. С него цялата моделна линия от
лекотоварни автомобили ще включва електрически варианти до края на годината. Opel ще предлага електрифицирана версия на всички леки и
лекотоварни автомобили към 2024 г. K
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MAN TGE става още
по-екологичен

От 1 януари 2022 г. лекотоварните автомобили от категория N1 (до 3,5 тона допустимо общо тегло)
трябва да бъдат оборудвани с двигатели с ниво на емисии Euro 6d. MAN Truck & Bus вече отговаря
на този стандарт със своя ван TGE. Благодарение на нов блок за управление на двигателя и
ревизирано впръскване на AdBlue® автомобилът спестява около 10% от емисиите на CO2.
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MAN TGE СТАВА ОЩЕ ПО-ЕКОЛОГИЧЕН

Новата технология при
двигателите Euro 6d на
MAN TGE включва SCR
системата с „двойно
дозиране“ (Twin
Dosing)

В

ъпреки че транспортът е в процес на трансформация и съвсем скоро електрическите задвижвания при автомобилите за работа ще са нещо нормално, двигателят с вътрешно
горене все още е жизненонеобходим в сектора.
И затова се доразвива. А дизеловите двигатели
на MAN, които се използват сега, ще станат поекологични и по-икономични.
Разликата между действащия сега екологичен стандарт Euro 6d temp и стандарта Euro 6d
не е в самите пределно допустими стойности на
емисиите. С новия стандарт се променя коефициентът на превишение на пределно допустимите стойности на вредните емисии в реалния пътен трафик (RDE или Real Driving Emission). Този
коефициент отчита с колко може да бъде надвишена законово допустимата гранична стойност
за азотни оксиди (NOx) при реална експлоатация
в сравнение с измереното на изпитателен стенд
по цикъла WLTP и реалното управление. Всъщност при Euro 6d коефициентът на превишаване
е намален от 2,1 на 1,43.
Новите двигатели на големия ван MAN TGE
при версиите до 3,5 т вече постигат значително
намаление на разхода на гориво, а от там и на
емисиите на CO2 на километър пробег. Намалението при всички двигатели е между 9 и 10 на сто.
Конкретно – за фургон L3H3 (нормално междуосие, висок покрив) с мощност 140 к.с. това
означава, че преди това емисиите на CO2 според цикъла на измерване WLTP са били 253 г/
км (при разход 9,7 л/100 км), отсега нататък са

230 г/км (8,8 л/100 км). С въвеждането като стандартно оборудване на гуми с оптимизирано съпротивление при търкаляне с етикет A от края на
ноември тази година, емисиите на CO2 ще бъдат
намалени с още 3 г/км (при разход 8,7 л/100 км).
Двигателите Euro 6d имат новоразработена система за очистване на отработените газове веднага след двигателя, нова система за контрол и управление на двигателя, по-голям резервоар за AdBlue® с вместимост 30 л и изцяло нова
изпускателна система. Цялото това оборудване
вече е стандарт при двигателите Euro 6d за MAN
TGE.
Новата технология при двигателите Euro 6d
на MAN TGE включва SCR системата с „двойно
дозиране“ (Twin Dosing). Чрез двойното впръскване на AdBlue ® и чрез допълнителния втори SCR катализатор се постига намаление на
вредните емисии. AdBlue® течността се впръсква вече в два редукционни катализатора, разположени един след друг. Единият от тях е веднага след двигателя в модула за почистване на
отработените газове, а вторият е далеч от двигателя под автомобила. Тази концепция осигурява ефективно намаляване на азотните оксиди при високи и ниски температури на отработените газове.
В допълнение към още по-икономичният
2-литров дизелов двигател MAN TGE се предлага
и като изцяло електрически MAN eTGE и привлича все повече клиенти в Европа със своето задвижване без локални емисии. K
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Роланд Шахт, регионален директор Централна Европа:
Роланд Шахт е новият
регионален директор
на Schmitz Cargobull
за Централна Европа
– регион, в който
влиза и България. Той
заема тази позиция
от септември месец
миналата година, а с
него се срещнахме
за първи път на живо
по време на TRUCK
Expo в Пловдив на
щанда на Schmitz
Cargobull България.
Ето какво сподели
той за сегашната
ситуация на пазара
и за стратегиите за
бъдещето

Възстановяването на пазара е факт
ABSTRACT IN ENGLISH

Market recovery is a fact
Roland Schacht, Regional
Director Central Europe
Roland Schacht is the new regional director of Schmitz Cargobull for Central Europe - a
region that includes Bulgaria.
He has held this position since
September last year, and we
met him for the first time live
during the TRUCK Expo in
Plovdiv at the stand of Schmitz
Cargobull Bulgaria. Here is
what he shared about the current market situation and strategies for the future

– Г-н Шахт, светът премина през една предизвикателна година. Каква беше стратегията
на Schmitz Cargobull в пика на пандемията и каква е сега?
– Това е точният въпрос, който вълнува всички. В
началото реагирахме почти на дневна база, защото
никой не знаеше точно какво се случва и колко ще
продължи – 6 седмици или 6 месеца, или... А ето че
вече мина година и половина и вирусът е още около нас. Затова първата реакция на всеки от нас, естествено, беше – нека се свием, нека затворим и после ще видим какво ще правим. Точно по тази причина съм особено доволен, че ние в Schmitz Cargobull
успяхме да запазим производството да продължи
да работи. Имахме само три дни, в които затворихме изцяло, но това беше основно поради проблеми с доставките. Взехме незабавно мерки за безопасност, разделихме екипите, започнахме работа на две смени, но забавихме темповете на производството, така че хората да са на безопасно разстояние един от друг. Накратко, мениджмънтът на
Schmitz Cargobull много успешно се справи със задачата да не спре производството. Но, разбира се,
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произвеждахме с 30–40% по-малко, така че ситуацията беше доста драматична.
Много добре си спомням, когато започна в средата на март миналата година, си казахме, че сега
няма да има поръчки, а ще има откази, и не знаехме
какво да правим с ремаркетата. Но тази фаза беше
кратка и продължи само през април. После през май
започнахме да разговаряме отново с клиентите ни.
Отворихме отново, като съблюдавахме всички мерки. Нямахме представа какво ще е бъдещето – никой не знаеше дали кризата ще е малка, средна или
голяма. Помните, говореше се за възстановяване
с форма на V, W или U, но никой нямаше представа
как точно ще се случат нещата. И ето че сега, година
и половина по-късно, говорим за силно V-образно
възстановяване. Днес, както знаете, целият бранш
продаваме на пълни обороти.
– В коя част на V-образното представяне на
кризата се намираме сега?
– От дясната. И тя е по-висока от лявата. Ние
вече сме продали всичко, предвидено за производство през тази година. Попитайте производителите
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на камиони или на лекотоварни, или когото и да е.
Навсякъде е така, всичко е продадено. Т.е. възстановяването е факт и ние в момента трудно покриваме търсенето.
– Проблемът не е само ваш, а на целия бранш.
– Да, точно тук искам да отговоря на въпроса ви
за стратегията ни. Това, което правим сега, е да използваме максимално съществуващите капацитети. Защото отново не знаем колко дълго ще продължи тази фаза. Едно от нещата, което научихме от
COVID кризата, е, че нещата са много непостоянни
и че трябва да бъдем много по-гъвкави във всяко отношение – в подхода, в управлението, в производството, в снабдяването, в цялата верига на доставки. Отгоре на всичко, както сигурно знаете, имаме
големи проблеми с доставчиците ни. При много от
нашите материали и части, като се започне от суровини до заготовки и части, има проблеми с доставките. Било заради прекъсване, закъснение, увеличение на разходите (цените) – всичко е доста несигурно. Освен дългите срокове на доставка сега срещаме и прекъсвания във веригата на доставки. Ако
сме обещали ремарке например за юли, вече не можем да сме сигурни дали наистина ще успеем да го
произведем. Защото не знаем дали ще разполагаме
с всички части, за да го завършим.
– Смятате ли, че ситуацията с доставките на
суровини и части ще се подобри през следващите месеци?
– Опасявам се, че не. Не и през следващите месеци. Защото това, което се случва при нас, важи и
за всички останали. Разберете, всички имаме предварително заявени материали, но не и за обемите, с
които се сблъскваме сега. Всички се опитват да получат повече и това води до по-голямо търсене. Освен това имаме закъсненията от Азия, а за съжаление, Европа все още е зависима от Азия при доставките на около 60% от материалите. Така че всичко
сега е под напрежение не само от логистична гледна точка, но и като наличности на разположение. Суровините от азиатските производители поскъпват
също. А и те гледат как да задоволят най-напред националните си икономики. Освен това има голямо
търсене от страна на САЩ, за където материали се
изнасят в голям обем. Моето очакване е, че нещата ще продължат така до лятото на следващата година. Забелязваме съвсем слаб спад при търсенето, но все още сме на доста високи нива. И това ще
продължи така.
– По какви причини има толкова голямо търсене в момента?
– Според мен има три основни причини. Първата
е, че през последната година и половина хората се
въздържаха от покупки и сега търсенето – от отложени или сега необходими продукти, се завръща. Втората е, че преди всичко производителите трябва да
разполагат с повече продукти на склад, защото производството just-in-time вече не функционира, както
преди. Така че трябва да имаме по-големи складови
наличности, което означава, че всички искат повече и това води до по-голямо търсене. И третата е, че
сега клиентите активно дават повече предварителни поръчки. Разсъждават, че ако за следващата година им трябват капацитети, трябва да поръчат още
сега. Всичко това, събрано заедно, създава огромно
търсене. Търсенето ще се успокои постепенно, поне
така се надяваме. Но както казах в началото, ще има
още много цикли, и то бързи.

– Казахте, че в бъдеще трябва да сме доста
по-гъвкави и готови да реагираме според ситуацията. Как в Schmitz Cargobull ще реализирате
това?
– Добре е човек да има план за следващите три
години, но никой не знае какво ще се случи след
утре. Как тогава можем да планираме дългосрочно?
Да, имаме стратегически проекти, които ще продължим. Но същевременно трябва във всеки един момент да сме в състояние да кажем: Хм, нещата се
развиват различно от очакваното, нека реагираме
различно. Така че сега всичко зависи от гъвкавостта.
– Кои са стратегически проекти, с които продължавате? Предполагам, че един от тях е дигитализацията.
– Да, разбира се, и той продължава. Започнахме със S.KO COOL, помните, че преди две години
обявихме S.KO COOL SMART, при който има връзка към хладилния агрегат и се дава пълна прозрачност във всяко едно отношение при превоз на замразени или охладени товари. Така че крайният клиент знае през цялото време какво се случва със стоката му и с полуремаркето. И това може да се приложи също към шасито, което означава, че ще знаете дали продуктите ви са в безопасност, дали гумите и спирачките ви са добри, къде е превозното
средство, дали е спряло или се движи. Всички тези
сигнали и информации – това е бъдещето. Сега добавяме това и към останалите продукти. Вече предлагаме SMART версии на брезентовите полуремаркета по същата логика. Така стъпка по стъпка планираме да го приложим и към другите ни серии. Сигурен съм, че след няколко години всичките ни продукти ще са SMART. Това е бъдещето. И имаме нужда
от това. Знаете за системата за следене на налягането в гумите. Тя навярно ще стане задължителна в
Европа. Мисля, че има предложение това да стане
от 2024 година. Така че след две-три години всички
автомобили за работа ще трябва да разполагат със
система за следене на налягането в гумите. И това
е правилно, защото най-големият проблем, който
срещаме по пътищата, е от пръснати гуми. А вторият е от спирачките. И ние можем да следим всичко това. И да предотвратим някои опасни ситуации
на пътя.
– Имахте ли възможността вече да научите
повече за българския пазар? Бихте ли споделили първите си впечатления от него?
– Първите ми впечатления като производител на
прикачна техника са отпреди десет години. Българският пазар, особено транспортният, е специален,
уникален. От гледна точка на транспортния пазар на
България може да се сравни с този на Литва. И двете страни са малки, но имат фирми с големи автопаркове, чиито камиони обслужват Европа. България е в топ 10 или топ 15 на автопарковете в Европа. Транспортните ви фирми работят от много години в Европа и доминират с оферти и услугите си.
В началото са започнали с ниски цени, разбира се,
заради ниски разходи за шофьори и регистрации,
но днес акцентът е върху услугите. И потребителите
знаят какво означава добър транспорт. Така че вече
не е въпрос на ниски цени. Важно е да се предложи качествена услуга. Големите клиенти, които познавам тук, актуализират услугите си и продуктите
си, както и своите оферти, и ние се радваме да работим с тях. K
Снежина БАДЖЕВА

Визитна картичка

Роланд Шахт има вече 30
години опит в автомобилната промишленост. Стартира първо с леките автомобили, но доста бързо преминава в бизнеса с индустриални превозни средства. От
2003 г. работи за автобусния
бизнес на Mercedes в Турция, в завода източно от Истанбул. След това е управляващ директор на поделението
EvoBus на Mercedes в Гърция.
След 3 години от 2008 г. продължава работа в Гърция, но
с друг немски производител
на камиони – MAN. Впоследствие се премества в централата на MAN в Мюнхен и отговаря за Източна Европа. И от
2018 г. вече е част от екипа на
Schmitz Cargobull в Румъния,
която е най-големият пазар
за Schmitz Cargobull в този регион и от Румъния отговаря и
за поделението в Гърция. От
септември миналата година
отговорностите му нарастват
и той става регионален директор на регион, наречен Централна Европа – на практика
отговаря за всички държави
от Словения до Турция. В този
регион Schmitz Cargobull има
10 дъщерни компании, с които покрива 15 пазара. „Централна Европа е един много успешен регион за нас, където пазарните ни дялове са
много добри. Една от причините за това е, че Schmitz
Cargobull реши много рано да
бъде сериозно представен в
тази част от света и така спечелихме доверието на хората.
В бизнеса става дума за взаимоотношения с клиентите и
клиентите наистина са ключов фактор за успеха ни. И
аз съм много доволен, защото това е и моят основен персонален подход – всичко идва
от клиентите ни и нека се опитаме да бъдем максимално на
тяхно разположение, защото без клиентите ни няма бъдеще за никого“, споделя Роланд Шахт.
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БГ Премиери на ремаркета
и полуремаркета
Bulk Master на Wielton
има обем от 58 куб. м

MegaLight4 е с максималното
натоварване от 40 000 кг

Самосвалното
полуремарке
JANMIL
разполага с
подсилен под в
последните 3 м

Триосното полуремарке
Knapen е оборудвано с оси SAF
Intradisk + Integral CD (Off road)

Официалните представители и вносители на световните производители на ремаркета и
полуремаркета у нас представиха някои премиерни и подобрени модели през юни по време на
Бата Агро в Стара Загора и Truck Expo в Пловдив

В

илтон България показа новото самосвално полуремарке Wielton от продуктовата линия Bulk Master с обем 58 куб. м.
Рамата на този модел е от високоякостна стомана Strenx S 700. Собствено му тегло е около
6000 кг. Това самосвално полуремарке е с 2100
мм вътрешна височина, 3500 мм външна височина на страничните панели и 3600 мм при наклонен връх. Вътрешната му ширина между горните греди е 2350 мм, по средата на стената –
2460 мм, а външната ширина е 2550 мм. Външната дължина на полуремаркето е 12 338 мм, вътрешната – 11 218 мм, като използваемата дължина на пода е 10 600 мм. Дебелината на стени-
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те е 40 мм, а на пода е 7 мм. Разстоянието от царския болт до втората ос е 7700 мм.
ОТТО Трейлър България представи две премиерни полуремаркета. На събитието в Пловдив
бе показано новото самосвално полуремарке
MegaLight4. Максималното натоварване на модела е 40 000 кг, при собствено тегло от 6700 кг
и обем от 32 куб. м. Шасито е от високоякостна
стомана (Strenx) заварена конструкция, двоен
T профил с 2 надлъжни греди, алуминиева броня и брезент. Оборудвано е с дискови спирачки,
пневматично окачване, автоматично регулиране
на нивото и кош от висококачествена стомана с
дебелина на пода и стените, съответно – 5 мм и 4

ПРИКАЧНА ТЕХНИКА » БГ ПРЕМИЕРИ НА РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА
мм. Задната врата се отваря автоматично, гумени уплътнения и тампони между шасито и коша
осигуряват плавно движение. Брезентът е странично отваряем.
На изложението в Стара Загора пък беше премиерата на мултифункционалното полуремарке
CONCHIGLIA 38A1. Освен на Бата Агро този модел бе изложен и на Truck Expo. CONCHIGLIA
38A1 с цяло шаси е изработено от високоякостна
стомана Strenx 700 която гарантира здравина и.
Собственото му тегло е 7400 кг, а обемът – 91 куб.
м. Мултифункционалното полуремарке е създадено за всякакъв вид товари, от опаковки до насипни материали. Този модел може да бъде оборудван със странични врати както отдясно, така
и отляво, с по 6200 мм, поместени от неподвижна
централна колона, за да се осигури стабилност.
От страничните врати ще бъде възможно зареждането на всякакви панели, кутии, профили и палетизирани материали, както и насипни материали с максимално сертифицирана безопасност.
Техно Трейлърс представи на Бата Агро самосвалното полуремарке JANMIL с алуминиев
кош. Моделът е със собствено тегло 6500 кг обем
от 53 куб. м и 28 000 кг полезен товар. Това полуремарке е с 2150 мм вътрешна и 3700 мм външна височина, 2440 мм вътрешна и 2550 мм външна ширина, 9150 мм вътрешна и 10 150 външна
дължина. Рамата му е от стомана DOMEX, а кошът му е с подсилени немски алуминиеви профили FUDICKAR. Подът е с дебелина 7 мм, като в
последните 3 м е подсилен на 10 мм. Има два отвора за контролирано разтоварване и задни врати с двустранно отваряне (странично или люлка).
Унитрейлър бяха изложили четири подобрени модела в Пловдив: триосно нископлатформено полуремарке Humbaur за превоз на строителна техника, триосно самосвално полуремарке MEILLER с полукръгъл стоманен кош, триосно
полуремарке Knapen с подвижен под със стоманено шаси и триосно бордово полуремарке
Kögel с тристранна щора.
Триосното нископлатформено полуремарке
Humbaur за превоз на строителна техника е оборудвано със заварено поцинковано шаси и механично странично настройване по широчина до 3
м. Този модел разполага със завиваща последна
ос SAF с електро-пневматично заключване на заден ход, както и с механични рампи, поцинковани
с директно действащи амортисьори за по-лесно
вдигане. Подът му е с дебелина 50 мм и е изработен от мека дървесина. Също така полуремаркето има повдигаща се първа ос, автоматична, и
WABCO smartboard.
Триосното самосвално полуремарке MEILLER
с полукръгъл стоманен кош е с рама от висококачествена стомана и кош, изработен от стомана HARDOX 450. То е със собствено тегло 6200
кг и обем от 25,6 куб. м. Първата ос е повдигаща се. Има мембранен заден капак, разположен
вътрешно на коша, брезент със странично навиване на ролка и алуминиева платформа за обслужване.
Триосното полуремарке Knapen с подвижен
под със стоманено шаси е с ниско собствено тегло – под 7500 кг. Неговите оси са SAF Intradisk +
Integral CD (Off road), като първата ос е повдигаща се. Моделът е оборудван с оребрени алуминиеви подови дъски, алуминиеви джанти ALCOA
DURABRIGHT, задни светлини Hella SHAPELINE
DESIGN, LED светлини на горната греда и стра-

нични маркиращи маркери, монтирани на стените с функция премигване при използване на мигачите. Освен това има затворена странична защита и дистанционно управление.
Триосното бордово полуремарке Kögel с тристранна щора има стълбовидна стоманена конструкция от заварени напречни трегери и конзоли. То също има ниско собствено тегло – под
6200 кг. Осите са Kögel КТА, като първата е повдигаща се. Моделът разполага с антикорозионна
защита чрез KTL (катафореза), усилен под 30 мм,
система Vario Fix за укрепване на товара и алуминиеви лати.
Шмиц Каргобул България изложи на събитието в Пловдив фургонно полуремарке S.KO
Cool Smart, полуремарке S.CS Universal X-Light
Smart и алуминиево самосвално полуремарке за
обемен превоз S.KI Volume AK.
Фургонното полуремарке S.KO Cool Smart
осигурява сигурен превоз на товар под температурен контрол. Телематиката TrailerConnect като
част от стандартното ниво на оборудване повишава ефективността и спомага за намаляване на
оперативните разходи. Моделът разполага с подобрената система за разпределение и циркулация на въздушните потоци и с усилени връзки за оптимален контрол на температурата в надстройката. Също така е оборудван със самоносеща конструкция-надстройка FERROPLAST с
високоефективни термоизолационни качества.
Това полуремарке предлага по-лесно обезопасяване на товара чрез мултифункционален под и
система за товарене на два реда.
Полуремаркето S.CS Universal X-Light Smart
също е фабрично оборудвано с телематичната
система TrailerConnect. То е с оптимизирано собствено тегло от 4975 кг благодарение на интелигентното вграждане на алуминиеви и стоманени детайли в шасито и надстройката. Нивото на
оборудване POWER CURTAIN, което се предлага
като опция, позволява бързо товарене и разтоварване, както и улеснено укрепване на товара
без странични дъски.
Алуминиевото самосвално полуремарке за
обемен превоз S.KI Volume AK предлага по-безопасно транспортиране, особено в завой, и повисока стабилност при разтоварване благодарение на по-ниския център на тежестта. По-ниската
обща височина със запазен обем на модела осигурява намалена товарна височина. Това от своя
страна прави по-лесно товаренето на палетизирана стока. K
Мартин СЛАВЧЕВ

Фургонното
полуремарке
S.KO Cool Smart
осигурява сигурен
превоз на товар под
температурен контрол
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Krone и Mega Liner Generation

Еволюция вместо революция: Krone постепенно обновява своята
програма Mega Liner през последните няколко години

Р

езултатът е иновативно превозно средство, което предлага на транспортните
компании много осезаеми предимства:
)) Максимален полезен товар: тара теглото е
по-малко от 6500 кг, а при Ultra-Light версията дори под 5900 кг.
)) Лесно регулиране на височината: благодарение на новия дизайн на покрива хидравличният повдигащ се покрив може да се отваря и затваря до 500 мм без големи усилия.
)) Удобно боравене: с предпазната щора Safe
Curtain за особено бързо и безопасно товарене и разтоварване по време на високочестотни транспортни обеми.
)) Изключителна гъвкавост: благодарение на
усъвършенстваната модулна система Mega
Liner може да бъде пригоден за многобройни индивидуални изисквания от способността за обратна връзка до хидравличното
разширяване на задната част.
)) Дълъг експлоатационен живот: комбинацията от KTL плюс защитено шаси и предварително поцинковани компоненти осигурява
особено висока защита от корозия.
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Krone е един от първите серийни производители, пуснали на пазара иновативни ремаркета. Дългогодишният опит се отразява в
многото практически детайли в Mega Liner. Например благодарение на новата концепция за
модулен буфер за трамбоване буферите или
ролките могат да се сменят или разширяват
във всички възможни комбинации – без да се
налага да се пробива дори една дупка.
Специален акцент при новия Mega Liner е
иновативното хидравлично задно разширение за изключително широки товари. За целта
първо се отварят покривът, страничните щори
и задните врати, като последната се закрепва
със заключващата верига. След това водачът
използва хидравличния блок за управление,
за да изпомпа настрани специално проектирания заден край – с до 500 мм от всяка страна. По този начин широчината на зареждане в
чистата зона се увеличава до прибл. 3480 мм.
Това означава, че свръхшироки товари могат
да се товарят и разтоварват бързо, лесно и
безопасно. K

НАДСТРОЙКИ

Thermo King достави нови
електрически микробуси

Thermo King достави на компания A to B Finland Oy (A2B) нови, напълно
електрически превозни средства с нулеви емисии

Ф

инландската компания A2B разшири
своя автопарк с нови, напълно електрически ванове с нулеви емисии: Mercedes
eSprinter, оборудван с хладилен агрегат E-200, и
Peugeot E-Expert с агрегат B-100 ECO. По-рано
през годината Thermo King обяви сътрудничеството с Mercedes-Benz AG за създаване на напълно електрически хладилен прототип на микробус Mercedes-Benz eSprinter, предназначен за
локална доставка на фармацевтични продукти и
лекарства. Моделът включва изцяло електрическия хладилен агрегат E-200 и нова литиево-йонна батерия от Thermo King. В комбинация E-200
и модерната литиево-йонна батерия осигуряват
независим и постоянен капацитет и непрекъсната „студена верига“ дори когато водачът спира
за доставка. Това е особено важно за поддържане на контролирана и стабилна температура в товарното отделение – критичен елемент за гарантиране на качеството, целостта и ефикасността на транспортираните фармацевтични продукти и лекарства. Thermo King B-100 ECO е специално разработен, за да отговори на изключително ниската консумация на енергия, изисквана от

по-малки електрически превозни средства като
Peugeot E-Expert. Стандартната 12V спомагателна батерия на електрическото превозно средство е достатъчна за захранване на B-100 ECO
модула и няма изискване за допълнителни батерии на електрическия микробус.
Thermo King продължава да подобрява електрификацията на хладилния транспорт, за да намали замърсителите, вредните емисии и шума.
Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да отговорим на
техните нужди и да подкрепим усилията им за
устойчив транспорт и доставки, заяви Франческо Инкалза, президент на Thermo King за Европа, Близкия изток и Африка.
Целият ни автопарк се захранва от възобновяеми горива. Имаме включително превозни средства, работещи на биогаз, произведен от отпадъци, и на електричество, генерирано от вятърна енергия. Този автопарк ежегодно спестява
400 000 килограма въглероден диоксид в сравнение с еквивалентни дизелови автомобили,
каза Теро Какко, главен изпълнителен директор
на A2B. K
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ЕС променя модела за
таксуване за камиони
Европейският парламент постигна споразумение за нови правила за пътните такси за камиони. Ще
се осъществи преход от таксуване въз основа на време към такси на база изминато разстояние.
Целта е да се намалят емисиите на CO2

О

Предстои поетапно
премахване на „винетките“
в основната европейска
мрежа TEN-T от 2029 г. за
тежкотоварните превозни
средства

свен това превозните средства с по-ниски емисии на CO 2 ще получават преференциални тол такси. Споразумението, постигнато от преговарящите от Европейския парламент и Съвета, ще актуализира правилата, определящи таксите, които държавите
– членки на ЕС, могат да налагат на лекотоварни и тежкотоварни камиони. Но това важи и за
автобуси, ванове и леки автомобили, използващи пътища от трансевропейската транспортна
мрежа (TEN-T).
Целта на новите правила е да се сменят методите за таксуване на пътни такси от модел, базиран на време, към такъв, базиран на разстояния. Или реална система, зависеща от километрите, за да се отразят по-добре принципите
„замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“.
Освен това ЕС планира да насърчи широкото използване на по-екологични видове превозни средства. Следователно страните от ЕС
ще трябва да определят различни ставки за таксуване по пътищата въз основа на емисиите на
CO2 за камиони и автобуси. Точният начин за определяне на нормите въз основа на емисии ще
бъде решен по-нататък.
Най-важното решение е поетапното премахване на „винетките“ (пътно таксуване по пътища) в основната мрежа TEN-T от 2029 г. за тежкотоварните превозни средства – камиони и
автобуси. Вместо тях ще започнат да се плащат
такси на база изминато разстояние.
„Все пак държавите членки първоначално ще
могат да използват винетки за конкретни части
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от тази мрежа, ако успеят да докажат, че нов режим на таксуване би означавал непропорционални разходи спрямо очакваните приходи“, се
казва в съобщението на ЕС.
Промените в правилата за пътни такси могат
да бъдат разширени и за по-леките превозни
средства като ванове, минибуси и леки автомобили. Страните от ЕС, които избират да таксуват
тези превозни средства, ще могат да използват
системи за тол такси или винетки.
За да се гарантира справедливото третиране
на случайните потребители и шофьори от други
държави от ЕС, са договорени и по-кратки срокове на валидност (един ден, една седмица или
10 дни) и ценови лимити за „винетките“ за леки
автомобили.
„Пет години след влизането в сила на тези
правила Комисията ще направи оценка на практиките за таксуване на лекотоварни автомобили, за да реши дали вановете, използвани за
търговски цели, да следват същия модел за таксуване като камионите и дали трябва да има построги правила за пътните такси за частни автомобили“, добавят от ЕС.
Три години след влизането в сила на договорените правила държавите членки ще докладват публично за пътните такси, защото „е важно да се гарантира, че приходите, генерирани от тези такси, допринасят за устойчив транспорт, инфраструктура и мобилност“.
„Премахването на винетката за тежкотоварни превозни средства следва да стандартизира
системата, която в момента е прекалено фрагментирана. Ще дадем силен сигнал за света на
транспорта, който да насърчава използването на по-екологични превозни средства. Много
съм доволен, че успях да убедя колегите за въвеждането на еднодневната винетка за всички
превозни средства в движение, което ще позволи на пътниците в транзит да плащат справедлива цена за пътуването си. Това също е положително за туризма и гарантира, че пътниците
няма да бъдат санкционирани“, каза докладчикът от ЕП Джузепе Ферандино.
Това не е последната стъпка за новото законодателство на ЕС за пътни такси. Неформалната сделка за правилата за евровинетката трябва да бъде одобрена от Комитета на постоянните представители на Съвета и Комисията по
транспорт и туризъм на Европарламента, а след
това от Съвета и Парламента на последна инстанция. K
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Браншът във Великобритания
иска визи за водачи от ЕС
Logistics UK заяви,
че ще настоява
правителството да
въведе сезонна виза
за европейските
шофьори на тежки
автомобили, за да
защити веригата на
доставки в страната

О

блекчението трябва да важи, докато местната Асоциация за контрол на автомобилния транспорт – DVSA, навакса с изоставането си за изпитите на млади шофьори. Логистичната организация подчертава факта, че в
DVSA изостава спрямо графика си с 45 000 изпити за шофьори на тежкотоварни камиони в резултат на локдауна заради COVID-19.
DVSA изчислява, че може да проведе 118 000
шофьорски изпити преди края на годината, но
ще отнеме месеци, за да навакса по плана си. В
резултат на това апелът към правителството е да
въведе сезонна виза за европейски шофьори на
тежкотоварни автомобили.
Дейвид Уелс, главен изпълнителен директор
на Logistics UK, казва, че „веригата на доставки
ще се разпадне при първото препятствие“, ако
не бъде приложена визова схема за европейските шофьори.
„По време на пандемията от COVID-19, разбираемо, всички шофьорски изпити бяха прекратени. Така огромен брой потенциални водачи, желаещи да навлязат в транспортната индустрия,
останаха зад борда. В същото време 79 000 европейски транспортни работници се завърнаха
в родните си страни. Това, в комбинация със съществуващия недостиг на шофьори на тежкотоварни превозни средства, който е за над 76 000
души, означава, че транспортните фирми се борят да наемат нови шофьори. Проблемът даже
ще се задълбочи от летните ваканции на тези,
които са работили неуморно през цялата пандемия“, казва Уелс.
Местното правителство вече предостави временни визи за селскостопански работници, за да
гарантира, че важните земеделски култури ще

стигнат до потребителите в Обединеното кралство. Но без временен визов статут за водачите
да транспортират тези храни до локациите им,
веригата за доставки ще се разпадне при първото сериозно препятствие.
Според логистичната асоциация страната
спешно се нуждае от шофьори веднага, докато
DVSA навакса с изоставането си с проведени шофьорски изпити. Без това временно покритие съществува реален риск за наличието на достатъчно храна и други жизненоважни стоки през летните месеци, убедени са експертите.
Още преди загубата на работниците от ЕС
местната логистика е страдала от хроничен недостиг на шофьори. Браншът изтъква, че са необходими време и пари, за да се обучат нови кадри, които да бъдат готови да навлязат в тази
силно регулирана индустрия. Но тъй като много
хора са пострадали от последиците от настоящия икономически спад, тези разходи за обучение
и изпити могат да бъдат непосилни за тях.
Затова е необходимо местното правителство
да даде приоритет на финансираното от държавата обучение, за да отвори бранша за възможно най-много хора и да разреши дългосрочните
проблеми с набиране на персонал, с които логистиката се сблъсква в продължение на много
години. Според експертите браншът следва да
привлече ново поколение шофьори и служители,
тъй като възрастният персонал се пенсионира и
напуска тази сфера.
Транспортната асоциация RHA също подкрепя евентуална плаваща схема, но досега правителството се противопоставя на призивите на
бранша да предостави сезонни визи на шофьорите на камиони. K
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Kамионите Euro 7 ще бъдат
по-скъпи с до 4700 евро
Въпреки желанието
на производителите
за бърз преход
към технологии с
нулеви емисии 99%
от тежкотоварните
автомобили в
Европейския съюз все
още се захранват с
двигатели с вътрешно
горене. Емисиите
на азотен оксид от
дизеловите двигатели
имат значително
отрицателно
въздействие върху
качеството на въздуха,
защото образуват
прахови частици и
озон

Т

ежкотоварните превозни средства дават
около 40% от емисиите на азотен диоксид
в автомобилния транспорт в ЕС. Същевременно те представляват само 2,4% от флота. За
да се справят с този проблем, стандартите за
емисии за замърсители, понастоящем на шести етап (Еuro-6), ще бъдат заменени с по-строги
ограничения за емисии на замърсяване.
Това ще принуди производителите да правят
иновации в технологиите за контрол на емисиите, за да ограничат концентрацията на замърсители в отработените газове.
Така новите емисионни стандарти Euro 7 могат да доведат до значително увеличение на цените на камионите. Анализаторите от Международния съвет за чист транспорт (ICCT) изчисляват, че спазването на новите стандарти ще означава, че цените на камионите ще се увеличат
средно с 1500–4700 евро.
За да отговорят на новите изисквания, производителите ще трябва да приложат редица скъпи
технически решения. Според докладите на ICCT,
компаниите, произвеждащи камиони, ще трябва да заимстват редица системи от леките автомобили, като например меки хибридни системи,
работещи на 48 В, или системи, които изключват
цилиндрите на двигателя, когато той работи при
по-ниско натоварване.
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Друг пример е впръскването на AdBlue в поголеми дози или след предварително загряване. Това би подобрило параметрите на емисиите
на отработени газове, но генерира допълнителни разходи. Същото се отнася и за катализаторните преобразуватели, които ще трябва да бъдат
по-големи или дори с подгряване.
Освен това според новите изисквания на ЕС
превозните средства трябва не само да бъдат
по-екологични, но и по-надеждни. Докато сега
действащите разпоредби предполагат, че 700
000 км пробег са възможни без необходимост от
подмяна на системата за третиране на отработените газове, стандартът Euro-7 може да вдигне тази граница. Новата стойност може да бъде
между 970 000 км и 1,3 милиона км (т.е. почти два
пъти повече!).
Всичко това означава по-високи разходи за
производителите и следователно ще окаже влияние върху крайната цена на самите камиони.
В допълнение към необходимостта да се отговори на новите стандарти, крайната цена на превозните средства ще бъде повлияна и от разходите за увеличаване на издръжливостта на оборудването. Тук може да се очакват допълнителни
700–1000 евро на превозно средство. Като цяло
новите по-екологични камиони могат да бъдат с
до € 5700 по-скъпи от тези с Euro-6. K

ГУМИ

Nokian Snowproof C: Безопасност
и стабилност през зимата
Новият модел гуми Nokian Snowproof C е
специално разработен за професионална
употреба в страните от Централна и Източна
Европа, при пренасяне на тежки товари и на
труден терен

N

okian Snowproof C предлага върхова безопасност при всекидневно шофиране, като
предоставя отлично сцепление на сняг,
киша и дъжд. Благодарение на концепцията
Alpine Sense Grip на Nokian Tyres предизвикателствата на зимното кормуване са овладени, а усещанията на водача са за предвидимо и балансирано поведение.
Според проучване на Nokian Tyres, за близо 60% от шофьорите в Централна Европа специализираните зимни гуми са най-важното оборудване за автомобилите през зимния период,
а около 70% от анкетираните смятат, че сцеплението на гумите и управлението им в зимни условия са най-важните характеристики. Разбира се, и устойчивост на износване, стабилност
и сцепление на сняг са между най-желаните характеристики. При разработването на Nokian
Snowproof C е отделено специално внимание на
съвместяването на противоречащи си изисквания като подобряване на сцеплението на мокро и при киша, намаляване на съпротивлението
при търкаляне и удължаване на експлоатационния цикъл.
Предвид разнообразните и тежки условия за
работа на вановете, конструкцията на Nokian
Snowproof C включва много издръжлив базов
слой и дебел стоманен колан под протектора.
При тежко натоварване съпротивлението при
търкаляне се отразява на консумацията на гориво, но каучуковата смес на Nokian Snowproof C,
разработена за интензивна употреба, функционира перфектно в широк температурен диапазон
и намалява съпротивлението при търкаляне. Новата шарка на протектора, разработена специално за зимата, с агресивни ламели, многобройни издатини и твърда, свързана централна зона,
предоставя сцепление и безопасност при разнообразни зимни условия, както и стабилност при
тежки товари. Резултатът от съчетаване на здравата, подобрена структура на гумите С и технологията Aramid Sidewal (използване на арамидни
нишки в странúците), е уникална издръжливост и
подобрен експлоатационен живот.
Гамата ще се предлага на потребителите от

есента на 2021 година и включва 27 типоразмера с диаметър от 14 до 17 цола, със скоростни
индекси R (170 км/ч), T (190 км/ч) и H (210 км/ч).

Nokian Tyres обнови
гаранциите на гумите си
Финландският производител излиза със специални гаранции за пазарите в Централна и Източна Европа за избрани серии на своите премиум гуми. Най-новото попълнение гаранции на
Nokian Tyres е валидно до 24 месеца след покупка на комплект нови гуми – пълен комплект, или
поне две гуми от един от определените модели.
Достатъчно е клиентът да регистрира гаранцията на интернет страницата на Nokian Tyres или да
поиска от търговеца да извърши това за вместо него. Ако гумата се повреди случайно, Nokian
Tyres ще я замени безплатно.
Съгласно гаранцията всяка повредена гума
може да бъде заменена само веднъж, и то с точно
същия размер като първоначалната гума. Гаранцията не важи за подменените гуми и не покрива инциденти, причинени умишлено, от неправилна употреба или повредите в гуми, използвани за моторни спортове и за аварийно-спасителни превозни средства. Не всички дилъри разполагат с тази гаранция, затова клиентите трябва
да проверят предварително наличността ѝ с търговеца.
Други гаранции от същия производител са за
арамида, с който Nokian Tyres усилва странúците
на гуми за ванове и SUV, а и т.нар. Обещание за
удовлетвореност.
За да се предотвратят злоупотреби, гаранциите на Nokian Tyres са свързани със специфични
условия и ограничения. Клиентите трябва да се
запознаят с тях предварително, за да могат да се
възползват от съответната гаранция без затруднение. Условията и ограниченията може да се
различават в различните държави в Европа.
Списъкът с модели, обхванати от индивидуалните гаранции на Nokian Tyres, и списъкът с търговците, продаващи тези гуми, е наличен на интернет страницата на компанията. K
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RED III – идва ли революцията
в европейския екотранспорт?

Като част от амбициозна пътна карта за Зелената сделка Европейската комисия трябва да
представи нов пакет законодателни мерки в областта на енергетиката и климата на 14 юли. Това
трябва да даде старт на революцията в политиките на ЕС и в автомобилния транспорт

С

ред най-важните инициативи в пакета е
преглед на Директивата за възобновяемите енергийни източници, или RED III. Що се
отнася до устойчивите биогорива, това ще бъде
шанс за Комисията да пренапише правилно политиките, целящи насърчаване използването на
възобновяемата енергия в транспорта.
Еврокомисията е готова да увеличи драстично целта си за възобновяеми енергийни източници в транспорта до 2030 г. от 14% на 26%. Това
е положителна стъпка, която ще помогне за изграждането на солидна база по пътя към въглероден неутралитет.
Но в същото време изглежда, че Комисията
смята да сведе до минимум използването на биогорива на основата на земеделски култури. Въпреки че тези биогорива са допринесли за изместването на изкопаемите горива от автомобилния транспорт и са от съществено значение
за постигане на новите, по-високи цели за 2030
г. И въпреки че могат да имат дългосрочен принос за целите до 2050 г.
Генералната цел до 2030 г. е да се намалят
емисиите в ЕС с 55%. За да бъдат постигнати,
така нареченият от Комисията пакет – Fit for 55,
ще включва значителна ревизия на енергийното,
транспортното и климатичното законодателство.
Няколко от тези нови предложения вероятно
ще окажат значително въздействие върху сектора на биогоривата в ЕС. Освен RED III ще има Регламент за CO2 стандартите за автомобили, ще
бъде преработен Регламентът за споделени усилия и Системата за търговия с емисии с включ-
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ването на транспорта. Очакват се и промени в
Директивата за данъчното облагане на енергията с цел постепенното загърбване на изкопаемите горива.

Ще напасне ли Fit 55?
Според Емануел Десплешин, експерт от
ePURE , на картата е заложено много. Например каква комбинация от технологии ще бъде
използвана за намаляване на емисиите в транспорта, като се имат предвид настоящият и бъдещият състав на автомобилния парк на ЕС? Каква роля ще играят възобновяемите и нисковъглеродните течни горива в транспортния енергиен
микс през следващите десетилетия? Какво ще
бъде икономическото и социалното въздействие от климатичните инициативи на ЕС?
Европейският сектор на възобновяем етанол
вече допринася значително за декарбонизацията на транспорта, като спомага за изместването на изкопаемите горива в автомобилния транспорт и намалява емисиите на парникови газове
от бензиновите автомобили. Без течни и газообразни биогорива 99,97% от енергията на автомобилния транспорт в ЕС би била изкопаема.
Някои от ключовите компоненти Fit for 55 вероятно ще бъдат усъвършенствани, за да се засили ролята на устойчивите възобновяеми нисковъглеродни течни горива като активен участник в Зелената сделка.
Директива за възобновяемите енергийни източници (RED III): Преразглеждането на RED ще

ЕКОЛОГИЯ » RED III – ИДВА ЛИ РЕВОЛЮЦИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЕКОТРАНСПОРТ?
бъде трета подобрена версия, откакто законодателството е влязло в сила през 2009 г.
Досега Комисията е разчитала на остарели и неуместни аргументи, за да сведе до минимум приноса на биогоривата на базата на земеделски култури в енергийния микс на автомобилния транспорт. Многократно заявените от Комисията опасения за „храна срещу гориво“ отдавна са развенчани и трънливият въпрос за емисиите и земеползването е решен чрез постепенното премахване на палмовото масло.
За да успее, RED III трябва да се съсредоточи
върху по-високи цели за възобновяема енергия;
да разкрие потенциала на етанола на основата на
културите, когато въпросите за устойчивостта му
са уредени (включително от самата Комисия, която редовно го потвърждава в своя годишен доклад
за напредъка на възобновяемата енергия); и да се
насърчи по-широкото внедряване на съвременни
биогорива.
Регламент за споделени усилия – ESR не е съвършен, но е един от малкото законодателни актове, при които държавите членки имат обвързващи
цели за намаляване на емисиите. ЕС трябва да удвои усилията си, като повиши амбициите за декарбонизация в сектори, които се оказват трудни, например транспортът.
Система за търговия с емисии: Успешната политика за декарбонизация в транспорта трябва да
осигури съгласуваност между производителите на

автомобили, доставчиците на гориво и търговците
на дребно. Включването на автомобилния транспорт в съществуващата СТЕ би нарушило сериозно нарастващата синергия между тези заинтересовани страни и ще попречи на усилията за намаляване на емисиите от транспорта, ще увеличи цените
на горивата и ще създаде социално недоволство.
Паралелна система за транспорт и сграден фонд
би могла да позволи да се определи точната цена
на въглерода в транспорта. Но не трябва да замества обвързващите споделени усилия.
Директива за данъчно облагане на енергията. ЕС
следва да приведе данъчното облагане на енергията в съответствие със своите климатични цели, като
стимулира възобновяемите и нисковъглеродните
горива. Това означава да се премине от данъчно облагане въз основа на обем към въглероден интензитет. Такава система не би навредила на шофьорите,
но би създала бизнес обосновка за инвестиции във
възобновяеми нисковъглеродни горива.
Директива за инфраструктурата на алтернативните горива. ЕС трябва да запази устойчивите биогорива. Те са развити и рентабилни технологии,
които оказват голямо влияние върху декарбонизирането на транспорта. ЕС трябва да свърши повече
работа за стимулирането на решения, които работят и днес. В допълнение е нужна подкрепа за развитие на пазара за нови технологии и свързаната с
тях инфраструктура, включително смесите с по-висока степен на биогорива. K

Делът на изкопаемите горива е изкривен от мултипликаторите
Без мултипликатори – статистическа
методология, използвана за насърчаване
на възобновяемата енергия в транспорта
предимно в електрическите автомобили,
делът на изкопаемите горива в транспорта „вероятно“ е по-висок от официалните
данни. Това неофициално признават и от
Европейската комисия.
Въпросът за мултипликаторите заема
централно място в дебата за по-екологичен транспорт в светлината на предстоящото преразглеждане на законодателството RED II, предназначено да помогне за постигане на европейските климатични цели. Редица заинтересовани страни в енергетиката се противопоставиха на
мултипликаторите, заявявайки, че те дават изкривена реалност.
Мултипликаторите стимулират държавите членки да използват възобновяеми
енергии за ускоряване на декарбонизацията на транспорта и се прилагат предимно
за електрическите автомобили. Мултипликатор от пет например означава, че на
всеки 2 електрически автомобила в крайния анализ ще бъдат отчетени 10.
Позовавайки се на Евростат, Комисията казва, че възобновяемите енергийни
източници в транспортния сектор са 8,9%
през 2019 г.
„Евростат прилага правила за изчисляване, определени в Директивата за
възобновяемата енергия (RED), за да определи дела на възобновяемата енергия
в транспорта с мултипликатори за някои
видове енергия. Цифрата от 8,9% представлява „реалният“ дял според тази ме-

тодология“, казва източник от Комисията.
Мултипликаторите се прилагат за други възобновяеми източници, като например биогорива на базата на отпадъци, например използвано олио за готвене, което се отчита двойно.
Тази методология обаче предизвика
силната реакция на няколко заинтересовани страни в енергетиката, които заявяват, че е създадена изкуствена реалност,
която на практика благоприятства изкопаемите горива.
Неотдавна EURACTIV съобщи, че без
мултипликатори реалният процент на възобновяемите енергийни източници в сектора на автомобилния транспорт е оскъдните 6,3%. На семинар 43% от заинтересованите страни в енергетиката поискаха цел от 24% за възобновяемите източници в транспортния сектор, но без мултипликатори.
На въпрос дали изпълнителната власт
на ЕС обмисля премахването на мултипликатори в RED III, източник от Комисията
отговаря: „Комисията подготвя ревизия

на RED II. Това включва оценка на свързаните с транспорта разпоредби в Директивата, включително относно използването
на мултиплокатори“.
Генералният секретар на Европейския
съвет за биодизел (EBB) Ксавие Нойон в
тази връзка заяви, че докато мултипликаторите в RED II са ключови за стимулиране на използването на по-скъпи суровини
като отпадъци и остатъци, непропорционалните мултипликатори трябва да бъдат
премахнати.
„Неразумно високите мултипликатори
над 2 намаляват целите за използването на възобновяема енергия и изкуствено
увеличават спестяванията на емисиите на
парникови газове“, каза той.
Валери Коре от Европейската асоциация за възобновяем етанол (ePURE) каза,
че трябва да се подкрепят иновативните
биогорива, но и не всички от тях.
„Мултипликаторите крият факта, че
транспортният сектор все още е много зависим от петрола и изкопаемите горива“,
каза тя и добави, че конкретната цел за
тези биогорива трябва да бъде обвързана със санкции, ако тя не бъде постигната.
Земеделските производители от ЕС
също не виждат мултипликаторите в положителна светлина. Генералният секретар на асоциацията на земеделските производители в ЕС Copa-Cogeca – Пека Песонен, заяви, че използването на мултипликатори в електрическата енергия
например крие факта, че голяма част от
електричеството всъщност се произвежда с по-неустойчиви методи.
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Още една система за
електрическо задвижване от Voith
Глобалната технологична компания
Voith представи MD – нова
версия на фирмената система
VEDS (Voith Electrical Drive
System/електрически двигатели
за превозни средства (ПС) с
комерсиално предназначение). MD
е предназначена за соло автобуси и
камиони с общо тегло до 19 тона

О

т представянето си през 2019 г. системата VEDS
вече се е доказала като новаторско решение за
преход към електрическа мобилност в различни
приложения в обществения транспорт. С новата версия
MD (Medium Duty/за средно натоварване) Voith добавя
в портфолиото си втора опция за двигател, включваща
и подходящ инвертор. Новата опция с мощност 260 киловата и максимален въртящ момент от 2850 Н.м е оптимизирана за чисто градска употреба.
Новият двигател MD е с 50 кг по-лек от съществуващата версия HD (Heavy Duty/за тежки режими), което
позволява постигане на по-голяма автономност. Значително по-мощният двигател HD с мощност 340 киловата и максимален въртящ момент от 3100 Н.м работи
впечатляващо, особено при съчленени и двуетажни автобуси, както и в камиони над 26 тона. Той е подходящ и
за междуградски превози. Североирландската компания Wrightbus е първият производител на автобуси, избрал да вгражда най-новата опция за двигатели в своето второто поколение електрически акумулаторни автобуси (BEV) и електрически автобуси с горивни клетки (FCEV) за Европа.

VEDS за ПС и с акумулатори, и с
горивни клетки
Системата VEDS е основана на мощен електродвигател с постоянни магнити и водно охлаждане, съчетан
юли–август 2021

с високоефективен инвертор. Неговите характеристики са такива, че не е необходима отделна трансмисия (степенни предавки). Това се отразява положително на коефициента на полезно действие (КПД) на цялото задвижване, на консумацията на енергия, автономността на задвижваното превозно средство и на емисиите на шум. Основата за тези предимства е интегрираният подход на VEDS. Още от момента на разработването всички системни компоненти са оптимално съчетани помежду си и работят заедно в синхрон – от хардуерните компоненти като електродвигател, тягов инвертор и разпределител на високо напрежение до софтуерните компоненти като управление на задвижващата система и на системата за управление на енергията. Това улеснява интегрирането на VEDS в автомобила и осигурява високо ниво на надеждност. Не е необходимо времеемко и скъпоструващо интегриране на допълнителни приложения, избягва се и възможността за
несъвместимост на системата. VEDS също може да се
използва гъвкаво в различни платформи.
Концепцията, която поддържа системи акумулатори от широк кръг производители, може да се използва и в задвижвания на електрически превозни средства с горивни клетки. Благодарение на компактния си
дизайн VEDS не изисква допълнително място за монтаж в шасита, предназначени за двигатели с вътрешно горене. Това улеснява конвертирането на съществуващи автопаркове с конвенционални дизелови, хи-

E-MOBILITY » ОЩЕ ЕДНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ ОТ VOITH

Електрически
двуетажен
Wrightbus с
горивни клетки

Резервоари за водород
Охладителна система на
електрическото задвижване
Модул горивни клетки

бридни или газови задвижваЕлектрически портален мост
ния. За тази цел през 2020 гоСистема с литиеви
дина Voith е сключил стратегибатерии
ческо партньорство с производителя на електрически камиСистема за
они Orten Electric-Trucks. Герохлаждане на
манската фирма Orten Electric- горивните клетки
Trucks, основана през юли 2015
Извод
г., електрифицира нови или изза зареждане
с водород
ползвани превозни средства с
Охладителна
Електрически
дизелови ДВГ и обща маса 3 до
Инвертори за
система за
компресор за въздух
електрическото
18 т, независимо от марката.
батериите
Независимо предно окачване
задвижване
Разширяването на продуктовата гама дава още по-добра възможност на собствени- тивата на ЕС за чисти ПС, как- газ, хартия, суровини, трансците на автопаркове да приве- то и при спазването на новите порт и автомобили. Основана
дат своите концепции за елек- цели за емисии на CO2 от авто- през 1867 г., с над 20 000 служитрическо задвижване към ин- парковете, които за камионите тели днес и продажби от 4,2 милиарда евро, тя е една от найдивидуалните си изисквания и влизат в сила през 2025 г.
Voith Group е глобална тех- големите семейни компании в
към бъдещите области на приложение на техните превозни нологична компания с широко Европа. Част от групата Voith е
портфолио от системи, проду- и поделението Voith Turbo, спесредства.
VEDS е един от ключови- кти, услуги и цифрови прило- циалист по интелигентни техте компонент при изпълнение- жения, която задава стандарти нологии и системи за задвижто на изискванията на Дирек- на пазарите на енергия, нефт и ване. K
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ETRC 2021 започна с победа на Ленц
Германецът Саша
Ленц с MAN спечели
впечатляваща първа
победа за сезона
с огромна разлика
от 9,9 секунди пред
втория Йохен Хан.
Адам Лацко завърши
трети. Толкова
дългоочакваното
първо състезание
не мина без драма
за домакините
– местният
любимец Норберт
Киш претърпя
повреда в тръба на
турбокомпресора
и отпадна от
Състезание 1

Киш – най-бърз в
квалификациите и в Super Pole
Пистата Hungaroring бе окъпана от яркото
слънце. У дома си Киш бе по-бърз от всички останали и в свободните тренировки, и в квалификациите, и в Super Pole, определящ реда, в който
стартират първите 10 в Състезание 1.
Най-доброто му време от 2:17,511 минути в
свободна тренировка 1 (FP1) беше със секунда
и половина по-добро от това на Антонио Албасете и с 2 секунди по-добро от това на Ленц. С нагряването на пистата гумите на всички започнаха
да приплъзват. В свободната тренировка 2 (FP2)
това се прояви още по-силно, но подреждането
не се промени.
По пладне камионите потеглиха за квалификацията. Киш буквално се изстреля още в първата си обиколка – 2:18.347, след което веднага
се прибра в бокса. И други последваха примера
му – запазването на гумите е основен приоритет
при тези условия.
Ленц в MAN на Löwenpower, чехът Адам Лацко (Buggyra Freightliner), действащият шампион
Хан в своето Iveco, Албасете (MAN), Щефи Халм
(Iveco), Щефен Фаас (Scania), Рене Райнерт и
Андре Курсим (и двамата с Iveco) и пилотът на
Buggyra Тéо Калвé дооформиха Топ 10.
Слънцето палеше и всяка сянка носеше облекчение. Температурата, измерена на пистата,
надхвърли 50°C на слънце, а в кабините на състезателните камиони бе горещо като в пещ.
Както и до момента, и в Super Pole Киш доминираше безапелационно. Претенцията си да
стартира от първа позиция двукратният шампион подкрепи с обиколка, която беше над секунда по-бърза от тази на Ленц, за когото остана второто място на старта. Останалата част от
реда остана непроменена – Хан и Лацко на втория ред, следвани от Халм, Албасете, Райнерт,
Фаас, Курсим и Калвé.

Състезание 1
Киш започна добре и направи преднина от секунда пред Ленц. След няколко обиколки червеният MAN на унгареца забави движението си и
изпод камиона започна да излиза дим. Повредата – пропуск в тръба на турбокомпресора, довеюли–август 2021

де до загуба на налягане и на Киш не остана нищо
друго, освен да се оттегли рано от състезанието.
Без да губи време, Ленц се откъсна от движещите се след него Хан и Лацко. Германецът летеше в зеления си МАН, увеличавайки разликата
във всяка обиколка. В крайна сметка Ленц пресече финалната линия с 9,917 секунди пред Хан
и си осигури първата победа в най-сетне започналия сезон, която му донесе и ценни 20 точки.
Адам Лацко, който стартира от четвърта позиция, успя да се изравни с Хан и двамата се вкопчиха в тежка битка. Машините им осъществиха
контакт, в резултат на което от тялото на камиона
на Лацко започнаха да се отлепят части. Хан успя
да запази надмощие и в крайна сметка завърши
на подиума пред своя съперник от Чехия.
Албасете, който демонстрира добра скорост
на сутрешната тренировка, започна състезанието от шесто място. Испанецът не се прояви като
галантен кавалер – изпревари Щефи Халм от отбора Schwabentruck, за да финишира четвърти в
Състезание 1, изпреварвайки дамата с 3 секунди и 6 десети.
Британецът Джейми Андерсън в съвсем новия си MAN стартира от 11-а позиция, проправи
си път, застигна Щефан Фаас и след като го изпревари, спечели победата в Купата на Goodyear,
като завърши шести в общото класиране.
Шейн Брертън се завърна в ETRC за поредния сезон и показа, че не е загубил от хъса си.
Той стартира от 12-а позиция и бързо изпревари
Тéо Калвé и Ренé Райнерт, които потеглиха пред
него. Настигна Щефан Фаас и двамата се вкопчиха в страхотна битка в заключителните етапи
на състезанието, борейки се плътно за позиция.
В крайна сметка пилотът на Scania удържа предимството си и си осигури второ място за Купата на Goodyear.
Макар че пресече финалната линия преди
Калвé и Райнерт, Брертън, който получи наказание от 5 секунди за причиняване на сблъсък с
Ренé Райнерт, остана на десета позиция в крайното класиране – място, което носи само една
точка.
Райнерт и Калвé водиха страхотна битка за
позиция. Калвé имаше проблем със сцеплението на своя Freightliner, не можа да се пребори с
немския пилот и завърши на девето място, зад
Райнерт.

СПОРТ » ETRC 2021 ЗАПОЧНА С ПОБЕДА НА ЛЕНЦ
Алиа Колоч, дъщерята на собственика на
Buggyra, финишира в първото състезание за сезона точно извън Топ 10, но все пак пред Клеменс
Хекер с MAN, който остана дванадесети.
Счупен спирачен диск на Iveco-то на Андре
Курсим го извади от състезанието. И на новака Том О’Рурк се наложи да оттегли своя MAN от
състезанието.

Състезание 2 започна,
но не завърши
В стартовата решетка за него първите осем от
предишния старт се наредиха в обратен ред. Начело бе Iveco-то на Райнерт, до него – Scania №
24 на Фаас. След като зелените светлини угаснаха, Райнерт изпревари Фаас до първия десен завой. Албасете пък, чиято предна броня се изравни със задната част на кабината на Scania, започна да я избутва. „Олекнала“ в завоя, Scania-та се
завъртя почти на 270°, като за момент се озова
челно срещу идващите отзад машини. Те успяха
да заобиколят без нови стълкновения. Фаас се
съвзе за миг и се върна в преследването.
В следващ участък, спускащ се непрекъснато и наляво, тъкмо във върховата точка на завоя
Scania-та заора право напред с блокирали предни колела и гуми, оставящи тъмни следи, докато се сблъска челно с бариерата от гуми. №24
се превърна в развалина, но самият Фаас изскочи невредим и бе откаран в медицинския център. По-късно бе установено, че катастрофата се
дължи на щети, които камионът е претърпял при
сблъсъка в първия ъгъл. Стюардите обявиха, че
състезанието няма да бъде рестартирано предвид времето, което ще отнеме възстановяването
на бариерата за безопасност.

Киш – отново най-бърз
в квалификация 2,
Super Pole…
След тъмна и бурна съботна нощ над
Hungaroring пак блесна слънце и синьо небе.
Морни, но пък щастливи бяха лицата на екипа
на tankpool24. Scania-та на Фаас блестeше след
дългата нощна смяна, приключиха в 4 часа сутринта, сякаш инцидентът от събота не се е случвал. Единадесети в загряващата обиколка, Фаас
потвърди качеството на работата на своя екип.
В квалификацията час по-късно Киш излезе първи с най-бърза обиколка от 2:17.819. Ленц беше
по-бавен с четири десети, като изпревари с петнадесет стотни Албасете, третия от триумвирата на MAN. Шампионът Хан се класира четвърти
пред Курсим, Лацко, Брертън, Щефи Халм, Калвé
и Райнерт – четвъртия член на отбора Iveco.
В Super Pole Норби зарадва запалените си

домашни фенове с 2:17.618. Най-доброто, което
Ленц постигна, бе с две десети по-бавно. Албасете и Лацко останаха трети и четвърти. Сесията
приближаваше към края си, а Йохен Хан още нямаше време на монитора, като единствената му
обиколка беше изтрита за нарушение на ограниченията на пистата. За да не стартира от 10-а позиция, той стори всичко, което успя, но то стигна само за пето място в решетката. До него застана Курсим, следван от Халм и Брертон и Райнерт и Калвé.

… и в Състезание 3
Норби Киш взе първата си победа за сезона
с безапелационно доминиране. Унгарският ас
влезе и излезе от първия завой с аванс, но едва
след няколко обиколки се измъкна наистина
пред Ленц. Германецът призна непобедимостта
на своя съперник в дома му. Лацко на трета позиция и Албасете на четвърта – това бяха позициите на водещия квартет до падането на финалния
флаг. Никой от тримата преследвачи на Киш не
изглеждаше уверен, че може да го предизвика, и
техните усилия скоро се прехвърлиха към запазване на позициите им и точките.
На финала, на около 45 секунди след Киш,
пристигна още един квартет, начело с Хан, който
едва ли някога си е представял, че с всички сили
ще трябва да защитава пето място. Привилегированите фенове на трибуната видяха рядко срещан спортен спектакъл. Парчета от каросерии
летяха във всички посоки. Брертън многократно
атакува Хан, принуждавайки го да използва целия си 20-годишен опит, за да удържи преднината си от 0,116 секунди на финала. Седма завърши Щефи Халм, следвана от Калвé, който така
щеше да стартира първи в Състезание 4. Курсим
и Фаас събраха утешителните точки. Брертън оглави класирането за купата на Goodyear, пред
Калвé и Фаас.
Предисторията и
катастрофата на
Scania № 24

И отново Киш

Червеният MAN на Киш с №44 спечели и второто състезание в неделя, като изпревари Щефи
Халм с 3,044 секунди, която пък изпревари Лацко
само с 0,256. Четвърти финишира Брертън, отново пети завърши Хан, който изпревари на финала Ленц с по-малко от четири десети. На десетина секунди след тях завърши Калвé, следван
от Курсим, Албасете и
Фаас, които също вля- Временно класиране при пилотите:
зоха в зоната на точкиПозиция №
Пилот и камион
те. K
1
30
Саша Ленц, MAN
2
55
Адам Лацко, Freightliner
инж. Радослав
3
41
Норберт Киш, MAN
ГЕШОВ
4
1
Йохен Хан, Iveco
5
23
Антонио Албасете, MAN
Временно класиране при отборите
6
44
Щефи Халм, Iveco
Позиция
Отбор
Пилоти и камион
Точки
7
17
Шейн Брертън, MAN
1
Titan
Албасете и Киш, MAN
53
8
20
Тéо Калвé, Freightliner
2
Die Bullen von Iveco
Хан и Халм, Iveco
47
9
33
Джейми Андерсън, MAN
Löwenpower
3
Ленц и Андерсън, MAN
46
10
24
Щефан Фаас, Scania
4
Buggyra Racing
Лацко и Калвé, Freightliner
44
11
11
Андре Курсим, Iveco
5
TOR
Брертън и О’Рурк, MAN
22
12
77
Ренé Райнерт, Iveco
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Точки
40
32
30
27
22
20
16
10
6
6
5
3
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Член на международнoтo жури

Изцяло новият
VDL Citea – само на ток
Нидерландският
производител на
автобуси VDL Bus
& Coach представи
официално на живо
в интернет новото
поколение на
градския си модел
Citea

М

оделите от гамата New Generation VDL
Citea вече 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 в новото поколение на Citea 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 постига ниско общо тегло, което запазва високата товароносимост на модела. 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.
Новото поколение на Citea ще се предлага в
пет варианта в четири дължини. Четирите варианта на дължина са 12,2 м (с нисък под и нисък
вход), 13,5 м (с нисък вход), 14,9 м (с нисък вход)
и съчленен модел – 18,1 м (с нисък под). 13,5-ме-
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тровият 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.
„Разработката на новото поколение Citeas
ни даде възможност да интегрираме най-новите високотехнологични решения по възможно
най-ефективния начин“, обясни при представянето Алекс де Йонг, бизнес мениджър обществен
транспорт във VDL Bus & Coach. „Стартирахме
от нулата, фокусирайки се върху нулевите емисии. Като начална точка взехме идеалното оформление на автобуса. Оптималното разположение на седалките и пътникопотокът, съчетани
с оптимално разпределение на теглото, бяха от
съществено значение за развитието. Решихме,
че сме стигнали на етап за интегриране на стандартните батерии в пода. Целта на това е да намали центъра на тежестта и да оптимизира разпределението на теглото и разпределението на
всички необходими компоненти“, допълва той.
Във VDL са си дали сметка, че при разработване на електрически автобус конфигурацията вече не е обвързана с фиксирани местоположения на компоненти, като ДВГ например. Според Де Йонг създаването на автобус за обществен транспорт с нулеви емисии се нуждае от нови

АВТОБУСИ » ИЗЦЯЛО НОВИЯТ VDL CITEA – САМО НА ТОК
технологии и нов начин на мислене. Така
на клиента се предлага оптимална платформа, като същевременно се елиминират отрицателни фактори като ограничен пробег, намален брой пътници, високи общи разходи за притежание.
За създаването на New Generation
VDL Citea са анализирани данните от над
100 млн. км пробег на електрически автобуси на марката. От 2015 г. VDL Bus &
Coach провежда пазарни проучвания, за
да получи по-добър поглед върху бъдещето на мобилността, което е включвало и интервюта на ключови заинтересовани страни.
При разработката на New Generation
VDL Citea е направено всичко възможно
да се повиши ергономията на шофьорска
кабина и да бъдат надградени системите
за безопасност. Планировката на салона
за пътниците пък се основава на модерните обществени пространства и схващанията за съвременната мобилност.
„Нашите клиенти ще бъдат впечатлени от факта, че дневният пробег вече не е
ограничен, че броят на пътниците е дори
по-висок от стандартния за дизеловите
автобуси и че TCO за повечето операции
е по-нисък от този при дизеловите автобуси“, обобщава Де Йонг.
Иновативната композитна конструкция на страничния панел е с 15% по-лека от конвенционалния страничен панел.
Въвеждането на тази композитна странична конструкция значително подобрява изолацията и намалява консумацията на климатика, тъй като в стената няма
студени мостове.
За оптимален разход се грижи и системата за контрол на климата. При всякакви външни температури в новия Citea
има различни климатични зони, които
допринасят за намалена консумация на
енергия, като същевременно оптимизират комфорта. Водачът например може
да създаде своя собствена термична
зона с помощта на допълнителен нагревател на кабината, който подава топъл
въздух около краката и торса. Това позволява на водача да настрои за себе си
комфортна температура от 17 до 27 градуса. За да могат да се задават различни
климатични зони, в новото поколение на
Citea от VDL Bus & Coach са разработили
собствена система от термопомпи, като
60% от топлината идва от пода.
Чрез правилното управление на енергията консумацията на климатика е намалена с 10%, а общото потребление на
енергия е спаднало с около 25%. В допълнение към двойните стъкла това се
постига и чрез интелигентен софтуер,
ново задвижване, система за контрол на
климата, аеродинамика и намаляване на
теглото на автобуса.
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.

Новата
гама от
иновативни
градски
автобуси е
разработена
от нулата и е
изцяло нова

Мястото на водача е
изцяло обновено и с
повишена ергономия

Салонът за
пътниците е
разработен
според
схващанията за
съвременната
мобилност

Изцяло новият VDL Citea ще се
предлага е в съчленен вариант
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IVECO Crossway
на природен газ
Междуградски
автобус IVECO
Crossway със
задвижване на
природен газ бе
представен за
пръв път у нас. В
началото на юни
моделът можеше
да се види в
панаирния град в
Пловдив на щанда
на официалния
вносител на Iveco
у нас DanubeTruck
Bulgaria по време
на Трък Експо 2021

П
ABSTRACT IN ENGLISH

IVECO Crossway on CNG
IVECO Crossway intercity bus
with CNG drive was presented for the first time in Bulgaria. During Truck Expo 2021
in the beginning of June, the
model was shown on the fair
grounds in Plovdiv at the stand
of DanubeTruck Bulgaria, the
official importer of Iveco in our
country.

роектиран за междуградски и училищни
превози, Crossway има имидж на надежден
и универсален работник – качества, които
през последните години го превърнаха в найпродавания междуградски автобус (Клас II) в Европа. Според производителя ефективността е в
основата на доброто представяне на Crossway,
който предлага най-добро съотношение между
качество и цена на пазара, горивна ефективност,
дълги интервали на обслужване, висока безопасност…
Представеният в Пловдив 12-метров Crossway
е от версията Line. Моделът се предлага още
като Pop – с нисък вход и ориентация повече към
градски и крайградски превози и като Pro – версия, която вече е по-близо до многофункционалните туристически автобуси. И трите варианта са
налични с дължина от 10,8 м, 12 м и 13 м. Седящите места варират от 47 до 63 при различните версии.
В Пловдив бе показана версия с 55 седящи места, оборудвана с двигател, работещ със
сгъстен природен газ (CNG). Шестцилиндровият
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редови турбиниран силов агрегат Cursor 9 е с работен обем 8,7 л и осигурява максимална мощност от 360 к.с. при 2200 об./мин и максимален
въртящ момент от 1620 Нм при 1200 об./мин. Резервоарите за сгъстен природен газ са с вместимост 1260 л и гарантират пробег с едно зареждане до 600 км. Като един от лидерите в газовите технологии Iveco подчертава, че CNG мобилността осигурява почти нулеви емисии на твърди
частици, както и ниски емисии на азотни окиси и
намален шум – до -3dB). В комбинация с използването на биометан отпечатъкът на въглероден
диоксид може да бъде намален с до 95%.
Въпреки газовото задвижване Crossway NP е
изпълнен изцяло по дизайнерските решения на
фамилията Crossway. В сравнение с дизеловата
версия на модела той има същата габаритна височина с климатик от 3,45 м, същата пътниковместимост, идентичен външен багажник от 6,2
куб. м, вътрешна височина от 2 м с достатъчни
като обем стелажи за ръчен багаж над седалките. Моделът се предлага с механична или автоматична предавателна кутия.

ВТОРА УПОТРЕБА » В MVB TRUCK&BUS BULGARIA КЛИЕНТИТЕ ТЪРСЯТ СИГУРНОСТ

В MVB Truck&Bus Bulgaria
клиентите търсят сигурност

П

ри някои вносители на употребявани камиони, захранвани основно от складови
наличности в Европа, клиентското търсене
от края на зимата надхвърля предлагането, съществен ръст се забелязва и в цените. Такова ли
е положението и при МВБ Трак енд Бъс България – това бе само един от въпросите, с които се
обърнахме към Мирослав Михалков, търговец на
употребявани камиони във фирмата.

В променените условия нашите
цени са по-атрактивни
„Интересът към употребяваните автомобили
е голям не само у нас, но и в цяла Европа“, казва той. „Търсенето е голямо и продаваме доста
добре от началото на годината. Цените в Европа
се повишиха, но благодарение на договорите за
обратно изкупуване, които сме подписали преди
3 или 4 години, в които цената е фиксирана, реално ние не повишихме цените към нашите клиенти. Напротив, в новата ситуация нашите цени
станаха по-атрактивни, тъй като при една и съща
цена ние продаваме на клиента камион, който е с
1 до 3 години гаранция, ремонтиран, ако се е налагало, обслужен и с нови гуми. В Германия аналогичен камион (същият модел, година на производство и пробег) струва същите пари, но освен
това трябва да бъде докаран тук, няма гаранция
и т.н. В резултат през тази година имаме засилено търсене и клиентите ни предпочитат да купуват от България.“

Клиентите търсят цена,
но не на всяка цена
„Клиентите, които идват при нас, търсят сигурност. Всеки търси ниска цена, но фиксираната цена при нас включва и сервизното обслужване преди продажбата, и ремонтите – ако е имало необходимост, и гаранцията, и новите гуми,
които в един влекач са поне 3000 лева. При купуване от чужбина клиентът плаща цената, но поема и всички рискове, тъй като какво още ще трябва да инвестира в машината, научава едва след
като докара влекача тук и мине през сервиз. Затова търсенето при нас се увеличава – клиентите не рискуват да бъдат изненадани, да им се наложат допълнителни разходи, както и загуба на
време, през което машината носи разходи вместо печалба. Хората се научиха, че реалната цена
е не само това, което плащат при покупката, но и
това, което трябва да инвестират допълнително,
докато автомобилът стъпи на пътя, готов за работа. Спазваме си ангажиментите, с времето клиентите разбраха това и имаме добра репутация.“

Какво търсят и
какво купуват клиентите
Влекачите са лидер в продажбата на употребявани товарни автомобили MAN. Засилено е търсенето на Efficient Line 3 като автомобили от по-ново поколение. След обичайния начален скептицизъм и съмнения клиентите са при-

Началото на
поредната криза,
този път инициирана
от Covid-19, и
рязкото спадане на
производството на
нова техника в ранния
период изглеждаха
като събития, много
благоприятни за
търговците на
употребявани
транспортни средства
като камиони,
влекачи, ремаркета
и т.н. Ефектът от
пандемията обаче
се оказа далеч подълготраен и мащабен
от очакванията
на оптимистите.
В резултат е
налице свиване
дори на пазара на
употребяваните,
недостатъчно
подхранван от
производството
на нови превозни
средства с
комерсиално
предназначение
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и в повечето случаи, благодарение на дългогодишните добри контакти с партньорите от системата, се намира подходящ камион.

Повече прагматизъм
Търговецът констатира и отрезвяване на пазара: „Ако преди години се търсеше най-голямата кабина XXL, през миналата и през тази година по-търсена е средната кабина XLX. Най-често
тя е по-практичният вариант и за собственика, и
за шофьора: по-лесно се отоплява, по-лесно се и
охлажда в горещините, с нея разходът на гориво
е по-нисък с около литър на 100 км спрямо XXL.
Клиентите подхождат към избора по-прагматично – предпочитат да доплатят за втора или за
трета година гаранция, вместо за кожени салони и седалки и за големите кабини.“

TGE – леката кавалерия
И този употребяван MAN
TGE няма да се задържи
дълго на плаца

При Efficient Line
3 предпочитаните
двигатели са D26 с
мощности 460 и 500 к.с.

ели добре автоматизираната предавателна кутия от Scania, с която Efficient Line 3 се комплектува още от пускането на серията. Освен предимството, че е 14-степенна, че предавките се
сменят по-бързо и ретардерът ѝ е много добър,
тази кутия е доказала и надеждността си в машини, които вече са с пробег на по 600–700 хиляди
километра. Ретардерът е опция, а не стандартно
оборудване при новите автомобили, но клиентите за употребявани масово предпочитат да вземат тъкмо този вариант, който им дава допълнителна сигурност.
Не е спряло търсенето и на предишния модел
– Efficient Line 2, който е с автоматизирана предавателна кутия AS-Tronics от ZF.
Предпочитаните двигатели при Efficient Line
3 са D26 с 2 турбокомпресора и работен обем
12,42 л, с мощности 460 и 500 к.с. Клиентите
ги одобряват, тъй като разполагат с достатъчно
мощност, а на последните предавки въртящият
момент се увеличава допълнително, което улеснява управлението и подобрява разхода. Много важно е, че ресурсът им, вкл. и на турбокомпресорите, е увеличен съществено: „Към момента има автомобили на по 800 – 900 хил. километра, чиито турбини не са пипани“, казва Мирослав Михалков и допълва: „Клиентите са доволни, защото това е доста повече, отколкото при
поколението Евро-5“.
Поради постоянния интерес към влекачите
фирмата поддържа на склад около сто машини.
Най-много са продажбите на употребявани камиони, произведени през 2017 и 2016 година,
по-рядко – на произведените през 2018 година.
Обяснението е, че за повечето превозвачи цените на машините от първата група са по-поносими – между 30 и 40 хиляди евро без ДДС. Преобладават влекачите за международен транспорт,
следват влекачите, оборудвани с хидравлика
за самосвали със задно разтоварване/гондоли.
Значително по-слабо е търсенето на автомобили за дистрибуция, с хладилни надстройки и т.н.
Клиентите за такъв тип автомобили имат различни изисквания за размерите на фургона, за наличието или не на падащ борд, за температурен режим (при хладилните надстройки).
Това е причината МВБ Трак енд Бъс България
да не държи такива машини на склад. За такива
клиенти се търси машина от системата на MAN
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Докарани са и няколко автомобила от леката серия/TGE – шасита до 3,5 тона, оборудвани
с транспортен фургон и падащ борд или с брезент с шпригли и падащ борд. Те са произведени
през 2018 и 2019 година, на пробег до 100 000 км.
За тези употребявани автомобили също може да
бъде дадена гаранция Top Used, но тъй като са и
по-нови, а и бройките им са по-малко, не се застояват при вносителя – внесеното се продава на
момента. Поради голямото търсене снабдяването с употребявани TGE от системата на MAN е затруднено.

От „фабриката“ за
употребявани
Два са каналите, по които употребявани автомобили MAN постъпват в МВБ Трак енд Бъс България:
)) От клиенти на фирмата, имащи договори за
обратно изкупуване. В основната им част това
са камиони/влекачи на 3 години или с пробег
до 450 000 километра. Има и отделни случаи на
клиенти, които връщат машините след 4 години или пробег до 600 000 километра.
)) От MAN центровете в Европа – Германия, Австрия, Чехия, Словакия. Това са машини, предимно влекачи, с ясна сервизна история и известен произход. Информацията за автомобилите, налични в центровете, е събрана в обща
система/сайт. Достъп до нея имат всички оторизирани търговци на марката от цяла Европа.
Състоянието на всеки автомобил в системата
е цялостно описано в отчет, издаден от TÜV или
Dekra. В него подробно е описано състоянието на автомобила, констатирано при преглед,
извършен от представители на една от двете
организации при приемането на камиона в някой от изброените центрове. Обстойният преглед, който се провежда по утвърдената и общовалидна процедура S 12, отчита дори „козметични“ проблеми като прогорена тапицерия
от цигара.
Един факт, който потвърждава колко надеждна е тази информация: въз основа на снимките на
превозните средства от отчетите МВБ Трак енд
Бъс България прави „по поръчка“ на клиенти до
сто доставки годишно на употребявани камиони
от системата. И до момента няма нито един, който да е върнат заради дефект, който не е отразен
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в системата. „Няма изненади – каквото е показано на снимката, това е“, обобщава Мирослав
Михалков.

Допълнителни прегледи
)) Независимо от прегледа на общото състояние,

извършен от TÜV или Dekra, преди автомобилът да бъде приет в системата на MAN, при идването му в България МВБ Трак енд Бъс също
извършва преглед, за да се открият и отстранят
повреди, които могат да възникнат при престоя
на автомобила в някой от MAN центровете в Европа. При този допълнителен преглед се прилага изцяло същият протокол – S 12, по който
работят и германските фирми: AdBlue система,
горивна система, въздушна система, окачване,
всички агрегати, вкл. работа на механизмите за
огледалата и за стъклата на кабината и т.н.
По отношение на гумите фирмата е възприела
политика, в резултат на която повече от половината налични автомобили в България са „обути“
с нови гуми. Така не е нужно клиентите да правят
нищо по камионите, които са обслужени (масла,
филтри) и ремонтирани, ако е имало нещо за отстраняване, и са напълно готови за работа, след
като бъдат регистрирани в МВР. Автомобили,
които не са с нови гуми, са за клиенти, които имат
предпочитания към определени марки и модели
или държат сами да си ги доставят.

Гаранция до 3 години

ра, стартера, алтернатора), компресора и всички сензори от системата за AdBlue.
Автомобилът е сервизиран и обслужен, преди клиентът да го получи. След като гаранцията
бъде стартирана, от клиента се изисква да обслужва машината регулярно и единствено в сервизи, оторизирани от MAN. Това е условието за
валидност на гаранцията. Тя е европейска както за влекачите и камионите, така и за вановете
TGE. На разположение на клиентите е и Сервиз
24 часа: в случай на настъпване на гаранционно
събитие необходимият ремонт ще бъде извършен в съответната държава.
МВБ Трак енд Бъс България работи с абсолютно всички лизингови компании в страната, с
големите от тях, които са се доказали, има договори и много добро партньорство.
МВБ Трак енд Бъс съветва:
)) Прекарвайте един път годишно своите автомо-

били през цялостния преглед (S 12) и следвайте предписанията на сервиза;
)) За Efficient Line 2 – сменяйте съединителя на
пробег до 600 000 километра (700 000 според
MAN). При Efficient Line 3 пробегът е малко поголям. Сменя се целият комплект заедно с лагера. При купуване на употребяван влекач се
препоръчва това да се направи превантивно,
за да се елиминира рискът от загуба на мобилност. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Предпочитани са
автомобилите Efficient
Line 3, но още се търсят и
Efficient Line 2

Предимство и за официалния вносител, и за
клиентите е, че употребяваните влекачи вече
имат гаранция до 3 години. Масова е практиката
да се продават с гаранция 1 година, чиято стойност е включена в цената. Клиенти, които желаят, могат да доплатят за това гаранцията им да
бъде не 1, а 2 или 3 години. „Ние сме единствените, които даваме 3 години гаранция (или до общ
пробег 1 млн. километра) за употребяван камион“, изтъква Мирослав Михалков.
Гаранцията покрива силовата линия на автомобила (двигател, предавателна кутия, главно
предаване с диференциала, дюзите на системата за впръскване на гориво, турбокомпресо-
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