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Над 35 000 качествени продукти на
склад за вашия товарен автомобил.
Над 100 премиум марки.

Първата в България SCANIA със 770 к.с.
Най-мощната
Scania 770 S с пълен
пакет екстри стигна до
своя български собственик – фирма ЕТ
Ива-70 – Иван Гъдев.
Толкова мощен влекач
Scania се доставя за
първи път у нас.
Паркът на ЕТ Ива70 – Иван Гъдев не е
от най-големите. Той
включва 5 автомобила, но всичките са с марка Scania. И сега собственикът ѝ
Иван Гъдев добавя, така да се каже, черешката на тортата. Той получи ключовете си на най-мощната към момента Scania със 770 к.с. с 16-литров двигател V8. и обясни кратко и ясно: „Избирам тази марка, защото смятам, че тя е
най-надеждна и най-добра, а и имам голямо доверие към търговеца от АгриМ Стефан Лазаров.“ А на въпроса защо все пак е избрал максималната възможна мощност, той само се усмихна: „Защото нямаше по-мощна. Товарите
ни не са особено тежки, нормални са, но искаме да изпитаме удоволствието
по пътищата и гордостта от този най-мощен двигател на Scania.“
Новото бижу в парка на превозвача се отличава не само с максималната
си мощност. Двигателят предлага и 3700 Нм въртящ момент. 12-степенната предавателна кутия е с овърдрайв и е специално разработена за работа с
двигатели V8, ретардерът R4100D осигурява спирачен момент от 4100 Нм, а
окачването и на шасито, и на кабината е изцяло пневматично. На такъв влекач му пасва естествено и най-високата и голяма кабина на Scania – CS20H,
както и всички други екстри – премиум пакет V8 кабина, премиум интериорен стил кабина V8, премиум кожен пакет интериор и седалки V8, табло и уреди V8 концепция...

Първа копка на новия център на ТермоПро
Започна строителството на Центъра за инсталация
и сервизно обслужване на хладилни агрегати и средства за мобилен температурен контрол на ТермоПро ЕООД. На тържеството за първа копка присъстваха партньори и приятели на фирмата. Новият продажбено-сервизен център е разположен в Индустриалния
парк София-Божурище. Инвестицията в новия дом на
фирмата и екипа е близо 4 млн. лева, съобщи управителят на дружеството Анатоли Атанасов на скромната церемония. Той подчерта, че е срещнал абсолютно
професионално отношение и добро желание от страна
на Националната компания индустриални зони (НКИЗ)
проектът да бъде осъществен, както и че дружеството
е било сертифицирано от БАИ като инвеститор клас Б
в изключително кратък срок. Като изтъкна приноса и на
ОББ, г-н Атанасов добави, че очаква обектът да бъде
завършен и открит до десет месеца.
Разгънатата застроена площ от 1400 кв. метра ще
включва сервизна част, офис и склад. Новият обект,
който ще осигури шест работни
места, е на много
удобно място, тъй
като се намира в
близост до международния път, който свързва Европа
и Турция.

Бош Инженеринг Център София се разраства
Две години след официалното си създаване Бош
Инженеринг Център София, открит от Bosch – водещ
световен доставчик на технологии и услуги, се разраства три пъти и отваря врати на новия си втори офис,
разположен на два етажа в новопостроената Synergy
Tower в София Тех Парк. Към работните площи се добавят 17 зали за срещи, 12 фокус зали, 8 специализирани помещения, а в унисон с политиката за осигуряване на вдъхновяваща работна среда служителите ще
имат 4 гейминг зали с маси за тенис и билярд, джаги и
релакс зони. Новият офис е разположен на разгъната
площ от близо 5500 кв.м. Сградата е построена съгласно най-новите екологични, технически и енергоспестяващи стандарти.
През изминалата вече година Бош Инженеринг Център София утвърди позициите си в разработването на
множество иновативни проекти и технологии за автомобилната индустрия в области като системи за помощ
на водача, автоматизирано шофиране, изкуствен интелект и електромобилност. Експертите отговарят за развойната дейност и тестването на все повече функционалности и затвърждават доброто си сътрудничество
с развойните екипи на компанията в други локации на
Бош по света, каквито са Германия, САЩ, Унгария и Румъния. Целта на Центъра е да се превърне в хъб, разработвайки цялостни продукти, като логична стъпка за
постигането ѝ е създаване на отдели за хардуер и механичен дизайн в допълнение
към добре
разработените сис темни и
софтуерни
области.
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Renault Trucks модернизира двигателите DE11 и DE13
Renault Trucks модернизира 11- и 13-литровите си дизелови двигатели за сериите T, T
High, C и K. Очаква се това да намали потреблението на гориво с до 10 на сто. Така DE11 и
DE13 вече ще покриват емисионния стандарт
Euro 6 E.
Обновени са буталата, нова е патентованата конструкция на разпределителните валове,
горивните дюзи са по-прецизни, промени има
в коляновия вал и вентилационните отвори на
картера.
Освен това Renault Trucks вече разчита на
маслена помпа с променлив дебит и на масло
с нисък вискозитет, на подобрена система за
последваща обработка на отработените газове и нова система за управление на двигателя.
По отношение на турбокомпресора има
две актуализации. Като стандарт се използва
нов високопроизводителен турбокомпресор

със сачмени лагери с подобрено време за реакция, а като опция за 13-литровите двигатели
ще се предлага и вариант TurboCompound – втора турбина се
задвижва от отработените газове и предава въртящ момент директно към коляновия вал, което повишава общия въртящ момент при по-ниски обороти на
двигателя. Тази технология, известна от Volvo Trucks, ще допринесе за пестене на гориво
при новото поколение двигатели на Renault Trucks.
Важно за ефективността е и новото поколение на трансмисията Optidriver, в която управляващият блок софтуерът за управление
са нови. Оптимизирана е работата на съедини-

теля за по-плавна и бърза смяна на предавките. Добавени са и интелигентно управление на
въртящия момент Smart Torque Control, както и
подобрен круиз контрол Optivision.

Два нови Scania Touring HD за СП-Рачич
С два нови туристически автобуса
Scania Touring HD от висок клас попълни автопарка си транспортната компания
СП-Рачич. Превозните средства са доставени от Скания България. Автобусите са с
дължина 12,10 м, на два моста и са оборудвани с 13-литрови двигатели с мощност 410 к.с. и автоматизирани предавателни кутии. Салонът е с 49+1+1 седящи места. Оборудването е от най-високото ниво, предлагано от шведската мрака. Включва комфортни седалки, покритие от ламинат върху пода, мултимедия,
USB-портове за всеки пътник, тоалетна,
спално помещение за водача, всички по-

знати системи за активна и пасивна безопасност…
Изборът на СП-Рачич за пореден път
пада върху флагмана на автобусите на
шведската марка – Scania Touring HD. Това
потвърждава удовлетворението на утвърдената транспортна компания от автобусите на Scania, както и от допълнителните лизингови и застрахователни решения,
предложени им от Скания България.
Така, въпреки трудните времена,
транспортната фирма, която от дълги
години работи по международни линии
между България и Германия, не допусна
компромиси с комфорта и безопасност-

Професионални диагностични решения
и станции за климатични системи

та на своите пътници по време на дългите пътувания.
Доставката е ново доказателство за
добрите партньорски отношения между
Скания България и СП-Рачич и за надеждността на автобусите с марка Scania, подчертават от представителството на шведската марка и от транспортната компания.

Стара Загора поръча
33 електрически автобуса Irizar
Irizar e-mobility
спечели поръчка
за доставката на
33 електрически
автобуса за Стара
Загора. Това ще са
първите 12-метрови електрически автобуси Irizar
в автопарка на общинския транспортен оператор в града.
Както и при конкурса за Бургас изборът на оператора е бил в дизайна на новите автобуса да бъдат включени детайли и елементи от иновативната визия на метробуса Irizar ie tram.
Поръчаните автобуси са с капацитет за превоз на 77
пътници. Оборудвани са с 26 седящи места и зона за инвалидни колички и трудноподвижни пътници. Салонът е
с три широки врати за по-лесен достъп и бързо придвижване на пътникопотока.
Поръчката е втора за Irizar e-mobility в България, след
като доставките на 34 единични 12-метрови и 10 съчленени 18-метрови електрически автобуса за Бургас вече
започнаха.
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Amazon поръча 1064 Iveco S-Way
Iveco обяви,
че гигантът в онлайн търговията Amazon е приел доставката на
първата партида
от 216 камиона SWay, които работят на компресиран природен газ.
Превозните средства ще се експлоатират от партньорите на Amazon в
Европа. Поръчани
са още 848 бройки от този модел,
като доставките
им ще започнат в
средата на 2022 г. Общо от Amazon са поръчни 1064 камиона, които се
задвижват от двигатели FPT Industrial Cursor 13 Natural Gas и са оборудвани с 1052-литрови резервоари за сгъстен природен газ CNG.
Според Iveco се очаква камионите да постигнат пробег от 620 км
с едно зареждане на гориво. 848-те бройки, предвидени за доставка
през 2022 г., ще са оборудвани и с Iveco Driver Pal – бордовия говорещ
спътник на шофьора, използващ Amazon Alexa.

Daimler Truck излиза на борсата във
Франкфурт на 10 декември

На специално дигитално събитие, наречено Daimler Truck
Capital Market Day 2021, най-големият производител на индустриални превозни средства в света обясни плановете си за
бъдещето. Поводът е очакваното листване на Daimler Truck на
фондовата борса във Франкфурт. Daimler Truck възнамерява да
се класира за DAX – групата на най-високо оценяваните компании, регистрирани на борсата на Германия – още през първото тримесечие на 2022 г.
Амбицията на Daimler Truck е да постигне повече от 10%
възвръщаемост на продажбите до 2025 г. в случай на силен и
стабилен пазар. Дори при неблагоприятни пазарни условия
се планира възвръщаемост на продажбите от 6% до 7% в индустриалния бизнес през 2025 г. С новия бизнес за финансови услуги Daimler Truck се стреми към 14% възвръщаемост на
собствения капитал. Като цяло се планира значително понижаване на фиксираните разходи – с 15% през 2023 г. в сравнение с 2019.
Технологичната стратегия на Daimler Truck се основава на
три стълба. Първо, инвестициите за конвенционалния ДВГ ще
бъдат допълнително намалени. Daimler Truck вече има сключено партньорство с Cummins за средно тежките двигатели и
няма да инвестира повече в тях. Компанията търси партньорства и за тежкотоварните двигатели, за да сподели необходимите инвестиции за постигане на предстоящите регулации за
емисиите.
Второ, по-голямата част от разходите за научноизследователска и развойна дейност до 2025 г. се пренасочват към технологиите за превозни средства с нулеви емисии (ZEV). Тук компанията се фокусира както върху електрически превозни средства с батерии (BEV), така и върху електрически превозни средства с горивни клетки и водород (FCEV).

МС увеличи командировъчните на
шофьорите на 50 евро
С постановление се увеличава размерът на командировъчните средства на персонала на сухоземни транспортни и специални средства, от 27 евро на 50 евро при единична езда, а
при двойна езда – от 21 евро на 45 евро. Министерският съвет
прие изменение на Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина.
С приетото изменение България ще отговори на нуждите на
бизнеса, следвайки установените социални европейски политики, отнасящи се до трудовите права на водачите.
Увеличаването на размера на командировъчните средства
ще намали негативното влияние на инфлационните процеси,
настъпили от последното изменение през 2007 г. насам. По
този начин може да се постигне адекватно заплащане на работниците в автомобилния сектор, се казва в мотивите на МС.
Проектът на постановление е обсъден и приет и в рамките
на Националния съвет за тристранно сътрудничество в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
Вижте всички новини на www.kamioni.bg K
декември 2021
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DAF XF, XG и XG+ –
Камион на 2022 година
Новото поколение
камиони DAF XF, XG и
XG+ беше избрано за
Международен камион
на 2022 г. Изборът
беше направен от
международно жури,
състоящо се от
редактори и водещи
журналисти в областта
на индустриалните
превозни средства от
24 основни издания
за камиони от цяла
Европа, сред които и
списание КАМИОНИ

П

рестижната награда беше връчена на Хари
Уолтърс, президент на DAF Trucks, по време на гала вечер на изложението Solutrans
в Лион, Франция. Новата гама на DAF за тежкотоварен транспорт на дълги разстояния спечели
със 150 точки, като с този резултат изпревари сериозни конкуренти като обявената през тази година серия камиони за тежко строителство Iveco
T-Way и второто поколение електрически камиони на Mercedes-Benz – eActros, което влезе в серийно производство.

Как се избира
Камион на годината
Според правилата на Международното жури
Камион на годината (ITOY – International Truck Of
the Year) в надпреварата за престижното отличие участват модели камиони, които са въведени на пазара през последните 12 месеца и които са допринесли съществено за ефикасността
на автомобилния транспорт. Отчитат се няколко
важни критерия, сред които технологични иновации, комфорт, безопасност, поведение на пътя,
горивна ефективност, екологичност, както и Общите разходи за притежание на камиона (TCO).

С какво спечели DAF
Възползвайки се изцяло от новите разпоредби на ЕС за маса и размери на товарните автомобили, DAF създаде гама камиони, която драстично подобрява аеродинамиката, горивната ефективност, активната и пасивната безопасност и
комфорта за водача.
По време на неотдавнашните продължителдекември 2021

ни драйв тестове в Испания и Централна Европа
членовете на журито на IToY оцениха отличната
видимост, осигурена от голямото предно стъкло,
страничните прозорци със скосена долна линия
и прозореца във вратата на водача за изглед към
бордюра. Тези функции – заедно със системата DAF Digital Vision, която заменя традиционните огледала за обратно виждане с камери и дисплеи на A-колоните вътре в кабината, както и новата камера за изглед отпред и вдясно от камиона – предлагат отлична видимост отвсякъде и
защита на уязвимите участници в движението.
Журналистите на IToY оцениха високо и производителността на новите високоефективни силови линии, базирани на двигателите Paccar MX11 и MX-13, съчетани с автоматизирана предавателна кутия TraXon, и усъвършенстваните функции на адаптивния круиз контрол с предсказуемо
управление на двигателния тракт съобразно терена и подобрената функционалност Ecoroll.
Обобщавайки гласуването, председателят на
международното жури Камион на годината Джаненрико Грифини коментира: „С новото си поколение DAF представи високотехнологична гама
тежкотоварни камиони, която поставя нов еталон в индустрията на тежкотоварните автомобили. Освен това новата гама е ориентирана към
бъдещето, тъй като също така представлява и
цялостна платформа за нови поколения с алтернативни задвижвания“. K
Снежина БАДЖЕВА
Член на Международното жури
Камион на година
Впечатленията ни от двудневен драйв тест
на новите DAF можете да прочетете на стр. 28.

АВТОМОБИЛИ НА ГОДИНАТА

DAF XF Hydrogen спечели
Наградата за иновации
за камиони за 2022 г.

С

печеливш резултат от 92 гласа DAF XF
Hydrogen се пребори с конкуренцията на
камиона GenH2 на Mercedes-Benz, задвижван също с водород и горивни клетки.

Как се присъжда Наградата за
иновации при камиони
Наградата за иновации при камионите (Truck
Innovation Award) се присъжда от Международното жури Камион на годината (IToY), коeто обединява 25 редактори и водещи журналисти в областта на индустриалните превозни средства
от 25 професионални издания за камиони, сред
които и списание КАМИОНИ. Това престижно отличие отдава признание на производителите на
камиони за значителните им усилия и инвестиции в нови технологии и преминаване CO2 неутрален транспорт. Съгласно правилата на IToY,
номинираните за наградата Truck Innovation
Award трябва да бъдат превозни средства с усъвършенствани технологии с общо тегло над 3,5
тона, оборудвани с алтернативно задвижване
или горивна система.

С какво спечели DAF XF
HYDROGEN
Членовете на журито IToY харесаха характеристиките на управление, безпроблемното ускорение и лесния за работа интерфейс човекмашина (Human-Machine Interface – HMI) на про-

тотипа. Този интерфейс е характеристика и на
новото поколение камиони на DAF, което също
е проектирано за бъдещи силови линии с нулеви емисии. Журналистите от ITOY оцениха иновативния подход на DAF за алтернативно задвижване и преход към алтернативни горива, който подход се възползва от динамичните качества
на двигателя с вътрешно горене, като същевременно гарантира нулеви емисии на CO2.
От тази гледна точка журито вярва, че иновативните решения с водород като гориво в двигател с вътрешно горене могат да играят важна
роля в бъдеще, тъй като използват вече добре
установени и познати технологии и вериги за
доставки. Тези решения могат да бъдат допълнителен компонент от бъдещите варианти на силови линии на производителите на камиони заедно
с електрическите превозни средства с батерии
(BEV) и електрическите превозни средства с горивни клетки (FCEV).
Обобщавайки гласуването, председателят на
Международното жури Камион на годината Джаненрико Грифини коментира: „Преходът към CO2
неутрален транспорт изисква широк спектър от
жизнеспособни решения. Автомобилите с ДВГ и
гориво водород могат да играят важна роля в бъдещия микс от силови линии в превозните средства за транспорт на средни и дълги разстояния.“. K

DAF XF Hydrogen
– прототип на
тежкотоварен камион
с водородно гориво и
двигател с вътрешно
горене – спечели
Наградата за иновации
за камиони за 2022 г.
Престижната награда
беше връчена на Хари
Уолтърс, президент
на DAF Trucks, на
специална церемония
по време на
изложението Solutrans
в Лион, Франция

Снежина БАДЖЕВА
Член на Международното жури
Камион на годината
декември 2021
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Renault Kangoo Van и Mercedes-Benz
Citan с наградата Ван на годината 2022
2022
Mercedes-Benz
Citan
Renault Kango
Van

По време на
изложението Solutrans
2021 в Лион новите
компактни ванове
Renault Kangoo Van
и Mercedes-Benz
Citan бяха обявени
съвместно за
носители на наградата
Международен ван на
годината 2022 (IVOTY
2022). Гласовете на
журито бях преброени
независимо от RHA в
Лондон

В

ръчването на престижната награда стана
на специална церемония – Solutrans Diner
de Gala, на 17 ноември вечерта с над 900
гости в Зала 2.2 на международния изложбен
център EurExpo.
В момента, когато наградата Международен
ван на годината отбелязва своята 30-а годишнина, Renault и Mercedes-Benz завоюваха титлата за четвърти път в своята история. Новото, пето
поколение на компактния ван Volkswagen Caddy
зае второто място, а трети останаха компактните електрически ванове на Stellantis заедно с друг
компактен електрически ван – Toyota Proace City
Electric.
„Международната награда за ван на годината
навлиза в своето четвърто десетилетие, но философията и целите ѝ остават непроменени въпреки
високото ниво на технологии и иновации, постигнати от производителите в стремежа им да отговорят на пазарните тенденции. Основният критерий
при връчването на наградата Международен ван
на годината е приносът на превозните средства
към ефективността, безопасността, устойчивостта и екологичните стандарти в сектора на лекотоварните превозни средства. За наградата IVOTY
2022 кандидати бяха от традиционните дизелови
ванове до богат избор от електрически (BEV) превозни средства. Първоначално листата обхващаше четиринадесет нови вана, които бяха пуснати
наскоро на пазара от единадесет производители
на лекотоварни автомобили. От тях общоевропейското жури IVOTY трябваше да избере един победител“, обясни Джарлат Суини (в средата на снимката горе), председател на журито IVOTY.
При новите Kangoo и Citan журито дава висока
оценка на дългогодишния съвместен проект между френската и немската автомобилна компания.
Заключението е, че всяка от двете марки е внесла своето собствено ДНК и съответно уникални
характеристики в съвместната програма за развитие на двата модела, което е довело до пускането на пазара на две превозни средства с раз-
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лична индивидуалност. Като например широката странична врата Open Sesame в Renault Kangoo
Van или информационно-развлекателната система Mercedes-Benz MBUX и редица системи за безопасност в Citan.
При получаването на наградата Маркус Брайтшверд (вляво на снимката), ръководител на
Mercedes-Benz Vans, каза: „Радваме се, че нашият нов Mercedes-Benz Citan беше удостоен с наградата Международен ван на годината 2022. Citan
беше изцяло преработен от професионалисти за
професионалисти и идеално допълва нашето съществуващо портфолио на Mercedes-Benz Vans.
Както товарната версия, така и пътническият Citan
Tourer предлагат на нашите клиенти широк спектър от възможни приложения и висока степен на
функционалност при изключително висок комфорт на шофиране и доказани стандарти за безопасност на Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Citan
допълва нашето семейство от ванове. Голямо благодаря за тази страхотна награда на Международното жури на ван на годината!“
Марк Сътклиф (вдясно на снимката), старши вицепрезидент за лекотоварни автомобили в
Renault Group, доволен от наградата, каза: „Бих искал да благодаря на цялото жури на IVOTY, че избра
новия Renault Kangoo Van за Международен ван на
годината 2022. Тази награда е повод за голяма
гордост за нашия екип. Тя възнаграждава усилията им в проектирането и производството на ван по
най-високите стандарти за качество и с иновации,
които са уникални на пазара и са проектирани да
подобрят ежедневието на нашите професионални клиенти. Тази престижна награда е поредното
признание за иновациите и лидерството на Renault
в сегмента на лекотоварните превозни средства,
датиращо повече от 120 години.”
Mercedes-Benz печели IVOTY през 1995, 1997
и 2005 година, докато Renault успя да стори това
през 1998, 2002 и 2012 година. K
IVOTY Co. Ltd. – www.van-of-the-year.com

АВТОМОБИЛИ НА ГОДИНАТА

Toyota Hilux е с Международната
награда за пикап 2022
На специална
церемония Solutrans
Diner de Gala на 17
ноември 2021 г. в
Лион новият Toyota
Hilux беше обявен за
носител на шестата
Международна
награда за пикап
(IPUA) 2022/2023.
Гласовете на журито
бях преброени
независимо от RHA в
Лондон

В

ръчването на най-престижната награда в
сегмента на еднотонните пикапи беше направено по време на изложението Solutrans
2021. На церемонията в Зала 2.2 на EurExpo присъстваха над 900 гости.
„На всеки две години от 2009 г. насам Международната награда за пикап (IPUA) се връчва
на най-ефективния еднотонен пикап. Като многофункционални превозни средства, произвеждани и продавани в световен мащаб, пикапите и
пазарът им продължават да се развиват от много
марки, които поставят високи стандарти за производителност, безопасност, комфорт на водача и пътника“, обясни Джарлат Суини, председател на журито на Международен ван на годината, което организира и надпреварата за пикапи.
Преди да се избере крайният победител, номинираните пикапи се оценяват и анализират от
експертната група от журито IVOTY по време на
специално организиран паралелен тест. През
тази година тестът се проведе в Хърватия в началото на октомври, близо до Задар. Изборът
този път бе между трима конкуренти, като Toyota
Hilux излезе победител в съревнованието с Isuzu
D-Max и останалия на трето място Jeep Gladiator.

Коментирайки постижението, Дидие Гамбар
(вдясно на снимката), вицепрезидент на Toyota
Motor Europe по продажби и маркетинг, каза:
„С повече от 50 години опит Hilux винаги е символизирал изключително качество, издръжливост и надеждност, както и високи офроуд характеристики. Сега с новия Hilux 2020 ние разширихме гамата от двигатели с новия 2.8 D, който предлага още повече финес и мощност и ни
позволява да отговорим на нуждите на клиентите, желаещи не само работен кон, но и превозно средство за свободното време. Така че
тази награда е признание за всички присъщи
качества на новия Hilux, допълнени с още повече възможности. И искаме да благодарим на
всички членове на журито за тяхното признание. Hilux е част от гамата лекотоварни автомобили на Toyota и въпреки недостига на полупроводникови компоненти ние ще постигнем
в Европа нов абсолютен рекорд с шестцифрен
брой в продажбите на лекотоварни автомобили.“
Досегашни носители на престижната титла
IPUA са Volkswagen Amarok и Ford Ranger (по два
пъти) и Nissan Navara. K
IVOTY Co. Ltd. – www.van-of-the-year.com
декември 2021
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НОВО В BG

Първа копка на новия дом
на Mercedes-Benz в София

ABSTRACT IN ENGLISH

First Sod of the
New Home of
Mercedes-Benz in Sofia
The general distributor of Mercedes-Benz for Bulgaria – Silver Star, has started the construction of its own multifunctional complex in Sofia, where
it will provide the full range of
services in the field of sales
and aftersales for cars, vans
and trucks.

Генералният дистрибутор на Mercedes-Benz за България Силвър Стар постави начало на изграждането
на собствен мултифункционален комплекс в София, където ще предоставя пълната гама от услуги в
областта на продажбите и следпродажбеното обслужване за леки, лекотоварни и товарни автомобили

Н

а церемонията по символичната
първа копка присъстваха ХубертусУлрих Клинк – ръководител на Икономическия реферат на посолството на
Федерална република Германия в София,
главният архитект на район Кремиковци
Мартин Кафеджиян, Ролф-Юрген Заерле
– главен изпълнителен директор на Силвър Стар, Александър Бабанин – изпълнителен директор на Силвър Стар, представители на фирмата за строителен надзор
– MMV Engineering, на архитектурното студио IP Architects, на проектните мениджъри
от MBL, на отговорната за строителството
на обекта компания JUNG, както и целият
мениджърски екип на компанията, която
представлява Mercedes-Benz в България.
„Това е един изключителен момент за
мен и за колегите ми, които посветиха повече от година на старта на този предизвикателен проект. За нас построяването на
собствен дом в София е историческо събитие, тъй като там ще можем да предложим на своите клиенти традиционно високо качество на обслужване и невероятно клиентско преживяване, а на своите колеги – още по-добро работно място“, заяви по време на церемонията г-н Ролф-Юрген Заерле, главен изпълнителен директор
на Силвър Стар.
„За мен е удоволствие да присъствам
на церемонията по откриването на новия
мултифункционален комплекс на Силвър
Стар, генерален дистрибутор на една от
най-разпознаваемите германски марки
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– Mercedes-Benz. По време на пандемията от COVID-19 това е много положителен
знак за успешно бъдеще на България и Германия”, заяви Хубертус-Улрих Клинк, ръководител на Икономическия реферат на Посолството на Федерална република Германия в София.
Новият дом на Силвър Стар и MercedesBenz в София ще бъде разположен на изключително комуникативно място, в индустриалната зона на район Кремиковци, Столична община, между Челопешко шосе и
Околовръстен път, на адрес бул. Челопешко шосе 52. Там, на територия от общо над
65 000 квадратни метра, клиентите на Силвър Стар ще получат заслуженото най-високо качество на обслужване.
След построяването му комплексът ще
посреща гости с впечатляващ модернистичен шоурум от 1700 кв. м и с изцяло новооборудвани сервизи за леки, лекотоварни и
товарни автомобили на площ от 8700 кв. м.
Общата разгъната застроена площ на комплекса е почти 13 000 кв. м, като е предвидено сградата да бъде на два етажа. Общата инвестиция, която групата Силвър Стар
планира за построяването на комплекса, е
в размер на 18 млн. евро.
На първия етаж освен шоурум и приемна за леки автомобили, изпълнени в найновите тенденции на марката, ще се помещават приемна за товарни автомобили, както и 2 сервиза – за леки и за товарни
автомобили и автобуси, склад за резервни
части, каросериен и бояджийски сервиз,

както и тренинг център. Ще бъде изградено и първото за българския пазар закрито
сервизно лоби за леки автомобили, където клиентите на Силвър Стар ще могат да
паркират, а сервизните консултанти, независимо от климатичните условия навън, ще
могат да осъществят безпроблемно първоначален оглед на автомобилите.
На кота нула ще бъде построен и автокозметичен център за леки и товарни автомобили. Офисната част на сградата ще
е разположена на втория етаж, като ще
предлага обширно споделено пространство с модерни и иновативни работни места, изцяло съобразени с процесите по дигитализация, които протичат в компанията.
С построяването на столичния комплекс общата инвестиция на група Силвър
Стар в България от началото на дейността
ѝ през април 2017 г. ще достигне 45 млн.
евро, като за същия период компанията е
продала над 7300 превозни средства. Силвър Стар е най-динамично развиващото се
дружество на българския автомобилен пазар, като се очаква до края на 2021 г. приходите от дейността му да достигнат 150
млн. евро.
След Варна, Пловдив и Бургас софийската локация ще бъде четвъртият собствен комплекс на Силвър Стар в България.
Компанията притежава и представителен
обект в Sofia Ring Mall – уникална пазарна концепция, комбинираща луксозни автомобили и богата лайфстайл колекция от
аксесоари на едно място. K
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CTE Трейлърс България ще
представлява у нас FAYMONVILLE Group
От 1 януари 2022 г. CTE Трейлърс България
разширява портфолиото на представляваните
от нея марки и става представител и на
компанията FAYMONVILLE Group

F

aymonville Group (https://www.faymonville.com/) е водещ
производител на специализирани превозни средства за
тежкотоварен транспорт. Произведените от нея полуремаркета, нископодови ремаркета, модулни превозни средства
и самоходни превозни средства могат да се използват за превоз на всичко, което е изключително тежко, дълго, широко или
високо. Портфолиото ѝ включва решения за транспорт на товари от 15 до 15 000 тона и даже повече. Компанията е пионер в
технологията за производство и качеството при конструирането на специализирани превозни средства. Интересен факт е,
че тя произвежда всичко самостоятелно – от първия лист метал до завършеното ремарке. Разполага с 5 производствени
предприятия – в Люксембург, Белгия, Полша, Италия и Русия,
и изнася в повече от 125 държави.
Faynmoville Group е компания майка на Max Trailer – марка,
която CTE Trailers Bulgaria вече представя и продава успешно
в България. Вземайки представителството и на Faynmoville,
Group CTE Trailers Bulgaria разширява възможностите за доставка на още по-разнообразни тежковозни полуремаркета, отговарящи на конкретните нужди на клиентите.
декември 2021

Портфолиото
Faynmoville Group включва
решения за транспорт на
товари от 15 до 15 000 тона

НОВО В BG » CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ...

CTE Trailers България разширява
склада си за резервни части

Отскоро до офиса и паркинга на компанията в Пловдив се изгради нов склад за резервни
части. В него са поддържат голямо разнообразие от части главно за полуремаркета, като наличността е общо за 300 000 евро. Клиентите на
СТЕ Трейлърс България ЕООД могат да получат
както нужните резервни части, така и консултации относно резервните компоненти по своето
запитване. Клиентите на CTE Трейлърс България могат да намерят резервни части за хладил-

ни, брезентови, контейнеровозни полуремаркета, както и полуремаркета за извънгабаритни товари. Плановете за следващата година са броят на наличните на място части да се разшири, а
в малко по-далечните планове влиза и строежът
на сервизен център. CTE Trailers България е поделение на румънската CTE Trailers и доставката
на части, които не са налични в склада в България, се доставят по най-бързия начин от центъра
на фирмата в Букурещ.

Независимо от
пандемията и
затрудненията в
производството
и доставките на
ремаркета, един
от сравнително
младите играчи
на пазара
– фирма
CTE Trailers,
продължава
своето развитие
и плановете си за
разширение

Интересни доставки от CTE Trailers България
Причината за развитията, посочени на предишната страница, разбира се, са добрите продажби,
осъществявани от CTE Trailers България, и нейният малък, но ефективен екип. Ето някои от
доставките, извършени през последните месеци
MAX TRAILER за смолянската фирма Ростер ООД

C

TE Trailers България е доставила голям брой тежкотоварни полуремаркета MAX Trailer.
Една от интересните доставки през
изминалите месеци е доставката
на 3-осно тежковозно полуремарке
MAX TRAILER за смолянската фирма Ростер ООД. Това е строително
предприятие с богат опит в областта
на събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения. Доставеният модел
е MAX100-N-3A-9.30-RM-U. Зад това
сложно означение се крият следните
характеристики:
)) 3 BPW оси – последна ос завиваща
и другите 2 фиксирани
)) Отвор между първа и втора ос за
поставяне на колела на строителна
декември 2021
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Други знакови
доставки са на
4-осни тежкотоварни
полуремаркета
MAX Trailer за
пловдивските фирми
СИ Транс и ГАП-07

или друг тип механична техника, която се транспортира
)) Полезна товарна дължина на платформата
9300 мм
)) Разтегаема платформа до 4750 мм
)) Двойка хидравлично управляеми рампи

CTE Trailers България е представител
и на полската марка ZASLAW. До края на
годината предстои и доставка на 10 броя
зърновозни самосвални полуремаркета ZASLAW с обем 59,5 куб. м на клиенти от различни краища на България. Ето
накратко и спецификациите на тези зърновози.
Шасито е от лека конструкция, изработена от стомана с повишена здравина DOMEX 700 MC. То е поцинковано и
включва и сгъваема задна броня, теглич
и механични падащи колесници SAF с манивела. Осите са SAF, като първата е повдигаща се. В товарния отсек:
)) подът е изработен от устойчив алуминиев материал 5083, дебелина 7 мм;
)) има подсилени ъгли на предната стена;
)) страничните стени са изработени от
алуминиеви профили, дебелина 30
mm;
)) задно затваряне: комбинирани врати,
50:50, пълно разтоварване с отворени
врати и затворено брезентово покривало, система с отворен капак и затворено брезентово покривало;
)) прибиращ се настрани във вид на ролка брезент 680 gr/m2, снабден с алуминиева тръба;
)) 2 зърнени улея за разтоварване;
)) допълнително заварен товарен отсек.
Повдигащият цилиндър е Hyva, включен е и Hyfix стабилизатор, който предотвратява разбиване на лагерната система на хидравликата при употреба по
offroad пътища. Оборудването включва и
пластмасова кутия за инструменти с оборудване [2 гаечни ключа, светлоотразителен триъгълник], работна поцинкована платформа, монтирана на товарния
кош, метла и лопата, монтирани на предна стена, алуминиева подвижна стълба
със страничен монтаж по дължината на
шасито. K
декември 2021

)) 3

двойки WADER контейнерни джобове в товарната платформа, пригодени за превоз на
един 20-футов (30") и 40-футови контейнери
)) Централна гресировка BECAMAX ( Pico )
)) табели за извънгабаритен товар
)) Външни поцинковани удължители.

Задвижвани от

КОМФОРТА
Превъз
ходна
циклич
на
устойчи
вос т

Най-мощният акумулатор за товарни автомобили в
гамата на Bosch с AGM технология и патентована
решетка Power Frame®.
Поддържа старт/стоп системите; специално проектиран за
усъвършенствани хотелски функции с отопление/
охлаждане при паркиране; осигурява надеждна енергия на
камионите с много консуматори за пътуване на дълги
разстояния; безотказен и след много дни на пътя и при
нисък заряд.
boschaftermarket.com/bg/bg

Каквото задвижва вас,
задвижва и нас.
декември 2021
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Schwarzmüller с нов
представител за България
От месец май тази година
производителят на прикачна техника
Schwarzmüller има нов представител
за България – SM Trailers Ltd.
Каква е разликата с досегашното
представителство, какви са плановете
на новия вносител и на кои продукти ще
разчита, ни обяснява Адриан Тодоров –
търговски директор



Innovation Meets Excellence
Екип с над 15 години опит в продажбите

О

тскоро Schwarmüller прилага нова концепция относно представителствата на определени пазари, а именно започва да разчита на частни вносители. До неотдавна всички
представителства са били дъщерни фирми на
австрийския производител. След като Словакия
и Швейцария, където действат първите частни
вносители, стават лидери на пазарите си, производителят приема концепцията за успешна и
именно така у нас се появява SM Trailers ltd.
Според официалната статистика броят на
регистрираните ремаркета и полуремаркета
Schwarzmüller от началото на годината до края
на октомври в България е 126 броя, нареждайки
марката на второ място, което определя първите месеци от съществуването на новия вносител
като успешни.

декември 2021

„Както всички останали вносители, и ние изпитваме затрудненията, свързани с доставките и с увеличаването на цените, но нашата концепция не е да разчитаме единствено на директни клиентски поръчки. В момента търсенето надвишава плана ни, въпреки това актуалните срокове за производство са март и април догодина.
Моментното ни представяне на пазара е приятна изненада за производителя“, обяснява стратегията на SM Trailers търговският ѝ директор Адриaн Тодоров.

Екипът
Екипът на SM Trailers е сформиран от хора с
много опит в продажбите на товарни автомобили и прикачна техника. „Ние сме доста сработе-
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ни, всеки знае къде му е мястото. Разбираме се с
две думи и това ни помага да бъдем много оперативни и бързо да взимаме решения“ – казва Адриан. Самият Тодоров има 15 години опит в автомобилния бранш.

Продуктите
Ремаркетата Schwarzmüller определено са
премиум продукт и имат своите клиенти в България. „Качеството на цялостния продукт – техника,
екип и гъвкаво вземане на решение, убедиха някои от големите транспортни фирми да ни се доверят“, споделя Адриан.

УЛТРА леки бордови
полуремаркета
Основният продукт, който в момента SM
Trailers продава, са бордовите полуремаркета с тристранно разкриване. Предимството им,
характерно за марката, е съчетанието на ниско
собствено тегло с високо качество на изработка.
Бордово полуремарке Schwarzmüller със стандартно оборудване има собствено тегло от 5,5
тона. Концепцията при разработването на серията Power Line е безкомпромисна надеждност,
като за целта Schwarzmüller създават изцяло нов
продукт, а не олекотяват вече съществуващото
стандартно ремарке.
Високото качество се дължи на използваната
стомана S700 (финозърнеста стомана с легиращи елементи). Същата се използва в изработката на автокранове, бетон-помпи и други специализирани изделия, там където се изисква ниско
собствено тегло и голяма здравина.
По-добрите експлоатационни разходи, включително по-ниският разход на гориво, се дължат на факта, че рамата е изцяло заварена, което
води до изключително прецизна геометрия и по
този начин ремаркетата стоят стабилно на пътя
дори ненатоварени. Производството е установено в завода в Австрия.
„Имаме клиенти с мултибранд флота, които
извършват превози при напълно идентични условия – релация, товар, шофьор, влекач и т.н., и
достигат до повече от литър икономия на гориво с
нашето ремарке. В конструкцията Schwarzmüller

използва иновативни и ефективни инженерни
решения, което прави продукта много удобен за
ежедневна употреба. Примери за това мога да
дам много. Бравите за порталните врати са конструирани за работа с една ръка. Улеснена е и работата със страничните щори чрез специфичните ролки с 3 лагера, както и директните обтегачи, характерни за Schwarzmüller. За конструкцията на тавана се вграждат специфични омега профили, характеризиращи се с висока еластичност,
разположени над напречните релси, като по този
начин са защитени от удари и при дългогодишна
експлоатация не увреждат брезента. Във външната рамка стандартно освен „мултилок“ системата са заложени 23 чифта интегрирани халки за
укрепващи колани. Подът е изработен от напречни греди, надлъжни алуминиеви профили и подови плоскости с малка широчина – това позволява натоварване на ос на моторкар до 7200 кг, което значително увеличава и експлоатационния му
срок“, обяснява Тодоров.

Клиентите...
„Качеството на цялостния продукт – техника, екип
и гъвкаво вземане на решение убедиха някои от големите транспортни фирми, като ПИ ЕЛ СИ ТРАНС
ООД, ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ
АД, СПЪТНИК – 96 ЕООД,
ЕКОФРУТ ООД, БИОМЕТ
ЕООД, КЛАЧКА – БЪЛГАРИЯ
ЕООД, ТРАНСПРЕС ГРИЙН
ЕООД да ни се доверят.“ –
споделя Адриан Тодоров.

Самосвални ремаркета и
полуремаркета
Друг важен продукт от портфолиото са самосвалните ремаркета и полуремаркета.

декември 2021
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Юбилей: 150 години
Тази година Schwarzmüller празнува юбилей –
150 години от създаването
си. Компанията се управлява от наследниците на създателя Йозеф Шварцмюлер,
като продължава да следва негова концепция за бъдещето – иновативни, технологични продукти с висока добавена стойност. Производствата са обособени в
4 страни, в Централна и Западна Европа, за удобство
на клиентите.

SM Trailers ltd поддържа постоянна наличност на олекотени строителни и зърновозни
самосвални полуремаркета

Пионер при продуктите
за превоз на горива

Schwarzmüller в лицето на вносителя си SM
Trailers ltd предлага пълната гама – от най-масовите ремаркета за инертни материали и зърнени култури до такива с тристранно разтоварване
и термоизолирани, подходящи за строителни и
специализирани дейности.
Възможностите за конфигурацията са адаптирани към конкретните нужди на клиентите.
И тук производителят залага на по-ниско собствено тегло до 500 кг (в сравнение с аналогични продукти), високо качество на вложените материали, технологични решения и опции, насочени към спецификата на транспорта. Шасито, както и надстройките могат да бъдат изработени от
алуминий или стомана.
Адриан Тодоров
Sales Director
Mobile: +359 884 943 043
E-mail: todorov@sm-trailers.com
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Кристиян Стефанов
Spare parts Manager
Mobile: +359 884 943 040
E-mail: stefanov@sm-trailers.com
Гергана Милушева
Project Manager
Mobile: +359 878 347 104
E-mail: milusheva@sm-trailers.com
Web: www.sm-trailers.com
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Schwarzmüller e пионер при надстройките, ремаркетата и полуремаркетата за превоз на горива. Именно това са първите превозни средства,
които компанията произвежда и които задават
посоката на бъдещото ѝ развитие. При този тип
производителят е безспорен лидер и иноватор.
Други продукти със специфично приложение
са високообемните полуремаркета с подвижен
под, както и специализирани ремаркета и полуремаркета за превоз на строителна техника,
включително нископодови. За дърводобивния
сектор Schwarzmüller също е доказан и търсен
продукт в пълната си гама.
През 2020 година Hüffermann става част от
групата на Schwarzmüller, като допълва портфолиото с ремаркета за превоз на различни типове контейнери.
„На вторичния пазар Schwarzmüller държи висока остатъчна стойност и е търсена и предпочитана марка, което носи добавена стойност за
клиента“, допълва Тодоров.
Не са подминати и новите тенденции – серийно в ремаркетата и полуремаркетата се предлага телематична система – SWIT, като първите три
месеца тя е с безплатен достъп.

Финансиране, сервиз
и резервни части
Освен качеството на продуктите всеки, който купува полуремарке, си задава въпросите
за финансирането, сервиза и резервните части. Ето каква информация ни даде Адриан Тодоров по тези въпроси: „Имаме доверието на финансовите институции и лизингодатели на пазара, което всъщност е най-важното в този бизнес.
Все още нямаме собствена сервизна база и работим с партньорски сервизи, каквато е практиката и при останалите вносители на прикачна
техника в България. Това са сервизи, които са
се доказали с качеството на работата си. Имаме
и склад за резервни части, като вече разполагаме с наличности. Доставките ни на резервни
части са всяка седмица, така че, ако нещо не е
налично, можем да реагираме в рамките на седмица. Производителят предлага и възможността за експресна доставка в рамките на едно денонощие“. K

ПРЕМИЕРА

Scania представи новата
си гама двигатели Super

Scania Super е нова гама икономични 13-литрови двигатели, които могат да работят на биогорива.
Премиерата на новата гама двигатели Scania Super, както и на още редица иновативни продукти и
услуги на шведския производител, бе разделена на два основни етапа

А

трактивното онлайн представяне на новостите при Scania беше през първата половина на ноември, което беляза и старта на
новия дигитален портал на Scania, съдържащ полезна информация за потребителите. След това,
в средата на същия месец, от компанията организираха и събитие на живо за представителите на специализираните медии в централата си в
Сьодертале, Швеция. На събитието присъства и
редактор от списание КАМИОНИ.

Бъдещето е тук
и ето как изглежда
Процесът по създаването на Scania Super е
продължил 5 години и е несравнимо научно и инженерно постижение при двигателите с вътрешно горене, а инвестицията е за над 2 млрд. евро.
Според производителя новите двигатели предлагат най-добрата горивна икономичност, и то
по устойчив начин. Двигателите са по-здрави и
имат по-дълъг експлоатационен живот. Всичко

е създадено така, че да спомага за максимална икономия на гориво. От компанията заявяват,
че постигнатите икономии ще бъдат 8% и дори
повече в някои случаи. Новата гама двигатели
включва най-новите технологии и притежава изключителни горивни характеристики за транспортната индустрия. Или както казват от Scania,
бъдещето е Super!
Първоначално 13-литровият дизелов двигател Scania Super ще се произвежда с четири различни нива на мощност при Евро 6 – 420, 460, 500
и 560 к.с., което го прави подходящ за много различни приложения.
Работният обем на новите редови 6-цилиндрови двигатели на Scania е 12,74 л, а степента на сгъстяване е 23:1. DC13 176 предлага максимална мощност от 420 к.с. при 1800 об./мин и
максимален въртящ момент от 2300 Нм. DC13
175 е с 460 к.с. максимална мощност при 1800
об./мин и 2500 Нм максимален въртящ момент.
DC13 174 има 500 к.с. максимална мощност при
1800 об./мин и максимален въртящ момент от
декември 2021
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Генерална новост при
двигателите Super e цялата
цилиндрова глава, която
заменя шестте отделни
глави при предишното
поколение 13-литрови
силови агрегати на
шведския производител

В комбинация с новите
предавателни кутии Scania
Opticruise G25 и G33 и
новата гама задни оси на
Scania, спестяването на
гориво от 8% се постига в
приложения като превоз на
общи товари или превози с
контролирана температура

2650 Нм. DC13 173 предлага максимална мощност от 560 к.с. при 1800 об./мин и 2800 Нм максимален въртящ момент.
Генерална новост при двигателите Super e цялата цилиндрова глава, която заменя шестте отделни глави при предишното поколение 13-литрови силови агрегати на шведския производител. Това може да се обясни с факта, че новите
двигатели вече са с два горно разположени, а не
със странично позициониран разпределителен
вал. Новите двигатели на Scania имат и внимателно проектирани всмукателна и изпускателна система, които осигуряват добър поток през
двигателя. Турбината и интерфейсът към колектора са оптимизирани по същата причина. Пиковото налягане вътре в цилиндрите вече е 250
бара, което заедно с оптимизираните инжектори осигурява много добро и пълно използване на
енергията от горивото.
При постигане на горивна ефективност и висока мощност предизвикателства са свързани с
емисиите на NOx – високите температури могат
да доведат до неприемливи нива на NOx. Scania
се справя с това чрез Scania Twin SCR. Системата
за двукратно впръскване на Adblue бe въведена
за пръв път в новия V8 през 2020 г. Чрез инжектиране на първата доза AdBlue към турбокомпре-

сора, непосредствено след клапата на моторната спирачка, където изгорелите газове са все
още много горещи, драстично се увеличава общата ефективност на системата за последваща
обработка. Втората доза се инжектира на обичайното място в системата за последваща обработка. Филтърът за твърди частици, който е разположен между двата SCR катализатора, се регенерира без допълнително впръскване на гориво към изпускателната система. Новата система
за последваща обработка на отработените газове на Scania е много компактна и може да се монтира в три стандартни позиции за повишена гъвкавост при надстройчиците. Може да се поръча с
различни посоки на изхода с по-ниска изходяща
скорост благодарение на по-големия отвор, което намалява проблемите с праха.
Съвременните дизели на Scania, както и новата гама предлагат своя пиков въртящ момент от
обороти само няколкостотин об./мин над оборотите на празен ход, като кривата на нарастване
на въртящия момент е много стръмна. Така тези
двигатели доставят необходимия въртящ момент без усилие при обороти, в които двигателите от по-стари поколения изискват превключване на по-ниска предавка. А по-ниските обороти означават и по-малко впръскано гориво в цилиндрите. Когато това се съчетае с изключителната издръжливост на новите двигатели, с новата предавателна кутия, новата система за последваща обработка и новите задни оси, се стига
до отлични горивни характеристики.
В комбинация с новите предавателни кутии
Scania Opticruise G25 и G33 и новата гама задни
оси на Scania, спестяването на гориво от 8% се
постига в приложения като превоз на общи товари или превози с контролирана температура.
Всички двигатели могат да работят с HVO, а два
от тях могат да бъдат поръчани за използване
със 100% възобновяем биодизел.
Степента на термична ефективност при новите двигатели е около 50%, ниво, което преди
не е било достъпно за двигателите с вътрешно
горене. Зад впечатляващото ниво на производителност се крие гениално инженерство и използване на технологии като двойни горни разпределителни валове и Scania Twin SCR дозиране на AdBlue. Мощните системи за управление
на двигателя следят всички процеси и допринасят за общата икономия на работа при всякакви
условия.
„Тези нови двигатели носят нещо изключително на пазара“ – казва Стефан Дорски, старши
вицепрезидент, ръководител на Scania Trucks. –
„Това показва как ние в Scania изпълняваме нашата мисия както по отношение на небезизвестната ни насоченост към клиентите, така и по отношение на устойчивостта, с научно обоснованите цели, към които сме се ангажирали. Осемте
процента спестено гориво, които предлага новият силов тракт, не са нищо друго освен промяна в
играта за индустрията“, добавя той.

Scania ProCare
ProCare е друга нова премиум услуга на
Scania, която ще намали непланираните престои
до нула. Тази система се фокусира върху подновяване на компонентите, преди да се повредят.
Отчетите за състоянието на автомобила непрекъснато се оценяват от производителя.
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Новата услуга на Scania се въвежда на европейските пазари след успешна пилотна програма в Швеция и Полша. ProCare е приложима за
всички камиони Scania, произведени от 2019 г.
нататък. Основата на услугата е това, че свързаните с ProCare камиони редовно съобщават за
техническото си състояние, което предизвиква
превантивни действия и подновявания от страна на Scania.
Камионите отчитат състоянието си въз основа
на данни, събрани в самото превозно средство.
След това тази информация се комбинира с оперативни данни, които Scania е трупала в продължение на много години. Това дава възможност не
само да се предотвратят предстоящи повреди на
превозното средство, но и да се разпознаят ранните предупредителни знаци. Голяма повреда на
двигателя може да доведе до 40 сервизни часа
за ремонт, докато превантивните грижи за същата основна причина означават, че проблемът
може да бъде решен само за няколко часа.

Гъвкава схема на шасито и нова
гама резервоари за гориво
Scania представи не само нова силова линия
за различни приложения, но и в същото време
въвежда и други полезни функции за оформлението на шасито си. Общото между всички тези
характеристики е способността им да увеличават значително възможността за определяне и
управление на камионите, изцяло пригодени за
техните специфични приложения и задачи.
MACH, новото модулно архитектурно шаси на
Scania, е много по-гъвкаво, когато става въпрос
за индивидуалните нужди на отделните клиенти. Основната му черта е въвеждането на нов набор от правила за шаблони на отворите на рамата със специални отвори за монтаж на части както вътре, така и извън рамата. Резултатът е помодулно и предсказуемо оформление на шасито, което увеличава експоненциално теоретичния брой оформления на шасито.
Въвежда се и изцяло нова гама резервоари
за дизелово гориво, вариращи от 165 до 700 л
всеки. Основно има три размера (S, M и L), които също се предлагат в различни дължини. Всички те имат нов, уникален D-образен дизайн, който значително подобрява тяхната здравина и са
монтирани към рамката с C-образни скоби. Горивната помпа с ниско налягане, първият горивен филтър и филтърът за отделяне на вода се отдалечават от самия двигател и се намират в отделен блок за оптимизиране на горивото. Това
устройство е монтирано отстрани на основния
резервоар. По този начин Scania веднъж завинаги разреши класическото предизвикателство
за това как да се използва цялото гориво в резервоара. Новата гама резервоари за гориво на
Scania идва с устройство за оптимизиране на използването на горивото, монтирано на страничната стена. То предлага лесен достъп до точките
за обслужване и дава възможност на оператора
да увеличи използваемия обем гориво в резервоара. Клиентите на Scania вече могат да постигнат по-дълъг пробег, въпреки че носят по-малко
гориво на борда.
Scania разработи и ново, интелигентно решение за осигуряване на разпределението на горивото между резервоарите на камиони с два ре-

зервоара. Чрез наличието на Т-връзка с отделно и постоянно (но много ограничено) захранване към блока за оптимизиране на горивото се
създава ефект на Вентури, който гарантира, че
въздушни джобове няма да блокират подаването между тях към основния резервоар.

Scania въвежда и изцяло
нова гама резервоари
за дизелово гориво,
вариращи от 165 до 700 л

Дигитални огледала и нови
интериорни опции
Заедно с новото задвижване и услуги Scania
въвежда и няколко функции и опции за своите
камиони. Най-забележимата промяна е новата
система на Scania Mirror View Camera (SMVC), чиито уникални решения извеждат интерфейса човек-машина по отношение на цифровите огледала на съвсем ново ниво. Актуализираната линия
от тапицерия и цветови схеми за интериора и четирите различни опции за легла са сред другите
нови артикули, предлагащи допълнителен комфорт на водача.
Камион със SMVC ще предложи значително
подобрена видимост около А-колоните, очевидно предимство при маневриране в тесни кръстовища и натоварени градски зони. Използването
на 12,3-инчовите дисплеи с висока разделителна способност е лесно, тъй като те са разположени на А-колоната, така че са необходими само
леки движения на очите, за да получите пълната картина.
Scania също така въвежда нови текстилни опции за различните видове легла. Първокласните
матраци ще имат изцяло черни текстилни плотове, докато другите две легла ще имат калъфи
с тонирани шарки. Сгъваемата маса от страната на пътника също е преработена, което води до
по-елегантен и по-модерен вид. K
Мартин СЛАВЧЕВ
Сьодертале – София
декември 2021
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DKV BOX EUROPE отчита тол
таксите вече и в Швейцария

Бордово устройство на DKV Mobility е одобрено за
използване в алпийската страна

ABSTRACT IN ENGLISH

DKV BOX EUROPE
Now Settles Tolls Also in
Switzerland
The DKV Toll Box is approved
to be used in the alpine country
which is another major step toward settling all tolls in Europe
with just one device. Now it already covers 14 toll systems in
11 countries.

Е

дин от водещите доставчици на услуги за мобилност в Европа, DKV Mobility,
отбелязва още един важен етап по пътя
към отчитането на всички такси в Европа
само с едно устройство. Клиентите на DKV
Mobility могат вече да заплащат таксите за
цялата платена пътна мрежа в Швейцария
чрез DKV BOX EUROPE.
„Нашата цел е да направим веригите за доставки по-лесни за нашите клиенти в цяла Европа. Доволни сме, че Швейцария вече е готова за
DKV BOX EUROPE, което обещава надеждност и

комфорт – за да предоставим на нашите клиенти не само надеждно решение, но преди всичко
особено необходимата ефективност“ казва Жером Льожьон, управляващ директор „Пътни такси“ в DKV Mobility.
С Швейцария като най-новото попълнение
DKV BOX EUROPE предлага тол услуги в единадесет държави с 14 тол системи: Германия,
Белгия, Франция, Австрия, Испания, Португалия, България, Италия, Унгария, Полша и Швейцария, както и на тунелите Warnow, Herren и
Liefkenshoek.

Допълнителна информация ще намерите на: www.dkv-mobility.com K

DKV Mobility
Повече от 85 години DKV е един от водещите доставчици на услуги за логистиката и транспортната индустрия с над 1400 служители. От безкасовите разплащания на приемащи пунктове 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.
През 2020 г. групата постигна обем на транзакциите от 9,3 милиарда евро. В момента повече
от 5.1 милиона DKV карти и бордовите устройства се използват от над 213.000 активни клиента.
През 2021 г. DKV CARD беше отличена за най-добра марка в категорията горивна и сервизна карта за 17-ти пореден път.
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С новите модели на DAF
от Германия до Холандия

За да запознае водещи журналисти, работещи в сферата на камионите, с новите си модели, DAF
Trucks организира двудневен драйв тест с маршрут от Германия през Белгия до Айндховен, града на
нидерландския производител. Освен тестването на самите камиони имахме възможност да посетим
и новия завод за кабини в белгийския град Вестерло, да се запознаем детайлно със стъпките от
5-годишната история на разработването на новите модели, да надникнем в тестовия център и да опитаме
сами добавената реалност, в която новите модели са тествани още преди да започнат полевите тестове

Ч
Снежина БАДЖЕВА

есто ми се случва да публикувам онлайн
новина за някоя премиера или драйв тест
и веднага в социалните мрежи да започнат
критиките, без ни най-малко тези коментиращи
да си дават сметка колко много инвестиции и години интелектуален труд са вложени във всеки
нов модел. И понеже новото поколение на DAF
напълно заслужено спечели приза Международен камион на 2022 г., тук ми се иска да разкажа
освен за впечатленията си от теста и за това как
е протекла през годините разработката на новите модели, стартирала още през 2015 г.

Създаването
Когато DAF започва създаването на новите си
модели, постановката за новите размери на товарните автомобили още само витае във въздуха. Все пак обаче е ясно, че ще се позволи някакво удължение и че е необходимо да се направи някаква по-добра аеродинамична форма на
кабината, за да се постигне по-добър разход. И
специалистите от DAF започват да експеримендекември 2021

тират и поемат риска, макар и да не знаят със сигурност какви ще бъдат регулациите. През годините те минават през множество варианти, докато стигнат до днешния вид на кабините. Първоначално тестват кабина с доста удължен нос отпред, като смятат, че така ще се получи най-добрата аеродинамична форма. Изследванията
обаче показват, че този вид кабина дава с 20%
намаление на въздушното съпротивление, но
има намалена видимост, докато формата на финално представените кабини осигурява 19% намаление на въздушното съпротивление, не изисква значително удължение и същевременно запазва директната видимост. Кабината е удължена отпред само със 160 мм, което може да изглежда малко, но точно тези 160 мм заедно с леко
трапецовидната форма на кабината и заоблянията на страничните ръбове позволяват да се постигнат тези 19% намаление на въздушното съпротивление, което е сериозна предпоставка за
по-нисък разход на гориво.
Преди да се премине към тестването на новите модели в реални условия, обновените двига-
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През годините са разработвани тези прототипи и е изследвано въздушното съпротивление, докато се стигне до финалния
вид на днешните модели
тели се тестват „зверски“ на стенда, а самите реални влекачи се
тестват в нещо като огромна видеоигра. Не ни разрешиха да снимаме там, но можахме да седнем зад волана на тестовия влекач
и да го „управляваме“ по всякакви пътища и условия на огромния
екран пред нас. Добавената реалност беше толкова истинска, че
дори и ако направиш инцидент например, защото програмата задава аварийно спиране на друго превозно средство отпред, той се
изживяваше като истински.
Беше много интересно да наблюдаваме как съвременни технологии, за които много се пише и говори, се прилагат на практика. Едната технология беше тази на добавената реалност, а другото беше, че всички прототипи, разработвани през годините, за да
се тества аеродинамичната форма на кабината, са правени чрез
3D принтиране.

Драйв тестът
И все пак най-интересната част беше самият драйв тест. Тестовите камиони ни очакват строени рано сутринта на изгрев слънце на около 100 км от Кьолн. Тръгваме почти по тъмно и докато минаваме през планините около Айфел, Германия, е мъгливо и влажно, после в Белгия в Ардените времето се пооправя и накрая в късния следобед, след като сме посетили и фабриката за кабини във
Вестерло, стигаме до Айндховен при изцяло слънчево време.
Обикновено при такива тестове до журналистите на мястото на
пътника винаги седи професионален водач. Този път обаче домакините от DAF ни дават ключовете от камионите, маршрута, местата, на които да се сменяме, и ни пускат сами по двама журналисти... И така, стартирам първо с композиция, теглена от XF, а впоследствие сменям и с XG и XG+ с двигатели с различни мощности
и различни конфигурации.
Това е вторият път, който тествам новите модели на DAF, след
като имах възможност да ги карам през юни в околностите на Малага. Ако трябва да обобщя с едно изречение, този втори тест
просто затвърди положителните впечатления, че DAF са свършили отлична работа при новото си поколение камиони.
DAF е първият производител на камиони, който използва новите регулации за масите и размерите на композицията, при това ги
използва по един изключително интелигентен начин. Както казах,
кабината е изцяло новопроектирана и това е само един от факторите, които водят до по-нисък разход на гориво.
Вторият фактор са промените по двигателите и по силовия
тракт. Преработените двигатели MX-11 и MX-13 предлагат по-висок въртящ момент на най-високата директна предавка, а максималният въртящ момент е наличен още на около 900 об./мин. Наймощният двигател, който се предлага за новите модели, е с 530
к.с., като при него въртящият момент на всяка предавка е увеличен
и е 2550 Нм, а на най-високата предавка вече е 2700 Нм. Компресорите са нови. Трансмисиите стандартно са само автоматизирани.
Всичко това води до сигурно и стабилно усещане на пътя, като
същевременно в кабината е доста тихо.
Третият фактор, който води до намаляване на разхода на гориво, е усъвършенстването на системата за круиз контрол и работата ѝ съобразно терена. Тази система вече работи много по-фино и
по-плавно, включва много повече системата EcoRoll, така че да използва инерцията на 40-тонната композиция, и така пести гориво.
Четвъртият фактор е новата система DAF Digital Vision, която заменя стандартните огледала за обратно виждане с камери и дис-

Тук се вижда ясно разликата в дължините на кабините XF и
XG/XG+

По пътя с част от композициите, налични за драйв тест
декември 2021
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Контролното табло е проектирано
наново и е много функционално

Хладилникът е голям и капакът се
отваря удобно, така че да има достъп
само до изправените бутилки

Видимостта
на дисплеите,
заместващи
огледалата за
обратно виждане,
е отлична, особено
на горния дисплей,
където се вижда
около десния ъгъл
на влекача

Удобни места за
бутилки, за документи
A4, голям допълнителен
дисплей...
все детайли, които
правят работата на
водача по-комфортна

145 робота в новия завод за кабини на DAF
DAF Trucks инвестира не само в разработването на новите модели, но и в нови
производствени мощности във Вестерло, Белгия, за изработването и монтирането на кабините. За две години са построени два нови завода. Те са изключително модерни и ефективни, а списание КАМИОНИ имаше шанса да ги види отвътре.
Влизаме в новите халета, където е чисто и подредено като в медицинска лаборатория. Всичко е разграфено точно, всяко нещо е на мястото си. И се виждат роботи, много роботи. Постепенно картината започва да ни се изяснява. Намираме
се в новото хале за производство на кабини, разгърнато на 16 400 кв. м площ, където се изготвят скелетите на кабините, покривите и вратите. 145 робота и 139 заваряващи устройства са готови да работят на трисменен режим и да произвеждат
250 кабини дневно. Инвестицията тук е на стойност 120 млн. евро.
Вторият завод е за финалното асемблиране на кабините. Тук поточната линия
включва 87 станции, след преминаването през които кабината достига готовия си
вид. Инвестицията в това ново съоръжение е 80 млн. евро.
плеи на A-колоните. Знам, че все още съществува много скептицизъм по отношение на тези системи и докато човек не ги тества лично, трудно се
убеждава в тяхната функционалност. Моето мнение е, че с тази система се свиква много лесно и
че тя работи много добре. Особено съм впечатлена от видимостта, която осигурява отделната
камера около десния ъгъл на кабината. Но просто и това трябва да се види на живо, за да се убедите наистина.
По отношение на кабините също мога да кажа
само много положителни неща. По-голямото
пространство в кабините XG и XG+ се усеща още
при качването в кабината. Контролното табло е
изцяло ново. Панелът с инструменти е дигитален,
ясен и водачът може да избира различни изгледи
съобразно предпочитанията си. Бутоните на волана са разпределени удобно – от бутоните вляво се управляват системите като круиз контрол и
ограничителя на скоростта, а от бутоните вдясно
менюто, навигацията и системата за инфотейнмънт, които виждам на дисплея вдясно от волана.
декември 2021

Една от основните характеристики на новите модели е по-добрата видимост. За нея има
няколко причини – предното стъкло е огромно,
страничните стъкла са скосени, липсват огледалата за обратно виждане, а като добавя и
прозорец във вратата на пътника (той, разбира се, е опция), наистина всичко се вижда отвсякъде.
Маневреността на композициите с удължените и отзад кабини XG и XG+ (с 330 мм) е запазена и няма съществена разлика от тази при композиция XF.
В заключение, създаването на новото поколение камиони на DAF е най-големият досега проект в историята на DAF и резултатът от него определено си заслужава усилията и инвестициите. С всичко това DAF напълно заслужено печели титлата Международен камион на годината,
присъдена му от журито International Truck Of the
Year. K
София – Вестерло – Айндховен
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Mercedes-Benz Actros F:
Струва си!

Новият влекач за международен транспорт Mercedes-Benz Actros F вече е
в България и списание КАМИОНИ веднага използва възможността до го
тества на българска земя

З
Лъчезар АПОСТОЛОВ

ABSTRACT IN ENGLISH

Test:
Mercedes-Benz Actros F:
It’s Worth It!
The new tractor for international transport – Mercedes-Benz
Actros F, is already in Bulgaria, and KAMIONI magazine immediately used the opportunity to test it on Bulgarian roads.

а еднодневния драйв тест генералният
дистрибутор на немската марка у нас Силвър Стар предостави нов влекач Actros
1845 в композиция със самосвално полуремарке Meiller.
С Actros F преди малко повече от година
Mercedes-Benz разшири гамата си от камиони
и предложи на пазара 18-тонен влекач на конкурентна цена. Идеята бе Actros F да е ориентиран към флийт клиенти – или да бъде идеален за
тези, които търсят функционален камион, държат на марката Mercedes-Benz, но не се нуждаят непременно от цялата дигитализация и всички
иновации, представени малко преди това в найновото поколение на Actros.
Така че Actros F дойде с амбицията да бъде
пестеливо, но ефективно решение за транспортните компании, като в същото време си остава безкомпромисен Mercedes-Benz по отношение на качеството, надеждността, здравината…
С други думи, той трябва да предложи най-висо-
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ко качество при най-добра цена. Ако тръгнем отзад напред и споделим впечатленията си от теста, можем да кажем, че целта е постигната и тестът показа, че ценово ориентиран не значи задължително бюджетен и спартански. Особено
когато става дума за влекач на Mercedes-Benz.

Какво има в Actros F
Actros F дойде с новопроектирана кабина с
ширина 2,5 м. Тя е позиционирана по-ниско и до
нея се стига само по три стъпала. Кабината не е
с равен под и над двигателя има тунел с височина 120 мм. Вътрешната височина между седалките е 1850 мм. По-ниската и нискоразположена
кабина намалява челното въздушно съпротивление, което води и до намален разход на гориво –
част от основния замисъл на Actros F. Моделът се
оборудва със стандартни странични огледала за
обратно виждане.
Кабината може да бъде поръчана само във ва-
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риантите StreamSpace или по-голямата BigSpace. И в двата случая предлага изключителен простор за своя клас, като същевременно улеснява водача при качване и слизане заради по-малката си височина.
Моделът се предлага в общо 17 различни модификации на влекач и шаси-кабина с варианти на задвижването 4х2, 6х2 и 6х4. Освен двата редови 6-цилиндрови двигателя ОМ 470 (10,7 л) и ОМ
471 (12,8 л) с общо десет нива на предлаганата мощност, на разположение са добре познатите предавателни кутии Mercedes
PowerShift 3, както и всички възможни комбинации на оси и диференциали. Алуминиевият резервоар за гориво е 720 л, а този
за AdBlue – 75 л., като има възможност за добавяне и на още един
резервоар.
Стандартно кабината на Actros F се оборудва с класическото контролно табло. В комбинация с навигационна система и някои други опционални оборудвания може да се добави и новият,
по-малък 10-инчов централен дисплей Multimedia Cockpit, познат
ни от последната генерация на Actros. Новият активен автопилот
Predictive Powertrain Control е друга опция, която посредством сателитно позициониране и дигитални пътни карти прецизно управлява стратегията за ускоряване, забавяне, превключване на предавките и използване на функцията Ecoroll в зависимост от топографията, ограниченията на скоростта, типа на завоите и кръстовищата. Actros F се предлага серийно със системите Lane Keeping
Assist (за поддържане лентата на движение) и петата генерация на
Active Brake Assist – система, която може да предотврати сблъсък
с движещи се или неподвижни обекти, като при необходимост задейства пълно спиране на композицията. При скорости до 50 км/ч
Active Brake Assist разпознава и движещи се пешеходци. Actros F
може да се оборудва и със системата Sideguard Assist, която при
завиване надясно следи за велосипедисти, пешеходци, пътни
знаци и други препятствия по цялата дължина на композицията,
като също може да инициира пълно спиране. Налична е и системата Attention Assist, следяща и предупреждаваща водача за признаци на умора в поведението му.
Утвърдените агрегати на Mercedes-Benz, в комбинация с единствените по рода си системи за управление и сигурност заедно
със системата за управление на автопарка FleetBoard и гъвкавите
сервизни договори, осигуряват необходимото конкурентно предимство за всички флийт клиенти, избрали Actros F.
От казаното дотук е ясно, че при Actros F не може да става дума
за компромиси с безопасността, сигурността и обслужването.

Тестовият
влекач е
оборудван с
Multimedia
Cockpit,
познат ни от
последната
генерация
на Actros

Странични
спойлери
подобряват
аеродинамиката
Радарът за Sideguard Assist

Тестовият влекач
За теста разполагаме с влекач Mercedes-Benz Actros F 1845 с
конфигурация 4x2. Колесната му база е 3700 мм. Кабината е удължена – L, StreamSpace – по-ниският от двата възможни варианта с две легла. Двигателят ОМ 471 LA, Euro VI D, обаче е 12,8-литров и е по-големият от двата, които се предлагат при модела.
Както показва означението на влекача максималната му мощност
е 449 к.с., а максималният въртящ момент е 2200 Нм, като на 12та предавка има възможност при необходимост за повишаването
му с 200 Нм. Предавателната кутия е Mercedes-Benz PowerShift-3
G 211-12 – 12-степенна, автоматизирана с алгоритъм за управление в няколко режима – Economy, Standart, Power и ръчен. Високоефективната моторна спирачка е с мощност 410 кВт. Максималната скорост е ограничена на 90 км/ч.
Допустимата максимална маса на влекача е 18 000 кг при полезен товар от 9831 кг и собствено тегло от 8169 кг. Височината на
седлото в ненатоварено положение е 1148 мм. Гумите на предния
и задния мост са с размер 315/70 R 22,5. И двата моста са серийно
изпълнение. Предният е със снижен център на тежестта и допустимо натоварване 7,5 т. Задният мост носи до 13 т. Главното предаване е хипоидно с предавателно число 2,412. Спирачната система е оборудвана с ABS и ASR.
Серийното оборудване включва още дискови спирачки отпред
и отзад, електронна паркинг спирачка, примигващи стоп светлини при аварийно спиране, звуков сигнал при незадействана паркинг спирачка, аеродинамични панели под шасито, аеродинамични спойлери над и зад кабината…

При Actros F
компенсационното
казанче е зад
кабината
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ТЕСТ » MERCEDES-BENZ ACTROS F: СТРУВА СИ!

При теста композицията е
общо тегло около 14 тона

По време на теста теглим 26-кубиково
триосно самосвално полуремарке Meillrer

Комфортно като за влекач за дълги разстояния е и серийното оборудване в кабината, която
е изпълнена в пакет Хром. Седалката на водача
е Mercedes-Benz Cmfort на въздушно окачване,
а тази на пътника е сгъваема, с подлакътници от
двете страни. Двете легла са пълноценни и удобни с ширина 750 мм, като горното се нивелира.
Кабината е с допълнителна термоизолация.
С още редица удобства под формата на серийно оборудване разполага водачът в Actros
F. Могат да бъдат изредени: поставка за бутилки, електрически странични стъкла, осветление
на стъпалата – интегрирано в страничните панели на вратите, амбиентно осветление, работна
светлина зад кабината, климатроник, допълнителен електрически стационарен климатик, допълнително отопление на кабината с водна печка
– 3800 Вт… От страната на пътника има допълнителен извод 12 В / 15 A и сгъваема масичка. Помислено е и за отделения за съхранение на вещи
– под долното легло, където има и хладилник, под
централната конзолата, над челното стъкло, отделение за документи формат А4 на арматурното табло,…
Оборудването, свързано с управлението,
включва още мултифункционален волан в кожа,
автоматични основни дневни светлини с осветяване в завой, автоматични чистачки, огледало за
обратно виждане за рампа,…
Приборният панел пред водача е дигиталният Multimedia Cockpit, а на централната конзола
имаме 10-инчов сензорен дисплей. Серийното
оборудване включва, естествено, бордови компютър, бордова диагностика, система за следене на обслужването Fleet Board Manager App.
Стандартна гаранция на силовата линия е 3
години или 450 000 км.

Впечатленията от теста
При теста теглим 26-кубиково триосно самосвално полуремарке Meillrer MHPS 44/3N, което е
празно. Собственото му тегло е 6,2 тона. Така общата маса на композицията е около 14 т. Заради по-малката дължина на гондолата, отколкото
стандартно бордово полуремарке, общата габаритна дължина на композицията също е по-малка, което я прави доста по-лесна за маневриране.
Разделяме маршрута на теста на MercedesBenz Actros F на две части според типа на пътя.
декември 2021

Сутринта тестваме композицията по магистрала Хемус, а следобяд – по част от подбалканския
двупосочен път.
Потегляме от базата на Силвър Стар в София.
През първата част на теста изминаваме 83 км
– по Ботевградско шосе, магистрала Хемус, до
разклона за Чурек и Витиня и обратно.
Кабината и мястото на водача предлагат ергономия и комфорт, типични за немската мрака.
На магистралата Actros F се държи точно като
влекач за дълги разстояния на Mercedes-Benz.
Двигателят предоставя предостатъчно мощност
и пъргавина. Предавателната кутия работи прецизно и сменя предавките без забавяне. Работата с адаптивния круиз контрол е интуитивна и
прецизна. Управляваме влекача в режим на силовата линия Economy. На темпомата е зададено да поддържа максимално възможната скорост на движение от 90 км/ч и да поддържа дистанция от предното превозно средство. Влекачът уверено изкачва наклоните към Витиня, без
излишно да сваля предавките, за което спомага и заложеното в системата допустимо отклонение нагоре и надолу от избраната скорост. За
допълнителна икономия на гориво допринасят и
някои тънкости при управлението на темпомат.
Когато се налага да намалиш скоростта, вместо да прибягваш до ретардера, е достатъчно да
изключиш круиз контрола и композицията забавя ход от съпротивлението на пътя без излишен
разход на гориво. След това можеш пак да активираш темпомата, за да ускориш до запаметената скорост на движение.
В резултат по магистралата на моменти средният разход на композицията пада под 20 л/100
км.
След обяд тестваме Actros F от базата на Силвър Стар по Ботевградско шосе, подбалканския
път до бензиностанцията при Саранци и обратно
– общо около 75 км. Двупосочният път е с повече
завои, но тестовият влекач затвърждава впечатленията от сутринта – той е комфортен, ергономичен, мощен, сигурен и икономичен.
В края на деня заключението може да бъде
само едно: Mercedes-Benz Actros F въплъщава
всички познати водещи предимства на немската
марка като високо качество, надеждност, ефективност, функционалност, безопасност и дългосрочна полезност. И ги предлага при най-доброто съотношение между цена, качество и оперативни разходи. K

SIRIT Полша, лидерът във свръзки за въздушни

спирачки търси дистрибутор на
българския пазар.

„Вие дистрибутор на части за камиони, ремаркета, автобуси и трактори
ли сте? Ние търсим фирма, която ще комерсиализира нашите продукти.“
Пишете ни на: sales@siritpoland.pl

Air Brake Fittings – www.siritpoland.pl
SIRIT POLAND OOD | Weselna 7A, 46-300 Świercze_ тел. (+39) 347 901 6535_ sales@siritpoland.pl
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Бъдещето бе на SOLUTRANS 2021

Международното изложение на автомобили за работа, транспорт и свързаните с услуги SOLUTRANS
2021 бе белязано от оптимизъм, отчетоха организаторите от Федерацията на френските
надстройчици и производители на каросерия – FFC. Проведеното в Лион в средата на ноември
събитие затвърди тенденцията с всяко следващо издание да става по-силно и по-атрактивно

О

т 16 до 20 ноември 2021 г. изложението
събра над 1000 изложители и марки и отчете близо 50 000 посетители в изложбения център Lyon Eurexpo. Тази посещаемост бе
отчетена като стабилна в сравнение с историческото издание от 2019 г., но всъщност е изключителна предвид обстоятелствата в момента. Почти всички събития, провеждани в момента в Европа, свиват с около 20% в броя на посетителите си. Като единственото широкомащабно европейско събитие в бранша си през 2021 г.
Solutrans 2021 мобилизира и привлече заинтересованите страни от целия сектор с още по-богато предлагане и съдържание, обвързано с енергийния преход, отговорния транспорт и намаляването на въглеродния отпечатък.
Френският министър на транспорта Жан-Батист Джебари, който е посетил изложението на
19 ноември, отново е декларирал подкрепата си
за индустрията и е обявил стартирането на две
схеми за разработване на електрически лекотоварни и тежкотоварни автомобили.
Всъщност дори и бегъл поглед към щандо-
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вете на европейските автомобилни производители даваше представа, че електрификацията в
транспорта е сред основните теми в експозициите им. Нямаше марка товарни или лекотоварни
автомобили на изложението, която да не представя поне един електрически автомобил, който
при това вече е реално готов за работа. Подобаващо място в експозициите бе отделено и на другите видове алтернативни задвижвания, както и
на усъвършенстваната и все още основна за сектора дизелова технология.

На високо ниво
С 1000 изложители и представени марки изданието на SOLUTRANS 2021 бе повече от успешно, което е резултат от сериозната работа на
FFC през последните няколко години FFC. Нова
организация на изложението, която бе приветствана от всички, помогна на изложителите да се
откроят и предложи на професионалистите попълно изживяване.
Така например Зала 1 бе преименувана на
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SOLUTRANS 4.0 – Бъдещето започва тук. Там бяха представени най-впечатляващите иновации, както и нови
играчи във всички области на сектора – от обучението
през разработките до индустрията...
Тестовата писта на откритите площи на Eurexpo бе
разширена и преработена в отговор на нуждите на производителите на тежкотоварни и лекотоварни автомобили. Това даде възможност на изложителите да представят своите нови превозни средства с алтернативни
задвижвания. Всеки желаещ можеше да тества на пистата камиони – газово, хибридно, електрическо, водородно… задвижване.
Съпътстващата програма на изложението включваше редица кръгли маси, семинари и конференции по
ключови въпроси за транспортния сектор в момента.
През петте дни на SOLUTRANS 2021 временно радиостудио на щанда на FFC – Autoroute Info – 107.7, излъчи
25 емисии, които бяха налични в реално време и след
DAF CF electric
това в интернет.

В крак със сектора
Тазгодишното издание на SOLUTRANS бе съобразено със стратегическите предизвикателства пред сектора на транспорта. А водещата тема за енергийния преход и намаляването на въглеродния намери отражение в разнообразна гама от акценти при съпътстващата програма.
На откриващата пленарна конференция на изложението бяха представени констатациите от проучването на VIsion’Air, проведено от Le BiPE и BDO Advisory по
поръчка на FFC. Богата на съдържание и изчерпателна
бе програмата от разговори, близо 30 беседи и кръгли Ford E-Transit
маси, фокусирани и върху свързаността, заетостта, киберсигурността… Откриващото пленарно заседание на

Новият Ford Tourneo Connect

KRONE PROFI LINER

е
Сканирайегта
QR кода сете
и науч !
повече

KRONE BG EOOD
Buero No. 5, jk. Slatina, Spatnik 16 Str., BG-1574 Sofia
Tel.: +359 28723306, Mob: + 359 888 471543, www.krone-trailer.com
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Щандът на Isusu

Iveco заложи на
синьото гориво

Irizar ie truck
MAN eTGE и eTGM

Mercedes-Benz e-Actros

Maxus eDeliver 9
Renault
Trucks
D Z.E.

Renault
Trucks
T High
Evolution

Renault
Master
H2-TECH

тема: „Водород, какво е бъдещето за сектора на
тежкотоварните автомобили?“, бе организирано
в партньорство с France Hydrogène.
За да се илюстрира бизнес климатът и как във
Франция се гледа на енергийния преход в транспорта, трябва да се подчертае и съобщението,
дошло от местното транспортно министерство.
Предстои превозвачите в страната да получат 65
милиона евро допълнителна помощ за проекти,
свързани с електрически тежкотоварни превозни средства.
Целта е да се увеличи размерът на субсидията за електрически превозни средства и да се
финансира с до 60% инсталирането на терминали за зареждане, подходящи за нуждите на превозвачите. Помощта ще бъде предоставена в началото на 2022 г. на всички участници на пазара,
които допринасят за внедряването на електрическата мобилност, и по-специално на специалистите по логистика. Преобразуването на превозни средства с двигател с вътрешно горене в
електрически превозни средства също е допустимо и може да донесе субсидии.
FFC проведе и голям дебат на кръгла маса
относно въвеждането на LEZ (нискоемисионни
зони) със заинтересованите страни от индустрията. Производители на превозни средства,
PSA, Greater Lyon Authority, CSIAM и превозвачи
бяха поканени да изразят своята визия за LEZ,
които означават ограничения за всеки от тях, но
същевременно помагат за намаляване на въглеродния отпечатък. Събитие даде тон в навечеридекември 2021

ето на дебати по темата, които ще се проведат с
участниците в индустрията през 2022 г. и са организирани от FFC.

Иновации и съвършенство
Както при всяко предишно издание на изложението, и SOLUTRANS 2021 отбеляза иновациите в индустрията чрез специални събития.
За пореден път призовете I-nnovation
AWARDS, присъждани от FFC, отличиха редица
компании. Тази година награждаването бе в нов
формат, а журито включваше експерти от повече браншове.
В категория Body Builders златната награда
бе за CVIM, сребърната за Forez-Bennes, а бронзовата за Chereau. Специалната награда Joseph
LIBNER получи Le Capitaine.
При доставчиците на оборудване златото е за
DYN’ACCESS, среброто за Allison Transmission,
а бронзът – за Sofrigam. Специалната награда
Joseph LIBNER тук бе за Bosch.
Награди Digital AWARD за софтуерни решения
получиха Lamberet, Ekolis и IDrive.
На специална вечер бяха оповестени и връчени престижните международни награди Камион
на годината 2022, Награда за иновации при камионите 2022, Ван на годината 2022 и Международна награда за пикап 2022 (за тях на стр. 10,
11, 12 и 13).
Като Личност на годината в индустрията за
2020 г. бяха отличени председателите на три
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транспортни федерации – FNTR,
OTRE и TLF, за инициативите,
проведени в подкрепа на техните членове в разгара на пандемията.

Обучението и
заетостта са в
центъра
Значението на заетостта и
обучението на кадри за транспортната индустрия беше подчертано по време на SOLUTRANS
2021 в специално организирано
и оптимизирано пространство. В
партньорство с френската служба по пътна безопасност, технически колежи, колежи по професиите и други образователни институти, секцията за обучение
показа на младите посетители и
техните семейства какво е индустрията за производство на каросерии и надстройки за превозни
средства, демонстрира им нейни
продукти, както и какви работни
места и квалифициран персонал
са необходими в сектора.
Следващото издание на
SOLUTRANS ще се проведе от
21 до 25 ноември 2023 г. в Lyon
Eurexpo. K

Scania P360 Hybrid

Volta Zero

Volvo FL elrctric

Volvo FM elrctric
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ПРЕДСТАВЯМЕ

Тръкспедия – безплатната
австрийско-българска платформа
Създадена от
хора с опит
в бранша,
тя предлага
редица нови
услуги и „умна
логистика“ за
всички

О

ткриване на товари, складови помещения,
подходящи паркинги – това са само част
от услугите, които предлага новата транспортна борса truckspedia.com. Но определението „транспортна борса“ е тясно за този сайт. Неговата цел не е просто да свърже товари и превозвачи, а да предложи широка гама услуги за
транспортния бранш, така че фирмите да намерят всичко необходимо на едно място.
„Човек е толкова голям, колкото са големи
мечтите му“ – това гласи една мисъл от Антоан
дьо Сент-Екзюпери. Truckspedia е една реализирана мечта, която добива плът и кръв, благодарение на основателя си Петър Стоянов.

Транспорт винаги ще има!
Още като студент по „Транспорт и логистичен
мениджмънт“ във Виенският университет на Петър Стоянов му хрумва идеята да създаде онлайн
транспортна борса, която не само да не отстъпва
на най-големите в Европа, а да предлага повече
– модернизиране в бранша.
След завършването си той получава покана за
работа във Виена от една от най-големите европейски спедиции. Идеята продължава да узрява в главата му, докато трупа опит в бранша, но
той пристъпва към нейната реализация едва при
първия локдаун през март 2020 г.
„Казаха по новините, че затварят всичко,
само международният транспорт ще продължи
да функционира без промяна“, разказва г-н Сто-

янов. „Тогава седнах и си казах – сега е моментът. Транспорт винаги ще има, но е време да стане по-модерен и удобен за всички. Първоначалният план беше да създам просто платформа за
публикуване на товари плюс функция за търгове.
Исках в нея да доусъвършенствам всички недостатъци, които срещах ежедневно в моята работа, и да предоставя на европейския транспортен
бранш много по-иновативен и лесен за ползване
продукт, който да бъде напълно безплатен. Но с
екипа ми не можахме да спрем дотам – познаваме логистиката добре и имаме десетки страхотни идеи. За щастие, реализирахме много от тях,
а това е само началото! Получи се нещо доста помащабно и комплексно от предвиденото.“
Той се свързва с едни от най-добрите специалисти в програмирането и започва работа
по проекта. Привлечен е и съдружник – неговият бивш колега от университета Андреас Вюнше,
който дълги години е работил в транспортния
бизнес. Всеки ден им идват все повече нови и
нови идеи за добавянето на нови услуги в транспортния бранш, а впоследствие и реализирането
им. След една година и четири сменени програмисти, сайтът стартира работа, но „нищо хубаво не става лесно“, казва с усмивка г-н Стоянов.
Само за два месеца Truckspedia вече има над
200 абонати, като техният брой постоянно расте. Сред тях има австрийски и немски компании,
които търсят и намират в платформата коректни
български превозвачи. Предлагат не само курсове по направлението България – ЕС и обратно,
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а и вътрешноевропейски курсове. „Стартирахме
силно, но това е само началото. Предстоят сериозните успехи!“, споделя с ентусиазъм г-н Стоянов. Собствениците на Truckspedia са запланували още повече функционалности, които скоро
ще представят на техните клиенти и партньори.

Напълно безплатно
За да публикуват на сайта, на превозвачите е необходима единствено регистрация. С
нея те получават напълно безплатен достъп
до цялата платформата.
Всеки регистриран потребител бива проверяван на няколко етапа. Първо се проверява в
Агенцията по вписванията – дали дадената фирма съществува реално. Отделно екипът на платформата се свързва с партньорите си в Австрия
и Германия, за да провери дали са работили с
тази фирма и какви са техните отзиви за нея.
Ако се появи информация, че дадената компания не е коректна, то тя не бива допускана до
платформата.
В момента платформата преговаря с една от
най-големите немски компании за застраховане
на плащания. Много скоро тя ще предостави възможност на потребителите да застраховат заплащането на дължимото им навло в срок. Планират се и много други нови услуги и се преговаря с различни партньори. Работата за екипа няма
да спре, докато не постигне съвършенството.

то се намират. Така превозвачите пестят празни
километри, вредни емисии и оптимизират своята работа в движение, където и да се намират в
Европа.
Допълнително в платформата ще откриете и
кръгови курсове – нещо, което не се предлага в
никоя друга българска платформа! Всеки абонат
може да публикува курс – например: от София
до Улм, Германия, и след това да натовари друга
стока от Аугсбург, Германия, до Варна.
В платформата има много удобна и иновативна борса за камиони. В нея всеки може напълно безплатно да предложи своите тежкотоварни превозни средства за продажба. Тук дори не
е нужна и регистрация!
Има специален раздел за публикуване на обяви за покупко-продажба и отдаване под наем на
офиси, складове и паркинги, като тази опция
също е напълно безплатна!
В помощ на водачите в truckspedia.com ще
намерите секция, която показва с изключителна
точност опашките на всяка граница в Европа, а
също така и актуалните забрани за движение по
европейската пътна мрежа. Тази информация е
винаги актуална благодарение на немските и австрийските партньори на фирмата.
В раздел „Блог“ се публикува важна информация относно логистичния бранш в Европа. K

Който публикува – печели!

В Truckspedia, освен че
ще намерят подходящ превозвач, товародателите могат да спечелят и допълнителни награди! Абонатът,
публикувал най-много товари през дадения месец, печели екскурзия за двама в
един от най-уютните ни български зимни курорти.
А спедиторът, публикувал
най-много товари за целия
период от една година, ще
се наслади на екскурзия за
двама в красивата австрийска столица Виена!
Желаем успех на всички
участници!

Васил ВАСИЛЕВ

Всичко
на едно място
Главната функция на платформата е публикуването на товари и свързването на производители, търговци, спедиции и транспортни фирми. Когато товародател има нужда от транспорт,
публикува в Truckspedia обява за параметрите на
товара – вид, размер, посока, дати и така може
да намери точния превозвач бързo, удобно и на
най-изгодната за всички страни цена.
Самият процес на публикуване на товари е изключително опростен. Когато даден абонат публикува товар, системата автоматично изчислява разстоянието от точка А до Б. Падащите менюта предоставят възможността на потребителя
да опише колкото се може по-детайлно стоката.
Има раздели за различни видове превозни средства – например: хладилен камион, автовоз, камион за лодки, бусове и много други. Абонатите дори могат да добавят и снимков материал на
товара си. Системата автоматично пресмята въведената цена и я показва в две валути – лева и
евро. Всеки абонат може да види аудиторията на
публикуваната от него обява.
Функцията „Търг“ позволява на превозвачите да предложат цената, на която са готови да
извършат транспорта на даден курс. От другата
страна пък, товародателите могат лесно да изберат най-изгодната за тях оферта.
Една от най-полезните функции на Truckspedia
е намирането на товар в определен радиус, посочен от абоната. Ако транспортна фирма търси товар в даден град, например Видин, truckspedia.
com позволява да се избере товар в радиус от
200, 300 или 400 км. По този начин ще се покажат и товарите в близките градове в Румъния и
Сърбия, не само в България, или страната, в коядекември 2021
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Какво движи
камионите на Scania

Производителят от Сьодертале твърди и от години подкрепя с действия своята балансирана политика,
която е основана на разбирането, че намаляване на вредностите може да се постигне с различни
типове задвижвания, които са подходящи за съответните приложения и условия. И е естествено, че в
момента Scania предлага най-широката гама от задвижвания за своите товарни автомобили

И

зцяло електрическите камиони Scania се
предлагат в конфигурации 4x2, 6x2 и 6x2*4
(завиващи колела на първи и трети мост),
с междуосия от 3950 до 5750 мм и с кабините от
серия L и P. Допустимото пълно тегло на композиция, теглена от такъв влекач, е 29 тона.
Задвижването е от електродвигател с постоянни магнити и мощност 230 кВт (около 310 к.с.),
която краткотрайно достига и 295 кВт. Въртящият момент е 1300 нютонметра при продължително ползване, а пиковата му стойност е цели 2200
Нм.
Два са вариантите за неговото захранване:
пет или девет литиево-йонни батерии с общ капацитет 165 или 300 кВтч. Най-мощният пакет
осигурява автономност до 250 км с едно зареждане. Този пакет се предлага за вариантите с
междуосие над 4350 мм, за по-малките е вариантът с 5 батерии/165 кВтч.
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Една от батериите се разполага в тунела, където обикновено се монтира ДВГ, а останалите са по протежение на шасито. Батериите могат да се зареждат от 130-киловатово постояннотоково (DC) зарядно устройство чрез конектор
за комбинирана система за зареждане (CCS) Тип
2. Времето за зареждане от нула до 80 процента е около 40 минути при пет батерии и приблизително 65 минути за варианта с девет батерии.
По време на движение батериите се дозареждат
чрез регенерирането на част от енергията, отделяна при намаляване на скоростта и спиране.
Предвид предназначението им тези модели
са снабдени със силоотводно устройство с мощност 60 кВт.
Хибридните камиони на Scania, предлагани също с кабини от сериите L и P, предоставят
възможности за пътуване на дълги разстояния
при използване на двигател с вътрешно горене
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Scania предлага и
електрически модели

(петцилиндрови DC09 с работен обем 9 литра и
мощности от 280 до 360 к.с.). При необходимост
с напълно заредени батерии може да изминават
до 60 км в електрически режим. При хибридите,
които Scania предлага в същите конфигурации,
както и електрическите на батерии, изборът от
междуосия е още по-голям: от 4350 до 6350 мм.
Тъй като хибридният камион разполага и с
двигател с вътрешно горене, пространството за
акумулаторни батерии е по-малко. Оборудван е
с три батерии с капацитет 90 кВтч и електродвигател с мощност 130 кВт. Времето за зареждане
от нула до 80 процента е приблизително 35 минути, а в допълнение към зареждането чрез регенериране на спирачна енергия батериите мо-

гат да бъдат дозаредени по време на процеса на
товарене и разтоварване. За зареждане с ток се
използва същият тип зарядно устройство, както на напълно електрическите L и P, но заради
по-малкия капацитет на батериите изискванията към неговата мощност са по-скромни – до 95
кВт. Електрифицираните камиони могат да бъдат
поръчвани като влекачи или шаси-кабини за различни приложения, на първо място за дистрибуция, градски превози и комунални дейности.
И двете технологии се основават на модулната система на Scania, използваща компоненти,
които са изпробвани и изпитани в цялата гама на
марката и са добре известни със своята издръжливост и надеждност.
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Новият дизелов 13 Super (лявата снимка) е по-модерен и ефективен от предшествениците си

Дори „бързото“
дозареждане на
батериите е по-бавно
от зареждането с течно
гориво

Използването на природен газ (метан) е съществена част в изпълнението на политиката на
баланс между желания и възможности. През годините различните поколения двигатели на компресиран (CNG) и втечнен природен газ (LNG)
бяха подобрени дотолкова, че техническите им
характеристики (мощност и въртящ момент) се
изравниха с тези на дизеловите им събратя с подобен работен обем. Двигателите на двата типа
природен газ се предлагат в следните мощности: 280 к.с. и 340 к.с. (от 9,3-литровия 5-цилиндров OC9) и 410 к.с. (OC13, 12,7 л, 6-цилиндров).
Повече от 250 камиона на CNG, закупени нови,
работят в България.
Дизеловите двигатели продължават да бъдат
основният тип силови агрегати за Scania, също
както и при останалите производители на товарни автомобили в момента. С изключение на един
модел те са изцяло собствена разработка, дългоходови и с индивидуални цилиндрови глави.
Интересен факт: компанията от Сьодертале засега е единственият европейски производител
на товарни автомобили, който използва и двигател с V-образно разположени цилиндри. Топмоделът V8 е с работен обем 16,4 л и за товарни автомобили се произвежда в 4 модификации:
с 530 к.с. (DC16 120), 590 к.с. (DC16 121), 660 к.с.

декември 2021

(DC16 122) и 770 к.с. (DC16 123). Последният не
само е рекордьор по мощност между „Големите
7 от Европа“, но има и страховит въртящ момент
от 3700 Нм!
На другия полюс е 6,7-литровият DC07, който
Scania въведе за серията L преди четири години.
Този разработен от Cummins редови, 6-цилиндров двигател се монтира и в DAF LF под името
Paccar PX-7. Сериозно персонифициран от двигателистите на Scania, DC07 е с напълно нов турбокомпресор с постоянна геометрия и разработена в Сьодертале SCR система за третиране на
изпусканите газове без рециркулация на газовете (EGR). Това е най-компактният и лек двигател,
който шведската компания предлага от десетилетия: с 360 кг е по-лек от DC09, толкова е и директното повишаване на полезната товароносимост. Вариантите по мощност са 220, 250 и 280
к.с., максималните въртящи моменти са до 1200
Нм в диапазона между 1050 и 1600 об./мин.
За серията Р освен DC07 се предлагат и популярните DC09 (9,3 л) и DC13 (12,7 л). Тези солидни и добре познати 5– и 6-цилиндрови агрегати също използват ефективна SCR технология
и са доказали превъзходната си икономичност в
множество тестове. Последните подобрения на
13-литровия агрегат стигат още по-далеч и намаляват разхода на гориво с до 2%. Всички двигатели Scania Euro VI са одобрени за работа с до
100% HVO – гориво, което не е достъпно у нас, но
там, където то се предлага, намалява въздействието върху околната среда и разхода на гориво,
без здравината да страда от това.
Неотдавна Scania обяви, че през ноември ще
представи последните обновявания, в това число и при двигателите. Очаквахме по-нататъшно
подобряване на някои от характеристиките, но
в Сьодертале надхвърлиха очакванията ни и посегнаха на „Светая светих“, като реконструираха най-популярния у нас DC13. В новото си изпълнение той има не само мъничко увеличен работен обем, но и обща цилиндрова глава вместо
досегашните шест! Този „преврат“ е компромис
с простотата и разходите при ремонтите, но е неизбежен при новата концепция на газоразпределението, което вече е с два горно разположени
вала. Новостите тук са много и разнообразни,
а резултатите от тях са толкова привлекателни,
че вече положително сте прочели подробностите за тях на страници 24 и 25 в този брой на КАМИОНИ. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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Voith ще доставя
ретардери на Ford Otosan
Вграденият ретардер
VR 115 CT за
новата 16-степенна
предавателна
кутия EcoTorq
осигурява спиране
без износване и
оптимално спирачно
действие. С него
Voith спечели нов
клиент в сегмента
на търговските
автомобили

К

ато изключителен партньор технологичната
група, базирана в Хайденхайм, Германия,
ще доставя забавителите/ретардери за новата 16-степенна предавателна кутия EcoTorq.
Предназначена за тежки натоварвания, те е разработена и се произвежда от Ford Otosan. Предназначена е специално за тежки търговски превозни средства, оборудвани с 13-литровия двигател Ford Ecotorq Euro VI, с какъвто е и влекачът
за превози на дълги разстояния F-Max, който бе
избран за „Камион на годината“ през 2019 година.
VR 115 CT осигурява намаляване на скоростта
без износване. Монтира се на изходната страна
на предавателната кутия. Задвижващият вал на
ретардера е свързан към карданния вал на автомобила чрез повишаваща зъбна предавка.
Ford Otosan пусна в Турция автоматичната
версия на новата 16-степенна кутия EcoTorq за
всички сегменти на превозните средства през
октомври 2021 г. Ще последва пускане и на версия с ръчно управление. През 2022 г. кутията
EcoTorq ще бъде въведена и на международните
пазари за всички тежкотоварни превозни средства на Ford Otosan. 
Ретардерът VR 115 CT има висок спирачен момент, притежава автономна система за подаване
на масло и е интегриран в системата за управление на спирачките на автомобила. Заедно с работните спирачки осигурява оптимално спирачно действие. В същото време ретардерът повишава комфорта на движения, като поддържа постоянна скорост при спускане, действайки като
„темпомат/круизконтрол“ за спускане, без да
е нужно допълнително използване на работните спирачки. Стандартно VR 115 CT се управля-

ва от степенен лост на кормилната колона. Степен 1 осигурява поддържане на постоянна скорост при спускане.
VR 115 CT намалява експлоатационните разходи, увеличава съществено междусервизния
пробег на работните спирачки и намалява престоите в сервиз. Активното му и интелигентно
използване пести време и гориво. Спирачната
мощност е висока в целия диапазон от скорости
на движение и не е необходимо да се минава на
по-ниска предавка за увеличаване на спирачната мощност. Запазвайки спирачките студени VR,
115 CT осигурява резерв от безопасност, а намалява и емисиите на прах от износване на спирачните накладки и дискове и барабани. Намаляването на скоростта е по-плавно и управлението на
автомобила е по-комфортно, без стрес.
В стремежа за тясно сътрудничество в тази
област е решено да се използва пълноценно съществуващата сервизна мрежа на Voith в регионите. Доставянето на ретардера на Ford Otosan,
който е международен производител на камиони
с големи амбиции, отваря нови пазари за Voith
Turbo.
VR 115 CT – технически данни:
)) Предавателно число на предавката: до 2,0
)) Номинален спирачен момент: 3200 Нм
)) Максимална честота на въртене на карданния
вал: 2650 об/мин
)) Работен флуид: масло, 6,8 л
)) Управляваща среда: сгъстен въздух
)) Захранващо напрежение: 24 В
)) Тегло (с топлообменника, без масло): 48 кг
)) Управление: електронна система VERA K
инж. Радослав ГЕШОВ
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Новият Renault Kangoo
Van E-TECH Electric

С обявения пробег от едно зареждане от 300 км по цикъла WLTP новият Renault Kangoo Van E-TECH
Electric вдига високо летвата по отношение на ежедневните нужди на професионалните клиенти на
компактни електрически ванове. Моделът имаше своята премиера пред широка публика по време
на изложението Solutrans 2021 в Лион

П

роизвеждан във фабриката Мобеж в Северна Франция, Renault Kangoo Van ETECH Electric ще излезе на пазара в Европа през пролетта на 2022 г. В миналия брой на
списание КАМИОНИ ви предложихме впечатления от кратък тест на писта на прототипа на новия модел на френския производител. Сега от
Renault разкриха повече подробности за модела.
Френският производител има самочувствието на пионер в електрическата мобилност и на
лидер при електрическите лекотоварни автомобили в Европа от 2011 г. насам. Това е така, защото от лансирането си досега електрическият
компактен ван Kangoo Z.E. има близо 70 000 продажби. Или един от всеки пет лекотоварни електромобила в Европа е Renault Kangoo Z.E., така
че за Renault новият Kangoo Van E-TECH Electric
се явява кулминацията на повече от 10 години
ноу-хау в областта на електрическата мобилност.
При Kangoo Van E-Tech ще се предлагат двете основни иновации от новия Kangoo Van – Open
Sesame и Easy Inside Rack. Декларираният пробег с едно зареждане от 300 км подлежи на хо-
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мологация, но обещава да е сред най-високите
в сегмента.
Електродвигателят е с максимална мощност
90 кВт, като в избираемия икономичен режим Eco
осигурява 56 кВт. И в двата режима максималният въртящ момент е 245 Нм. Изцяло нова е батерията, която е с капацитет 45 кВтч и е монтирана
под пода на товарния отсек.
Моделът се предлага с 3 варианта на зарядно устройство – 11 кВт (като стандарт) и 22 кВт
или 22 кВт DC 75 (като опция). Времето за бързо зареждане на публични зарядни станции зависи от мощността на станцията и избраното зарядно устройство.
Електромобилът предлага два режима на шофиране – Eco и Normal, и три нива на рекуперация на енергия в батерията, които също се избират от водача. Късата версия ще бъде с товароносимост 600 кг, а дългата – с 800 кг, като капацитетът на теглене е 1500 кг.
Благодарение на новата си литиево-йонна батерия с капацитет от 45 кВч Kangoo Van E-TECH
Electric обещава пробег с едно зареждане до 300

НОВИЯТ RENAULT KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC
км по цикъла WLTP. Батерията е разположена под
пода на автомобила, не оказва влияние върху капацитета на товарното пространство.
Новият Kangoo Van E-TECH Electric е оборудван с електромотор с мощност от 90 кВт и незабавен въртящ момент от 245 Нм за плавно и лишено от стрес шофиране при всякакви обстоятелства. Екорежимът, който ограничава мощността на автомобила и максималната скорост,
помага за оптимизиране на общия пробег и е изключително полезен при превоз на леки товари.
Водачът може да избира и между три режима
на регенеративно спиране: Sailing (B1) – ограничен регенеративен режим, подходящ за шофиране по магистрали; Drive (B2) – регенеративен
режим по подразбиране за универсална употреба, който има усещане за двигател с вътрешно
горене при отнемане на газта; Brake (B3) – максимален регенеративен режим за използване в
задръствания и по планински пътища.
В Kangoo Van E-TECH Electric конвенционалната хидравлична спирачка се подпомага от ARB
система (Адаптивна регенеративна спирачна
система), която увеличава максимално количеството възстановена енергия, независимо от избрания режим на регенеративно спиране.
Разнообразието от режими на шофиране и
регенеративно спиране означава, че на практика
водачите могат да избират между шест различни режима на силовата линия за оптимален комфорт и оптимален пробег в зависимост от спецификата на работа и условията на движение.
Информацията, отнасяща се до избрания режим на шофиране, потока на енергия и ADAS системите, се показва на персонализируем опционален 10-инчов цветен инструментален панел.
За презареждане на батерията Kangoo Van
E-TECH Electric предлага избор от три типа зарядни устройства. Стандартният модел разполага с 11 кВт трифазно зарядно устройство
chameleon, подходящо за всички видове зареждане в домашни условия. Допълнителните зарядни устройства включват 22 кВт зарядно устройство chameleon за бързо зареждане на обществени зарядни станции и 80 кВт бързо зареждащо DC устройство, което може да възстанови
170 км пробег (WLPT цикъл) за 30 минути. С двете допълнителни зарядни устройства батерията е снабдена с възможност за течно охлаждане.
Kangoo Van E-TECH Electric се зарежда от 15%
до 100% за 3 часа и 50 минути на 11 кВт Wallbox
устройство и за по-малко от 6 часа при 7,4 кВт
Wallbox устройство.
За да гарантира един и същ пробег през всички сезони, климатичната система при Kangoo
Van E-TECH е оборудвана с термопомпа. Когато
е оборудван с 22 кВт зарядно устройство, автомобилът извлича топлината около купето, за да
го затопли, без да се използва електрически резистор, консумиращ енергия. Термопомпата работи най-добре, когато температурата на околната среда е между -15°C и +15°C, често срещан
диапазон за студените сезони в повечето европейски страни. Не на последно място Kangoo Van
E-TECH Electric разполага с отопляеми предно
стъкло, предни седалки и волан като допълнително оборудване.
Новият Kangoo Van E-TECH Electric предлага
същите иновации, оборудване и комфорт като
новия Kangoo Van с ДВГ. Основните са Open
Sesame by Renault за най-широкия страничен

отвор на пазара от 1,45 м, иновативният интериорен багажник за дълги товари Easy Inside
Rack, мултимедийната система Renault Easy
Link с 8-инчов дисплей, картата Renault Свободни ръце, автоматичната ръчна спирачка, трите
предни седалки с централна сгъваема облегалка, която се превръща в мобилен офис, почти 60
литра място за съхранение в кабината, включително чекмеджето Renault Easy Life, както и найновото поколение ADAS системи, включително
адаптивен круиз контрол с функция за спиране
и потегляне и система за поддържане на лентата, които бележат първата стъпка към автономно шофиране.
Kangoo Van E-TECH Electric може да се похвали и със същите товарни параметри като своя
конвенционален братовчед – товарен обем до
3,9 куб.м (4,9 куб.м в дългата версия), 600 кг полезен товар (800 кг в дългата версия) и 1500 кг
капацитет на теглене.
Благодарение на приложението за смартфон
MyRenault или мултимедийната система Renault
Easy Link новият Kangoo Van E-TECH Electric
предлага разнообразие от специфични свързани услуги като програмиране и график за зареждане на батерията, дистанционно наблюдение
на нивото на заряд, предварително затопляне
или охлаждане на купето и много други.
Производството е в завода на Renault в Мобеж в Северна Франция. Електрическият двигател и зарядните устройства за Kangoo Van ETECH Electric идват от фабриката Клеон в Нормандия.
Kangoo Van E-TECH Electric ще се предлага в
цяла Европа от пролетта на 2022 г. K

Информацията, отнасяща се
до избрания режим
на шофиране, потока
на енергия и ADAS
системите, се показва
на персонализируем
опционален 10-инчов цветен
инструментален панел

Куплунгът за зареждане,
както обикновено е под
предната емблема

При Kangoo Van E-Tech се
предлагат двете основни
иновации от новия Kangoo
Van – Open Sesame и Easy
Inside Rack
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Тест: Непобедимият
победител Toyota Hilux

Toyota Hilux повече от заслужено завоюва престижния приз Международна награда за пикап 2022
(IPUA 2022). При това – в оспорвана конкуренция и реални тестове на пътя и извън него. Малко
преди Hilux да бъде обявен за носител на наградата в средата на ноември, списание КАМИОНИ
тества бъдещия победител на българска земя
ABSTRACT IN ENGLISH

Test: The Invincible
Winner Toyota Hilux
Toyota Hilux more than deservedly won the prestigious International Pickup Award 2022
(IPUA 2022), and this was in
contested competition and real
tests on and off the road. Shortly before Hilux was announced
as the receiver of the award
in mid-November, KAMIONI magazine tested the future
winner in Bulgaria.

З

а тридневните тестове в България имахме на разположение пикап Toyota Hilux
Invincible – същия като този, който спечели тестовете за IPUA 2022 месец по-рано в Хърватия. Invincible (непобедим – бел. авт.) е високооборудвана версия на модела. За нея е характерно, че запазва всички качества на „работен кон“
и безотказен офроудер, присъщи за Hilux, но е
значително надградена по отношение на комфорт, лукс и удобства с цел още повече многофункционалност при използване и като типичен
семеен автомобил или като автомобил за активности в свободното време. Неслучайно топверсията на Invincible и изобщо на Hilux – Invincible
JBL, има в допълнителното си оборудване JBL
аудиосистема от най-висок клас.
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Логично от казаното дотук, Invincible е доста
привлекателен и за офроуд маниаци или просто ценители на добрите пикапи. И както ще видим при теста – това е така не само заради новия
2,8-литров дизелов двигател, предлагащ максимална мощност от 204 к.с.

Новият Hilux
Както споменахме, тестовият пикап е Toyota
Hilux Invincible 6A/T. От означенията на модела се вижда, че той е с двойна кабина, 4 врати, 4+1 места. Разчита, разбира се, на предлагания при Invincible нов 4-цилиндров редови
турбодизелов двигател 2.8 D-4D с максимална
мощност 204 к.с. и максимален въртящ момент
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ТЕСТ: НЕПОБЕДИМИЯТ ПОБЕДИТЕЛ TOYOTA HILUX
от 500 Нм, в комбинация с 6-степенна автоматична предавателна кутия. Задвижването е 4х4, избираемо от водача. Цената на
тази версия в България по време на теста беше 91 990 лв. с ДДС,
като по-скъп – 95 990 лв. с ДДС, в ценовата листа на Toyota беше
само споменатият Invincible JBL. Всъщност Toyota Hilux има доста широка гама, което е едно от големите предимства пред редица конкуренти. А цената на модела тръгва от 62 490 лв. с ДДС
за вариант с единична кабина, задвижване 4х4, ръчна 6-степенна предавателна кутия и познатия от предишното поколение на
модела, доказан турбодизел 2.4 D-4D с максимална мощност от
150 к.с. Това вече наистина си е работен кон, готов за приложения, при които не се изисква непременно върхова мощност, но са
важни ефективността, товароносимостта, способностите извън
пътя и не на последно място – разходът на гориво. В зависимост
от сферата на приложение на пикапа клиентите на модела могат
да изберат и вариант с удължена кабина. Общо 9 са нивата на
оборудване при новия Hilux – в зависимост от кабината, оборудването, използвания двигател и предавателната кутия. Общото
при всичките е, че винаги задвижването е 4х4, а офроуд качествата не подлежат на съмнение.
Иначе сред новостите при новия Hilux освен по-мощния двигател са предната решетка, предните LED светлини и светлините за мъгла, новите 18-иночви алуминиеви джанти… Работено е и
върху окачването, кормилното управление, автоматичния диференциал с ограничено приплъзване, който подобрява сцеплението на хлъзгави повърхности, както и цялостно върху офроуд качествата на пикапа.

Тестовият пикап
Параметрите на Toyota Hilux Invincible са впечатляващи във
всички отношения. Габаритите на модела са дължина – 5330 мм,
ширина – 1900 м, и височина – 1815 мм. Собственото тегло е 2340
кг при допустима максимална маса от 3210 кг. Товарното пространство предлага дължина от 1525 мм, ширина – от 1645 мм, и
височина – 480 мм. Капацитетът на теглене е 3500 мм. Ако обърнем внимание на размерите, важни за преодоляването на трудни терени извън пътя, ще видим, че Hilux е специалист в това. Колесната база е 3085 мм, предната следа – 1535 мм, задната следа – 1550 мм. Съответно имаме преден надвес от 985 мм, заден
надвес от 1255 мм и впечатляваш просвет от 310 мм. Тези размери осигуряват преден ъгъл на атака от 29 градуса и заден ъгъл на
атака от 26 градуса. Колелата са с размер 265/60 R18. Дълбочината на газене е 700 мм.
За перфектното поведение на пътя и извън него освен силовата линия се грижат и всички познати системи за активна и пасивна сигурност, контрол и в помощ на водача. Налице са: РгеCollision System (PCS) – система, която предупреждава водача за
опасност от челен сблъсък с аудио- и видеосигнал и при липса
на реакция спира автомобила; Lane Keep Assist (LKA) – асистент,
следящ маркировката на лентата за движение и коригиращ ъгъла
на волана; Road Sign Assist (RSA) – асистент, който следи пътните знаци и ги изобразява на приборното табло; iACC – интелигентен адаптивен круиз контрол с поддържане на дистанция от предния. Invincible разполага и със система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (Vehicle Stability Control), разпре-

Нито за миг не изпитваме
съмнение, че пикапът ще се
справи с това, което е пред него

Асистентът за
подпомагане
спускането
по наклон
работи
прецизно
Наклоните и
нагоре и надолу
са преминати
като на шега

Офроудът е повече от сериозен,
но Hilux е създаден за това
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ТЕСТ: НЕПОБЕДИМИЯТ ПОБЕДИТЕЛ TOYOTA HILUX
Новият 2.8 D-4D осигурява
предостатъчните 204 к.с.

Товарното пространство и товароносимостта
са точно като за еднотонен пикап

Вляво – Мястото на водача е
удобно и ергономично
В средата – Приборният
панел осигурява цялата
необходима информация
Вдясно – От бутони до лоста
на предавките се избират
режимите Еco и Power

деление на спирачното усилие и спирачен асистент (EBD + ВА), активен контрол на сцеплението A-TRC (Active Traction Control), антиблокираща спирачна система (ABS), асистент за потегляне по наклон (НАС), асистент за спускане по наклон (DAC), система Pitch&Bounce Control, контролираща вертикалните колебания на предницата при рязко спиране и потегляне, както и при
неравности по пътя, Stop & Start система и много други. Специална клетка предпазва купето от
деформации.
Интериорът на Hilux Invincible е щедър на комфорт, без да е разточителен. Материалите са висококачествени, сглобките – прецизни, а дори
разцветката е подбрана така, че всичко вдъхва увереност за неимоверна здравина и устойчивост. Водачът и пътниците разполагат с повече от необходимото за един съвременен високотехнологичен автомобил. Специалният кожен
салон, страничните стъпенки за улеснен достъп
в купето, облицованите в кожа врати с осветление, черните рамки на прозорците на вратите и,
разбира се, стикерите отстрани и на задния капак са елементи, които са характерни за версията Invincible.

Тестът
При тридневния тест в България се затвърдиха впечатленията ни, които Hilux Invincible остави след международния сравнителен тест в Хърватия за определяне на носителя на IPUA 2022.
Пикапът е добър навсякъде и наистина се държи като че е непобедим дори при предизвикателен офроуд.
На асфалт мощният 2,8-литров турбодизел
(с работен обем 2755 куб. см) наистина доставя
удоволствие. Пикапът реагира мигновено и ускорява без забавяне от всякаква скорост на движе-
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ние, а достигането на максималната скорост от
175 км/ч не е проблем. Напълно постижимо е и
времето за ускоряване от 0 до 100 км/ч от 10,7
сек. Максималният въртящ момент от 500 Нм е
на разположение в широк оборотен диапазон от
1600 до 2800 об./мин. Предавателната кутия работи прецизно и не се долавя забавяне при смяна на предавките. Впечатляващ е и разходът на
гориво, който на асфалт се движи около 9 л/100
км. Налице е избор между два режима на силовата линия – Еco и Power, като разликата между поведението при всеки от тях е отчетлива.
Режимите на задвижването се избират от въртящ с превключвател вляво на централната конзола. Имаме H2 – 4х2, H4 – бързо 4х4 и L4 – бавно 4х4. Истинския адреналин с Hilux Invincible изпитваме извън пътя. Вкарваме го в изоставена
мина недалеч от София. Офроудът е повече от
сериозен – пресечен терен, сипеи, оврази, остри камъни, наклони, по които човек трудно върви изправен… Нито за миг обаче не изпитваме
съмнение, че пикапът ще се справи с това, което е пред него. Водните препятствия не са проблем и се преодоляват на скорост. Наклоните и
нагоре и надолу са преминати като на шега благодарение на функцията 4L, при което освен задвижване 4х4 използваме най-бавната скорост на
движение. Прецизна е и работата на асистента
за спускане по-наклон, когато за водача остава
само да контролира кормилото.
Всъщност икономичността на силовия агрегат се доказва и извън пътя. Дори след сериозен
офроуд от над 60 км средният разход трудно надхвърля 12 л/100 км.
В заключение можем да кажем, че Toyota Hilux
е правилният избор за Международната награда
за пикап 2022. Не че опонентите нямаха аргументи, но тук и сега той е победител. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ
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Първият автосалон на
ГАЗ отвори врати в София
Компанията Йист кар
рентал енд трейдинг
ЕООД неотдавна
обяви партньорство
си с водещия руски
производител на
лекотоварни и товарни
автомобили Группа ГАЗ
и започна предлагането
в България на
лекотоварния модел
GAZelle NN. В края на
ноември бе открит и
първият официален
автосалон и сервизен
център на ГАЗ от
софийския дилър на
марката – Ауто Италия
ЕАД

Н

овият шоурум е в бизнес центъра, в който
е и автомобилният холдинг на Еврохолд в
близост до летище София. На официалната церемония по откриването му присъстваха НП
посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова, директорът по износа на ГАЗ Леонид
Дългов (вляво на снимката горе) и представители на българския партньор на руската компания.
„Целта ни е да докажем големия потенциал на
руските товарни автомобили ГАЗ. Стартирахме
продажбите през септември и вече сме реализирали над 100 автомобила, като до края на годината очакваме техният брой да достигне 200.
Дългосрочно целим постигане на 50% пазарен
дял в сегмента“, каза при откриването Милен
Христов (в средата на снимката), член на Съвета на директорите на Авто Юнион.
„Сред големите предимства на руските товарни автомобили ГАЗ са отличното съотношение цена-качество, както и бързите доставки.
Поръчките за GAZelle NN се изпълняват веднага,
без каквито и да било забавяния. Недостигът на
нови лекотоварни автомобили на световния пазар, породен от дефицита на чипове, не засяга

руската автомобилна промишленост по никакъв
начин“, сподели още той.
Предлаганият в България лекотоварен модел е GAZelle NN, който е и най-новият лекотоварен автомобил на марката. Версиите включват варианти с къса и дълга база на закрити ванове и шаси-кабини. Моделите са с 2+1 или с
6+1 места. Двигателят е дизелов, двулитров с
мощност 136 к.с. Разработен е от Volkswagen и е
сертифициран за ЕС, като покрива високите изисквания за вредни емисии на стандарта Евро6. Скоро се очаква и предлагането на доказалия
се с двигател на Cummins с работен обем от 2,8
литра. Според производителя, проектирани за
тежките условия по пътищата в Русия, товарните автомобили ГАЗ се отличават с изключителна надеждност и издръжливост. В допълнение
те имат модерен дизайн и са снабдени с редица
съвременни технологии и удобства. GAZelle NN
са и атрактивно ценово позиционирани в своя
сегмент.
Към момента поръчаните в България автомобили са 220, а 70 от тях са вече налични в България. K

ABSTRACT IN ENGLISH

The First GAZ Showroom
Opened in Sofia
The company East Car Rental and Trading recently announced partnership with the
leading Russian manufacturer of vans and trucks – GAZ
Group, and began offering the
GAZelle NN van in Bulgaria. The first official GAZ showroom and service center was
also opened at the end of November from the Sofia dealer
of the brand – Auto Italia.
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Ето го новия Ford Ranger

Новият Ford Ranger е тук. На специално онлайн събитие Ford представи изцяло обновеното
поколение на бестселъра при еднотонните пикапи на европейския пазар

Н

овият Ford Ranger идва с повече и по-интелигентна свързаност, подобрени възможности и много гъвкавост – за използване
при работа, семейни активности, спорт, забавления… Ford анонсира, че това е най-способният Ranger досега. Новият модел е разработен на
базата на дългогодишния опит на марката с пикапите и отчитайки мнението на клиентите, които ги използват по цял свят.
Поръчките за новото поколение Ranger ще
бъдат отворени в Европа в края на 2022 г., доставките ще започнат в началото на 2023 г. Сега
Ranger е лидер в сегмента на еднотонните пикапи в Европа и неотдавна постави нов рекорд
за продажби с доставените от началото на 2021
г. до края на септември 45 539 бройки, които му
отреждат пазарен дял от 39,9 на сто на Стария
континент.
Проектът за новия Ranger е бил ръководен
от Центъра за разработка на Ford в Австралия.
Международен екип от дизайнери и инженери е работил с екипи по целия свят, за да включи в модела най-новите технологии и да проектира и тества Ranger по най-строгите стандарти
на Ford. Целта е била да се получи най-здравият способен Ranger досега. Прототипите са преминали най-задълбочените тестове, правени някога от Ford.
Приносът на клиентите е от ключово значение за разработването на новия облик на Ranger.
Ford провежда повече от 5000 интервюта и десетки семинари с клиенти, за да разбере как те
използват своите пикапи и какво искат и очакват
от новия Ranger.
Визуално новият Ranger е смел и уверен. Ди-
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зайнът се отличава с дефинирана нова решетка и характерни фарове с С-образен светлинен
подпис на дневните светлини. Страничната линия включва по-смели арки на колелата. За първи път Ford Ranger предлага матрични LED фарове. Задните светлини са проектирани в хармония
с характерната предница.
При интериора има повдигната кабина, в която са вложени първокласни меки на допир материали. Изпъква централният сензорен екран на
характерната за Ford SYNC™ 4 система за свързаност и забавление.
Подобрено е шасито, като колесната база е
увеличена с 50 мм. Следата също е по-широка
също с 50 мм от преди. Така предният мост е изместен с 50 мм напред за по-добър ъгъл на предна атака и повишаване на проходимостта извън
пътя. Задните амортисьори са изнесени извън
рамата за подобряване на комфорта. Структурата на рамата отпред осигурява повече пространство в двигателния отсек за новия двигател V6.
Това също така отваря предната част на пикапа,
за да позволи повече въздушен поток към радиатора, което помага да се поддържат ниски работни температури на двигателя при тежки натоварвания.
Клиентите, според Ford, са искали повече
мощност и въртящ момент за тежки товари и екстремен офроуд. Дава им ги доказаният 3-литров
V6 турбодизел на Ford, разработен за Ranger.
Това е една от трите опции за двигател, налични
при пускането на модела на пазара.
Новото поколение на Ranger ще се предлага и
с избор от доказани двулитрови редови четирицилиндрови дизели с единично турбо и битурбо.

ЕТО ГО НОВИЯ FORD RANGER

Интериорът е изцяло променен

Задните светлини
са проектиран в
хармония с предните

Визуално новият
Ranger е смел и
уверен

Подобрено е шасито,
като колесната база
е увеличена с 50 мм

Дизайнът се отличава с дефинирана
нова решетка и характерни фарове

Single-Turbo вариантът идва с две нива на мощност и въртящ момент и осигурява икономия на
гориво, което е важно за собствениците на малък
бизнес. Двигателят Bi-Turbo е усъвършенстван и
е вариант за клиенти, които искат повече мощност, но държат и на икономията на гориво. Извън европейските пазари ще се предлага и бензинов двигател.
Клиентите вече имат избор между две системи за задвижване 4х4 – електронна система за
превключване в движение или усъвършенствана
нова система за перманентно интелигентно задвижване на четирите колела. Разбира се, моделът ще се предлага и във версия 4х2.
Сърцето на свързаността при новия Ranger е
големият 10,1-инчов или 12-инчов сензорен екран на централната конзола. Той допълва изця-

Страничната линия включва
по-смели арки на колелата

ло цифровия приборен панел и осигурява достъп
до най-новата информационна система на Ford –
SYNC™ 4 с гласово управление.
От разговори с клиентите е вдъхновено създаването на интегрирана странична стъпенка зад
задните колела за по-лесен достъп до легена. А
товарното пространство е пораснало заради пошироката следа. Легенът има здрава пластмасова облицовка и допълнителни точки за укрепване
на товара. Новият Ranger предлага и нова система за управление на товара, проектирана с разделители за съхранение на различни по размер
предмети в легена. Могат да бъдат създавани и
по-малки отделения за съхранение на предмети.
Следващото поколение Ranger ще се произвежда в заводите на Ford в Тайланд и в Южна Африка. K
декември 2021
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Mercedes-Benz SUSTAINEER
е ванът на бъдещето
Технология с изцяло
електрическо
задвижване и
новаторски решения
за повишаване на
качеството на живот
и сигурността на
пътя в градовете.
Това е прототипът
SUSTAINEER,
представен от
Mercedes-Benz Vans,
като визия на вана за
градски доставки в
бъдещето

В

анове, които са климатично неутрални,
произвеждат собствена зелена електрическа енергия и могат активно да подобрят
качеството на въздуха в градовете. Това е визията на Mercedes-Benz Vans за устойчиви градски
доставки на бъдещето, представена с прототипа
SUSTAINEER (SUSTAINABILITY PIONEER или Пионер в устойчивостта). Това е напълно електрически ван, базиран на Mercedes-Benz eSprinter,
който съчетава разнообразие от иновативни решения с цел повишаване качеството на живот в
градовете, опазване на ресурсите и околната
среда, подобряване здравето и безопасността
на водача и другите участници в движението.
Новостите в SUSTAINEER включват филтри за
фини частици в предната част и в долната част
на купето, соларен панел на покрива, компоненти, изработени от рециклирани материали, както и отоплителна система с висока ефективност,
фокусирана върху тялото на водача. Иновациите и техническите решения, с които е оборудван SUSTAINEER, са проектирани така, че да могат да бъдат приложени в серийно производство
и използването им в автомобилите на MercedesBenz Vans да е постижимо.
SUSTAINEER демонстрира редица нововъведения с цел намаляване на фините прахови частици от износването на гумите, спирачната система и пътната настилка. Филтрите за прахови
частици са разработени в сътрудничество с лидера в тази област MANN + HUMMEL. Единият
филтър е в долната част на купето, в близост до
задната ос, точно където е най-голямата концентрация на фини прахови частици около автомобила. Вторият филтър е интегриран в предната
част и работи в комбинация със съществуващия
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филтър на купето. Той не само пречиства въздуха около превозното средство по време на шофиране, но също така улавя прахови частици, когато превозното средство се движи с ниска скорост или се зарежда и е неподвижно. Двата филтъра намаляват емисиите на фини прахови частици в непосредствена близост до автомобила с
над 50 на сто.
SUSTAINEER е оборудван и с плоски слънчеви панели с повърхност от 4,8 кв. м, с максимална мощност от 850 Вт. Фотоволтаичната система
е постоянно активна и продължава да произвежда енергия дори когато превозното средство не
се ползва. Тази иновация позволява пробегът на
автомобила да бъде увеличен с няколко хиляди
километра на година, като това зависи от интензитета на слънчевата светлина, броя на слънчевите дни в годината и други климатични фактори.
Електрическият ван доставя топлината точно там, където е необходима – до тялото на водача. Не само воланът, но и предпазният колан
в SUSTAINEER се отопляват. В него са вплетени
фини нагревателни нишки с електрическа мощ
от 70 Вт, като се затопля по-бързо от седалките.
В SUSTAINEER се използват рециклирани материали, които демонстрират потенциала на
кръговата икономика. Добър пример за това са
облицовката на долната част на купето, изработена от рециклиран полипропилен и използвани
гуми, както и UBQ пълнеж от рециклирани битови отпадъци.
В допълнение SUSTAINEER е снабден с дигитална огледална система, вътрешен филтър
и интериорно осветление Daylight+ за по-добро
здраве и безопасност на водача, както и с камера, която следи за състоянието на пътя и може да

MERCEDES-BENZ SUSTAINEER Е ВАНЪТ НА БЪДЕЩЕТО
обменя тази информация с други автомобили, за да се
избегнат инциденти при лоша инфраструктура.
Mercedes-Benz вярва в екологичните и икономическите предимства на акумулаторно-електрическите ванове и се подготвя да премине изцяло към производство
на електрически ванове преди края на десетилетието.
Като част от бизнес стратегията Ambition 2039 MercedesBenz Vans има за цел да направи въглеродно неутрален
целия жизнен цикъл на гамата от пътнически и товарни
ванове. От 2022 г. във всички фирмени фабрики производството на ванове ще бъде въглеродно неутрално и ще
се използва само електричество от възобновяеми енергийни източници.
Mercedes-Benz Vans заяви стремежа си за лидерски
позиции в електромобилността и постепенно електрифицира всички свои модели. Клиентите вече могат да
избират между 4 електрически модела: eVito, eSprinter,
eVito Tourer и EQV. През следващата година портфолиото от електрически превозни средства ще бъде разширено с eCitan и EQT. Това ще направи Mercedes-Benz
производител, който предлага ванове от всички сегменти без вредни емисии – и това е само следващата стъпка по пътя към напълно електрическо бъдеще. От средата на десетилетието всички нови разработки на лекотоварни автомобили ще бъдат само електрически. За
тази цел Mercedes-Benz Vans разработва напълно нова
платформа само за електрически ван, наречена VAN.EA.
През втората половина на 2022 г. Mercedes-Benz ще
въведе и концепция за устойчив ремонт на батерии,
като целта е да се удължи жизненият цикъл на високоволтовите батерии, инсталирани в превозните средства. До 2030 г. използването на първични суровини в
задвижващите системи и батериите трябва да се намали с 40 процента в сравнение със сегашните нива. K

SUSTAINEER е напълно
електрически ван, базиран
на Mercedes-Benz eSprinter

Моделът съчетава разнообразие
от иновативни решения
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Новият Multivan е
технологичен скок в бъдещето

Volkswagen Nutzfahrzeuge представи концептуално новия Multivan. Технологичният скок при модела
е революционен – за първи път задвижването и електронните системи на Multivan използват за база
компонентите на модулната конструктивна платформа за модели с напречно разположен двигател
MQB (Modulare Querbaukasten) на Volkswagen

Б

лагодарение на предимствата на MQB
Volkswagen Лекотоварни автомобили
представя изцяло нов спектър от технологични иновации при новото поколение на легендарния Bulli.
Multivan е по-гъвкав и практичен, по-свързан
и по-устойчив от гледна точка на екологичната
мобилност. За първи път в гамата от задвижващи агрегати присъства и plug-in хибридна система – Multivan eHybrid е в състояние да изпълнява
ролята на Zero Emission Vehicle, автомобил с нулеви емисии в градски условия, и едновременно
с това да предложи максимален комфорт, бързина и надеждност при дълги пътешествия до отдалечени дестинации.
Последните поколения на най-модерните
системи за асистенция, управление на функциите и инфотейнмънт също спомагат за подобряване на комфорта и безопасността и за първи път
позволяват частично автоматизирано движение.
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Най-добрият Multivan в историята пренася
един легендарен мобилен стил на живот в съвременната епоха. Ванът съчетава оптимално оползотворяване на пространството и интелигентни
решения в детайлите с емблематичния дизайн и
ДНК на легендарния Bulli. Предварителните продажби на новия Multivan вече започнаха, а официалната пазарна премиера беше в средата на
месец ноември.

Multi Utility Vehicle – един ван,
безброй възможности
Multivan предлага до седем на брой индивидуални седалки и може да бъде поръчан в трите
версии на оборудване Multivan, Life и Style както
и в „екшън” варианта Energetic. Той е с изцяло новоразработена концепция на седалките и багажното отделение и може да бъде поръчан и в удъл-

НОВИЯТ MULTIVAN Е ТЕХНОЛОГИЧЕН СКОК В БЪДЕЩЕТО
Новият Multivan ще
дебютира на пазара
и във варианти с
предно предаване и
два четирицилиндрови
бензинови турбодвигатели

жена версия. Товарният обем в размер на 4053
литра е в състояние да се справи с всяко преместване и да побере всяко спортно оборудване, освен това може да тегли прикачен товар до
2000 килограма. Многофункционалността и високото качество на луксозния интериор ще осигурят на новия Bulli възможност да бъде бизнес
ван и средство за шатъл превози.
Multivan отбелязва своята пазарна премиера
и във версия с plug-in хибридно задвижване за
съчетание от градско движение с нулеви емисии
и безпроблемно пътуване на дълги разстояния.
Той ще излезе във вариант eHybrid с електромотор и високоефективен бензинов турбодвигател
със системна мощност от 160 кВт/218 к.с.
Литиево-йонната акумулаторна батерия на
Multivan eHybrid е с нетен капацитет от 10,4 кВтч
и гарантира пробег на електричество от 46 до
50 километра. Това означава, че моделът може
да покрива с лекота обичайните ежедневни пътувания без локални емисии. Общият автономен пробег на Multivan eHybrid в зависимост от
нивото на оборудване достига 700 километра, а
рlug-in хибридната система е проектирана така,
че Multivan eHybrid винаги стартира и потегля на
електричество. Икономичният бензинов двигател 1.4 TSI на Multivan eHybrid се включва само
при скорост на движение над 140 км/ч, а стандартното съчетание с 6-степенна автоматична
трансмисия с два съединителя спомага за среден разход на гориво и електроенергия между
1,6 и 1,5 л/100 км и между 14,6 и 14,5 кВтч/100
км. Енергийната ефективност и при двете версии
на каросерията на Multivan eHybrid е A+++.

Нови бензинови
турбодвигатели
Наред с версията с plug-in хибридно задвижване, новият Multivan ще дебютира на пазара и
във варианти с предно предаване и два четирицилиндрови бензинови турбодвигатели с максимална мощност 100 кВт/136 и 150 кВт/204 к.с.

Комбинираният разход на Multivan 1.5 TSI със 136
к.с. има комбиниран разход от 6,7 до 6,6 л/100 км,
а при версията 2.0 TSI с мощност 204 к.с. разходът е от 7,7 до 7,6 л/100 км. При удължените с 200
мм варианти, комбинираният разход възлиза на
6,7 (1,5 TSI) и 7,7 л/100 км (2,0 TSI). Multivan е с
емисионен стандарт Euro 6d ISC-FCM, енергийната ефективност на Multivan 1.5 TSI е А, а версията 2.0 TSI е с клас енергийна ефективност C-B.

По-екологичен
Volkswagen Лекотоварни автомобили са усъвършенствали екологичните характеристики на
новия Multivan с пакет от мерки. Коефициентът
на въздушно съпротивление е намален от 0,35 на
0,3, което е най-добрият показател при семейните ванове. Това спомага за намаляване на емисиите на CO2 средно със 7,8 г/км, но значение
има и по-ниското тегло – инженерите са успели да спестят 45 килограма от ходовата част посредством замяна на стоманените с алуминиеви
компоненти. Новите 17-, 18– и 19-цолови джанти
от кован алуминий намаляват теглото с до 10 килограма, а задните седалки също са олекотени.
Новата конструкция на опорите на предните
пружини и амортисьори намалява теглото със 7
килограма, а теглото на предните калници от алуминиеви сплави е снижено с 1 килограм. Като
цяло най-леката версия на Multivan тежи 1941 килограма, докато най-ниското тегло на предходния Multivan 6.1 е 2145 килограма. Това е разлика в размер на 204 килограма или 9,5%.
Стандартното оборудване на всички версии
на задвижване на новия модел включва автоматична трансмисия с два съединителя. Multivan
eHybrid използва 6-степенна DSG, разработена
специално за plug-in хибридното задвижване и
напълно конструктивно интегрирана с електродвигателя. При версиите TSI и турбодизел (TDI)
със 110 кВт/150 к.с., се използва 7-степенна
DSG. Смяната на предавките става по електронен с DSG превключвател, разположен на арматурното табло.
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Сред допълнително
предлаганите
системи е Travel
Assist, позволяващ
частично
автоматизирано
шофиране в целия
диапазон от 0 до
210 км/ч.

Първият Bulli с Travel Assist
Гамата от асистиращи системи е разширена – новият модел разполага с повече от 20 системи. Част
от стандартното оборудване е системата за наблюдение на зоната пред автомобила Front Assist, с
функция за разпознаване на пешеходци и велосипедисти, избягване на препятствие на пътя с новия
асистент за завиване, функция за разпознаване на
пътни знаци, система за предупреждение при неволно напускане на лентата за движение Lane Assist
и системата за круиз контрол. Сред допълнително
предлаганите системи е Travel Assist, позволяващ
частично автоматизирано шофиране в целия диапазон от 0 до 210 км/ч.
Функциите на круиз контрола с превантивно
действие ACC и Lane Assist се обединяват, осигурявайки едновременен контрол на скоростта и дистанцията, и на управлението в лентата. Това е особено
ефективно в съчетание с новата система Car2X за
локални опасности – чрез нея Multivan обменя предупредителни съобщения с другите превозни средства и пътната инфраструктура. Multivan започва да
намалява скоростта и спира безопасно преди последния автомобил в задръстването, преди тази
опасност да се появи в зрителното поле на водача.

Харизматична външност
Дизайнът е изцяло нов, но си остава „категоричен
Multivan”. „Формите на новия Multivan категорично и
очевидно отразяват генетичната линия в дизайна
на най-прочутия ван на планетата“, посочва Алберт
Кирцингер, главен дизайнер на Volkswagen Лекотоварни автомобили. Според Кирцингер стилистите на
марката са се „постарали едновременно да подчертаят, развият и прецизират неповторимия характер
на този емблематичен модел, оставайки верни на
типичната за Bulli линия. Един от най-ярките примери в тази насока е умишленото цитиране на познатата от Т3 хоризонтална характерна линия по цялата
каросерия.“ Новият модел възприема и част от стилистичните елементи на T4, и от второто поколение
на Multivan. Особено отчетливо се откроява изтеглената напред форма на капака под челното стъкло.
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Личи промяна и по отношение на пропорциите.
Основната версия на каросерията е по-дълга широка в сравнение с предходния модел, като в същото
време е намалена леко височината, без това да променя съществено вътрешното пространство. Конкретните размери на Multivan без външни огледала
с електрически механизъм са – широчина 1941 мм,
дължина 4973 мм и височина до 1907 мм. Дължината на междуосието е 3 124 мм. Multivan се предлага и в удължена версия, която има обща дължина от
5173 мм и е със 131 мм по-компактна от предходния модел.

Интуитивно управление
Каросерията на Multivan се отличава не само с
нов дизайн, но и с изцяло нова техническа концепция и решения в детайлите. Така например за първи път в Bulli допълнително предлаганото електрическо задвижване на задния капак може да се задейства с леко движение на крака. Отвътре отварянето и затварянето може да стане както със съответните бутони на дръжките, така и дистанционно с разположените вдясно от инфотейнмънт системата на арматурното табло бутони. Задният капак при версията eHybrid Energetic е с възможност
за отваряне и затваряне с електромеханизъм, докато при версиите Life и Style има асистенция при
затваряне.

Предни и задни LED светлини
Друга новост е интерактивната матрична система IQ.LIGHT на фаровете с дневни LED светлини, която се предлага допълнително и осигурява много поефективно осветяване на пътното платно. Гамата от
функции на матричната система включва Dynamic
Light Assist – постоянно включени дълги светлини без
опасност от заслепяване на водачите на насрещно
движещите се превозни средства, „динамични светлини за завой“ с прецизно осветяване на кривата на
завоя и светлини за лоши метеорологични условия,
които спомагат за намаляване на заслепяващите за
водача и останалите участници в движението отблясъци от пътя при движение по мокра настилка.

НОВИЯТ MULTIVAN Е ТЕХНОЛОГИЧЕН СКОК В БЪДЕЩЕТО
Digital Cockpit
Целият интериор е изцяло нов – това важи и
за арматурното табло с неговите широкоформатни екрани, ергономично оформление и пълна комуникационна свързаност. Част от стандартното оборудване са изцяло цифровият блок
с контролни прибори Digital Cockpit и инфотейнмънт системата Ready 2 Discover. Част от оборудването са и онлайн услугите от We Connect и
We Connect Plus. Изцяло ново удобство е и headup дисплея на челното стъкло, който прожектира най-важната информация в непосредственото зрително поле на водача.
Повечето от приборите за управление на
функциите са изпълнени под формата на сензорни панели и бутони с цифров контрол. Новото поколение използва за първи път компактен
и пестящ пространство Shift-by-wire прибор за
електронно управление на стандартната за модела DSG трансмисия с два съединителя. Ръчната спирачка се задейства чрез електрически механизъм, като освободеното от тези две решения пространство създава още по-удобен достъп между седалките на водача и неговия спътник отпред. Много от функциите в новото поколение на Multivan могат да се управляват чрез
гласови команди с Alexa на Amazon.

По-леки задни седалки
В новия Multivan вътрешното пространство е
по-практично и функционално. На задните редове вече има индивидуални седалки – общата седалка на третия ред вече е в историята. Теглото
на оборудваните с практични сгъваеми масички нови индивидуални седалки на втория и третия ред е намалено с до 25%, като в зависимост
от оборудването и разположението си те тежат
между 23 и 29 килограма. Благодарение на новата релсова система тяхното отстраняване, инсталиране и гъвкаво подреждане в интериора са
още по-лесни отпреди.
Възможно е седалките от едната страна на
задната част да се отстранят и да освободят
място за транспортиране на електрически велосипеди например. Начинът, по който ще бъдат разположени и използвани до петте индивидуални седалки отзад, става изцяло по преценка на собственика. Тъй като системата от релси
използва вградено електрическо захранване, се
предлага възможност за оборудване на външните задни седалки и с функция за отопление. Новост е и функцията за регистриране заетостта на
седалките, която дава възможност на водача да
следи за правилното използване на предпазните колани от всички пътници на борда. Сигналът
за това се предава безжично, а всяка от седалките е снабдена с малка батерия за захранване
на системата.
Базовата версия на Multivan предлага 469 литра полезен обем зад облегалките на третия ред
седалки до височина на тавана. При използване
на цялото пространство до облегалките на втория ред седалки багажният обем се увеличава до
1844 литра (1850 литра при версиите с панорамен стъклен покрив), а ако се използва пълният
товарен обем до покрива и до първия ред седалки, пространството се увеличава до внушителните 3672 литра. Същите показатели при удължената версия са съответно 763, 2171 и 4005 литра (4053 литра при версиите с панорамен стъклен покрив).

За първи път при новото поколение Multivan
се предлага и възможността за поръчка на панорамен стъклен покрив от две части. Версиите на
Multivan с панорамен стъклен покрив са с по-голяма максимална вътрешна височина в централната част.

В новия Multivan вътрешното
пространство е попрактично и функционално

Фамилията на Bulli се утроява
С представянето на новия Multivan Volkswagen
ознаменува началото на нова епоха в своето развитие. Продуктовият спектър на Bulli ще се разгърне в три основни направления – новият Multivan,
Transporter 6.1 и очакваната през 2022 г. серийна електрическа версия на ID.BUZZ. Тези три опорни стълба в гамата имат важна носеща функция – T6.1 под формата на Transporter, Caravelle
със специализираната роля за бизнес употреба,
а California ще запази статут на икона сред кемперите. Лайфстайл ванът ID.BUZZ и специално разработеният за градска среда товарен вариант ID.
BUZZ Cargo ще завоюват нови пазарни сегменти в качеството си на модели с изцяло електрическо задвижване. Новият Multivan ще поеме ролята на универсален модел. Във версията Multivan
eHybrid той ще може да се използва като Zero
Emission Vehicle, но ще разполага с всички възможности по отношение на комфорта, динамиката и пробега, които са необходими за първокласни пътешествия на дълги разстояния. K

В новия Multivan вътрешното
пространство е попрактично и функционално.
Новият модел възприема
и част от стилистичните
елементи на T4, и от второто
поколение на Multivan
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Вановете на 2022 година
идват от Мобеж

От 2011 г. заводът на Renault в Мобеж в Северна Франция произвежда модела Kangoo за клиенти
от цял свят. С цел да усъвършенства производството на новото поколение на компактния ван
Renault Kangoo, както и на свързаните с него нови модели на своите партньори – Citan – на
Mercedes-Benz, и Townstar – на Nissan, Renault инвестира 450 милиона евро във фабриката

С

лед покана към членовете на Международното жури Ван на годината редактор
от списание КАМИОНИ имаше възможност да надникне в обновения завод на Renault
в Мобеж, където на пълни обороти вече върви
производството на новите поколения на Renault
Kangoo, Mercedes-Benz Citan (спечелили неотдавна престижната награда Ван на годината 2022) и на Nissan Townstar. От завода излизат
както товарните, така и пътническите версии на
трите модела.
При последното обновяване на съоръжението производителят е инвестирал и в нов цех за
асемблиране на батерии, защото тук, в Мобеж,
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ще се произвеждат и електрическите компактни ванове Renault Kangoo Van E-TECH Electric и
Mercedes-Benz еCitan.
Първото, което прави впечатление в завода,
е максималната автоматизация на процесите.
Всичко, което може да бъде роботизирано, е роботизирано. В резултат на това на едни същи поточни линии един след друг вървят Kangoo, Citan,
Townstar. Без някаква закономерност в последователността, която зависи само от поръчките за
производство. Но това в ни най-малка степен не
създава объркване или затруднения, а всичко
цъка като добре смазан огромен часовников механизъм.

ВАНОВЕТЕ НА 2022 ГОДИНА ИДВАТ ОТ МОБЕЖ
В завода в Мобеж е и центърът на Renault-TECH,
който е изключително важен за френския производител. Защото в него се разработват, изграждат и
завършват безбройните варианти на трансформации, които Renault предлага при лекотоварната си
гама – мобилни работилници, автомобили за трудноподвижни пътници, противопожарни автомобили,
автомобили за пътна поддръжка… Тук е разработена
и една от основните иновации при новия Kango Van –
вътрешният багажник Easy Inside Rack.
Заводът в Мобеж има над половин век история. Създаден е през 1969 г. от Société des Usines
Chausson. Две години по-късно тук започва производството за Renault – на модела Renault 15. През
1977 г. Renault поема контрола върху завода. 20 години по-късно в Мобеж стартира производството
на първото поколение на Kangoo и Kangoo Express, а
след още 10 години – и на втората генерация на двата модела. През 2011 г. е усвоено производството на
електрическия Kangoo Z.E. От 2012 г. в Мобеж се произвежда и Mercedes-Benz Citan, а от 2019 г. – Nissan
NV 250. През настоящата година започва производството на третото поколение на Kangoo и Kangoo Van
и на новите Mercedes-Benz Citan и Nissan Townstar.
Новият Mercedes-Benz T Class също ще тръгне оттук.
Пред 2020 г. заводът в Мобеж е имал 2700 служители и работници и е произвел 100 700 превозни
средства. От 1971 г. в съоръжението са излезли над
6 млн. автомобила, като само 3,9 млн. от тях са от
различните поколения на Kangoo. В Мобеж са произвеждани над 20 различни модела през годините.
След инвестицията от инвестира 450 милиона
евро и обновяването на завода в цеха за щамповане и щанцоване в Мобеж работи високоскоростна
XXL преса, която е най-голямата преса в заводите
на алианса Renault-Nissan-Mitsubishi. Произведена
е от Rotem Hyundai в Южна Корея. Цехът е резултат
на мащабен строителен проект с продължителност
една година, започнал през май 2018 г. Първите детайли в цеха са изработени през септември 2019 г.
Пресата дава възможност за щамповане на едрогабаритни части – до 4 м, с висока скорост. Площта на
цеха е 10 000 кв. м, равняваща се на 38 тенис корта.
В него има 4 пресови линии, на които на 2 смени работят 135 души.
400 души на 2 смени работят в цеха за каросерии.
При новия Kango има 5200 точкови заварки, докато при предното поколение Kangoo Express са били
4500. Тук се произвеждат над 100 различни типа каросерии, като по тях действат повече от 800 робота.
850 служители на 2 смени има в монтажния цех,
от който излизат по 53 автомобила на час, или почти всяка минута по един. По-малко от 5 часа са необходими за преминаване на превозно средство
през поточната линия. Близо 2000 са частите, които се сглобяват тук. Линията за асемблиране на двигатели е синхронизирана с конвейера за автомобили, потока от превозни средства в паралел. Двигателите с вътрешно горене идват от Испания, а електрическите двигатели са произведени във Франция.
В края е проверката на качеството, на която се
подлагат 100% от произведените автомобили. Те
преминават през редица стендове, включително
през душове за контрол на водонепроницаемостта,
преди да поемат към тестовата писта за динамичен
контрол.
Цехът за батерии е изграден през 2020 г., а първата батерия е сглобена април 2021 г. капацитетът
е 20 батерии на час. Автономни превозни средства
придвижват батериите към всеки етап от сглобяването, в което участват 60 служители на 2 смени. K

400 души на 2 смени работят в цеха за каросерии

Произвеждат се над 100 различни типа каросерии,
като по тях действат повече от 800 робота
Автономни превозни средства придвижват батериите
към всеки етап от сглобяването им
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Тест: Новият Renault Kangoo –
интелигентен, практичен и икономичен

Новият Renault Kangoo е обект на специално внимание през последните месеци. Особено
след като в средата на ноември товарната му версия Renault Kangoo Van спечели престижната
международна награда Ван на годината 2022. Сега обаче ви предлагаме тест на пътническата
версия, която се оказва не по-малко интересна

ABSTRACT IN ENGLISH

Test:
New Renault Kangoo –
Intelligent, Practical and
Economical
The new Renault Kangoo has
been the subject of special attention in recent months, especially after its cargo version
Renault Kangoo Van won the
prestigious International Van
of the Year 2022 Award in midNovember. However, now we
offer you a test of the passenger version, which turns out to
be no less interesting.

С

писание КАМИОНИ имаше възможност да
тества новия Renault Kango, предоставен
ни от Рено Нисан България. При това разполагахме с най-високото ниво на оборудване
за модела, а тестът бе не какъв да е, а цели 2129
км. Пътуването бе извършено на 4 етапа за 4 дни,
като маршрутът бе от София през Калотина, Ниш
и Белград до Градище в Хърватия, от там до Стариград Пъкленица край Задар на Адриатическото крайбрежие, след това обратно – до Славонски брод в Хърватия, и от там – обратно до София. Четирите етапа бях с дължина съответно
537 км, 534 км, 471 км и 587 км, пътищата, релефът и атмосферните условия, както ще видите –
повече от разнообразни.

Тестовият автомобил
За теста разполагахме с Renault Kangoo в
най-високото ниво на изпълнение Intens, което
се предлага на българския пазар от август 2021 г.
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Както се досещате, оборудването на пътническия ван с пет врати е доста богато и иновативно
и можем да кажем, че съперничи на такова от автомобил от високия клас.
Задвижването е поверено на доказания и както за пореден път ще се уверим, суперикономичен турбодизелов 4-цилиндров двигател 1.5
Blue dCi Euro 6D с работен обем 1461 куб. см,
максимална мощност 95 к.с. и максимален въртящ момент от 260 Нм. Всъщност това единственият дизелов агрегат, който се влага в модела в
ниво Intens. Той е съчетан с 6-степенна механична предавателна кутия. Задвижването е предно,
спирачките са дискови отпред и отзад.
Новият Kangoo впечатлява още на външен вид
със здрав и атлетичен дизайн, включващ оребрен
преден капак, отсечена предница и силно изразени рамене. Моделът е видимо усъвършенстван в сравнение с предшественика си – с елегантни облицовки и хромирани вложки. Kangoo
разполага с LED предни и задни светлини.

ТЕСТ: НОВИЯТ RENAULT KANGOO...

За по-лесна достъпност до интериора предните врати при Kangoo се отварят на 90 градуса. Достъпът до втория ред седалки е улеснен с
плъзгащи се врати със страничен отвор с ширина
615 мм. Интериорът е цялостно трансформиран
и подобрен с ново арматурно табло, елементи
от тъмно матирано дърво и хромирани вложки.
Моделът разполага с пет удобни седалки, 49 литра лесно достъпно място за съхранение на вещи
и щедър багажник от 775 л. Седалката на водача е по-ергономична отпреди с множество степени на регулиране и лумбална опора. Kangoo
запазва цялото познато отпреди удобство с 2/3
към 1/3 сгъваема облегалка на задната седалка и
сгъваеми задни пътнически седалки, осигуряващи равен под с дължина 2,70 м и товарен обем до
3500 л. Звукоизолацията в модела е подобрена с
10% за още по-голям комфорт на борда.
Новият Kangoo идва и с изцяло новата мултимедийна система Renault EASY LINK с възможност за репликация на смартфон и свързана навигация на 8-инчов сензорен екран, безжично
зарядно за телефон... Налице са 14 асистиращи системи за по-спокойно шофиране, повишена безопасност и улеснено паркиране. Те включват активен спирачен асистент, круиз контрол и
ограничител на скоростта с контрол на спускане
по наклон, пакет автономно шофиране, система
за предупреждение при наличие на обект в сляпата зона и редица други.
Активен спирачен асистент например засича

➊

➋

➌

➍

пешеходци, велосипедисти и напречен трафик.
Системата оценява дистанцията до обектите във
вашата лента, както и намиращите се в насрещната лента, засича препятствия с помощта на радар и камера. При риск от сблъсък предупреждава водача, позволявайки му да реагира с натискане на спирачка или корекция на волана. Системата работи при скорости от 7до 170 км/ч.
В новия Kangoo правят впечатление и редица
практични и дори хитроумни решения и функции,
които правят живота по-лесен. Като например
изтеглящата се жабка EASY LIFE, която се плъзга
сама като чекмедже към вас и отваря капацитета си от 7,1 л. Или преместваемата вляво и вдясно от приборния панел стойка за смартфон. И
разбира се, вградените в надлъжните релси на
покрива напречни релси, които се откопчават с
едно щракване, завъртат се и се закопчават, при
което се оформя пълноценен багажник, който
издържа до 80 кг. Без нужда от закупуване и монтиране на каквото и да било допълнително оборудване. На все пак какво показа новият Renault
Kangoo на пътя.

1 – За теста разполагахме
с Renault Kangoo в
най-високото ниво на
изпълнение Intens
2 – Новият Kangoo
впечатлява още на
външен вид със здрав и
атлетичен дизайн
3 – Оборудването на
пътническия ван с пет
врати е доста богато и
иновативно
4 – Приборният панел
съдържа цялата
необходима
информация

До Адриатика и назад
Потегляме с новия Renault Kangoo от София
по обяд в неделен ден. Трафикът на запад е уверен, времето – слънчево и приятно за шофиране.
Километрите до Калотина са „глътнати“ бързо.
На новата магистрала в Сърбия вече можем да
декември 2021
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➌ ➍

➊
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1–Н
 овият Kangoo
запазва цялото
познато отпреди
удобство с 2/3
към 1/3 сгъваема
облегалка на задната
седалка

➎

2–И
 зтеглящата се
жабка EASY LIFE
3–Т
 ри удобни и
самостоятелни
седалки има на
втория ред
4–П
 лъзгащите се
странични врати са с
отвор с ширина 615
мм
5–В
 градените в
надлъжните релси
на покрива напречни
релси се откопчават
с едно щракване

се поглезим с всички иновации, които предлага
новият Kangoo. Включваме круизконтрола и задаваме максимално разрешената скорост. Работата на активния асистент за поддържане на лентата за движение впечатлява. Системата прецизно връща автомобила при опит за пресичане на
осевата линия без мигач.
Първото, което трябва да се отбележи, е комфортът за водача. Пространството е щедро, положението на шофьора е високо, видимостта навън е отлична във всички посоки. И, както се очакваше, автомобилът е тих, работата на двигателя дори при високи обороти се долавя като жужене. Силовият агрегат впечатлява с пъргавината си и неусетното достигане на максималната
скорост. В същото време не му липсва запас на
мощност при нужда от рязко натискане на газта
за изпреварване. При това автомобилът съвсем
не е лек със собственото си тегло от над 1500 кг.
Окачването също работи типично по френски –
без да се отразява на зъбите и бъбреците на водача при каквито и да било неравности по платното. Километрите се нижат, а средният разход
се топи. Пристигаме в Градище, Хърватия, привечер и бордовият компютър отчита среден разход на гориво от 5,1 л/100 км.
На другата сутрин поемам отново на път. По
равната хърватска магистрала добрите впечатления от автомобила се затвърждават. Макар че
се движим на максимална скорост и нерядко –
над нея, разходът на гориво не се променя особено. След преминаването на дългите тунели в
Западна Хърватия обаче започваме главоломно
спускане и обяснимо в ранния следобед, когато
пристигаме в Стариград Пъкленица, бордовият
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компютър отчита разход от 4,9 л дизел на 100 км
пробег.
По обратния път потегляме рано сутринта по
тъмно. Есента вече обаче напомня, че е тук. Студеният дъжд плющи, примесен с толкова силен
насрещен вятър, че по адриатическата магистрала на места максималната скорост е ограничена до 40 км/ч! Въпреки затруднената видимост
системата за поддържане на лентата за движение работи безотказно, но комбинацията ѝ със
силните пориви на вятъра не е особено приятна и се налага да я деактивираме. Първите около 150 км условията не се променят. А до тунелите, след които прехвърляме планината Велебит,
имаме непрекъснато изкачване. Обяснимо разходът на гориво расте, но остава повече от приемлив – средният, отчетен по бордови компютър,
достига до 6 л/100 км. След това отново ни предстои дълъг равен участък до Славонски брод.
Продължава да вали, но системите за сигурност
правят така, че автомобилът е стабилен и стои
като залепнал за пътя дори при висока скорост
в завои. А и вятърът е останал преди тунелите. В
Славонски брод, където отчитаме 5,9 л/100 км.
След една нощ почивка ни предстоят последните 587 км до София. Взимаме ги за няколко часа,
без да има какво да развали добрите впечатления от представянето на новия Renault Kangoo на
пътя. И да промени заключението, че моделът на
французите се получил повече от добре и отново
има всички шансове да бъде сред бестселърите
в сегмента, в който конкуренцията никак не е за
пренебрегване. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ

ЕКОЛОГИЯ

Евро-7/VII е скъп и
неефикасен ход

(Продължава от бр. 9)
Ход на глобалните емисии
CO2 от 1990 до 2020 година

Предстои Европейският съюз да избере вариант и да приеме емисионните норми Евро-7/VII. Те
ще бъдат в сила от 2025 година и ще определят какви и колко емисии ще се допускат за различните
нови европейски автомобили с ДВГ, преди да бъдат свалени от сцената. Продължава насилствено
тласкане на автомобилната индустрия към електрификация на новите превозни средства, но
не се решава основният проблем – самото производство на електроенергия продължава да е
замърсител № 1 в света
Емисии и производство на
електроенергия
Емисиите, свързани с енергията, зависят от
нивото на нейното потребление и от първичния
енергиен микс. А при него въпреки европейските призиви и вопли продължават да господстват
изкопаемите горива: през 2018 година на световно ниво делът на нефта, въглищата и природния газ е 81%. Нефтът остава водещият източник
на енергия в света, макар делът му да е спаднал
с 13 пункта между 1971 и 2018 г., главно в полза
на природния газ (+7 пункта) и ядрената енергия
(+4 пункта).
Въглищата, със значително по-висок емисионен фактор от тези на природния газ и петрола,
са основен източник на емисии на CO2. Потреблението на въглища след рязко увеличаване от
началото на века до 2013 година включително се
е задържало на постоянно ниво, дори е намаляло
малко преди края на второто десетилетие. В Европейския съюз делът на въглищата в производството на електроенергия е намалял с почти 3 на
сто от 2019 г. до 2021 г. до под 14%. За сметка на
това в Азия добивът им напоследък се увеличава.
Относително стабилен от 1971 година насам,

през последните дванадесетина години делът
на възобновяемата енергия леко се е увеличил,
достигайки 14% от енергийния микс през 2018 г.
През 2020-а пандемията определи тенденциите в енергетиката и емисиите: намаля потреблението на изкопаеми горива през по-голямата
част от годината, докато възобновяемите енергийни източници и електрическите превозни
средства бяха засегнати много по-слабо. Търсенето на първична енергия спадна с близо 4%
през 2020 г. Глобалните емисии на CO2, свързани с енергията, са намалели с 5,8% и това е найголемият годишен процентен спад от Втората световна война, почти 5 пъти повече от спада през 2009 г. след световната финансова криза. В абсолютно изражение емисиите са намалели с почти 2000 милиона тона CO2. Това е приблизително равностойно на премахването на всички емисии на Европейския съюз от глобалните
емисии. Въпреки това емисиите CO2, свързани
с енергията, са останали на ниво 31,5 Гт и през
2020 година въглеродният диоксид е достигнал
най-високата си средногодишна концентрация
в атмосферата: 412,5 части на милион, с около
50% повече, отколкото в началото на индустриалната революция.
декември 2021
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ЕКОЛОГИЯ » ЕВРО-7/VII Е СКЪП И НЕЕФИКАСЕН ХОД
нараснали с над 40% до над 3 милиона, основно заради масираната политическа подкрепа в
Европейския съюз и мерките за стимулиране в
Китай (КНР). Повечето продадени електромобили не са намалили емисиите поради продължаващото пренасочване към по-големи превозни средства като SUV, а и заради високия въглероден еквивалент на произвежданата електроенергия.

Емисии CO2 от големите икономики от
1970 до 2018 година. За база (100) са
приети стойностите през 1990-а

МАЕ: още 50 години до
въглеродно неутрална
енергетика и транспорт

САЩ

ЕС-27

Франция

Китай

Индия

Светът

Най-силно засегнато през 2020 година е търсенето на изкопаеми/фосилни горива, особено на петрол (–8,6%) и въглища (–4%). Годишният спад на емисиите от петрола е най-големият досега, повече от 1100 млн. тона CO2 (през
2019 г. от него са емитирани около 11 400 млн. т)
и на това се дължи над половината от намаляването на глобалните емисии. Причината са ограниченията на автомобилния и въздушния транспорт. В ситуацията на намалено търсене на енергоизточници по-скъпата енергия от фотоволтаици и вятърни генератори е достигнала най-високия си досега годишен дял в световния енергиен микс – увеличение с повече от 1% до над 20
на сто.
В транспорта най-силно са били засегнати
международните полети: най-големият спад е
през април 2020-а – 70% под нивото през същия
месец на 2019-а. Емисиите са спаднали с почти
45% в сравнение с предкризисните години (в абсолютно изражение с 265 млн. тона CO2) до ниво,
което за последно е регистрирано през 1999 година. Такъв ефект би имало спирането от експлоатация на около 100 милиона леки автомобили
с ДВГ.
Сериозно засегнат, автомобилният транспорт е консумирал 10% по-малко петрол спрямо 2019-а. Заради пандемията световните продажби на автомобили са паднали с близо 15%.
През 2020 г. продажбите на електромобили са
Енергиен микс и дялове
на енергоизточниците в
него: 1971 и 2018 година

Дори оптимистичният сценарий за устойчиво
развитие на Международната агенция по енергетика (МАЕ), който предвижда достигане на нетни нулеви емисии на CO2 от глобалната енергетика до 2070 г., не предполага пълно премахване дотогава на емисиите от автомобили и автобуси. Специалистите са единодушни: особено
трудни за премахване са емисиите CO2 от превозите на товари на дълги разстояния – големите камиони и композиции, авиацията и корабоплаването. Възможностите да се използва водород като гориво или електричество от батерии за
движение на самолети, кораби и големи камиони
са ограничени от обхвата и необходимата мощност: размерът и теглото на батериите или резервоарите за водород биха били много по-големи и по-тежки, отколкото изискват сега използваните двигатели.
И при намаление на емисиите CO2 с три четвърти, както предвижда сценарият на МАЕ за
2070 година, емисиите от тези подсектори ще
оставят транспорта с най-голям принос за емисиите, свързани с енергията. За да достигне
енергийният сектор като цяло нулата, тези емисии ще трябва да бъдат компенсирани с „отрицателни емисии“ (напр. улавяне и съхранение на
въглерод от биоенергия или директно извличане
от въздуха) от други части на енергийната система.
Тревожен факт: в нулевия сценарий на МАЕ
почти две трети от редуцирането на емисиите
идва от технологии, които все още не са налични
в търговската мрежа. „Намаляването на емисиите на CO2 в транспортния сектор през следващия
половин век ще бъде колосална задача“, е становището на МАЕ.

Екоефектът от Евро 7/VII
ще е много ограничен
Който и от трите предлагани варианта да одобрят в Брюксел, това е единственият възможен
извод. Ето и защо:
В мащабите на Земята приносът на ЕС към
CO2 емисиите през 2018 година е бил 8,1% срещу също толкова от Близкия изток и Севeрна Африка, двойно повече от САЩ (16,8%) и 47,8% от
Азия (в т.ч. 29,7% от Китай). Дяловете на Индия,
Япония, Южна Корея и Русия са съответно 6,9%,
3,2%, 1,8% и 4,6%. Дори при крайно оптимистичната хипотеза за екстремно решение, при което
всички транспортни средства в Евросъюза бъдат
заменени с въглеродно неутрални (вж. МАЕ: още
50 години до…), отчитайки дела на транспорта (29%), ЕС може да влияе само върху 2,35% от

декември 2021

ЕКОЛОГИЯ » ЕВРО-7/VII Е СКЪП И НЕЕФИКАСЕН ХОД
емисиите, които са били отделяни годишно преди пандемията в глобален мащаб!
Съществуват още две причини този дял да
бъде в действителност в пъти по-нисък:
1. Нормативите Евро 7/VII не целят пълното
премахване на емисиите от ДВГ, а само допълнителното им ограничаване в сравнение с Евро
6/VI;
2. Евро 7/VII засяга недалечното бъдеще на
автомобилите от различните видове, но те съвсем не изчерпват съвкупността „Транспорт“, макар и да са най-многобройната ѝ част.
В Брюксел искат да вярват, че целият свят ще
последва скъпоструващата политика за нисковъглеродна енергетика и транспорт, проповядвана от ЕС, САЩ и част от останалите промишлени гиганти, които, след като век и половина драстично замърсяваха околната среда, сега са найголеми радетели за беземисионен свят. В действителност множество страни от т.нар. Трети свят
просто не могат да си позволят да следват този
път. Индия например ускорено строи електроцентрали на въглища – ресурс, с който разполага. Част от тези по-бедни пазари вероятно няма
да приеме и още по-скъпите и прекалено усложнени превозни средства Евро 7/VII.
Отделно от изложеното дотук: не съществуват конкретни доказателства, че допълнителните разходи, свързани с използването на т.нар.
„най-добри съществуващи технологии/BAT“
(Най-добрите налични технологии/Best Available
Technique) за пречистване на отработени газове
до новите, много по-тесни граници на емисии,
ще доведат до пропорционално подобряване на
качеството на въздуха.

Последствия от приемането
на Евро 7/VII
)) Вероятност от задълбочаване на кризата в ев-

ропейското автомобилостроене, което и така
не е във форма заради пандемията и последствията от нея;
)) Възможното изнасяне на производства в съседни страни/региони ще засегне и поддоставчиците.
Неизбежни са и някои проблеми, свързани с
въвеждането на Евро 7/VII. Почти без алтернатива е идеята новите, много по-строги изисквания
към вредностите, отделяни от ДВГ, да се постигат основно чрез системи за третиране на отделяните газове. Производителите на такива системи „теглят чергата“ към себе си и предлагат устройства/системи, отчасти аналогични на вече
използваните, но с по-голям капацитет и физически по-големи. Те твърдят, че използването на
конструкции с принудително/ електрическо нагряване ще им позволи да се справят с обичайните проблеми, които възникват, когато двигателите с вътрешно горене не са достигнали оптималния си топлинен режим. Практиката потвърждава, че не всички възли работят достатъчно надеждно и продължително при експлоатация
именно в подобни условия на движение (т.нар.
„лекарски“ цикъл, характерен предимно за експлоатацията на МПС в населени места, с редуване на придвижвания на къси разстояния и престои). От друга страна, в предварителните съобщения за новия стандарт се споменава задължението за запазване до не по-малко от 240 000 ки-

Разпределение в % на
емисиите CO2 от транспорта
по сектори през 2020 година
лометра работоспособността на системите, които поддържат ниските нива на емисиите при леките автомобили и до поне пет пъти повече при
камионите.
За вграждането на тези системи с по-големи възможности ще е необходимо допълнително място, и то в непосредствена близост до ДВГ
– нещо, което отдавна не съществува при компактните автомобили. Не само техните производители ще се изправят „на нокти“, много сложни
ребуси ще трябва да решават и колегите им, произвеждащи товарни автомобили и автобуси, където самите двигатели са доста обемисти.
По-сложна и скъпа ще бъде и поддръжката на
тези автомобили, чиято начална цена също ще е
доста по-висока – с между 1500 и 4700 евро през
2025 г. според оптимистичните прогнози на ICCT,
направени преди текущото поскъпване на основните суровини. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Емисиите CO2 от
транспорта в ЕС
са твърде малки
спрямо глобалните.
Дори всички МПС
в ЕС да изчезнат,
ефектът не
надхвърля 2,35%
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ЕС и автомобилните производители
във война заради батериите
Европейската
комисия и големите
автопроизводители
отново са в ситуация
на „студена война“, а
конфликтната точка
сега е бъдещият
регламент на ЕС за
батериите, който
трябва да спомогне за
„зеленото“ бъдеще на
Стария континент

Б

раншът съвсем не е доволен от предложенията на Еврокомисията и твърди, че регламентът за батериите може да доведе до повишаване на цената на електрическите превозни
средства. От ЕС контрират, че ще се случи точно
обратното – цените на електромобилите ще паднат благодарение на увеличения производствен
капацитет на съоръженията.
В позиция на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) се изтъква,
че безбройните нови изисквания и регулации в
предложения за приемане регламент ще увеличат административните разходи и „подкопават
усилията, които се прилагат за подобряване на
достъпността на електрифицираните превозни
средства за европейските граждани“.
Освен това от ACEA твърдят, че широкообхватните регулации може да доведат до забавяне на процеса на електрификация, което ще навреди на способността на Европа да постигне
своите климатични цели.
Джеймс Копинг, експерт по политиките в дирекцията за вътрешния пазар на Европейската
комисия (DG GROW), обаче смята, че законодателството на ЕС ще направи батериите по-евтини чрез увеличаване на производството и предлагането им.
„Очакваме цената на батериите да спадне,
особено след огромните инвестиции, които отиват за нови технологии, и с нарастването на производството, в което мащабните икономии в разходите ще направят батериите по-евтини“, каза
той по време на тематично събитие. Според Копинг досега е имало чести и понякога драматични амплитуди в цената на батериите и следователно в цената на електрическите автомобили,
но вече има основателни причини за оптимизъм.
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Мнението му се споделя и от неправителствената организация за чиста мобилност Transport &
Environment (T&E). Тя твърди, че инвестициите в
гигафабрики за производство на батерии, както
и технологичният напредък в пакет ще спомогнат
за намаляване на цените на батериите.
„Масовостта и механизмите за намаляване на
разходите за батерии, които се появиха през последните години, значително надвишават всякакви потенциални разходи от допълнителните изисквания, които се въведат с регламента“,
каза Алекс Кейнс, експерт по чисти превозни
средства от T&E .
Досега въведените от ЕС стандарти, прилагани в цялата автомобилна индустрия, не са довели увеличение на разходите, аргументира се
Кейнс, наричайки твърдението, че цените на
електрическите превозни средства ще се повишат – „история за сплашване“.
„Например новите регулациии за CO2 за автомобилите – производителите на автомобили винаги се оплакват, че те ще ги изкарат от бизнеса и всеки път, когато влезе нов стандарт, естествено, това не се случва“, добавя Кейнс. Според
него бързото приемане на екологични стандарти за производството на батерии ще позволи на
европейските компании да изпреварят чуждите
производители, което им дава конкурентно предимство на световния пазар.
Новият регламент се стреми да направи от
европейските батерии най-екологичните в света, като определя ограничения за въглеродните
емисии при производството, задължава производителите да използват рециклирано съдържание и налага проверки за предотвратяването на
злоупотреби с трудовия цикъл във веригата за
доставка на батерии.

E-MOBILITY » ЕС И АВТОМОБИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЪВ ВОЙНА ЗАРАДИ БАТЕРИИТЕ
Въпреки че е широко приветствано от индустрията за добив на суровини, често срещано схващане е, че предложението включва твърде кратки срокове за изпълнение, които трудно
ще се спазят.
Въпреки критиките от страна на бранша,
Кейнс призова законодателите да не отлагат
сроковете, заложени в предложението.
„Колкото по-дълго време даваме на по-утвърдени и действащи в бранша играчи от други региони на света, толкова повече време имат те,
за да наваксат по отношение на новите правила, които определяме в Европа. Така европейските стартиращи компании ще имат по-малко
възможности да извоюват стабилни позиции на
нови пазари“, каза той.
Адам Маккарти, президентът на индустриалната асоциация Cobalt Institute, твърди, че трябва да се намери баланс между реализма и спешността, породена от климатичната криза.
„Имаме нужда от амбициозни цели в регламента, за да стимулираме потенциалната промяна, но също така трябва да сме и реалисти, че не
можем да променим бизнес системите за една
нощ“, каза той.
Понастоящем ЕС в голяма степен разчита на
трети страни за суровините, необходими за производството на батерии. Кобалт се доставя предимно от Африка, а литий – от Южна Америка.
В транспортния сектор нарастващото търсене на електрически превозни средства означава нарастване на търсенето на батерии, както и
нарастване на търсенето на суровини за батерии като кобалт, никел и литий. За батериите на
електромобилите и за съхранение на енергия ЕС
ще се нуждае от до 18 пъти повече литий и 5 пъти
повече кобалт до 2030 г. и близо 60 пъти повече
литий и 15 пъти повече кобалт до 2050 г. в сравнение с текущите доставки за цялата икономика на ЕС.
За да се спре зависимостта на ЕС от вноса
и да се засили „стратегическата автономия“ по
веригата за доставка на батерии, ЕС се стреми
да набавя нарастващи количества суровини от
пограничните зони на Съюза. ЕС иска да сключи
сделки със съседни страни като Украйна, както и
с държави от Западните Балкани, които да бъдат
източници на суровини.
Но експертите смятат, че пълната стратегическа автономия на ЕС по отношение на тези суровини е малко вероятна и държави като Конго със
сигурност ще играят важна роля в доставките на
метали и в бъдеще.
„Въпреки че съществува амбицията да се търсят материали от възможно най-разнообразен
произход, за съжаление, не можем да променим
геологическите дадености. Все още ще разчитаме на доставки на суровини, включително кобалт
от държави като Конго. Мисля, че за нас предизвикателство е да гарантираме, че ще получим
това снабдяване по начин, който е едновременно отговорен и устойчив, но и прозрачен“, каза
Адам Маккарти.
Специалистът смята, че рециклирането и повторното използване на редки метали може да намали нуждата от добива им другаде по света, но
добавя, че Европа все пак трябва да признае, че
е играч във взаимосвързана система.
„Макар че Европа със сигурност може да направи стъпки в правилната посока, мисля, че
трябва също така да признаем, че винаги ще бъ-

дем част от глобалната търговска система, ще
бъдем част от глобалните вериги за доставки и
стойност и трябва да действаме адекватно“, каза
той.
Предложените регулации за батериите бяха
критикувани и от някои държави – членки на ЕС,
които смятат предложените цели за събирането
на отпадъците за твърде трудно изпълними.
Евродепутатът Антониус Мандерс посочи, че
очаква да бъде постигнато съгласие по предложения регламент в Парламента през следващите
месеци, но изрази и загриженост относно нарастващия негативизъм към правилата на ЕС сред
някои държави членки.
„Мисля, че Европарламентът ще постигне
компромис по темата до половин година, след
което ще трябва да убедим Съвета, а това е потрудната част“, каза той. Мандерс призова политическите лидери да възприемат нов начин на
мислене относно ролята на ЕС в Зеления преход.
„Трябва да преследваме невъзможното, за да
имаме най-високите възможни постижения“, добави той.
Евродепутатът призовава индустрията да
подкрепи новото законодателство за батериите
с мотива, че то ще работи, за да гарантира водещата позицията на Европа на световния пазар
на батерии.
„Трябва да оставим стария си начин на мислене, че искаме да имаме по-малко регулации“, аргументира се Мандерс, казвайки, че ЕС може да
използва вътрешния си пазар, за да наложи повисоки стандарти на останалия свят.
„Вярвам, че имаме нужда от повече законодателни мерки, за да имаме по-високи стандарти
в ЕС. И ако компаниите извън ЕС искат да правят бизнес в рамките на вътрешния ни пазар, тогава и те трябва да спазват тези стандарти“, заключва той. K
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„Слънчевите“ ванове не са мираж
Нидерландски кемпер
ван измина почти 2000
км из цяла Европа,
задвижван единствено
от слънчевите лъчи, а
германският му товарен
събрат Streetscooter
WORK L гони 5000
км годишно на
фотоволтаици

Д

Streetscooter WORK L

искусиите относно броя на точките за зареждане, от които Европа се нуждае, за
да улесни революцията в електрическата мобилност, в момента са централна тема за
законодатели, автопроизводители и експерти в
индустрията. Но един крайно любопитен пилотен проект предлага коренно различен подход
към електрическото бъдеще на автомобилите за
работа. Нидерландски кемпер ван измина почти 2000 километра из цяла Европа, задвижван
единствено от слънчевите лъчи. Кемперът със
слънчеви панели може да побере двама души, а
в интериорът му се включват тоалетна, душ и съоръжения за готвене.
Ванът е създаден от група студенти от Технологичния университет в Айндховен, които искат
да демонстрират възможностите на „слънчевия“
транспорт.
Превозните средства, задвижвани от слънчева енергия, скоро може да се окажат обичайна
гледка по европейските улици – нидерландски-
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ят стартъп Lightyear вече работи върху серийното производство на автомобили, задвижвани от
слънчева светлина. Очаква се първите превозни средства Lightyear да бъдат пуснати на пазара през лятото на 2022 г.
Пътувайки по магистралите на Европа, кемперът Stella Vita е изминал почти 2000 километра,
без да спира за гориво или да се включва към
мрежата, за да зареди батериите си.
Описван от създателите си като „самоподдържаща се къща на колела“, кемперът разполага със слънчеви панели, монтирани на покрива,
които позволяват захранването му единствено
от енергията на слънцето.
Ванът е напълно оборудван с всичко най-необходимо за живот, включително двойно легло,
диван, кухненски бокс и баня с душ, мивка и тоалетна. Той може да побере двама души, които
могат да шофират, да готвят и да гледат телевизия, използвайки само слънчевата батерия на
автомобила. Така твърдят неговите създатели
– 22-ма студенти от Технологичния университет
в Айндховен, които са конструирали превозното
средство с финансиране чрез спонсори.
„Основната ни цел е наистина да вдъхновим
хората, пазара и цялото обществото, за да ускорим прехода към по-устойчиво бъдеще. Това,
което се опитваме да направим, е да покажем на
хората и на компаниите – производители тези
нови възможности“, казва Тийн Тер Хорст, член
на Solar Team Eindhoven 2021, пред CNN.
Екипът започва да обмисля проекта през миналия септември и стига до идеята за Stella Vita
за два месеца. От ноември 2020 г. до март тази
година те проектират кемпер-ван, като се стремят да го направят възможно най-аеродинамичен и лек, същевременно и добре изглеждащ.
До месец юли конструкцията е завършена и
започват тестовете на превозното средство на
пътя. Кемперът получава лиценз за използване
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по обществените пътища в началото на септември и започва своето европейско турне по-късно същия месец.
Стартирайки от Айндховен, пътуването завършва в Тарифа, най-южния край на Испания,
на 15 октомври. Дистанцията се равнява на 3000
километра. Технически проблеми в началото на
тура налагат кемперът първоначално да бъде
транспортиран с ремарке. След като проблемите са разрешени, Stella Vita успява да измине автономно почти 2000 километра.
„Това е много специфично изглеждащ автомобил, така че, когато се движите през Париж или
друг голям град, всички хора се скупчват, махат,
правят снимки“, казва Хорст. „Страхотно е да видим колко много постигнахме за една година и
очакваме с нетърпение да вдъхновим още повече хора.“
Когато кемперът е паркиран, подвижният му
покрив може да се повдигне, за да позволи на
пътниците да стоят прави, а допълнителни слънчеви панели се плъзгат настрани, удвоявайки обхвата на слънцеуловимост от 8,8 кв. м на 17,5 кв.
м. Когато автомобилът е неподвижен, пътниците
могат да проследяват консумацията си на енергия с помощта на вградената информационноразвлекателна система.
„Имаме пълна осведоменост за количеството
енергия“, продължава Хорст. „Можете да видите колко енергия идва от слънцето, колко енергия е налична в батерията ви и например, ако искате да си направите палачинки, колко енергия
ще отнеме това.“
Това не е първото превозно средство със
слънчева енергия, създадено от този университет. Solar Team Eindhoven 2013 прави това, което е наречено „първият в света семеен автомобил със слънчево захранване“. Оттогава екипи
от студенти изграждат нов семеен автомобил на
всеки две години.
Тазгодишният екип решава, че „е време да
бъде направена следващата стъпка в мобилността“, да създаде превозно средство, което
позволява на хората да живеят със слънчевата
енергия, а не само да шофират с нея. „Предишните соларни автомобили, които екипът направи,
произвеждаха толкова много енергия, че можеха да захранват и други електрически превозни
средства. Затова ни хрумна въпроса: „Добре де,
какво ще направим с допълнителната енергия?“
Петима възпитаници на Solar Team Eindhoven
основават Lightyear през 2016 г. Това е компания,
която произвежда семейни соларни автомобили
на пазарен принцип. Хорст смята, че Stella Vita по
подобен начин ще даде бъдещия тласък на автомобилния пазар: „Мисля, че има много неща в
нашата разработка, които целият сектор на мобилността може да приеме и използва. Ще се
опитаме да продължим мисията си.“
Да припомним, че подобен проект за автомобили за работа стартира в средата на 2021-ва и в
Германия. Германският изследователски проект
се нарича Street и представлява оборудван с фотоволтаични модули електрически ван. Базиран
на Streetscooter WORK L от DPDHL, демонстрационният ван се очаква да постигне над 5000 км
пробег за една година работа, използвайки допълнителна помощ от слънчевата енергия.
Streetscooter WORK L е сред най-големите
електрически ванове в гамата на DPDHL и предоставя площ 15 кв. м за закрепването на десет

PV модула. За разлика от интеграцията им в леки
автомобили партньорите по проекта Street не се
е налагало да огъват или да оцветяват модулите. Основното предизвикателство е било свързването на слънчевите панели към електрическата система на превозното средство с високо напрежение с цел директно презареждане на батерията. Това изисква преобразуване на електричеството от 12 В в 400 В и е свързано с много аспекти на безопасността. „С това предизвикателство екипът на Street се справи успешно“, казват
партньорите.
Консорциумът се състои от координиращия
Институт за изследване на слънчевата енергия
Hamelin (ISFH), компаниите Vitesco Technologies,
a2-solar и Meyer Burger, и изследователските
институти Forschungszentrum Jülich, HelmholtzZentrum Berlin и MBE Institute на Leibniz University
Hanover. Те работят в тясно сътрудничество и с
Continental Engineering Services.
Vitesco Technologies разработва DC/DC преобразувателя от 12 В на 400 В, докато Continental
се справя с интеграцията на всички компоненти в
електрическата система на автомобила.
Въпросната интеграция е ключово постижение на проекта Street, тъй като с нея слънчевата енергия влиза директно в електрическата система и така се увеличава пробегът на автомобила. По-старите типове интеграция на слънчева
енергия в превозните средства позволяват захранването само на 12-волтово оборудване, например климатик, а не и на зареждане на батерията на задвижването.
„Очакваме годишно удължаване на пробега
при шофиране в Долна Саксония и значително
по-голям пробег в по-южните региони на страната. Това би спестило поне едно на всеки четири
спирания за зареждане в мрежата“, казва проф.
Роби Пейбст, координатор на проекта Street.
Демонстрационното превозно средство вече
завърши първоначалните си тестове и може да
бъде видяно в региона на Хановер за по-нататъшните тестове при променливи метеорологични условия.
Проектът Street се финансира от германското федерално Министерство на икономиката и
енергетиката, а резултатите ще бъдат обсъдени от международната работна група Task 17 –
PV for Transport по програмата за фотоволтаични енергийни системи на Международната енергийна агенция. K

Описван от създателите си
като „самоподдържаща се
къща на колела“, кемперът
разполага със слънчеви
панели, монтирани на
покрива, които позволяват
захранването му единствено
от енергията на слънцето
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ЕС въвежда по-гъвкави правила
за наемане на камиони
Държавите от
Европейския съюз
няма да имат право
да ограничават
използването на
превозни средства,
които са наети от
транспортна компания,
установена в друга
държава членка.
Новината обяви
Съветът на ЕС

П

остигнатото споразумение предвижда повишаване на гъвкавостта при наемането на
камиони от чужбина и ще направи транспортните операции по-ефективни, изтъкват от
централата на ЕС.
Новите регулации са факт, след като преговарящите групи от Съвета и Европейския парламент постигнаха временно споразумение относно преразглеждане на правилата за използване
на наети превозни средства за превоз на стоки.
Понастоящем директивата гарантира право
на транспортните компании да наемат превозни
средства само когато въпросните са регистрирани в държавата членка, в която е седалището
на компанията.
Ревизията на законодателството цели да изясни действащите правила, да хармонизира правната рамка и да облекчи ограниченията за използване на наети превозни средства. Повишената гъвкавост при наемането на превозни средства според законодателите ще направи транспортните операции по-ефективни и ще допринесе за гладкото функциониране на единния пазар.
Освен това наетите превозни средства като цяло
са по-нови, по-безопасни и по-екологични.
По-голямата свобода за наемане на превозни средства ще предложи по-голяма гъвкавост
на транспортните компании, когато има пикове в търсенето на транспортни услуги или когато е необходимо превозно средство за подмяна на друго, излязло извън строя. В същото време това гарантира равни условия и предоставя повече възможности за компании, които на-
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емат превозни средства за професионална употреба. Тъй като наетите превозни средства често
замърсяват по-малко, тези правила подкрепят и
общата ни цел за по-екологична икономика, заяви Йерней Вртовец, словенски министър на инфраструктурата и председател на Съвета.

Делът на наетите камиони
във флота може да бъде
ограничаван
Въпреки това, тъй като ставките на данъчното облагане в автомобилния транспорт варират в
рамките на ЕС, държавите членки все пак ще могат да ограничат в определени граници използването на чуждестранни превозни средства от
местните компании.
Тези ограничения се отнасят главно за дела
на наетите превозни средства, регистрирани в
друга държава членка в автопарка на една транспортна компания, както и относно продължителността на периода за наемане на едно превозно средство.
Компаниите ще трябва да докладват на своите национални контролни органи за използването от тях на наети превозни средства, за да гарантират, че то не представлява повече от 25
процента от общия автопарк на въпросния бизнес. Минималният гарантиран период на наемане за отделно превозно средство, регистрирано
в друга държава членка, е определен на 2 месеца, но държавите членки могат да изискват тези
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превозни средства да бъдат регистрирани съгласно техните правила след 30 дни на употреба.
Освен това, за да се подобри
правоприлагането на мерките,
компетентните органи ще трябва да записват регистрационните
номера на превозните средства,
наети от друга държава членка,
в своите национални електронни
регистри за автомобилен транспорт.
Баският евродепутат Изаскун
Билбао Барандика, докладчик на
Renew Europe в парламентарната комисия (TRAN), каза, че това
споразумение е резултат от усилията за съвместяване на два легитимни и основни интереса за ЕС
– конкурентоспособността на Съюза и пътната безопасност. Работата с наети превозни средства ще
намали оперативните разходи на
компаниите и ще предложи необходимата гъвкавост за подобряване на обслужването на клиентите.
„Следователно качеството на
услугите и цените също ще се подобри. Уверихме се, че публичните власти, които се нуждаят от ресурси за поддържане на пътищата,
няма да бъдат засегнати финансово от използването на тяхна територия на превозни средства, наети и регистрирани в други държави членки.“
Промените ще бъдат добър механизъм за по-малките превозвачи да се обединяват в нещо като
регионални клъстери и по този начин да компенсират временен недостиг от превозни средства. От
друга страна, за по-големите превозвачи със солиден автопарк
това ще бъде добра възможност
да печелят допълнително от свободните си камиони.
Възможно е и част от опериращите на периферните за Европа
пазари превозвачи да се насочат
към централните и западните части на континента, където търсенето на камиони и шофьори е далеч
по-голямо.
Нещо подобно се случва в Полша, където литовски транспортни
компании усилено създават дъщерни предприятия и за първите 8 месеца на годината броят на
литовските превозвачи в страната се е увеличил драстично с около 500%.
Много от компаниите, предприели този ход, твърдят, че в Полша е
по-лесно да се наемат шофьори от
трети страни. Друго предимство е
по-близкото местоположение на
Полша до сърцето на Европа, което улеснява спазването на новите
регулации на Пакет Мобилност на
ЕС. K

Наетите превозни средства, като цяло, са по-нови, по-безопасни и по-екологични

По-голямата свобода за наемане
на превозни средства ще
предложи по-голяма гъвкавост на
транспортните компании

За по-големите превозвачи със
солиден автопарк това ще бъде добра
възможност да печелят допълнително
от свободните си камиони
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Dakar 2022 ще бъде с вкус на пясък
Дакар потегля на
юг. Последните две
издания обикаляха
саудитските пустини
и дадоха представа
колко разнообразни
са пейзажите на
страната, вариращи от
каньоните и скалите
в района на Неом до
дюните около Риад,
минаващи край брега
на Червено море

З

а да открие трудностите, които ще отсеят майсторите на прекосяването, маршрут
2022 се впуска в „Празния квартал“ – колкото пясъчен, толкова и тайнствен. В необятните
дюни и пясъци виртуозите на кормилото ще знаят как да спечелят предимството… но само ако
подхождат и към навигацията със същото внимание.

Пясъчна версия на пролога
Още с потеглянето тон ще зададат мотоциклетистите. Дори в краткото изпитание, което
ще определи реда на стартиране в първия етап,
близката околност на Хаил предлага значителни
пясъчни участъци. Добър начин за привикване с
менюто, което ще дари конкурентите с три етапа
изцяло в дюните!

Два етапа по затворен маршрут
В тях участниците ще трябва да използват
възможностите на предлаганите им терени… за
да се върнат там, откъдето потеглят. В Dakar 2022
това ще се случи два пъти. Затвореният маршрут позволява на сервизите да намалят темпото,
с което се движат, за да се посветят изцяло на основната си мисия.

Традиционният маратонски
етап
Управлението на механиката, но и на натоварванията, на които човек се подлага, е един
от стълбовете на рали рейда. Това измерение е
решаващо в маратонския етап, където без възможност да ползват подкрепата на своите сервизи за конкурентите решаваща е способността
да се движат само със своите сили и възможносдекември 2021

ти, та дори и в контекста на взаимопомощ. През
двата дни на маратона в „Празния квартал“ надпреварата ще бъде „както едно време“.

Хаил
Градът, може би столицата на номадите в Саудитска Арабия, отдавна е спирка на търговския
път между Червено море и Месопотамия. Място
за размяна, почивка или транзитно преминаване, Хаил е развил чувство за „Добре дошли“, което се корени в начина на живот. Тук се формира
ядрото на саудитските пилоти и тукашното ежегодно рали се превърна в място за срещи на цялата общност на рали рейдовете. След като вече
имаше етап от Дакар през 2020 г., а през 2021-ва
бе мястото, където участниците почиваха, Хаил
ще бъде домакин на техническите и административните проверки и на старта през 2022 г. Бивакът за старта край Хаил ще позволи на всички да
се потопят в атмосферата на надпреварата.

Риад
Градът е получил името си (градини на арабски) от големите овощни градини през XVIII век.
Те са отстъпили място на градски ареал, разпрострял се на повече от 1500 квадратни километра (Париж е на 105 кв. км, а Буенос Айрес на
203 кв. км), който е дом на повече от шест милиона жители. Демографският растеж в столицата от 70-те години на миналия век е съпътстван от изграждането на няколко грандиозни небостъргача с новаторска архитектура: кулата Ал
Фейсалия (267 м), Центъра на Кралството (302
м) или Бурж Рафал (307 м). Столицата на саудитското кралство, която видя пристигането на Дакар 2020, ще бъде оазис за пилотите и екипажите на изданието 2022... в краткия ден за почивка.

СПОРТ » DAKAR 2022 ЩЕ БЪДЕ С ВКУС НА ПЯСЪК
Джеда
Именно тук, в икономическото сърце на страната, кацна Dakar в Саудитска Арабия през 2020
г. След това, през 2021 г., имаше кръгов маршрут
със старт и финал в Джеда. Красивите брегове на
Червено море ще бъдат награда за всички усилия, положени в над 8000 километра.

Вечният двубой при камионите
В Набережние Чьолни Владимир Чагин обяви пилотите за Дакар 2022. Отборът отново ще
участва с 4 състезателни камиона. Два от тях са
познатите КАМАЗ-43509, другите два са от новия модел КАМАЗ-435091 от семейството К5,
с какъвто през юли Дмитрий Сотников спечели
„Пътя на коприната – 2021“. Действащият шампион Сотников и петкратният победител в Дакар
Едуард Николаев ще пилотират двата нови камиона. Екипажите на Антон Шибалов и Андрей Каргинов ще участват с машини от предишния модел, в които са направени подобрения, за да бъдат сериозни съперници на водещите конкуренти. Следвайки плановата ротация (топпилотите в
отбора са повече от участващите машини), ръководството на отбора е решило този път в състезанието да не участва Айрат Мардеев.
Усилията на отбора са били концентрирани
върху създаването на новия състезателен камион. Конструкцията му е съобразена с предстоящите промени в техническия регламент*
на FIA, свързани с включването на камионите в
световния офроуд шампионат през 2022 година. От серията К5 на КАМАЗ е избрана е наймалката кабина, създадена за кариерни офроуд камиони.
С оглед на специфичните пътни условия в Саудитска Арабия в КАМАЗ-мастер са се стремили да подобрят управляемостта на машините.
К5 използва без промени вече добре представилите се агрегати от трансмисията: автоматична
предавателна кутия, раздатъчна кутия и мостове. Повишена е надеждността на системата, управляваща турбокомпресора. Работено е за подобряване на теглителните и динамични характеристики при средна надморска височина. Конструктивни промени трябва да защитят по-ефикасно системите на двигателя при преодоляване на водни препятствия. Част от новите детайли
по кабината са от композитни материали. С понататъшно подобряване на характеристиките на
кормилната уредба управлението е станало поотчетливо и натоварва по-малко пилота. Оптимизирани са електрическите схеми за намаляване вероятността от откази. Продължава търсенето на оптимални настройки на окачването на шасито и на кабината.

Тимът на Де Рой
Той ще бъде основният конкурент на „Жребците от Татарстан“, въпреки че самият Жерар де
Рой вече не може да се състезава поради здра-

вословни причини. Зелените камиони на отбора в предстоящото състезание ще са в ръцете
на амалгама от опитни и млади пилоти. Янус ван
Кастерен-младши и Мичъл ван ден Бринк, синът на Мартин ван ден Бринк, са от новото поколение. Другите две машини бяха поверени на
опитни бойци: на Ханс Стейси, победил през
2007 година с MAN TGA, и на надеждния и амбициозен Тон ван Генугтен. Неочаквано и нелепо
38-годишният Ван Генугтен загина при инцидент
на 28 август т.г. и отборът със зелените IVECO
покани 51-годишния Мартин ван ден Бринк да
участва в Дакар 2022. Той ще кара за екипа на
Mammoet De Rooy IVECO.
Мартин през последните години се състезаваше от името на Mammoet Rallysport с камиони Renault, подготвяни от неуморния Марио
Крес и неговата фирма MKR. Ето и как коментира Ден Бринк края на над петгодишното сътрудничеството с MKR по проекта Дакар. „Имаме успехи. Спечелих два етапа в рали Дакар с Renault,
спечелихме три пъти Рали Мароко и бях трети в
рали Silk Way. Но не мога да пропусна шанса, който се представи, и реших да прекратя сътрудничеството с MKR. Научихме много от Марио и неговия екип, но не успяхме да създадем печеливша кола, отчасти поради ограничения бюджет в
сравнение с топотборите. Марио реагира професионално и се разделихме приятелски.“
Ден Бринк баща вече се цели не в Топ 10, а в
Топ 5 и наградите. Според него преминаването в
силния отбор е голям шанс за „светло бъдеще“.
,,Имам полузаводско оборудване и съм любопитен какво ще ни донесе това. Заедно със заводския екип на КАМАЗ, екипът на Де Рой е с наймного опит и постижения. Гледам напред и Мичъл ще има възможност да се развива. Може би
в бъдеще аз ще карам като негов асистент. Това
е добър сценарий за следващите години.“ Интересно схващане има Ден Бринк за стратегията
на участие: „Ханс, Янус и аз ще караме всеки за
себе си. Мичъл е бързият ни асистент. През деня
за почивка стратегията може да се коригира и да
се назначи лидер.“
Ден Бринк баща, Ван Кастерен и Ханс Стейси
ще участват с Iveco Powerstar.

Почитателите на Dakar
ще помнят Тон ван
Генугтен като един от
най-надеждните пилоти
на IVECO

инж. Радослав ГЕШОВ

* От 2020 година специална комисия на FIA работи заедно с A.S.O., организатора на Dakar, по създаването на общ правилник и възможност Dakar да се включи в световния рали-рейд шампионат.
До съгласуването на новия регламент Dakar 2022 ще се проведе по правилата от 2021 година, но
със задължителни промени в изискванията за безопасност: въвеждат се специални системи за гасене на пожари и устройства/клапани, които да блокират изтичането на гориво при аварии, сменя
се спортната екипировка и тази за първа помощ с нова, отговаряща на още по-високи изисквания.
декември 2021
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Член на международнoтo жури

Scania Touring HD е комфортен,
сигурен и ефективен

Scania Touring HD е икономичен, комфортен и сигурен съвременен туристически автобус за
превози на дълги разстояния, който отдавна се радва на добър прием на европейските пазари.
Списание КАМИОНИ направи еднодневен драйв тест на високо оборудвана версия на модела

ABSTRACT IN ENGLISH

Test: Scania Touring HD
Is Comfortable,
Safe and Efficient
Scania Touring HD is an economical, comfortable and safe
modern coach that has long
enjoyed a good reception from
the European markets. KAMIONI magazine made a one-day
test drive of a well equipped
version of the model.

S

cania Touring HD вече повече от 10 години
е флагман на туристическите автобуси на
шведската марка. Моделът отдавна се е наложил като функционално решение за бърз, комфортен, безопасен и не на последно място ефективен транспорт с ниски разходи. През годините
шведският производител нееднократно надгради туристическия автобус, влагайки в него нови
функции, системи и оборудване.
За да види докъде е стигнало развитието на
модела, списание КАМИОНИ тества 12,8-метров Scania Touring HD от последно поколение по
маршрут от София до Правец и обратно. Автобусът бе предоставен от Скания България. Трябва
да отбележим, че представителството на шведската марка у нас във всеки един момент разполага с налични нови автобуси от този тип и е в готовност да откликне на клиентски интерес.
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Тестовият автобус
За теста разполагаме с туристически автобус
Scania Touring HD – K 410 EB 4x2 NI Евро-6. Дължината на автобуса е 12,86 м при височина 3,80
м и ширина 2,55 м. Седящите места са 53+1+1.
Вратите на салона са две – предна и по средата.
Двигателят на автобуса е Scania, шестцилиндров, редови, турбодизелов, с максимална мощност 410 к.с., разположен отзад. Резервоарът за гориво е пластмасов с двустранно зареждане и обем 500 л, а този за Adblue е с вместимост 80 л.
Предавателната кутия е 8-степенната Scania
GR875R Opticruise – механична, с автоматично
управление. Ретардерът Scania R4100D е 5-степенен и се управлява механично от лост на кормилната колона и автоматично – от спирачния

АВТОБУСИ » SCANIA TOURING HD Е КОМФОРТЕН, СИГУРЕН И ЕФЕКТИВЕН
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педал. Предавателното число на главното предаване е 2,72. Окачването отпред и отзад е пневматично, като предният мост е независимо окачен. Колесните спирачки са дискови отпред и отзад. Джантите са алуминиеви – ALCOA, гумите са
Bridgestone – 295/80 R 22.5. Окачването е снабдено с функции електронно регулиране на нивото и допълнителен наклон на предната част на автобуса.

Спецификите
Въпреки че е на две оси, което го прави лек,
автобусът е с дължина почти 13 м. Това дава възможност в салона да се разположат 53 седалки без компромис с разстоянието между редовете и с комфорта на пътниците, както се убедихме при теста. Комфортът на пътниците е гарантиран и от тапицираните с плат и кожа в ефектен
червено-черен нюанс седалки Kiеl Advance със
странично изтегляне и с накланяне на облегалките. Седалките са оборудвани с подлакътници от
страната на пътеката, кожени подглавници, стъпенки за краката, масички и мрежички за списания. Всеки пътник разполага с индивидуален панел за отопление и климатизация над главата си
и с USB-порт за зареждане на мобилно устройство на страничния панел. Салонът е с двойно остъкляване с тонирани странични стъкла и е снабден с дискретно нощно осветление.
В последното поколение на Scania Touring
HD са вложени редица нови функции и оборудване, сред които автоматични ксенонови основни светлини, автоматични дневни LED светлини,
както и мигачи по цялата странична линия на автобуса.
Както стана ясно, тестовият Scania Touring HD
е с високо ниво на оборудване. То включва два
хладилника – в арматурното табло отпред и при
втората врата, пълноценна тоалетна, простор-

ни външни багажници с достъп от двете страни,
възможни благодарение на височината на автобуса от 3,8 м. Просторно е и спалното помещение за водача. До него има достъп от стъпалата
на втората врата, както и отвън – от двете страни
на автобуса. Снабдено е с осветление, климатизация и отопление и телефон.
Информационно-развлекателната система
на автобуса включва радиосистема с CD/DVD,
антена за радио и телефон, микрофон за водача
и екскурзовода, LCD сгъваем монитор отпред –
22", LCD сгъваем монитор в средата – 22" и мултимедия с ефирна телевизия.
Климатична система на автобуса е автоматична, двузонова с отделен контрол на температурата при водача и пътниците. Допълнителното
отопление включва печка и конвекторно отопление на салона.

Комфорт и за водача и
екскурзовода

1 – Мястото на водача
е комфортно и
ергономично
2 – Автобусът е с
53 комфортни
пътнически седалки
3 – Автоматични
ксенонови
основни светлини
и автоматични
дневни LED
светлини са
вложени в новото
поколение на
модела
4 – Всяко пасажерско
място разполага с
масичка и USB-порт

За улесняване на работата на водача и сигурно и безаварийно пътуване автобусът е снабден
с множество активни и пасивни функции за сигурност и асистиращи системи като адаптивен
круиз контрол, авариен спирачен асистент, система за предупреждение при неволно напускане
на лентата за движение, пожарогасителна система DAFO, камера за заден ход, парктроник, камера за втората врата. Тахографът е дигитален, автобусът е с подготовка за активиране на система
за управление на автопарка (FMS) и е оборудван
със Scania Communicator C 300.
Комфортът за водача започва от удобната седалка тип ISRI 6860 с кожена тапицерия, подгряване, два подлакътника и пълна свобода на регулиране. Воланът е като в скъп автомобил от висок клас – с махагон и кожа. Инструментално табдекември 2021
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Автобусът е с дължина почти 13 м, но лежи на два моста

Новост са мигачите по цялата странична линия

Потвърждение
за ка чествата на
Scania Touring HD
са доставените
голям брой автобуси
на български
транспортни фирми

ло е Colour plus с голям, интуитивен и богат на
информация цветен дисплей. Страничното шофьорско стъкло, както и огледалата са с електрическо управление и подгряване. Водачът разполага и с два допълнителни USB-порта на таблото,
електрически щори на предното стъкло, сейфкутия, лампа с мека връзка, отделение за багаж
над главата, контакт 12 В на арматурното табло.
Луксозна е и седалката Kiеl на екскурзовода, която също е с тапицирана с кожа и плат.

На пътя
Започваме теста от базата на Скания България в Герман край София. Още по неотдавна ремонтираната Източна дъга на Околовръстния път
прави впечатление отличната безшумност в автобуса. Интериорът е тих и нито при водача, нито
в салона има дразнещ шум от работата на двигателя – дори при ускорение и по-високи обороти. Не се долавя шум и от движението по пътната настилка. За акустичния комфорт допринасят
декември 2021

и високото качество на материалите, използвани в интериора, и качеството на сглобките. Не се
виждат и долавят никакви вибрации и паразитни
шумове и от седалките, облицовките на страничните панели, тавана или каквито и да било елементи в салона. Това впечатление се затвърждава малко по-късно по доста по-нагъната настилка на стария път от Правец до Ботевград. Следващото, което се нрави в автобуса, са плавният ход
и невероятно гладката возия. Прецизното окачване не позволява никакви неприятни удари при
преминаване по неравности, като в същото време отсъства люлеенето на целия автобус, така
характерно за тежки и високи превозни средства. Принос в плавността на хода има и силовата линия на Scania. За доказаните дизелови двигатели на шведската марка е казано много. Неведнъж сме подчертавали, че 13-литровият силов агрегат с мощност от 410 к.с. пасва идеално
на Touring HD. Освен че е тих, двигателят е мощен и еластичен. Ускорява бързо автобуса, след
което максималната скорост се поддържа безпроблемно независимо от топографията на терена. Силовият агрегат в същото време е икономичен и ефективен. По време на нашия тест наистина управлявахме празен автобуса, но без
да се стремим да караме максимално ефективно, средният разход на гориво се движеше под и
около 20 л/100 км. А маршрутът ни беше Скания
България – Околовръстен път – магистрала Хемус – хотел Риу Правец – старият път до Ботевград – магистрала Хемус – Околовръстен път –
Скания България – общо около 140 км при сравнително интензивен делничен трафик и перфектно време. За плавния ход и ефективността на автобуса голяма роля играе прецизната работа на
8-степенната роботизирана предавателна кутия Scania Opticruise, чиято работа е напасвана
много добре с двигателя. Смяната на предавките е навременна, неусетна, без забавяне и загуба на силов поток. На магистралата, при използване на интелигентния круиз контрол, управлението на силовата линия допълнително се грижи
за икономията на гориво. При задаване на определена скорост на движение то допуска спадане
на скоростта до 11 км/ч, без да сваля предавка
и без излишни превключвания. И обратно – при
спускане по-наклон, когато силовата линия минава в неутрално положение, се допуска известно нарастване на скоростта над зададената, без
ретардерът да се задейства автоматично.
Ергономията за водача в шофьорската кабина
на Scania Touring HD е на познатото високо ниво
за шведската марка – удобна седалка, отлична
видимост, интуитивно разположени и лесни за
боравене уреди за управление. Общо взето, усещането е като за шофиране на лек автомобил.
В заключение трябва да кажем, че тестваният
Scania Touring HD оправда очакванията. Автобусът е точно такъв какъвто трябва да бъде – комфортен, сигурен, безопасен и ефективен. С което шведският производител показва, че за повече от 10 години не само е задържал, но е и повишил качеството при флагманския си модел. Потвърждение за това са доставените голям брой
автобуси на български транспортни фирми, опериращи както в сферата на туризма, така и изпълняващи превози по различни международни
и вътрешни автобусни линии.
Лъчезар АПОСТОЛОВ

АВТОБУСИ

Устойчивата гама на Irizar

По време на Европейската седмица на мобилността Irizar Group представи
гамата си от градски и туристически автобуси, произвеждани в завода e-Mobility

I

сен достъп и достатъчно пространство за пътниците. Този модел се предлага в две съчленени версии с дължина съответно 12 м и 18 м, с възможност за превозване на до 155 пътници.

Компанията от страната на баските разполагат със 100% електрически градски автобуси с нулеви емисии и решения за електрическа
мобилност до ключ за градовете и операторите, включително съвместима инфраструктура и
системи за зареждане.
Градският автобус Irizar ie bus е устойчива,
екологично ефективна опция за градска мобилност за настоящите и бъдещи нужди на градския
транспорт. Разработените до момента версии са
с дължини 10,8 м, 12 м, 15 м и 18 м.
Irizar ie tram е електрически автобус с нулеви емисии с атрактивен външен вид, подобен на
трамвай, предлагащ максимален капацитет, ле-

Irizar представи и най-новата си гама от автобуси Irizar i3le и Irizar i4, задвижвани както с дизелови, така и с двигатели HVO, B100, хибридни,
CNG или LNG.
)) Irizar i3le е автобус с нисък вход, чиито основни характеристики са неговата функционалност и достъпност. Предлага се в дължини от
10,95 до 15 метра с различни конфигурации и
местоположение на вратите (двукрили, еднокрили) и ръчни или автоматични PRM рампи за
централната врата и ръчни за предната врата.
Irizar i3le може да бъде моделиран по различни начини, за да отговори на изискванията на
предлаганата услуга и да увеличи максимално броя на седящите и правостоящите места.
)) Irizar i4 е универсален автобус, идеален за работа в градски условия. Различните версии на
това превозно средство (H, M, L) постигат перфектния баланс между достъпност и капацитет
на багажното отделение в зависимост от нуж-

rizar заявяват, че разполагат с доста широка
гама градски и туристически автобуси, както
и с технологични решения, които да задоволят всяко изискване на клиентите: от електрически автобуси с нулеви емисии до такива, захранвани с дизел, биогаз, природен газ, HVO, биодизел, B100 и хибридни. Моделите предлагат редица опции, покриващи всички пазарни сегменти: от градски до крайградски автобуси, също и
автобуси за средни и дълги разстояния.

Градски автобуси

Крайградски автобуси
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Irizar i4

Irizar i6

Irizar i8

дите на всеки оператор. Версиите на централната врата с едно или две крила могат лесно да
бъдат оборудвани PRM рампа, за да се улесни
достъпът за хора с намалена подвижност. Автобусът се предлага в дължини от 10,7 м до 15 м.

Туристически автобуси
Irizar показа и най-новата гама от туристически автобуси за средни и дълги разстояния –
Irizar i4, Irizar i6 и Irizar i6S (HVO, B100, хибридни,
LNG), както и такива като Irizar i8 (дизел, HVO и
B100), предназначен специално за премиум пътувания на дълги разстояния.
)) Irizar i4, описан в предишния раздел, е идеално превозно средство за пътувания на средни
разстояния.
)) Irizar i6 е многофункционален автобус, идеален за редовни и случайни превози. Неговият привлекателен и модерен дизайн го прави идеален за клиенти, изискващи максимална рентабилност. Предлага се в дължини от
10,8 м до 15 м.
)) Irizar i6S, предназначен за средни, дълги и случайни превози, е автобус, който съчетава иновативен дизайн и технология. Това е уникално превозно средство със собствена индиви-

дуалност, като негови отличителни белези са
качеството, ефективността, здравината и надеждността. Irizar i6S се предлага в дължини от
10,8 м до 15 м.
)) Irizar i8 е луксозен автобус, оборудван с наймодерната технология на пазара. Моделът е
удостоен с престижната награда Автобус на
годината за 2018 г. В момента се предлага в
дължини 12,4 м, 13,22 м, 14,07 м и 14,98 м.

Водород
Освен електрически и конвенционални автобуси Irizar Group наскоро стартира и няколко проекта, включващи електрически превозни средства с водородни горивни клетки. Технологичната пътна карта на Irizar Group за следващите години предвижда разработването на електрически автобуси за къси, средни и дълги разстояния, а също туристически и градски автобуси с
водородни горивни клетки. Постепенно използването на водород ще бъдат въведено и в останалата гама от превозни средства на Irizar Group
(автобуси и камиони за градски условия).
Мартин СЛАВЧЕВ

ВТОРА УПОТРЕБА

Купувайте сега

Това е изводът от нашия разговор за пазара на употребяваните автомобили Iveco и за промените в
динамичната ситуация със Светлозар Бояджиев, изпълнителен директор на Булавто България АД, и
Анатолий Гетов, мениджър употребявани автомобили в същата фирма
– Какво е значението на новооткрития хъб
на OK Trucks в Хърватия?
– Новият логистичен център на OK Trucks в
Славонски брод ще подпомогне бизнеса с употребявани товарни автомобили IVECO в Югоизточна Европа. Той обслужва Австрия, Албания,
Босна и Херцеговина, България, Гърция (от т.г.
OK Trucks има структура и там), Косово, Молдова, Северна Македония, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия и Черна гора. Хъбът, който ще
подпомогне бизнеса на Балканите, е създаден
преди всичко да улесни работата на дилърите от
гледна точка на логистиката – машините са много по-близо до балканските пазари, отколкото
ако са в Германия.
По този начин IVECO освободи и буферните
паркинги, които ползваше, за да съхранява голямото количество камиони. Всъщност повечето от
автомобилите, които бяха на тях, вече са разпродадени. Още през лятото се оказа, че в определени моменти в цяла Германия в списъка на Daily
– един от най-масовите ни продукти, имаше по 3
бройки, по 5 или 10, което на фона на Германия
е смешно, но и тревожно малко. Куриозно беше,

че търсихме и не можахме да намерим по-компактен, 12-кубиков ван. Факт е, че в някои страни вече действат ограничения за износа на определени типове.
– Как ситуацията променя пазара?
– Забавянето в производството на нови автомобили подтиква клиентите и на големите пазари да се въздържат да връщат машини по договори с обратно изкупуване, като отлагат този момент във времето. Връщането реално спада и е
толкова малко, че немският пазар не успява да
задоволи дори собствените потребности. Това,
естествено, рефлектира и върху българския пазар.
За Булавто България като дилър е хубаво, че
IVECO има цялата гама от товарни автомобили: от
лекотоварни до най-големите: по-един или друг
канал – било от Rent-a-Car, било от клиентски договори или за обратно изкупуване (Buyback), автомобили се връщат. И има какво да продаваме,
макар бройките вече да са по-малко. А и пазарът се приспособява към ситуацията: след като
свършиха 3,5-тонните IVECO Daily, имаше досдекември 2021
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Ситуацията промени клиентите
Анатолий Гетов,
мениджър употребявани автомобили в Булавто България АД: Транспортният бизнес продължава да се развива и расте. Въпреки неизвестностите и неопределеността той е принуден
да работи всекидневно, но това е придружено с притесненията
и леката боязън от бъдещето. Хората разбират и приемат фактите.
Обичайното време за
обмисляне на покупка
от месец – месец и половина е достатъчно за
поредното поскъпване
и клиентът разбира, че
ако не вземе сега, после ще му излезе поскъпо, ако изобщо има
какво да купи.

работа. Може би това ще е и бъдещето при липса на автомобили от Buyback или Rent-a-Car –
тук, на местно ниво, макар и в ограничено количество, да изкупуваме употребявани машини от
клиенти, които купуват нови автомобили.
– Търсенето превиши ли предлагането?
– Вярното е, че търсенето е по-голямо от
предлагането както по отношение на бройките,
така и по отношение на типовете машини. Купува
се каквото има. Досегашният ход на продажбите
ни дава надежда, че ще завършим с около 40 на
сто повече реализации на употребявани в сравнение с 2020-а, стига да има какво да продаваме през оставащото време до края на годината.
В началото на лятото очаквахме увеличението да
бъде дори 50 на сто, но не предвидихме, че сега
няма да разполагаме с такива количества за продажби, каквито имахме тогава.

та седемтонни шаси-кабини с падащ борд. През
предходните три години (2018, 2019 и 2020 г.)
сме продавали единични бройки, а от лятото на
2021-ва за два месеца продадохме петнадесетина броя. Важността на пречката тахограф се оказа по-малка от възможността да имаш машина, с
която да вършиш работа.
– Не търсите ли да компенсирате затрудненията с предлагане на автомобили с управление от дясната страна?
– Досега сме се снабдявали с автомобили
само от центрове на IVECO в Германия и Австрия,
частично от Франция, така че въобще не сме водили подобни разговори. Като официален представител на IVECO не би трябвало да предлагаме „изделия“, предназначени за пазарите, в които движението е от лявата страна. Знаем, че на
Острова могат да се намерят употребявани автомобили на много добра цена, но това противоречи на философията на Булавто България за
този тип бизнес.
На фона на засилващите се затруднения с
доставката на употребявани търсим и други възможности, но като представители на OK Trucks
имаме и задължения, които спазваме безусловно. Свободата да търсим автомобили и от други
канали е свързана с необходимост да се ходи на
място, за оглед на действителното им състояние.
При OK Trucks имаме безусловно доверие в докладите за предварителните технически прегледи на автомобилите, тъй като всеки от тях минава щателна проверка по над 120 точки. Проверката включва всичко – от външен вид и състояние
на кабината до техническа изправност и състояние на оборудване, детайли, части, възли, агрегати, системи. Много рядко има изненади и в такива случаи IVECO ги покрива в голямата им част,
поемайки необходимите части.
Опитваме да развиваме т.нар. Trade-In, т.е.
клиент връща нещо, за да купи нов автомобил за
декември 2021

– Какво се търси повече?
– Отговорът на въпроса „Daily или останалите камиони?“ е, че има почти равенство в продажбите. Подобно е и съотношението на употребяваните, които Булавто поддържа налични
на склад. При това през 2021 година няма закупуване на много бройки от един клиент. Докато
през 2020-а е имаше сделки за повече бройки,
през настоящата година преобладават продажбите на един до три автомобила. Доволни сме,
че клиенти, които вече са купили употребявани
от нас, сега повтарят и потретват. Това е и проява на предвидливост от страна на клиенти, които предвид обстановката на Стария континент
очакват още по-сериозно затягане на доставките. А и покупките, отложени за по-нататък, дори
да има машини, вече няма да бъдат на същите
цени.
През тази година има раздвижване и в пространството между Daily и Stralis. До миналата година продавахме голи шаси-кабини, без надстройките, които са били демонтирани при връщане на автомобилите от първите им собственици. Тук, в Булавто, извършвахме частично рециклиране, като боядисахме кабините, песъкоструихме шаситата, сменихме гумите и всичко останало, което е необходимо, и поставихме
нови надстройки с щора. Тези дейности не промениха цената, договорена с клиента, благодарение на съдействието на IVECO. Клиентът остана доволен и през тази година поръча още две
машини. В момента му доставяме още една, с
нова каросерия и с падащ борд. А срокът за неговата доставка е единадесет седмици!
Освен при тези автомобили през 2021-ва в
Булавто има пробуждане и в средната категория
– 12–14 тона. Продадохме готови машини с фургони и с брeзенти, като най-много са във Варна.
– Има ли употребявани на метан?
– Епизодично излизат камиони на природен
газ, но все още само с малкия двигател и мощност 330 к.с. От края на 2022-ра се очакват първите бройки употребявани с големия двигател и
мощност 460 к.с. Това ще се случи, при условие
че дотогава положението се нормализира и първите им собственици решат да ги връщат. Производителите на камиони не могат да задоволят търсенето на нови машини, затова на много
места условията за обратно изкупуване се предоговарят, така че да не се задейства наказател-
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ната клауза за санкциониране на клиентите, които не връщат машините в първоначално предвидения срок.
– Растат ли цените?
– Да, при това не само на новите, но и на употребяваните, като за тях меродавни са следните причини:
)) Няма ги предишните големи обеми обратно
изкупени машини;
)) Разтегнати са сроковете за производство на
нови автомобили.
Първото повишаване бе обявено през юни,
процесът продължава стъпаловидно, на етапи,
и няма да спре, ако ситуацията не се промени
трайно. Препоръката на Булавто България към
клиентите е „Купувайте сега!“. В сегашната ситуация превозното средство е актив, който не си
губи цената дори да престои няколко месеца.
– Разширени гаранции за употребяваните
– През 2021-ва е разширено предлагането на гаранции за употребяваните автомобили.
Вместо отпадналата застраховка Mobility Care от
IVECO предлагат разширени гаранции за употребявани товарни автомобили. Става въпрос за гаранция, давана от самия производител, която си
има цена, но пък действа в цяла Европа, не само
в границите на страната. Условията са подобни
на тези при новите камиони, с клиентите се решава за колко години и за какъв пробег да бъде
действието ѝ. И при употребяваните възможностите са много: Drive Line, Extra Drive Line или
с обслужване. Гаранция Drive Line се предлага и
във вариант, който включва системата за третиране на отработените газове, но без катализатора. Extra Drive Line осигурява на клиента допълнителни предимства:
)) ANS (ползване на сервиз 24/7 за известяване
при възникнал проблем);
)) Теглене, което е особено ценено от работещите в Европа, тъй като дори тези, които нямат
личен опит, имат поне представа колко струва
едно „теглене“ на магистрала във Франция или
Германия.
Гаранцията може да бъде за 1, 2 или 3 години. Обикновено клиентът предплаща за нея сума,
която се изчислява на база на пробега на автомобила до момента, до изминаването на определен пробег за договаряния срок. За да се ползва такава гаранция, е необходимо камионът да се
обслужва в сервизи на IVECO, както е било през
първите 3 години от живота му.
„Клиентите се убедиха, че по-добре е да дадат сега едни пари и да нямат главоболия в следващите години, отколкото да „икономисат“ и по-

Stralis си заслужава парите
Светлозар Боя джиев, изпълнителен директор на Булавто България АД:
Доволен съм не само
от това, че продаваме повече, но и че все
повече хора се убеждават, че Stralis след
2016-а година, с новите диференциали и с
предавателната кутия
Traxon, е много добър
камион. Горди сме, че
го предлагаме на пазара. Самият факт, че към
нас се обръщат все повече клиенти, при положение че предлагаме по-скъпи употребявани влекачи – серията
XP е близо 40 000 евро,
потвърждава: клиентите и у нас, и в Западна Европа разбраха, че
този камион си заслужава парите.
сле да се окаже, че е било възможно да си спестят ядовете“, казва Светлозар Бояджиев.
Засега няма сътресения в доставката на частите и консумативите, които са необходими
за поддръжката на употребяваните автомобили. K
инж. Радослав ГЕШОВ

Промоция!
Тече промоция на употребявани
влекачи IVECO, финансирани от ОТП
Лизинг, като лихвата е 0% за одобрените кандидати. Клиентът получава
влекача напълно обслужен, с едногодишна гаранция Drive Line. Предлаганите влекачи са почти изцяло с 11-литрови двигатели, произведени през
2016, 2017 и 2018 година, с пробег
около 400 хиляди километра. Произведените през 2016-а са от моделната година 2013, а произведените пред
следващите две години са от модела
2016-а.

ТРАНСПОРТНА
БОРСА
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РЕТРОСПЕКЦИЯ

2021 година през погледа на КАМИОНИ

АПРИЛ

МАРТ

ФЕВРУАРИ

ЯНУАРИ

В края на отиващата си година списание КАМИОНИ ви представя кратък обзор на най-важните
събития в бранша, така както те бяха отразени на страниците на нашето издание

МАЙ
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)) BG Електрическата гама на Mercedes-Benz навлиза в България
)) BG Турботракс България представя пакета DAF Ultimate 16
)) BG За 30 години АГРИ-М се превърна в малък свят на камионите
)) BG Пазарът на нови камиони за 2020 г. достигна 1978 броя
)) BG Вносителите на камиони: Справихме се добре, очакваме ръст за 2021 г.
)) Сравнителен тест 1000 точки
)) BG Тест: Смартванът Volkswagen Caddy 5
)) Триото на Groupe PSA – с наградата Ван на годината 2021!

)) TGX Individual Lion S – алфа лъвът на MAN
)) Новите Volvo FM и FMX с екипажна кабинa
)) DAF обяви 19-тонен LF Electric
)) BG Actros F: Решението на Mercedes-Benz Trucks за флийт клиенти
)) BG Ford Trucks започва агресивно 2021 г.
)) BG Вносителите на ремаркета очакват силна 2021 година
)) Лука Сра: Iveco се развива устойчиво
)) BG

Тежкотоварният трафик е платил 111 млн. лв. тол такси

)) Обновени модели на Renault Trucks в сериите T, C и K
)) Тежка категория: SCANIA G 540 10x4/6 XT

Нови интересни доставки от CTE Трейлърс България
Първа доставка на новия MAN TGX в България
FindCargo.NET
– най-бързо развиващата се транспортна платформа в

Европа
)) Тест: Mercedes-Benz EQV300
)) Groupe PSA получи наградата Ван на годината 2021
)) 20 пожелания за 20 години КАМИОНИ
)) BG
)) BG
)) BG

)) BG Q8 IDS е синоним на сигурност при зареждане с гориво
)) BG Уникална система пести много време и пари на Дискордиа
)) Обновените Renault T, T High, C и K Evolution
)) Volvo Trucks ще електрифицира голяма част от товарните превози
)) Nikola, IVECO и OGE ще развиват водородната инфраструктура
)) BG Кирил Златков: Залагам на премерен и балансиран растеж
)) Shell и декарбонизацията на пътния транспорт
)) Arctic Van Test 2021: Снежен петобой на пътя и извън него

)) BG Булавто България е вече дилър на ASTRA и Piaggio
)) BG Renault Trucks за новото поколение комунални машини в София
)) Новият IVECO T-WAY – тежката артилерия
)) Проект на Renault Trucks сваля разхода на гориво с 12,5%
)) Daimler Trucks започна тестове на камион с горивни клетки
)) Scania: От 2040 г. ще предлагаме само превозни средства с нулеви емисии
)) BG

Frotcom
България представи BLE приемник и ID сензор за автоматич
но асоцииране

декември 2021

ЮНИ

60 нови влекача Mercedes-Benz Actros за Готмар
Volvo за транспорт на яхти
Нов IVECO S-WAY с Amazon Alexa на борда
DAF стартира бъдещето днес с новите поколения XF, XG и XG+
BG И Actros F e вече в България
BG Дни на отворените врати при Турботракс България
Scania пуска удължени премиум кабини за R и S сериите
New Daily мина на следващото ниво

ЮЛИ

Новите модели на DAF – ефективни и комфортни
BG Електрическият „трабант“ от Аахен
Електрическият eActros влезе в серийно производство
MAN OptiView и други новости
Renault Trucks пуска D Wide Z.E.
MAN eTGЕ – вече с различни надстройки
Автономност с нежното име ANITA
ZF по пътя към световен № 1

АВГУСТ

Оптимизъм на пазара за камиони и ремаркета
Дом на камиона присъедини Чехобул
BG Тест: Mercedes-Benz eSprinter
BG 4271 нови лекотоварни автомобила, регистрирани у нас през 2021 г.
BG Каца без дъно ли е тол системата
Пакетът Fit for 55 слага край на ДВГ
BG Мирослав
Петков: В лицето на IVECO и Булавто намерихме стабилен и

верен партньор

СЕПТЕМВРИ

BG БУЛАВТО отпразнува 20 години партньорство с IVECO
Тест: С новите DAF по пътищата на Андалусия
Nikola Tre тръгва от новия завод в Улм
Какво движи камионите на Daimler Truck
Бъдещето е електричество, горивни клетки и водород
Тест: 1918,9 км на един дъх с Renault Express Van
Новият Mercedes-Benz Citan
Дебют за електрическия Ford E-Transit

ОКТОМВРИ

BG Син Карс представи лекотоварния си електромобил L CITY
IVECO откри логистичен център на OK TRUCKS за Югоизточна Европа
Volvo с пълна гама електрически камиони
Водородни камиони? Да, но какви?
BG Григор
Ваклиев: Алтернативните и екологични енергоизточници ще за
емат все по-голям дял в дейността ни
International Pick-Up Award 2022 – Тестът
Тест: Малките ванове на PSA минаха на ток
Норберт Киш е ETRC шампионът

НОЕМВРИ

РЕТРОСПЕКЦИЯ » 2020 ГОДИНА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КАМИОНИ

Серията DAF XF, XG и XG+ с наградата Камион на годината 2022
DAF DAF XF Hydrogen с наградата Truck Innovation Award 2022
Renault Kangoo Van и Mercedes-Benz Citan спечелиха Ван на годината 2022
Toyoya Hilux взе Международна награда за пикап 2022
BG SM Trailer e представител на Schwarzmüller в БГ
Първа копка на новия център на Силвър Стар
Според Scania бъдещето е SUPER
Ето го новия Ford Ranger

BG
BG

BG
BG
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