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СТАРИ
НЕЩА
КУПУВА-А-А

Бяхме забравили този рефрен на вехтошарите от средата на миналия
век, но той става актуален в транспортния бранш. Съчетанието от Сovid и
глобализация докара европейската автомобилна индустрия до състояние
на дефицит, за което някога се твърдеше, че е присъщо единствено на социалистическите икономики. Дългите и невинаги ясни срокове за доставка
на нови камиони, влекачи и ремаркета – като в някогашното „планово“
стопанство, принудиха мнозина превозвачи да се преориентират към превозни средства „втора ръка“. А тъй като „заводът за употребявани автомобили“ е неразривно свързан със задъхващото се производство на нови,
започна да пресъхва и този „кладенец“, смятан до неотдавна за бездънен.
Ето, че неволята налага да си припомняме позабравени понятия като
сервиз, ремонти, ремонтопригодност, резервни части – категории и дейности, които позволяват превозното средство да се поддържа изправно и
да се експлоатира нормално до изчерпване на ресурса му, а не само докато
изтече три– или четиригодишният срок на лизинга. А той, ресурсът на камионите в тежката категория, е не по-малък от 700 000 километра, дори
и при най-новите модели с „оптимизирана“ конструкция. Ще се използва
ли напълно? Това зависи на първо място от хората, които експлоатират
машините и ги поддържат, но и от множество други фактори. Именно тези
други са обект на вече петото издание на каталога „Автомобили за работа“:
➣➣ наличие на сервизи – общи и специализирани;
➣➣ съвременно и качествено оборудване за сервизите и гаражите, включително за поддръжка и правилното настройване на модерните системи за безопасно движение;
➣➣ достъп до качествени консумативи и резервни части;
➣➣ системи и услуги за по-рационално управление на автопарковете;
➣➣ карти за безналично заплащане на консумативи и услуги;
➣➣ лизинг и финансови услуги.
Е, както целият цикъл от експлоатация, поддръжка и ремонти започва
с появата на новите превозни средства, така и каталогът започва с тях –
камиони, ремаркета, надстройки и хладилни агрегати, автобуси и ванове.
Нищо, че сега поръчваните нови камиони ще пристигнат след не по-малко
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от половин година. Който пък отлага поръчването за след приблизително
такъв срок, ще трябва да приеме и неизбежните следващи покачвания на
цените. Изглежда парадоксално, но при това развитие на нещата по-изгодно е да купите автомобила днес, дори той да престои месеци, преди да
започнете да работите с него.
След представянето на нови превозни средства за работа е ред на
всичко и всички, без които автомобилният транспорт не може да съществува и да използва рационално и новата, и употребяваната техника.
В обърканата и все така неясна обстановка призивите за чисти, електрифицирани превозни средства не само изглеждат като утопия: стойността на придобиването им е утопично висока, приложими са само за
ограничен кръг задачи, а и самата им експлоатация също изисква сериозни допълнителни инвестиции. Нищожен е и екологичният ефект от тях,
докато производителите на електроенергия не намалят много съществено
отделяните емисии.
Незначителен ще бъде и екологичният ефект от евронормите Euro 7/
VII, съчинявани в Брюксел, но автомобилите ще поскъпнат осезаемо, особено тези за работа. Освен това те ще бъдат и още по-сложни, от което
ще страда надеждността им. За този проблем не се говори в нито едно от
официалните изявления, но той е факт, иначе автомобилите със специално предназначение в Европа, при които безотказността е фактор № 1
(пожарни, за аварийно-спасителни работи, военни и т.н.) нямаше да бъдат
все така Евро-3/III.
Близкото бъдеще предвещава все повече работа за сервизите:
➣➣ от една страна заради необходимостта да се поддържа автомобилен
парк, който застарява физически поради недостига на нови машини;,
➣➣ от друга – заради постепенното навлизане на новите типове
задвижвания, които ще трябва да изживеят детските си болести,
в т.ч. проблемите с неизбежно усложнената електроника.
Вместо отделни части и елементи, все повече ще се сменят цели комплекти и агрегати, в т.ч. от системите за третиране на изпусканите газове.
Дори и най-качествените комплекти ключове в сръчни ръце няма да са
достатъчни, без наличието на апаратура за диагностика и уменията да се
работи с нея.
Всички тези промени се случват в условията на една пандемия, която
не е склонна да се раздели с Европа, и на стремителното поскъпване на
всички суровини и продукти, без които не могат и автомобилостроенето,
и транспортът.
Затова съм особено благодарен на всички, които в тези трудни времена се включиха в каталога с убеждението, че заедно ще успеем по-добре!
Радослав ГЕШОВ
отговорен редактор
на изданието
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БЕЗ
КОМПРОМИСИ

www.boschaftermarket.com /bg/bg

www.eurotransport.de/bbwea

Резервни части Bosch за товарни автомобили.
Товарните автомобили трябва да се движат по пътищата надеждно и
икономично, без значение дали е ден или нощ. При тях няма място за
компромиси. Затова разчитайте винаги на оригиналните резервни
части Bosch. Ние ви гарантираме първокласно качество, на което
винаги можете да разчитате. Заложи на сигурното.

УниКредит Застрахователен брокер...............................................7
DAF..........................................................................................8, 9
Ford Trucks..................................................................................10
IVECO.........................................................................................11
MAN...........................................................................................12
Mercedes-Benz............................................................................13
Renault Trucks.............................................................................14
Scania........................................................................................15
Volvo Trucks................................................................................16
ISUZU.........................................................................................17
Karsan..................................................................................18, 19
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КАМИОНИ И АВТОБУСИ

Турботракс България ООД
Турботракс България ООД/ TH Trucks
1806 Горни Богров, бул. Ботевградско шосе № 420
тел.: 02 813 8114
www.turbotrucks.bg
sales.bulgaria@th-group.eu

New Generation DAF XF

Двигатели (6-цил., редови):
➣➣ MX-11 – 10,8 л, 270 кВт/367 к.с., 300 кВт/408 к.с.,
330 кВт/449 к.с.

New Generation DAF XG
Двигатели (6-цил., редови):
➣➣ MX-11 – 10,8 л, 270 кВт/367 к.с., 300 кВт/408 к.с.,
330 кВт/449 к.с.
➣➣ MX-13 – 12,9 л, 315 кВт/428 к.с., 355 кВт/483 к.с.,
390 кВт/530 к.с.
Колесни формули:
➣➣ За влекачи: 4х2, 6х2;
➣➣ За шаси-кабини 4х2, 6х2, с голямо разнообразие от
междуосия.
Размер кабина (ШхВхД): 2500 х 2040 х 2690 мм.
Предавателна кутия – стандартно/опция: 12-степенна автоматизирана ZF TraXon /16-степенна автоматизирана ZF TraXon.
Моторна спирачка: МХ Engine Brake 11–340 кВт;

➣➣ MX-13 – 12,9 л, 315 кВт/428 к.с., 355 кВт/483 к.с.,
390 кВт/530 к.с.
Колесни формули:
➣➣ За влекачи: 4х2, 6х2;
➣➣ За шаси-кабини 4х2, 6х2, с голямо разнообразие от
междуосия.
Размер кабина (ШхВхД): 2500 х 1980 х 2360 мм.
Предавателна кутия – стандартно/опция: 12-степенна автоматизирана ZF TraXon /16-степенна автоматизирана ZF TraXon.
Моторна спирачка: МХ Engine Brake 11–340 кВт;
МХ Engine Brake 13–360 кВт; опция ZF Intarder – 500 кВт.
Безопасност: ASR, VSC, ABS, EBS, SMR, BAS, BPM. ACC
включва FCW и EBS-3. Lane Departure Warning System.
Включва и AEBS-3, DAF digital vision system, DAF corner
view и DAF Vision pack.
Система за следене топографската карта на
терена – Predictive Cruise Control & Predictive Shifting (опция).

Резервоари за гориво – от 325 л до 1500 л.
Резервоар Ad Blue – от 45 до 130 л.
Обща маса на камиона: от 18 000 кг.
Евро-6 – SCR+EGR
Друго оборудване: телематична система – DAF
Connect; пълен пакет LED предни светлини; дигитална
мултимедия с тъчскрийн; стационарен охладител; един
или два хладилника, печка, климатроник; сгъваема втора
седалка, пакет аеродинамични спойлери на кабината и
шасито, LED задни светлини, допълнителна изолация на
кабината и др.

МХ Engine Brake 13–360 кВт; опция ZF Intarder – 500 кВт.
Безопасност: ASR, VSC, ABS, EBS, SMR, BAS, BPM. ACC
включва FCW и EBS-3. Lane Departure Warning System.
Включва и AEBS-3, DAF digital vision system, DAF corner
view и DAF Vision pack.
Система за следене топографската карта
на терена – Predictive Cruise Control & Predictive Shifting
(опция).
Резервоари за гориво – от 325 л до 1500 л.
Резервоар Ad Blue – от 45 до 130 л.
Обща маса на камиона: от 18 000 кг.
Евро-6 – SCR+EGR
Друго оборудване: телематична система – DAF
Connect; пълен пакет LED предни светлини; дигитална
мултимедия с тъчскрийн; стационарен охладител; един
или два хладилника, печка, климатроник; сгъваема втора

седалка, пакет аеродинамични спойлери на кабината и
шасито, LED задни светлини, допълнителна изолация на
кабината и др.

Моторна спирачка: МХ Engine Brake 11–340 кВт;
МХ Engine Brake 13–360 кВт; опция ZF Intarder – 500 кВт.
Безопасност: ASR, VSC, ABS, EBS, SMR, BAS, BPM.
ACC включва FCW и EBS-3. Lane Departure Warning System.

Включва и AEBS-3, DAF digital vision system, DAF corner
view и DAF Vision pack. Система за следене топографската карта на терена – Predictive Cruise Control & Predictive
Shifting (опция).
Резервоари за гориво – от 325 л до 1500 л.
Резервоар Ad Blue – от 45 до 130 л.
Обща маса на камиона: от 18 000 кг.
Евро-6 – SCR+EGR
Друго оборудване: телематична система – DAF
Connect; пълен пакет LED предни светлини; мултимедия
с тъчскрийн; вграден стационарен охладител; Relax bed,
един или два хладилника, печка, климатроник, въртящи
седалки; сгъваема втора седалка, пакет аеродинамични
спойлери на кабината и шасито, LED задни светлини, допълнителна изолация на кабината и др.

New Generation DAF XG+
Двигатели (6-цил., редови):
➣➣ MX-11 – 10,8 л, 270 кВт/367 к.с., 300 кВт/408 к.с.,
330 кВт/449 к.с.
➣➣ MX-13 – 12,9 л, 315 кВт/428 к.с., 355 кВт/483 к.с.,
390 кВт/530 к.с.
Колесни формули:
➣➣ За влекачи: 4х2, 6х2;
➣➣ За шаси-кабини 4х2, 6х2, с голямо разнообразие от
междуосия.
Размер кабина (ШхВхД): 2500 х 2170 х 2690 мм.
Предавателна кутия – стандартно/опция: 12-степенна автоматизирана ZF TraXon /16-степенна автоматизирана ZF TraXon.
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Сервизна мрежа
София, Пловдив и Бургас.
За контакти: тел. +359 (2) 813 81 01.

КАМИОНИ И АВТОБУСИ
DAF CF
Двигатели (6-цил., редови):
➣PX-7
➣ – 6.7 л, 172 кВт/234 к.с., 194 кВт/264 к.с., 217
кВт/295 к.с.,239 кВт/325 к.с.;
➣MX-11
➣
– 10,8 л, 220 кВт/299 к.с., 251 кВт/341 к.с.,
270 кВт/367 к.с., 300 кВт/408 к.с. ,330 кВт/449
к.с.
➣MX-13
➣
– 12,9 л, 315 кВт/428 к.с., 355 кВт/483 к.с.,
390 кВт/530 к.с.
Колесни формули:
➣За
➣ влекачи: 4х2, 6х2, 6х4;
➣За
➣ шаси-кабини 4х2, 6х2, 6х4, 8x2, 8x4, 10х4 с голямо разнообразие от междуосия.
Тип кабина: Дневна / Спална с 1 или 2 легла /
Спейс с 1 или 2 легла.
Предавателна кутия:
За CF 300 – 12 / 16-степенна автоматизирана ZF

TraXon, 6-, 9-, 16-степенна ZF с ръчно управление, автоматична 5- и 6-степенна предавателна кутия Allison.
За CF 370 – 12- и 16-степенна автоматизирана ZF
TraXon и 16-степенна ZF с ръчно управление.
Моторна спирачка: МХ Engine Brake 11 – 340 кВт;
МХ Engine Brake 13 – 360 кВт; опция ZF Intarder – 500 кВт.
Безопасност: ASR, VSC, ABS, EBS, SMR, BAS,
BPM. ACC (Adaptive Cruise Control) включва Forward Collision
Warning (FCW) и Advanced Emergency Braking System
(AEBS-3). Lane Departure Warning System.
Система за следене топографската карта
на терена – Predictive Cruise Control & Predictive Shifting
(опция).
Резервоари за гориво – от 290 л до 1495 л.
Резервоар Ad Blue – от 45 до 130 л.
Обща маса на камиона: от 18 000 кг.
Евро-6 – SCR+EGR
Друго оборудване: телематична система – DAF

DAF LF
Дизелови двигатели:
➣➣ PX-4 – 3,8 л, 4 цил., редови, без EGR;
➣➣ PX-5 – 4,5 л, 4-цил., редови;
➣➣ PX-7 – 6,7 л, 6-цил., редови.
Колесни формули:
Шаси-кабина: 4х2, с голямо разнообразие
от междуосия;
Влекач: 4х2 при 13 т обща маса на влекача.
Тип кабина: Дневна / Разширена дневна /
Спална

Connect; LED основни светлини; стационарен охладител;
хладилник, печка, климатроник, пакет спойлери на кабината и шасито, LED задни светлини и др.
Предавателна кутия – стандартно (опция):
6- и 9-степенна ZF с ръчно управление, 6-степенна
автоматизирана ZF, автоматична 5-степенна кутия
Allison,12-степенна автоматизирана ZF.
Безопасност: EBS, VSC, ASR, ACC (Adaptive
Cruise Control) включва Forward Collision Warning
(FCW). Включва и AEBS-3.
Обща маса на камиона: от 7490 до 19 000 кг.
Друго оборудване: телематична система –
DAF Connect; LED задни светлини, печка, климатик,
пакет спойлери на кабината, до 1240 л горивни
резервоари и др.

Турботракс България ООД/ TH Trucks
Cофия, Пловдив, Варна, Бургас
www.turbotrucks.bg
parts.bulgaria@th-group.eu

TRP – качество, на което можете да разчитате!
TRP (Резервни части за камиони и
ремаркета) е програма, разработена от
Paccar Parts, която предоставя решение
за комплексно обслужване от едно място.
Програмата TRP включва резервни
части за всички марки камиони, ремаркета, падащи бордове и надстройки, както и
консумативи и инструменти. Предоставя
възможност да спестявате време и пари,
и същевременно да увеличавате Вашата
ефективност.
Програмата TRP предлага:
➣➣ Широка гама от резервни части за
всички марки камиони и ремаркета;
➣➣ Налични резервни части в цялата
мрежа от международни дилъри;
➣➣ Качество, осигурено чрез изпитания,
направени по най-високи стандарти;
➣➣ Достъпни цени;

➣➣ Висококвалифициран персонал;
➣➣ Пълна едногодишна гаранция (Гаранция,
предоставена чрез системата на DAF);

➣➣ Електронен магазин и on-line поръчки
на резервни части;
➣➣ Доставка до клиента.

Автомобили за работа 2022
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КАМИОНИ И АВТОБУСИ
официален вносител на товарните автомобили
FORD TRUCKS за България

www.fordtrucks.bg

FORD TRUCKS
Black Line

След като стъпи успешно на българския пазар, FORD TRUCKS
вече е хит и на западноевропейските пазари, с оторизирани дилърства и добре развита сервизна мрежа.
F-MAX, флагманът при влекачите, който спечели престижната
награда Камион на 2019 г., през 2021-а се сдоби с две нови модификации: лимитираната серия Black Line и удължената версия
L, отговаряща на всички изисквания на клиенти, на които до този
момент не успяваше да отговори.
Ford вгради уникалната функция Eco+ Mode във всички версии
на F-MAX. Тя ограничава мощността на двигателя от 500 к.с., на
450 к.с. посредством команда на шофьора от таблото или чрез
мобилното приложение от флийт мениджъра. Това позволява да се
ограничи разходът на гориво с до 8%, при мисии, при които не е
необходима пълната мощност. Така камионът реално разполага с
два двигателя. Конфигурацията е същата: двигател 12,7 л., 500
к.с., 2500 Нм, 12-степенна автоматична предавателна кутия ZF от
най-новото поколение и мощна двигателна спирачка с 400 кВт, в
комбинация с интардер до 1000 кВт. Изключително просторната
кабина, разработена специално за транспорт на дълги разстояния,
е с равен под, широка е 2,5 м, вътрешната ѝ височина е 2,16 м.
Разполага с огромни багажни отделения, всичко е лесно достъпно
за водача, а панелът с инструменти е ясен и информативен. Между
множеството полезни функции са и Eco-Roll, адаптивен круиз контрол и GPS-базирана система „MAX Cruise“, която управлява двигателния тракт съобразно терена.
Лимитирана версия Black Line e снабдена с изключително луксозно вътрешно оборудване в черно и синьо и уникална външност,
заимствана от легендарния Ford GT.
Версията L осигурява по-дълго междуосие и резервоари от
1350 л., което намалява разхода на гориво и позволява на клиентите да изминат до 5000 км с едно зареждане.
Въведени са и множество опции, които не фигурираха в модела
до момента. Компанията запази в продуктовата си гама и предишните модели 1848T и 1842T, изключително ефективни и подходящи за регионален транспорт.
Втората линия транспортни средства е подходяща за превозване на стоки по шосе. Те се разделят на две категории според мисията, която изпълняват. Камионите от серията за шосеен транспорт
са подходящи за дооборудване с различни видове надстройки: комунални, хладилни, брезентови и твърди фургони, контейнеровози,
пожарни и различни други, предназначени за всякакъв вид задачи.
Първата категория са комуналните, където с надеждността и съот-
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ношението между качество и цена, Ford продължава да държи лидерската си позиция и е основен партньор на българските общини
и фирми, свързани с комунални дейности. Във втората категория
са камиони за разнос и дистрибуция на стоки. В този сегмент през
2021-ва Ford предложи множество подобрения като автоматичната
предавателна кутия, завиваща трета ос и много други опции, както
и възможност за вграждане и на различни двигатели. Отделните
модификации са оборудвани с два дизелови двигателя:
➣➣ 9-литров Ecotorq, 6-цилиндров, с мощност 330 к.с. при 1900
об./мин, въртящ момент 1300 Нм при 1200-1700 об./мин;
9+1-степенна механична предавателна кутия (модел ZF 9S
1310);
➣➣ 12,7-литров Ecotorq, 6-цилиндров, с турбокомпресор с
променлива геометрия (VGT), мощност 420 к.с. при 1800 об./
мин, въртящ момент 2150 Нм при 1000–1300 об./мин.
Стандартното окачване е механично, пневматичното отзад е опция. Кабината е на пневматично окачване. Вариантите за кабини са
много, с опции като климатик, водна печка, суха печка (стандартно
оборудване за всички спални кабини), ADR оборудване, асистент
при потегляне по наклон, спирачен асистент, сензори за автоматично включване на светлини и на чистачки, и други.
През 2021 г. Ford се доказа като надежден партньор и на фирмите в строителния бранш, като зае лидерски позиции на пазара на
камиони за строителство. Доставените на водещи фирми модели
4142D, 3542D, 4142M, 3542DC и 1833D, оборудвани с различни
видове надстройки като самосвали, бетоновози, бордови с кран,
контейнеровози, водоноски с голям капацитет, доказаха своята
здравина, надеждност и ефективност дори в най-тежки условия. За
първи път беше доставен и усиленият кариерен вариант 4142 – XD.
Изненадващо приложение намери вариантът 4142D при зърнопроизводителите – с 30-кубиковата си самосвална надстройка
той осигури пряка връзка от полето до мястото на разтоварване,
без да се налага претоварване в междинен пункт.
В зависимост от изискванията на мисията, Ford вече покри
изцяло сегмента с мощности от 330 к.с. до 480 к.с, както и с
различни видове механични и автоматични предавателни кутии от
последното поколение на ZF.

КАМИОНИ И АВТОБУСИ
АКЦЕНТИ

www.iveco.com

➣➣Основните линии модели на IVECO за товарни превози
са S-WAY, S-WAY NP, X-WAY, Eurocargo и Daily

IVECO S-WAY

IVECO S-WAY предоставя удобства и възможност за ефективна работа в категорията ≥ 18 тона. Кабината е просторна, удобно подредена и с множество усъвършенствани функции. IVECO
S-WAY предлага изключителна горивна ефективност и устойчивост благодарение на системата Smart EGR, оптимизираното предавателно отношение на задния мост, енергопестящите гуми и др.
GPS системата HI-Cruise за управление с предвиждане поддържа
движение с желаната скорост, смяната на предавките и функцията
Eco-roll, като съгласува параметрите за управление на автомобила с
данните от модерна GPS технология с топографски карти.
IVECO S-WAY е камион от ново поколение, със 100% свързаност, предлагаща проактивна и прогностична поддръжка. Усъвършенстваните функции за свързаност поддържат постоянен контакт
между водачите, мениджъра на автопарка и специалистите по поддръжка от IVECO. Така е достъпна цяла гама от услуги, съобразени
с нуждите на клиента, които осигуряват надеждна и високопроизводителна работа на автомобила и висока ефективност на автомобилния парк.
Кабините са AS, AT (и двете с легло) и AD – къса, с нисък покрив.
IVECO S-WAY предлага двигатели, подходящи за всякакви
приложения. Дизеловите са с 3 работни обема и нива на мощност
от 330 до 570 конски сили. Предлагат се и версии на природен
газ, които работят чисто и тихо, и се обслужват през до 90 000 км.
Hi-Tronix – новото поколение 12-степенна автоматизирана предавателна кутия, скъсява времето за превключване с 10%. Проектният
ѝ ресурс е почти двойно по-голям от този на предшественика ѝ,
маслото се сменя през 600 000 км (при превози на дълги разстояния). IVECO S-WAY предлага и допълнителни функции – режим за
маневриране/пълзене с ниска скорост, функция за разлюляване на
автомобила с цел възстановяване на сцеплението с хлъзгав път; 4
предавки за движение на заден ход и др.
IVECO S-WAY NP е разработен за превози на дълги разстояния и се отличава с изключителна автономност – до 1600 км с
втечнен природен газ/LPG. Той използва напълно предимствата на
природния газ, като подобрява качеството на въздуха и ограничава
климатичните промени. Намалява и шума до едва 71 dB (A), затова
е идеален за нощни доставки.

Специално приложение позволява на водача на IVECO S-WAY да
контролира всички функции на кабината и автомобила чрез мобилното си устройство. Чрез него може да активирате услугата „IVECO
Assistance Non-Stop”, да получите достъп до данните от дистанционната диагностика и да анализирате стила на шофиране.
IVECO S-WAY предлага широка гама от услуги, които могат да
бъдат персонализирани, за да поддържате автомобила във върхова
форма. Сервизни пакети Elements позволяват да изберете комбинацията от услуги за планова поддръжка и удължена гаранция за
вашия бизнес и да разширите своя пакет с „елементи“ за допълнително покритие.
Многофункционалният EUROCARGO (7,5 до 18 тона) е все
така издръжлив, надежден и продуктивен. Рамата му може да носи
надстройки с дължина от 4265 до 10 175 мм. Двигателите са
Tector 5 (4 цилиндъра, 4,5 л работен обем) и Tector 7 (6 цилиндъра,
6,7 л), с мощности от 160 до 320 к.с. Плюс CNG агрегат с 204 к.с.
за машините с допустимо тегло 11 до 16 тона.
Предавателните кутии са 6- или 9-степенни с ръчно управление
и 6- или 12-степенни (полу)автоматични кутии с хидротрансформатор. Моделите EUROCARGO 4х4 са с обща маса 11,5-15 тона.
Филтърът за твърди частици се регенерира пасивно и непрекъснато, а процесът се управлява автоматично от автомобила.
НОВИЯТ DAILY е в категорията до 7,2 тона. Здрав, издръжлив, производителен, с почти неограничена приложимост – от
доставки в градска среда с чести спирания до превоз на по-тежки
товари и международни превози в композиция с ремарке. Товарните ванове са с максимално допустима маса от 3,3 до 7,2 тона
и вместимост до 19,6 куб. метра. Производителят предлага над
8000 фабрични комбинации от междуосия, мощности, товарни
обеми, височини на товарното отделение и товароносимости.
Шаси-кабините със 7 възможни междуосия (3000 до 5100 мм)
предоставят на бодибилдерите широки възможности за персонализация, а Iveco ги подкрепя с информация. Автоматичната 8-степенна предавателна кутия е великолепна и във всекидневния трафик
в населените места, и разумно решение за постигане на динамика
или горивна икономичност при регионални и международни превози.
Двигатели за DAILY: 2,3-литров F1A (116, 136 и 156 к.с.) и
3,0-литров F1C (160, 180 и 210 к.с.). F1C е наличен и във версия
CNG (136 к.с.) с ниски нива на емисии и шум.

НОВИЯТ DAILY
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КАМИОНИ И АВТОБУСИ
MVB Truck&Bus Bulgaria –
официален вносител на MAN Truck&Bus AG

Продажбен и сервизен център София: 1331 София, бул. Сливница 425
Продажбен и сервизен център Пловдив:
Пловдив 4204, с. Царацово, ул. Голямоконарско шосе
Сервиз Варна: 9009 Варна, бул. Вл. Варненчик 279А
MAN Национален номер: 0700 20 626
MAN Mobile 24/7: 0899 202 024
www.mantruckandbus.bg facebook: MVB Truck and Bus Bulgaria

АКЦЕНТИ
➣➣ Серията NewTG на производителя
от Мюнхен замести TG на пазара
➣➣ MAN TGX е носител на
международната награда
Камион на годината за 2021-ва

MAN

MAN TGX
MAN TGX е стандарт не само при превозите на дълги разстояния, а и при ред други приложения: строителство, дейности,
свързани с бетон, превоз на зърнени храни, дървен материал,
поддръжка на пътища. Надежден, икономичен и осигурява високо
ниво на удобства при престоя в кабината, за да се постига върхова
ефективност.
Гамата двигатели включва познатите шестцилиндрови
D2676/12,4 л (430, 470 и 510 к.с.), D3876/15,2 л (540, 580
и 640 к.с.) и 9-литровия D1556 (330, 360 и 400 к.с.), който е
предпочитан при превози на обемисти, но леки товари. Производителят посочва, че опростената конструкция на D1556 (само SCR
система, турбокомпресор с фиксирана геометрия и разтоварващ
клапан/wastegate за 330 и 360 к.с.) удължава съществено живота
на филтъра за частици. Усъвършенствани стратегии на управление и нови функции на автоматизираната предавателна кутия MAN
TipMatic намаляват разхода на гориво, повишават сигурността и
правят управлението по-удобно. 350 кВт е мощността на спирачната система turbo EVBec.
С използване на гуми, царски болтове и плочи с различни размери, TGX (TGS също) с въздушно окачване позволява височина на
шасито да бъде в диапазона от 1047 до 1281 мм. При височина на
куплиране 930 мм и почти 3000 мм височина на товарене полезният обем на полуремаркето може да достигне 100 куб. м.
За TGS производителят предвижда вграждане на двигателите
D1556 и D2676 с всичките им варианти по мощност и 12-степенната MAN TipMatic.
MAN TGS
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MAN TGM е многостранен талант. При общо тегло от 12 до 26
тона, с междуосия от 3525 до 5775 мм и двигатели D0836 (6,9
л) от 250, 290 и 320 к.с., той е оптималното решение за градска и междуградска дистрибуция, за леки строителни и комунални дейности. Олекотената му конструкция позволява да превозва
по-икономично още по-тежък полезен товар. TGM е изключително
ефективен с ниската си консумация на гориво, удобни кабини и
ергономичен интериор. Стандартната предавателна кутия е 9-степенна ZF 9 S с ръчно управление, TipMatic е опция. Кабините са 2
типа: CС – компактна дневна (къса, стеснена) и двойна кабина за
6 или 7 човека.
MAN TGМ

Електрическият еTGM с никел-металохибридни батерии със
185 кВтч има върхова мощност 264 кВт и до въртящ момент до
3100 Нм.
MAN TGL е в категорията от 7,5 до 12 тона обща маса. Широката му приложимост – от градския трафик до дистрибуцията, се
дължи на впечатляващото съчетание на голям полезен товар, нисък
разход на гориво, лесно управление и добра маневреност. TGL има
всичко, което е нужно за справяне с ежедневните предизвикател
ства при превозване на товари в градски условия.
Двигатели: четирицилиндровият D0834/4,6 л от 160 до 220
к.с., D0836/6,9 л с 250 к.с. Деветстепенна синхронизирана предавателна кутия с ръчно управление, TipMatic е опция. База: 3050 до
6700 мм. Кабините са като при TGM.
MAN TGE притежава всички качества, необходими за превозно
средство за работа, независимо дали сте на пътя, на строителна
площадка или другаде. Предлага се с единична или с двойна кабина, а и като неостъклен ван. С две междуосия, три височини и три
дължини на превозното средство, с вместимост до 18,4 куб. м и
задвижване на предни, задни и ли на всички колела, той е в стихията си и в града, и на почти всеки терен. Допустимо общо тегло
5,5 тона. Двигатели: 4 цилиндрови, редови, дизелови, 2-литрови,
мощност от 102 до 177 к.с.
Единствено MAN предлага допълнително хидростатично задвижване на колелата на недвигателен преден мост (HydroDrive®) за
автомобили и с автоматични, и с ръчно управлявани предавателни
кутии. Решението, с около 750 кг по-леко от познатото 4х4, е подходящо за автомобили, които инцидентно работят на места с ниско
сцепление.

КАМИОНИ И АВТОБУСИ
АКЦЕНТИ
Mercedes-Benz
Silver Star
Оторизиран дистрибутор на Mercedes-Benz
за България

Силвър Стар Моторс ЕАД
1510 София
ул. „Резбарска“ № 5
www.mercedes-benz.bg

➣➣ Actros, Arocs и Atego са аргументите на Mercedes-Benz при тежките камиони. Econic и
високопроходимият Unimog са за специални
приложения. В по-леката категория различни
изпълнения на Sprinter, Vito и Citan допълват
гамата от автомобили за работа.

Mercedes-Benz
Производителят позиционира така своята гама от товарни автомобили:
➣➣ Actros L, по-традиционният и евтин Actros F, Actros и
влекачът за тежки композиции (до 250 тона) със същото име –
за превози на далечни разстояния;
➣➣ Actros и Atego – за дистрибуция;
➣➣ Actros, Arocs (също се предлага в изпълнения за до 250 тона)
и Atego – за строителството;
Actros е добре познат, харесват го и собствениците заради високата му ефективност, и шофьорите, на които предоставя удобства
и безопасност. Добре обмислените решения, внедрени в сериен
Actros F

Atego (6,5 до 16 тона) със своята изключителна надеждност и
дълга експлоатационна годност е ефективен камион за дистрибуторски транспорт. Удължени са сервизните интервали и експлоатационният живот на много от компонентите, а специалната конструкция
улеснява ремонта и поддръжката на автомобила. Вариантите за кабина са четири – по-тесните ClassicSpace S и удължена със 180 мм
ClassicSpace S, и широките 2500 мм ClassicSpace L и удължената
ClassicSpac L, запазени за 4х4. Вратите, отварящи се до 90°, позволяват свободно движение.
Силовите агрегати са OM 934/5,1 л, 4-цилиндрови, с мощности
от 115 до 170 кВт, и 6-цилиндровият OM 936 (175 до 220 кВт).
Arocs (18 до 41 т) е добър и на строителната площадка, и на
пътя. Може да бъде седлови влекач, бордови автомобил, бетоносмесител или тежък самосвал. Кабините за него са три типа: S, M и L,
с външна ширина 2300 мм, общо девет разновидности. Вариантите
за шосета и със задвижване на всички колела предлагат автомобил,
който е солиден, износоустойчив и добре подготвен за различните
клиентски потребности.
Arocs

автомобил, помагат на водачите да пренасят товари по-сигурно и
ефективно, тъй като интелигентното свързване на водач, автомобил и процеса на логистиката позволява техниката да се използва
с по-пълно натоварване. Мултимедийното табло, многофункционалното кормило с бутони, навигацията, Active Drive Assist, помощникът,
който разпознава пътни знаци, и ред други системи и елементи от
оборудването мотивират шофьора и по време на напрегната работа,
и когато почива. С 8 варианта на кабини и 3 на тунела на двигателя
налице са практични решения и за превозите на дълги разстояния, и
за дистрибуция. На клиентите, които предпочитат по-семплите конфигурации, Actros F предоставя минимума от функционално оборудване, без ненужен комфорт.
Двигателите Euro-VI E са 6-цилиндрови, редови, 4 типа:
OM936/7,7 л (175, 200, 220 и 260 кВт), II поколение OM 470/10,7
л (240, 265, 290, 315 и 335 кВт), също II поколение OM 471/12,8
л (310, 330, 350, 375 и 390 кВт) и ОМ 473/15,6 л (380, 425 и 460
кВт). С автоматизирана кутия PowerShift 3 и с допълнителни програми за управление на автомобила, тези агрегати осигуряват рентабилност и удоволствие при шофиране. Богат е изборът от между
осия и дължина на надвеса на рамата за по-стабилно монтиране на
каросерия.
Влекачите Actros за композиции с брутно тегло до 250 тона) се
оферират само с най-големия двигател – ОМ 473/15,6 л и с автоматизираната 16-степена кутия PowerShift 3.

И тук налице са всички задвижващи агрегати: ОМ 936, ОМ 470,
ОМ 471 и 15,6-литровият ОМ 473 с общо 18 нива на мощност, от
175 киловата до горната граница 460 кВт, които дават възможност
за оптимален избор според приложението. Мощната двигателна спирачка (до 375 кВт) може да се активира в 3 режима. А опцията High
Performance Brake, в зависимост от вида на двигателя, осигурява
продължителна спирачна мощност до 480 кВт.
В Arocs се вгражда PowerShift 3 с шест варианта с различен
брой степени, подбирани според приложението, а по желание, и с
турбосъединител-ретардер. При спускане системата не позволява
неконтролирано повишаване на оборотите и превключване на повисока предавка. „Пълзенето“ с вграден режим „маневриране“ регулира началния въртящ момент при потегляне и позволява прецизно
маневриране, съобразено с условията. Допълнителни функции улесняват управлението – директно превключване от 1-ва предавка на
заден ход, режим на свободно люлеене, както и предавките за заден
ход с кратки времена на превключване.
Arocs може да се поръча и с механична предавателна кутия –
9-степенна или 3 варианта с 16 степени.
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КАМИОНИ И АВТОБУСИ
АКЦЕНТИ
Renault Trucks Bulgaria
1331 София, бул. Сливница № 630
www.renault-trucks.bg

➣➣ През 2021-а Renault Trucks обнови гамите T, T High,
C и K. Значителните подобрения на комфорта
при шофиране и в кабината, безопасността и
ефективността са най-важното развитие след
пълното обновяване на моделите през 2013 г.

Renault Trucks

Производителят предлага превозни средства от 3,1 до 120 тона за
различни транспортни дейности: превози на дълги разстояния, дистрибуция, строителство, тежки строителни дейности, автомобили за
комунални дейности и др. Нова кормилна колона позволява регулиране
на позицията и наклона на кормилото. Нови модулни седалки дават
възможност за пълна гъвкавост на настройките и избора на комбинации. Матракът на леглото „Serenity“ е с 13% по-дебел и с двойно
повече пружини. Може да се поръча и матрак с мемори пяна. Новите
Renault Trucks T, T High и C са стандартно оборудвани с LED светлини,
които осигуряват по-добро възприемане на контрастите и цветовете, с
което подобряват значително видимостта през нощта и безопасността.
А животът на LED източника надхвърля до тридесет пъти този на конвенционалната крушка.
Допълнителното LED осветление на вратите прави по-безопасно
влизането и излизането от автомобила нощем. За оптимална безопасност на водачите, товарите и на участниците в движението, на разположение са опции като механично устройство срещу проникване, камери
и сензори за присъствие, осигуряващи отлична видимост на пешеходци
и велосипедисти.
За намаляване с до 3% разхода на гориво допринасят подобрената
аеродинамика, новата версия на Optivision, оптимизираната система за
круиз контрол с два избираеми режима на шофиране – Eco on и Eco
off. Новата функция Pulse and Glide поддържа скоростта на автомобила
около зададената в диапазон +/– 2 км/ч.
Гамата за превози на дълги разстояния включва модела T, препоръчван за регионален и национален транспорт, и T High, който е поподходящ за международни превози. Камионите и влекачите и от двата
модела съчетават предимството на ниските експлоатационни разходи
с надеждност и безопасност. И двата модела са удобни и приятни за
управление.
Допустимата пълна маса на соло машините Т и T High е в диапазона
18/19 до 26 тона, а на композициите – до 60 тона. Флагманът T High
се комплектува с най-големия двигател от гамата на производителя –
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тринадесетлитровия редови шестцилиндров DTI 13 с мощности 440,
480 и 520 к.с. Кабината му е широка 2,5 метра, с висок покрив и с
равен под.
Кабините за Т модела са дневна, нощна и дневна с легло и стандартен покрив, както и спална с легло и висок покрив. При Т изборът
от двигатели е по-широк: освен DTI 13 е възможно комплектуване с
11-литровите DTI 11 (380, 430 и 460 конски сили), известни с горивната си икономичност.
Стандартното оборудване на Renault Trucks T и T High е с гуми от
клас А, най-ефективните на пазара по отношение на икономията на
гориво.
В гамата К са машините за работа в екстремни (кариери, кал, наклони), които поставят и най-високи изисквания. В без това солидната
рама са предвидени множество възможности за допълнително усилване. Задължителни условия за работа в най-тежки условия са големият просвет, големият челен ъгъл на заход, както и щитовете отдолу,
предпазващи оборудването от удари. По същите съображения дъното
на стоманените резервоари за гориво е на 515 мм над пътя. Всички
К автомобили са с блокируеми диференциали. Влекачите са 2- или
3-осни, а шаси-кабини има и в 4-осно изпълнение.
Гамата С за транспорт, свързан със строителството, се състои от
модели за по-малко общо тегло (до 26 т за соло автомобили и до 44
за композиции) и за по-тежки товари (до 33 т за соло машини и до 100
за композиции). Задвижващите агрегати са DTI 13 и DTI 11 за тежките,
докато за по-леките са на разположение DTI 11 и DTI 8 (250 до 320
к.с.). Кабините са дневна, нощна и дневна с легло, спална с легло и висок покрив + средна кабина със стандартен покрив за по-леката линия.
Гамата D за дистрибуция и комунални дейности е с най-много подвидове: D и електрическият му събрат D ZE са в категорията
7,5 до 18 тона (соло машина), в по-тежката категория, до 26 тона,
са D Wide и неговата електрическа алтернатива D Wide ZE. Докато
за електрическите версии много се говори и пише, D Wide CNG е
пример за практично и ефективно решение, което у нас експлоатира от няколко месеца една от най-големите фирма за събиране на
отпадъци.

КАМИОНИ И АВТОБУСИ
Скания България ООД
1186 София, с. Герман
ул. Манастирска воденица № 8

Scania

Производителят от Сьодертале е известен с традиционното си
високо качество и с това, че всичките му продукти са в „тежката“
категория. L серията с кабината си с нисък под и увеличена видимост през прозореца е създадена за трафика на градските улици.
Серията Р с най-разнообразната гама от кабини е подходяща
за градски и регионални дейности и се е доказала в строителството
и при други тежки условия на работа. С отличната си видимост и
управляемост камионите от серията G са високо приспособими.
Първокласната кабина е добре балансирана, а разширеният списък
от екстри позволява да бъде персонализирана до такава степен,
че да подхожда на специфичните нужди на един или друг бизнес.
Устойчива и гъвкава, едновременно по-здрава и по-изтънчена,
новата R серия дава нов смисъл на високия клас в превоза на
дълги разстояния и е идеална за живота на шосето. Все пак серията S е несъмненият връх за феновете на марката, които работят
на дълги разстояния. При нея летвата на удобствата за водача е
вдигната най-високо, вътрешността на излъчващата великолепие
кабина е просторна и луксозна, всичко я прави по-привлекателна.
Scania XT, специално проектирана за тежки дейности в строителството (увеличен просвет, подсилени брони и т.н.), може да
използва различните типове кабини.
Двигателите на Scania – 23 различни варианта Евро-6, имат
специфични черти. Характерни за повечето агрегати на производителя са индивидуалните цилиндрови глави. Scania е единственият голям производител, който продължава да предлага за топ
моделите си двигателите V8 (DC16), най-мощният модел от които е
рекордьор със своите 770 к.с. и 3700 нютонметра. Уникални са и
5-цилиндровите агрегати DC 09.
13-литровият двигател Scania Super с два горни разпределителни вала и системата Scania Twin SCR с двойно дозиране на AdBlue

постига по-високо намаляване на емисиите в широк диапазон от
работни режими и е готов за емисионните нормативи и на следващите години. Scania Super с 560 к.с. е перфектно решение за клиенти, които освен висока мощност търсят и по-ниско натоварване
на предния мост и поради това го предпочитат пред по-тежкия V8
с 530 к.с.
Производителят от Сьодертале има в програмата си и електрически модели – изцяло на батерии и хибридни, но клиентското
търсене предопределя основната част от двигателите на Scania да
са дизелови, в т.ч. приспособени за различни видове биодизел и
HVO (гориво, получено чрез хидрогенизиране/ хидрокрекинг на растително масло). Предвид рязкото и продължаващо повишаване на
цените на горивата за българския пазар реален интерес представляват моделите на природен газ (метан).
Първите лястовици от Сьодертале бяха с двигатели OC09 104
с 280 к.с/1350 Нм и OC09 105 с 340 к.с./1600 Нм. Недостатъчната им мощност и липсата на автоматизирана предавателна кутия
не събуди достатъчен интерес у повечето превозвачи, но появата
на OC13 101 промени условията. И трите двигателя са с искрово
запалване, степен на сгъстяване 12,6:1 и впръскване на гориво
Bosch. Обработката на газовете включва EGR и трипътен каталитичен преобразувател. Диаметърът на цилиндъра и при трите е
еднакъв – 130 мм, но при 9-литровите ходът е 140 мм, докато
при OC13 101 той е 160 мм. Със своите 410 к.с. и 2000 Нм при
1100–1400 об/мин. 13-литровият OC13 101 е достоен съперник
на дизеловите си събратя, от които обаче не само е по-чист и тих,
но определено е и по-икономичен в реални условия. Това потвърдиха и драйв тестове на сп. КАМИОНИ. А в днешно време никой не
си позволява да пренебрегва фактите, свързани с действителните
разходи при експлоатация.
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КАМИОНИ И АВТОБУСИ
АКЦЕНТИ

Volvo Trucks Bulgaria
1331 София, бул. Сливница № 630
www.volvotrucks.bg

➣➣ Успоредно с новите FH, FH16, FM и FMX производителят от Гьотеборг
предлага и класическата гама. С първите марката остава на
гребена на технологичната вълна, концентрирана върху удобната
работна среда, безопасността и производителността на водачите.
Класическата гама на Volvo Trucks е изградена на проверени
транспортни решения, които също осигуряват максимален пробег и
присъщите на марка производителност, качество и удобства.

Volvo Trucks

FH и FH16 са за превози на дълги разстояния. FH16 е за особено
тежки и трудни операции. Списъкът с нововъведения при FH е богат:
кабина с преработен дизайн, повече пространство и подобрена изолация, няколко нива на комплектуването й, функции за безопасност като
разпознаване на пътните знаци, система I-see, адаптивен круиз контрол
с функция „Спиране/Потегляне“ и поддържане на ниска скорост при
спускане чрез помощните спирачки, I-shift с двоен съединител, адаптивни дълги светлини…
Кабините са пет: ниска спална (83 см от леглото до тавана), спална 107 см) и вариантите с по 2 легла Globetrotter, Globetrotter XL и
Globetrotter XXL Двигателите са 6-цилиндрови, редови: 13-литровите
дизелови D13K с 420, 460, 500 и 540 к.с. и газовите G13C 420 и 460
к.с. Двигателите с означение ТС (турбокомпаунд) за оптимизираните
версии I-Save осигуряват допълнителен въртящ момент от 300 Нм и
така пестят гориво. Пакетът I-Save включва още система I-See, която
планира оптимално преминаване по следвания пътен участък на база
на топографски данни, кутия I-Shift с управление за минимизиране на
разхода на гориво, системи за поддържане скоростта по начин, който
пести гориво, за използване на енергията за движение по инерция и
още ред специфични решения.
Автоматизираната 12-степенна предавателна кутия I-Shift е допълнена от версия с 2 съединителя SPO2812 Dual Clutch, която сменя предавките още по-бързо и удобно.
Оптимално конфигуриране на трансмисията за всяко приложение
е възможно с предлагането на различни модели и типове двигателни
мостове, с по няколко предавателни отношения за главното предаване.
I-Shift се предлага за композиции с тегло до 44, 60, 80 и 100 тона.
Специална версия с предавки за бавен ход позволява теглене на композиции с брутно тегло до 325 т.
Агрегатите за тежкоатлета FH16 са 16-литровите D16K в 3 варианта: 550, 650 и 750 к.с. Две от трите предлагани кутии I-Shift са с
повишаваща предавка, предназначени за по-високи въртящи моменти,
вкл. до 3550 Нм, и композиции с брутно тегло до 100 тона.
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FM е универсален товарен автомобил за регионални превози, превози на дълги разстояния и дистрибуция. Може да се адаптира за почти
всяко задание за превоз. Предлагат се 6 кабини: ниска дневна, дневна,
ниска спална, спална, Globetrotter и кабина за екипаж, с втори ред седалки. Силовите агрегати са D13K, газовите G13C и по-малките D11K (330,
380, 430 и 460 к.с.). Три са предлаганите варианти на I-Shift: за композиции с брутна маса до 44, до 100 тона и SPO2812 Dual Clutch – за до 80 т.
FMX е създаден за строителството. Шасито понася големи товари
и тежки условия, има изпълнения с различен брой двигателни и завиващи мостове. Кабините са 6, както при FM. С преден двигателен мост,
който автоматично се включва в необходимия момент, и просвет 300
мм, FMX в конфигурация 4×4, 6×6, 8×6 или 10×6 запазва мобилност и в най-тежки условия. Пневматично окачване на сдвоения заден
мост осигурява голям просвет, съчетан с удобство и ефективността на
по-добрата тяга. Височини на шасито: 900, 1000, 1200 и 1240 мм.
Двигатели: D11K (330, 380, 430 и 460 к.с.) и D13K (420, 460, 500
и 540 к.с.). За трансмисията се предлагат 3 варианта на I-Shift плюс
I-Shift Dual Clutch. Двигателните мостове са с единична редукция или с
редукторни главини.
FЕ е еднакво добър като компактен камион за дистрибуция, за леки
строителни работи или сметосъбиране. Здравата рама с плоска конструкция може да се конфигурира за почти всяка надстройка. Кабините
са четири: дневна, къса спална, спална и с нисък вход, всички широки
2300 мм и високи 1605 мм. Двигатели D8K с мощности до 350 к.с.
FL – перфектен за доставки в града, подходящ за строителни обекти в населени места и за сметосъбиране. 4х2 и 4х4. Колесни бази от
3250 до 6800 мм, брутно тегло от 10 до 16 т. Три кабини с ширина
2100 мм и височина 1605 мм: дневна, къса спална и с 2 реда седалки.
Двигатели D8K – 250 и 280 к.с. и 4-цилиндрови D5K – 210 и 240
к.с. Предавателни кутии: автоматизирани ATO, ръчно управлявани 6- и
9-степенни ZTO и автоматичната AL306. Единични двигателни мостове
с единично главно предаване, за пълнооприводната версия FL 4x4 – с
редукторни главини.

КАМИОНИ И АВТОБУСИ

бул. Ботевградско шосе 459, 1839 София
Централа: (02) 818-29-29 • Търговски отдел: (02) 818-29-40/41 • Резервни части: 088 976-41-21
www.isubus.bg

ISUZU NOVOCITI VOLT – Градски автобус

Първият 8-метров електрически модел на Anadolu Isuzu
за обществен транспорт, NovoCiti VOLT е оборудван с електродвигател TM4 с мощност 255 кВт. NovoCiti VOLT предлага
ефективност, голяма маневреност и е гъвкаво транспортно
решение за превозвачи и общини, като преди всичко обещава
чисто бъдеще.
Проектиран и произведен от Anadolu Isuzu, NovoCiti VOLT
осигурява нулеви емисии и по-ниски нива на шум в градовете. С удивителен външен дизайн, 8 м дължина, ниски експлоатационни разходи, дълъг пробег и нови характеристики,
NovoCiti VOLT бързо се нарежда на предни позиции в гамата
от малки градски електрически автобуси.
Технически характеристики
Габарити, Д х Ш х В:
Собствено тегло
Допустима макс. маса
Брой врати
Височина на първо
стъпало
Ширина на предна врата
Ширина на средна врата
Брой места
Двигател
Мощност
Макс. въртящ момент
Брой мостове
Колесна формула
Колесна база
Преден надвес
Заден надвес

7957 / 2463 / 3250 мм
7500 кг
11 600 кг
2
34 мм
670 мм
1200 мм
25+1 седящи и 26 правостоящи
TM4 Sumo MD – електрически, задно
разположен
255 кВт
2355 Нм
2
4х2
4259 мм
1947 мм
1753 мм

Радиус на завой
Предно окачване
Задно окачване
Конструкция
Спирачна система
Системи за сигурност
Предни светлини
Оборудване за водача
Климатик на салона
Брой монитори в салона
Друго оборудване
Рампа за инвалиди

9520 мм
пневматично с 2 въздушни възглавници и
хидравлични амортисьори
пневматично с 4 въздушни възглавници и
хидравлични амортисьори
рама
пневматична с дискови спирачки
ABS / ASR / EBS / EBD / ESC / ESP / BSB /
ретардер
LED
климатроник / тахограф / пневматична
седалка
дигитален – 21,5 кВт при охлаждане и
15 кВт при отопление
1
MP3-плейър, дигитални панели за маршрут,
USB-портове
механична

Автомобили за работа 2022
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КАМИОНИ И АВТОБУСИ

БУЛБУС ТРЕЙД ООД
Варна 9009,
бул. Владислав Варненчик 262
тел.: +359 52 501 575
факс: +359 52 500 961
GSM: +359 88 837 63 38

Булбус Трейд
ООД

Електрически автобус Karsan Jest
➣➣Най-новото „бижу“ в производствената
листа на Karsan
➣➣Нулеви емисии
➣➣Отлично решение за малки населени
места и довозващи линии в големите
градове
➣➣Малък автобус с големи възможности и
комфорт за пътниците

Основни технически характеристики:
Габаритна дължина
Габаритна ширина
Междуосово разстояние
Максимална скорост
Автономност
Гуми

5845 мм
2055 мм
3750 мм
70 км/ч
180 км
215/75 R16

Капацитет места:
Мотор
Макс. мощност
Макс. въртящ момент
Батерии
Капацитет
Предавателна кутия

електрически
125 кВт
290 Нм
Li-Ion, 360 В
88 кВтч
Автоматична

Общо
9
12
9

14
11
11

0
0
1

1
1
1

23+1
23+1
21+1

Електрически автобус Karsan Atak
➣➣Нископодов автобус
➣➣Отлично решение за малки и големи
населени места, както и за довозващи
линии в големите градове
➣➣Компактни размери при голям капацитет
от пътници
➣➣Над 300 км пробег с едно зареждане на
батериите

Основни технически характеристики:
Габаритна дължина
8315 мм
Габаритна ширина
2436 мм
Междуосово разстояние 4850 мм
Максимална скорост
70 км/ч
Предни и задни дискови спирачки
Мотор
Електрически
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Капацитет места:
Автономност
Макс. мощност
Макс. въртящ момент
Скоростна кутия
Климатик

над 300 км
230 кВт
2400 Нм
Автоматична

Общо
21
21
18
18

30
25
34
28

0
1
0
1

1
1
1
1

51+1
47+1
52+1
47+1

КАМИОНИ И АВТОБУСИ
Серия електрически автобуси Karsan e-ATA
➣➣Три дължини
➣➣Стилен и елегантен дизайн
➣➣Литий-желязо-фосфатни батерии
➣➣Интелигентни технологии за ниска
консумация на енергия
➣➣Най-добър пробег с едно зареждане
➣➣Различни конфигурации на батериите
➣➣Изцяло нисък под
➣➣Висока пътниковместимост
➣➣Лесно обслужване

Karsan e-ATA 10

Основни технически характеристики:
Габаритна дължина
Габаритна ширина
Габаритна височина
Брутно тегло
Максимална скорост
Автономност
Брой врати

10 750 мм
2550
3350
19 500 кг
80 км/ч
300 км
2

Капацитет места:
Климатик
Мотор
Макс. мощност
Максимален
въртящ момент
Капацитет на батериите
Време за зареждане

24,9 кВт
ZF AVE 130
250 кВт
22 000 Нм

Общо
от 28
до 32

от 64
до 57

1

от 93
до 90

149–299 кВтч
1:00–2:05 ч

Karsan e-ATA 12
Капацитет места:
Общо
от 28
до 36

от 84
до 47

1

от 112
до 84

Основни технически характеристики:
Габаритна дължина
Габаритна ширина
Габаритна височина
Брутно тегло
Максимална скорост

12 220 мм
2550
3350
19 500 кг
80 км/ч

Автономност
Брой врати
Климатик
Мотор
Макс. мощност

450 км
2–3
24,9 кВт
ZF AVE 130
250 кВт

Максимален
въртящ момент
Капацитет
на батериите
Време за зареждане

22 000 Нм
149–499 кВтч
1:00–3:10 ч

Karsan e-ATA 18
Капацитет места:
Общо
от 38
до 48

от 117
до 72

1

от 156
до 121

Основни технически характеристики:

Габаритна дължина
Габаритна ширина
Габаритна височина
Брутно тегло
Максимална скорост

18 300 мм
2550
3350
29 000 кг
80 км/ч

Автономност
Брой врати
Климатик
Мотор
Макс. мощност

400 км
3–4
41,2 кВт
2хZF AVE 130
500 кВт

Макс. въртящ момент
Капацитет
на батериите
Време за зареждане

22 000 Нм
210–595
кВтч
1:30–4:10 ч

Автомобили за работа 2022
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ВАНОВЕ И ПИКАПИ

БУЛАВТО ГРУП
Официален вносител на
Piaggio Commercial за България
тел.: 0700 15333
www.piaggio.bulauto.com

Piaggio Porter NP6 – бордови

Година на модела: 2021
Вариант: самосвал
Модификации: задно или тристранно разтоварване
Габарити: дължина – 5095 мм; височина – 1840 мм; ширина – 1800 мм
Колела – 185/75R14
Просвет – 190 мм
Двигател: 1498 куб. см, 106 к.с, бензин/LPG или бензин/CNG
Предавателна кутия: 5-степенна механична
Задвижване: задно
Макс. скорост: 120 км/ч
Товароносимост – 1300 кг
Размери на товарното пространство: дължина – 3080 мм; височина – 400 мм;
ширина – 1800 мм
Резервоар за гориво: 45 л бензин + 55 л LPG
Брой места: 1 + 1
Ниво на оборудване: Plus
Цени: от 35 000 лв. без ДДС

Piaggio Porter NP6 Van-Up

Година на модела: 2021
Вариант: бордови
Габарити: дължина – 5095 мм; височина – 1840 мм; ширина – 1800 мм
Колела – 185/75R14
Просвет – 194 мм
Двигател: 1498 куб. см, 106 к.с, бензин/LPG или бензин/CNG
Предавателна кутия: 5-степенна механична
Задвижване: задно
Макс. скорост: 120 км/ч
Товароносимост – 1395 кг
Размери на товарното пространство: дължина – 3080 мм; височина – 400 мм;
ширина – 1800 мм
Резервоар за гориво: 45 л бензин + 55 л LPG
Брой места: 1 + 1
Ниво на оборудване: Plus
Цени: от 33 000 лв. без ДДС

Piaggio Porter
NP6 – самосвал

Година на модела: 2022
Вариант: Van-Up
Габарити: дължина – 4870 мм; височина – 2150 мм; ширина – 1640 мм
Колела – 185/75R14
Двигател: 1498 см3, 106 к.с, бензин/LPG или бензин/CNG
Предавателна кутия: 5-степенна механична
Задвижване: задно
Макс. скорост: 120 км/ч
Товарен обем – 5,6 куб.м.
Товароносимост – 985 кг (LPG)
Врати на товарното пространство: по 2 плъзгащи се странични врати от всяка
страна; двукрила задна врата отваряща се на 180 градуса
Размери на товарното пространство: дължина – 2700 мм; височина – 1390 мм;
ширина – 1540 мм
Резервоар за гориво: 45 л бензин + 55 л LPG
Брой места: 1 + 1
Ниво на оборудване: Plus
Цени: от 44 000 лв. без ДДС

Автомобили за работа 2022
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ВАНОВЕ И ПИКАПИ
Мото-Пфое ЕООД
София, бул. Сливница № 444
тел.: 02 984 22 50
ford@motopfohe.bg
www.ford.bg

НОВИЯТ E-TRANSIT

Тестваме нашите ванове до краен предел, за да сме сигурни,
че могат да осигурят на клиентите години упорита работа

Вероятно, преди да започнете работа, няма да изкачите планина, да тичате по заледени писти или да прекосите трасе с хиляди
дупки. Ford, обаче, подложи своя изцяло електрически E-Transit на
всички тези изпитания като част от развойната му фаза, преди да
го изпрати да работи.
За да гарантират, че E-Transit може да се справи с интензивната
употреба от страна на стотици хиляди потребители с различни нужди, в продължение на 12 седмици инженерите на Ford го подлагат
на тези инквизиционни тестове, пресъздаващи ефектите
от 240 000 км или 10 години упорит труд. В служба на клиентите Transit трябва гарантирано да може да премине и по найлошите пътища в света, по калдъръма, дупките и бордюрите на
градски улици и в климатични условия от Сибир до Сахара. Изцяло
електрическото му задвижване се тества до краен предел при екстремни ситуации – в сняг и лед, жега и пек – за да се оптимизира
производителността на автомобила и комфорта в кабината.
Защото E-Transit трябва да оправдае увереността у шофьорите,
че е сигурен, здрав и надежден, като всеки друг член на лекотоварното му семейство. За максимална гаранция Ford използва и
най-добрия начин за тестване на качеството – предаде го за изпробване в ръцете на най-взискателните си клиенти. Десет прототипа E-Transit са изпитвани при различни интензивни
и реални оперативни сценарии в пощенския, общинския
и комуналния сектор, куриерските услуги и доставките
на хранителни стоки. Сред фирмите, тестващи E-Transit за период от 6 до 12 месеца в Обединеното кралство са компаниите
„AWB“ за извозване на отпадъци, „Balfour Beatty“ за строителни,
инфраструктурни услуги и поддръжка, куриерът „DHL Express“ и
онлайн магазинът „Ocado Group“. Редом са Общински автопарк
на град Кьолн и „DPD“ куриерите в Германия, пощенските услуги
„Norwegian Post“ в Норвегия и лидерът за саниращи и екологични
услуги в скандинавските страни „Recover Nordic“.
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С първи доставки за европейски клиенти от пролетта на 2022
г., E-Transit ще предостави чист електрически пробег по WLTP
от до 317 км – приблизително три пъти дневно изминаваното
от средностатистически шофьор на лекотоварен автомобил в ЕС
разстояние – при това, с приблизително 40% спестяване на експлоатационните разходи спрямо дизеловите модели.
E-Transit предлага на европейските клиенти 25 варианта на
каросерията, дължината, височината на покрива и общата маса на превозното средство. Полезният товар е до 1758
кг при вановете и до 2090 кг при моделите шаси кабина. С Pro
Power Onboard изцяло новият E-Transit е и първият лекотоварен
модел, представлявящ мобилен източник на енергия до 2,3 кВт в
помощ на своите клиенти.
Изцяло електрическият E-Transit се нарежда до награждавания,
електрифициран Transit Custom във версиите му Plug-In Hybrid и мек
хибрид и до останалите конвенционални разновидности от петте
модела в огромната лекотоварна гама на Ford – Courier, Connect,
Custom, Transit и пикапа Ranger. Налични в пътнически и товарни
варианти с различни дължини и височини, осигуряващи оптимални габарити и водещи показатели за товароносимост, те съчетават
ултра модерни технологии, икономичност, функционалност и издръжливост с ниски разходи за поддръжка и
усъвършенствани асистиращи системи за безопасност в
помощ на водача, оценявани високо със златни награди от независимата организация Euro NCAP.
Неслучайно, Ford многократно е най-продаваната марка лекотоварни автомобили до 3,5т в Европа според данни на ACEA. №
1 е в ЕС и за първите 9 месеца на 2021 г., с над 251 100 броя,
отбелязва Dataforce.
Изберете Transit-а, подхождащ най-точно на бизнес нуждите ви
и с 5 години гаранция на www.ford.bg.

ВАНОВЕ И ПИКАПИ
Renault
Express Van

0700 13 313

www.renault.bg

Renault Kangoo Van
IN
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NAT I ONA
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2022

Година на модела – 2021; Вариант – ван
Габарити: дължина – 4393 мм, височина – 1850 мм, ширина – 1775 мм;
Колесна база – 2812 мм; Колела – 15 инча; Просвет – 160 мм; Диаметър
на завой – 11,6 м
Двигатели: дизелови – 1,5 л, 75/95 к.с.; бензинови – 1,3 л, 102 к.с.; Предавателна кутия – механична, 6-степенна; Задвижване – предно; Макс.
скорост – 148/167 км/ч
Товарно пространство: товарен обем – 3,3/3,7 куб. м, товароносимост –
568/686 кг; Врати на товарното пространство – 3; Размери на товарното
пространство: дължина – 1915 мм, височина – 1246 мм, ширина – 1416
мм; Резервоар за гориво – 50 л; Резервоар за AdBlue – 17 л; Брой места
– 1+1
Ниво на оборудване Zen: AFU, ABS, ESC, HAS, ТSA, TPMS, стандартен
ключ с 3 бутона и имобилайзер, защитна кора под двигателя (само за
бензинова версия), ел. регулируеми, отопляеми странични огледала,
стоманени 15-инчови джанти с тасове, извод 12В в кабината,
Седалка на водача с регулиране по височина, предни електрически
стъкла, радио подготовка, радио с DAB, 2 говорителя, управление от волана, 2 USB порта, автоматични основни светлини, LED дневни светлини
Цени (без ДДС) – от 24 675 до 27 175 лв.

Renault Мaster
Година на модела – 2019
Варианти: ван, шаси-кабина, пътнически
Модификации: 3 дължини, 3 височини
Габарити: дължина – 5075/6875 мм, височина – 2307/2808 мм, ширина
– 2070 мм; Колесна база – 3182/4332 мм; Колела – 16 инча; Просвет –
167/178 мм; Диаметър на завой – 12,5/16,2 м
Двигатели: дизелови – 2,3 л, 135/180 к.с.; Предавателни кутии: механична – 6-степенна; Задвижване – предно, задно, 4х4, (трансформация); Макс. скорост, км/ч – 143/163
Товарно пространство: товарен обем – 8 – 17 куб. м, товароносимост –
901 – 2151 кг; Врати на товарното пространство – 3; Размери на товарното пространство: дължина – 2583 – 3733 мм, височина – 1700 – 2144
мм, ширина – 1765 мм
Резервоар за гориво – 80/100 л; Брой места – 1+1 / 2+1 / 6+1 / 8+1
Ниво на оборудване Life: ABS, AFU, AEBS (само за версия L4H3 4,5 т),
ESP, ASR, Еxtended Grip, HSA, система за сигнализация при пресичане
на осевата линия (само за версия L4H3 4,5 т), асистент при страничен
вятър, бордови компютър, LED дневни светлини
Цени (без ДДС) – от 42 383 до 60 550 лв.

KANGOO
VAN
VA
N

O F TH E Y E A

R

Година на модела – 2021; Вариант – ван
Модификации: къса база, дълга база (представяне 2022 г.)
Габарити: дължина – 4486 мм, височина – 1864 мм, ширина – 1919 мм; Колесна база – 2716 мм; Колела – 15 инча; Просвет – 169 мм
Двигатели: дизелови – 1,5 л, 75/95 к.с.; бензинови – 1,3 л, 100/130 к.с.; Предавателни кутии: 6-степенна механична, автоматична (представяне 2022 г.)
Задвижване – предно; Макс. скорост – 152/183 км/ч
Товарно пространство: товарен обем – 3,3–3,9 куб. м, товароносимост 583/616
кг; Врати на товарното пространство – 3; Размери на товарното пространство:
дължина – 1806 мм, височина – 1215 мм, ширина – 1570 мм; Резервоар за
гориво – 54 л; Резервоар за AdBlue – 18,6 л; Брой места – 1+1
Ниво на оборудване Zen: ЕSP, HSA, ABS, AFU, подготовка за монтаж на багажни рейки на покрива, 15-инчови стоманени джанти, странични огледала с
вградени мигачи, LED дневни светлини, двойно оптични халогенни фарове,
каучуково покритие на товарното отделение, частична облицовка на товарното помещение, регулируема по височина шофьорска седалка, сгъваема
пасажерска седалка, сгъваема преградна стена към товарната зона, LED осветление в товарната зона, жабка-чекмедже Easy Life, 12V извод в товарната
зона, климатик с ръчно управление, ел. регулируеми, отопляеми странични
огледала, автоматични фарове и чистачки, електрически странични стъкла,
FM радио с DAB, USB порт, съвместимост с R&Go за достъп до всички функции
на телефона и автомобила, бордови компютър с 4,2-инчов цветен дисплей
Опционално: Open Sesame – Иновация от Renault предлага най-широкия на
пазара страничен отвор от 1446 мм благодарение на интегрирана в страничната врата B-колона; Easy Inside Rack: сгъваем вътрешен багажник за превоз
на дълги предмети под тавана на автомобила безопасно и комфортно; Асистент за задно виждане с камера и 7-инчов дисплей на мястото на огледалото
за обратно виждане
Цени (без ДДС) – от 30 450 до 35 700 лв.

Renault Kangoo
Van E-TECH
Electric

Година на модела – представяне 2022
Вариант – ван; Модификации: къса/дълга база
Двигател: електрически – 90 кВт; Предавателна кутия – автоматична;
Задвижване – предно
Батерия – литиево-йонна – 45 кВтч; Зареждане: променлив ток 22 кВт
за 2 часа, прав ток – 75 кВт – до 80% за 42 мин
Товарно пространство: товарен обем – 3,9/4,9 куб. м, товароносимост –
600/800 кг.; Брой места – 1+1, 4+1 (при дълга база с удължена кабина)
Очакван старт на продажбите – август 2022 г.
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София Франс Ауто АД
Официален вносител
на Peugeot за България
София 1839,
бул. Ботевградско шосе 459
тел.: 02 892 11 00
факс: 02 892 11 02
e-mail: sfa@peugeot.bg
www.peugeot.bg

PEUGEOT PARTNER & e-PARTNER
Адаптивен към всякакви дейности, с работно пространство, което улеснява ежедневието, с технологии като дигиталния PEUGEOT
i-Cockpit® и с добре обмислен дизайн, PEUGEOT PARTNER е в свои
води при всякакви ситуации. Наличен и в 100% електрическа версия като e-PARTNER, той позволява неограничен достъп до централните градски части.
С най-добър в класа си полезен товар до 1000 кг, две дължини на каросерията, високи технологии и функции за безопасност,
широка гама двигатели и оборудване. Моделът е оборудван с индикатор за претоварване за безопасно товарене и пространствен
заден изглед, който осигурява изглед от камерата към зоните без
видимост.
PEUGEOT ELECTRIC EXPERIENCE
Електрическата революция за професионалистите започна! Цялата лекотоварна гама на PEUGEOT вече е и 100% електрическа.
PEUGEOT PARTNER, EXPERT и BOXER се предлагат както в конвенционална, така и в напълно електрическа версия. Отличителна черта на електрическите лекотоварни автомобили на марката е, че не
правят никакъв компромис по отношение на обем и товарен капацитет в сравнение с версиите с двигател с вътрешно горене, като в
същото време предлагат предимствата на електрическия двигател:
по-ниски разходи за поддръжка, висок въртящ момент, наличен от
момента на стартиране без вибрации, шум, смяна на предавки.

PEUGEOT EXPERT & e-EXPERT
PEUGEOT e-EXPERT спечели наградата Международен ван на
годината през 2021 г. Новият PEUGEOT e-EXPERT идва с избор от
2 батерии с капацитет 50 и 75 kWh и 2 нива на пробег, предлагащи до 330 км съгласно сертификационния цикъл WLTP, 3 дължини
(Compact, Standard и Long), капацитет на теглене от 1000 кг и полезен товар от 1275 кг. С достъп до градския център без ограничения, както и до подземните паркинги и гаражи, новият PEUGEOT
e-EXPERT създава ново предложение в сегмента на компактните
ванове със 100% електрически двигател.
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PEUGEOT BOXER & e-BOXER
PEUGEOT BOXER решително се вписва в новото време. Той е
оборудван с редица системи за помощ на водача при шофиране
като ESP, ABS, Помощ при внезапно спиране (AFU), Система против
приплъзване на колелата (ASR), Електронен разпределител на спирачното усилие, обновена и усъвършенствана спирачна система.
Новите аудиосистеми предлагат удобството на функцията свободни
ръце с Bluetooth и USB вход, както и 5-инчов сензорен дисплей световна премиера в сегмента.
PEUGEOT BOXER предлага нова гама със 100% електрически
двигател с пробег до 224 км, който запазва качествата на PEUGEOT
BOXER заедно с всички предимства на електрическия двигател: запазени полезен обем и товар, бързо ускорение благодарение на
моментално достъпния въртящ момент, безшумна работа на двигателя и не на последно място комфорт зад волана благодарение на
редуцираните вибрации.

ВАНОВЕ И ПИКАПИ

Isuzu D-Max
Вече с година опит зад гърба си, новото поколение на Isuzu
D-Max доказа, че неслучайно постигна максимален успех с 5
звезди в тестовете на Euro NCAP (при доста строги изисквания).
Пикапът е оборудван с автономни системи в помощ на водача,
които трудно ще откриете дори в някои луксозни автомобили.
По-висок, по-широк и по-силен отвсякога, новият модел е
резултат от над четири милиона километра тестове по време на научни
изследвания и разработки както на
пътя, така и извън него. Той се превръща в най-здравия пикап в историята на ISUZU.
Лекото купе на новия D-MAX е
с подобрения в защитата на пътниците, в шума и вибрациите, както
и в общата стабилност. Той е проектиран за лесна поддръжка, със
стабилна защита от ръжда и множество компоненти без поддръжка.
С удължения си експлоатационен живот D-MAX е здрав, създаден
да продължава да работи.

София Франс Ауто АД
София 1839,
бул. Ботевградско шосе 459
тел.: 02 892 11 00
факс: 02 892 11 02
e-mail: sales@isuzu.bg
www.isuzu.bg
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www.toyota.bg

София, бул. Цариградско шосе 163
TOYOTA Proace City Verso
TOYOTA Proace City

Година на модела: 2021 (2020)
Варианти: ван и CrewCab (удължена кабина)
Модификации: къса / дълга база
Габарити: дължина 4403 / 4753 мм, височина 1796 / 1860 мм,
ширина 1848 / 2107 мм
Колесна база 2785 / 2975 мм
Колела 15 / 16 инча
Диаметър на завой 10,82 / 11,43 м
Двигатели: дизелов – 1.5D, 100 к.с.; бензинов – 1.2P, 110 к.с.
Предавателна кутия: механична – 6MT
Задвижване – предно
Макс. скорост – до 152 / 185 км/ч
Товарен обем – 3,3 /3,7; 3,9/4,3 куб. м
Товароносимост 650, 1000 кг
Врати на товарното пространство – 2 задни, 1 странична
Размери на товарното пространство: дължина 1817 / 3090 мм,
височина 1200 / 1270 мм, ширина 1527 / 1630 мм
Резервоар за гориво – 53 л
Резервоар за AdBlue – 17 л
Брой места, – 1+1, 2+1, 4+1
Нива на оборудване: Base, Comfort
Цени (без ДДС) – от 27 075 лв. до 39 575 лв.

TOYOTA Proace
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Година на модела: 2021 (2020)
Вариант: пътнически ван
Модификации: къса / дълга база
Габарити: дължина – 4403 / 4753 мм, височина – 1796 / 1860 мм,
ширина – 1848 / 2107 мм
Колесна база – 2785 / 2975 мм
Колела – 15 / 16 инча
Диаметър на завой – 10,82 / 11,43 м
Двигатели: дизелови – 1.5D, 100 к.с.; 1.5D, 130 к.с.; бензинови –
1.2P, 110 к.с.; 1.2P, 130 к.с.
Предавателни кутии: механична – 6MT, автоматична – 8АТ
Задвижване – предно
Макс. скорост – до 170 / 200 км/ч
Врати на товарното пространство – 1 задна, 2 странични
Резервоар за гориво – 53 л
Резервоар за AdBlue – 17 л
Брой места: 4+1, 6+1
Нива на оборудване: Shuttle, Family, Family Plus
Цени (без ДДС) – от 33 325 лв. до 54 158,33 лв.

Година на модела: 2021 (2016)
Вариант: ван
Модификации: къса / средна / дълга база
Габарити: дължина – 4606 / 4956 / 5308 мм, височина – 1905 /
1890 мм, ширина – 1920
Колесна база: 2925 / 3275 / 3275 мм
Колела 16 / 17 инча
Просвет 150 / 175 мм
Диаметър на завой 11,3 / 12,4 м
Двигатели
: дизелови – 1.5D, 102 к.с.; 1.5D, 120к.с.; 2.0D,
144 к.с.;
Предавателна кутия: механична – 6 МТ
Задвижване – предно
Макс. скорост – до 160 / 170 км/ч
Товарен обем – 4,6 / 5,3 / 6,1 куб. м
Товароносимост – 1000 / 1200 кг
Врати на товарното пространство – 2 задни, 1 странична
Размери на товарното пространство: дължина – 2162 /2512 /
2862 мм, височина – 1397 мм, ширина – 1628 мм (1258 мм –
между калниците)
Резервоар за гориво – 70 л
Резервоар за AdBlue – 22,4 л
Брой места – 2+1
Ниво на оборудване: Base
Цени (без ДДС) – от 36 658,33 до 44 991,67 лв.

ВАНОВЕ И ПИКАПИ
Година на модела: 2021 (2016)
Вариант: пътнически ван
Модификации: средна / дълга база
Габарити: дължина – 4606 / 4956 / 5308 мм, височина – 1890 мм,
ширина – 1920
Колесна база – 3275 мм
Колела 16 / 17 инча
Просвет – 150 / 175 мм
Диаметър на завой – 11,3 / 12,4
Двигатели
: дизелови – 1.5D, 120 к.с.; 2.0D, 180 к.с.
Предавателни кутии: механична – 6 МТ, автоматична – 8АТ
Задвижване – предно
Макс. скорост – до 160 / 170 км/ч
Врати на товарното пространство – 2 задни и 1 странична; 1 задна
и 2 странични
Резервоар за гориво – 70 л
Резервоар за AdBlue 22,4 л
Брой места – 8+1, 7+1, 6+1
Нива на оборудване: Base, Comfort, VIP+
Цени (без ДДС) – от 44 991,67 до 80 825 лв.

TOYOTA Proace Verso

2022
Toyota Hilux

TOYOTA Hilux
Година на модела: 2021 (2020)
Вариант: Пикап
Модификации: единична / удължена / двойна кабина
Габарити: дължина – 5325 / 5330 мм, височина – 1795 / 1810 /
1815 мм, ширина – 1800 / 1855 / 1900 мм
Колесна база – 3085 мм
Колела – 17 / 18 инча
Просвет – 227 / 289 / 310 мм
Двигатели: дизелови – 2.4D, 150 к.с.; 2.8D, 204 к.с.
Предавателни кутии: механична – 6 МТ, автоматична – 6 АТ
Задвижване – 4х4
Макс. скорост – до 170 / 175 км/ч
Товароносимост 1000 кг
Врати на товарното пространство – 1 задна
Размери на товарното пространство: дължина – 2315 / 1808
/1525 мм, височина – 480 мм, ширина – 1575 / 1540 мм
Резервоар за гориво – 80 л
Брой места – 1+1, 3+1, 4+1
Нива на оборудване: Comfort, Style, Luxury, Invincible, Invincible JBL
Цени (без ДДС) – от 52 075 до 79 991,67 лв.
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Порше БГ ЕООД – Официален вносител на Volkswagen за България
ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сграда сгр. 5А, ет. 3
Тел.: +359 2 80 71 400; Факс: +359 2 80 71 409 office@porschebulgaria.bg www.vw-lekotovarni.bg

Volkswagen Лекотоварни автомобили
Volkswagen
Caddy товарен

Година на модела: 2020
Варианти: Caddy, Caddy Maxi
Габарити: дължина – 4500 / 4853 мм, височина – 1818 мм,
ширина – 2100 мм
Колесна база: 2755 / 2970 мм
Година на модела: 2020
Варианти: Caddy, Caddy Maxi
Габарити: дължина – 4500 / 4853 мм, височина – 1798 мм, ширина
2100 мм
Колесни бази: 2755 / 2970 мм; Колела: 16 / 18 инча
Просвет: 144 мм
Диаметър на завой: 11,4 / 12,1 м
Двигатели: четирицилиндрови, Евро 6, дизелови – 2.0 TDI (75 к.с.,
102 к.с., 122 к.с.); бензинови – 1.5 TSI (114 к.с)
Предавателни кутии: механични – 6MT, автоматична с два
съединителя – 7DSG
Задвижване: предно, 4х4
Врати на салона: 1 или 2 странични плъзгащи врати, задна – клапа
или двукрила врата – остъклена
Размери на товарното пространство: дължина – при къса база –
1913 / 1452/ 629 мм (зад 1 /2 / 3 ред седалки), при дълга база –
2265 / 1100 / 317 мм (зад 1 / 2 / 3 ред седалки), височина – 1200
мм, ширина – 1185 мм;
Резервоар за гориво – 50 л; Резервоар за AdBlue – 15 л
Volkswagen Transporter товарен

Година на модела: 2019
Варианти: Kasten, Kasten Plus, бордови (единична или двойна кабина)
Габарити: Kasten / Kasten Plus – дължина 4904 мм / 5304 мм,
ширина – 1990-2477 мм, височина – 2297 мм; бордови – дължина
– 5100 мм / 5500 мм, ширина – 1948–1960 мм, височина –
2297 мм
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Колела: 16 / 18 инча
Просвет: 159 / 160 мм
Диаметър на завой: 11,4 / 12,1 м
Двигатели: четирицилиндрови, Евро 6, дизел – 2.0 TDI (75 к.с., 102
к.с., 122 к.с.); бензин – 1.5 TSI (114 к.с)
Предавателни кутии: механична – 6MT; автоматична с два
съединителя – 7DSG; Задвижване: предно, 4х4
Товарен обем: 3,1 / 3,7 куб. м
Врати на товарното пространство: странични – 1 или 2 плъзгащи,
задни – клапа / двукрила (остъклена или неостъклена)
Размери на товарното пространство: къса база: дължина – 1797
мм, ширина – 1230 мм / 1614 мм, височина – 1259 мм; дълга
база: дължина – 2150 мм, ширина – 1230 мм / 1614 мм, височина
– 1264 мм
Резервоар за гориво – 50 л; Резервоар за AdBlue – 15 л
Брой места: 2
Нива на оборудване: Cargo, PanAmericana
Цени (без ДДС) – от 32 458 до 46 883 лв.

Volkswagen
Caddy пътнически
Брой места – 5 или 7
Нива на оборудване: Kombi, Caddy, Life, Style, PanAmericana,
California
Цени (без ДДС) от 34 000 до 58 645 лв.
Колесни бази: 3000 мм / 3400 мм; Колела: 16 / 18 инча
Просвет: 202 мм; Диаметър на завой: 11,9 / 13,2 м
Двигатели: четирицилиндрови, Евро 6 – дизелови – 2.0 TDI (90 к.с.,
110 к.с, 150 к.с., 199 к.с.)
Предавателни кутии: механични – 5МТ, 6MT; автоматична с два
съединителя – 7DSGм Задвижване: предно, 4x4
Товарен обем: 5,8 – 9,3 куб. м, бордови (площ) – 4,2 – 5,7 кв. м
Товароносимост: до 1403 кг
Врати на товарното пространство: 1 или 2 странични плъзгащи
врати, задна – клапа или двукрила врата (остъклена или неостъклена)
Размери на товарното пространство: Kasten – дължина – 2324
мм / 2724 мм, ширина – 1410 мм / 1940 мм, височина – 1244
мм; Kasten Plus – дължина – 1320 мм / 1720 мм, ширина – 1410
мм, височина – 1244 мм; бордови – единична кабина – дължина –
2539 мм / 2939 мм, ширина – 1940 мм; бордови двойна кабина
– дължина 2169 мм, ширина – 1940 мм
Резервоар за гориво: 70 л (80 л – опция); Резервоар за AdBlue – 13 л
Брой места: до 6 места
Цени (без ДДС) : от 44 600 лв. до 70 813 лв.
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Volkswagen Transporter пътнически

Година на модела: 2019
Варианти: T6.1 Kombi, Caravelle, Multivan, California
Габарити: дължина – 4904 мм / 5304 мм, височина – 1950 мм /
2477 мм, ширина – 2297 мм
Колесни бази: 3000 мм / 3400 мм
Година на модела: 2017
Варианти: Crafter 35, Crafter 50, Crafter 55
Модификации: Kasten, Kasten Plus, шаси-кабина (единична или
двойна), бордови (единична или двойна кабина)
Габарити: Kasten – дължина – 5986 мм/ 7391 мм, височина – 2355
мм / 2835 мм, ширина – 2427 мм; Kasten Plus – дължина – 5986
мм / 7391 мм, височина 2355 мм / 2590 мм, ширина – 2427;
шаси-кабина – дължина – 5996 мм / 7211 мм, височина – 2305
мм / 2339 мм, ширина – 2427 мм; бордови: дължина – 6204 мм /
7404 мм, височина 2305 мм / 2339 мм, ширина – 2427 мм
Колесни бази: 3640 мм / 4490 мм
Колела: 16 / 17 инча
Просвет: 195 мм
Диаметър на завой: 13,6 / 16,2 м
Двигатели: четирицилиндрови, Евро 6, дизелови – 2.0 TDI (102 к.с,
122 к.с, 140 к.с., 177 к.с.
Предавателни кутии: механични – 6MT, автоматични – 8AT
Задвижване: предно, задно, 4x4
Товарен обем: от 9,3 куб. м до 18,4 куб. м; бордови (площ) – от
5,5 кв. м до 9,6 кв. м
Товароносимост: до 3383 кг
Врати на товарното пространство: 1 или 2 странични плъзгащи
врати, задна двукрила врата (остъклена или неостъклена)
Размери на товарното пространство:, Kasten – дължина 3450–

Колела: 16 / 18 инча
Просвет: 193 мм / 209 мм
Диаметър на завой: 11,9 м / 13,2 м
Двигатели: четирицилиндрови, Евро 6 – дизелови 2.0 TDI (110 к.с.,
150 к.с., 204 к.с.)
Предавателни кутии: механични 5МТ / 6MT, автоматична с два
съединителя – 7DSG
Задвижване: предно, 4x4
Товароносимост: до 1089 кг
Врати на салона: 1 или 2 странични плъзгащи врати, задна – клапа
или двукрила врата (остъклена)
Размери на товарното пространство: къса база – дължина (зад 1 /
2 / 3 ред седалки) – 2572 мм / 1600 мм / 739 мм, ширина 1397
мм, височина 1244 мм; дълга база – дължина (зад 1 / 2 / 3 / 4
ред седалки) – 2938 мм / 1967 мм / 1118 мм / 298 мм, ширина –
1335 мм / 1924 мм, височина – 1244
Резервоар за гориво: 70 л (80 л – опция); Резервоар за AdBlue – 13 л
Брой места: до 9 места
Нива на оборудване: Trendline, Comfortline, Highline, Beach, Coast,
Ocean
Цени (без ДДС) – от 50 591 до 128 158 лв.

Volkswagen
Crafter

4855 мм, височина – 1626–2196 мм, ширина 1380 мм / 1832 мм;
Kasten Plus – дължина – 2171–3576 мм, височина – 1626–1961
мм, ширина – 1380 мм / 1786 мм; бордови единична кабина –
дължина 3500–4700 мм, ширина – 2040 мм; бордови двойна
кабина – дължина 2700-3500 мм, ширина – 2040 мм
Резервоар за гориво: 75 л; Резервоар за AdBlue – 18 л
Брой места: до 7 места
Цени (без ДДС) – от 48 066 – 87 433 лв.
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Професионалната лекотоварна гама на Opel –
партньор за бизнеса

opel.bg

Марката Opel със своите лекотоварни модели Combo, Vivaro и Movano предлага сигурен партньор за всеки
бизнес, предоставящ товароподемност от 600 до над 1800 кг, пространство с обем от 3,4 до 17 куб. м и възможност за трансформации.
Combo Cargo е за професионалисти, които се нуждаят от компактен, стабилен
ван, гарантиращ водещи за класа параметри за товароподемност, разход на гориво,
ниски нива на CO2 емисии. Благодарение на 4х4 системата за задвижване на Dangel за
Combo няма ограничения в проходимостта на терена. В дългата 4,75 м версия разполага с водеща за класа дължина на товарния отсек от-до 3,44 м и полезен товар от до
890 кг. Новият електрически Combo-e Cargo с нулеви емисии предлага свободен достъп до централни градски райони с максимална функционалност. С обем от-до 4,4 куб.
м, товароподемност до 800 кг, до 3,44 м дължина на товара и електрически пробег от
275 км си гарантирате сигурен партньор.
Opel Vivaro е наличен в три дължини, осигуряващи перфектен баланс между компактни външни размери и просторен, функционален интериор. Разполага с електрически плъзгащи врати за удобен достъп за пътници и товар. Предлага се в три дължини
и вариации на четири типа каросерии, което го прави подходящ за нуждите и изискванията на различни бизнеси. Vivaro-e е Международен ван на годината за 2021 г.
Версията с електрическо задвижване разполага с батерия, която при капацитет от 75
кВтч осигурява автономен пробег до 329 км по стандартите на WLTP2. С избор от три
дължини и вариации на каросерията, които осигуряват до 1270 кг товароподемност.
Разполага с теглич за ремарке, позволяващ капацитет на теглене 1000 кг.
Новият модел Movano с дизелови двигатели и електрическия Movano-e осигуряват водещи в класа показатели за полезен товар, товароносимост и брутно тегло,
съчетани с избор от модификации, дължини и височини на каросерията. Може да се
избира измежду четири дължини (4,96 м, 5,41 м, 5,99 м, 6,36 м), три височини (2,25
м, 2,52 м, 2,76 м) и обем на товарния отсек от 8 до 17 куб. м. Брутното тегло на
Movano е сред най-конкурентните в класа – от 2800 до 4000 кг и на полезен товар
– до 1800 кг. В допълнение към предимствата – дизеловите двигатели гарантират
високи показатели на горивна ефективност и ниски емисии на CO2. Базовата мощност
варира от 120 к.с. до 165 к.с. Movano-e се предлага с мощност от 122 к.с. и литиево-йонна батерия с капацитет 37 кВтч и 70 кВтч, осигуряващи пробег съответно до
117 и 224 км.
София Франс Ауто АД, Официален вносител на Opel за България
София 1839, бул. Ботевградско шосе 459, тел.: 02 892 11 00
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Mercedes-Benz Citan

2022
Mercedes-Benz
Citan

Силвър Стар Моторс ЕАД
1510 София
ул. „Резбарска“ № 5
www.mercedes-benz.bg

Mercedes-Benz
Silver Star
Оторизиран дистрибутор на Mercedes-Benz
за България

Mercedes-Benz Vito
Изцяло ново поколение на компактния ван Citan с многостранни приложения и изключителна функционалност. Предлага се товарен и пътнически вариант, всеки от който с две дължини – дълга и екстра дълга база.
През 2022 г. се очаква и товаропътнически вариант Mixto.
Новият Citan предлага богато оборудване и асистиращи програми като
7" мултимедийна система MBUX , автономно паркиране, активен спирачен
асистент, адаптивен круиз контрол и др.
Двигателите са дизелов с мощности 75, 95 и 116 к.с., както и бензинов с мощности 102 и 130 к.с. И двата силови агрегата се предлагат с
6-степенна механична или опционално с автоматична 7-степенна предавателна кутия. През следващата година се очаква и електрически вариант
eCitan с пробег около 300 км.

Mercedes-Benz Sprinter

Повече от 25 години този модел е синоним за успех в сегмента на
лекотоварни автомобили с брутна маса между 2,8 т и 5,5 т. Sprinter е
най-успешният модел в лекотоварната гама на Mercedes-Benz и поставя
стандарти по отношение на безопасността, ефективността и комфорта.
Третото поколение съчетава прогресивен дизайн с удобства и функции
за безопасност от леките автомобили. Директно от леките автомобили
идва и мултимедийната система MBUX с до 10,25-инчов сензорен екран
и гласово управление, както и асистиращи системи като 360-градусова
камера, адаптивен круиз контрол, активен спирачен асистент, асистент за
поддържане на лентата з движение и др.
Затворен фургон, шаси-кабина или пътнически ван – Sprinter предлага богат избор от варианти според нуждите на клиента. При затворения
фургон има четири дължини и три височини, което дава възможност за
натоварване на до 7 европалета. Ако е необходим повече обем на разположение е шаси кабина, която може да бъде и двойна с до 6+1 места. За
туристически или технологичен транспорт Sprinter може да бъде преоборудван в пътнически ван с до 22+1 места.
Високоефективният дизелов двигател е с мощности от 114 до 190
к.с. и до 450 Нм въртящ момент, а сервизните интервали са до 60 000
км. Предавателните кутии са ръчна 6-степенна или автоматична 9-степенна 9G-Tronic, а задвижването на колелата може да е предно, задно
или 4х4.
През 2021 г. в България бе представен и електрически Sprinter с мощност до 85 кВт с въртящ момент до 295 Нм. Предлага се с два варианта
на батерии като средният пробег с по-голямата е до около 168 км по
WLTP, а полезния товар до 891 кг. При необходимост от по-голям полезен
товар, може да се избере батерията по-малък капацитет.

Vito e многофункционален автомобил с едни с от най-добрите характеристики в този сегмент по отношение на полезния товар и възможностите за разнообразно приложение. Предлагат се три варианта – товарен,
Tourer – пътнически и Mixto – товаропътнически с до 5+1 места. Товарният Vito е с 3 дължини като предлага товарен обем до 6,6 куб. м и побира
до 3 европалета. Пътническият вариант е с до 8+1 места, предлагайки 3
нива на оборудване, а почитателите на лукса могат да изберат и изградения на същата база Mercedes-Benz V-Class.
Двигателят е дизелов с мощности от 102 до 237 к.с. , а сервизният
интервал на обслужване – до 40 000 км. Предавателните кутии са ръчна
6-степенна или автоматична 9-степенна 9G-Tronic, а задвижването на колелата може да е задно или 4х4 4MATIC.
Налични са и електрически варианти на модела – eVito Panel van и
eVito Tourer. При товарния вариант мощността на двигателя е 85 кВт, а
средният пробег – около 150 км по WLTP. Пътническия вариант е с мощност 150 кВт и среден пробег до около 330 км по WLTP.

Новият Fuso Canter

Моделът с брутна маса между 3,5 т и 8,55 т е преход от лекотоварните към тежкотоварните автомобили. Fuso Canter е добре познат по цял
свят, а вече е и обновен с по-атрактивна визия и добавени множество
асистиращи системи като система за аварийно спиране, асистент при неволно напускане на лентата, предупреждаваща система за движещи се
обекти и неподвижни препятствия Sideguard Assist и други. Благодарение
на най-малкия радиус на завой в своя клас, големия полезен товар и гъвкавостта FUSO Canter е бестселър сред лекотоварните камиони.
Предлага се в пет теглови варианта от 3,5т до 8,55 т , шест междуосия
– от 2500 до 4750 мм, двигатели с мощности от 130 до 175 к.с. и избор между ръчна или автоматична предавателна кутия. За експлоатация по
пресечени терени FUSO Canter разполага и с вариант със задвижване 4х4.
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София Франс Ауто АД
Официален вносител на Citroën за България
София 1839, бул. Ботевградско шосе 459
тел.: 02 892 11 00, мейл: info@sfa.bg
www.citroen.bg

„INSPIRED BY PRO“ (букв. „Вдъхновен от професионалистите“) в
последните 100 години винаги е бил водещ принцип при разработката на моделите от лекотоварната гама на Citroën, които от найранните версии са съобразени с обективните нужди на бизнеса.
Citroën стартира революция в сегмента на лекотоварните автомобили още в далечната 1939 г., когато лансира за първи път на пазара ван, с цялостно обновена структура, предно задвижване, нисък
праг на товарене и плъзгаща се странична врата. Оттук тръгва пътят на модерния лекотоварен автомобил, който днес е незаменим
помощник на всеки бизнес. Новаторският дух на Citroën е жив и до
днес и марката е сред пионерите в сегмента.
Диалогичността е заложена в кодовете на марката и тя е изключително обърната към потребителите си и техните нужди са
стимул за разработването на широка гама лекотоварни автомобили: напълно завършена гама фургони с полезен обем от 3 до 17
м³, с дължини от 4,40 м до 6,30 м и с полезен товар до 1700
кг. Въпреки широката си гама превозни средства с бизнес насоченост, произвеждани на поточните линии, марката има значителен
брой потребители, с нужда от индивидуални решения, съобразени
с естеството на работата и специфична употреба на автомобила.
Тази ниша се запълва от трансформациите на базовите автомобили. Вдъхновен от професионалистите, в годините Citroën постоянно
и целенасочено работи за изграждането на мрежа от висококвалифицирани европейски партньори и доставчици на допълнително
оборудване, която да може да предложи почти неограничени възможности за персонализация и трансформиране на всички модели
от лекотоварната гама. Благодарение на опита и дългогодишната
работа в тази насока, днес ние можем да гарантираме качеството и надеждността на всяка една трансформация, както и нейната
реализация в оптимални срокове. Базовият автомобил се ползва
с пълната гаранция на Citroën или 2 години, без ограничение на
пробега за периода.
Независимо дали търсите хладилен автомобил, пътнически бус,
специално оборудван за превоз на хора със специални нужди, ли-
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Citroën трансформации:
Персонализирано решение
за нуждите на всеки бизнес

нейка, репатриращ автомобил или версия за превоз на коне, модел
със специална надстройка, шпригли с платнище или вътрешно оборудване с рафтове и шкафове за съхранение, превоз на инструменти и екипировка, или имате нужда от друг специфичен лекотоварен
модел, можете да се доверите на Citroën.

ВАНОВЕ И ПИКАПИ

Citroën предлага най-пълната електрифицирана лекотоварна гама
Изключително успешен производител на конвенционални лекотоварни автомобили от 1919 г. насам, Citroën непрекъснато иновира, за да се адаптира към промените в обществото и да осигури
на професионалистите спокойствие и лекота в ежедневната им
работа. През 2021 г., в отговор на новите екологични и социални
предизвикателства, Citroën внедрява нови технологии и използването на алтернативни енергийни източници, както и представя нови
концепции за мобилност. Към момента можем да се похвалим с
най-пълната електрифицирана лекотоварна гама, където всеки модел, предлаган с двигател с вътрешно горене, получава своя еквивалент с алтернативно задвижване: ë-Berlingo, ë-Jumper, ë-Jumpy и
ë-Jumpy Hydrogen.
Европейският пазар на електрически превозни средства расте
бързо, като се е увеличил със 132% през 2020 г. спрямо 2019 г.
Очаква се пазарът да нарасне с още 53% до края на 2021 г., с над
2 милиона регистрации и значителен ръст на пазара на електрически LCV (+127%), в който Citroën възнамерява да бъде основен
играч. Целта на марката за 2025 г. е да постигне над 25% дял на
електрическите модели.
Освен отговорността за намаляване на въглеродния отпечатък
на нашите гами, електрическите лекотоварни автомобили на Citroën
са от съществено значение за професионалистите, чиято работа

често ги отвежда в централна градска част, където достъпът става
все по-ограничен. Електрификацията дава възможност за модифициране на фирмените паркове с оглед на екологична и икономическа оптимизация. Например, ë-Berlingo Van консумира средно 18
кВтч електроенергия на 100 км пробег, което възлиза на 4,32 лв.
с ДДС, а експлоатационните разходи са средно с 30% по-ниски,
отколкото при версията с вътрешно горене.
Цялата електрифицирана гама се ползва с технологията за
бързо зареждане, което позволява батерията да бъде в готовност
до 80% за 1 час. Батерията е с 8-годишна гаранция или 160 000
километра.
В допълнение, електрификацията осигурява на водача и спътниците му мигновено ускорение, липса на вибрации, безшумна
работа на електромотора, плавно шофиране, което допринася за
допълнителен комфорт по време на работа. Същевременно електрифицираната гама запазва всички доказани характеристики на
конвенционалните лекотоварни автомобили за оптимална производителност, модулност и функционалност.
В края на 2022 г. към електрическата офанзива на марката ще
се присъедини и My Ami Cargo, което е изключителна иновативна
концепция, която очертава нова територия на пазара на микромобилност.

Автомобили за работа 2022

33

РЕМАРКЕТА И НАДСТРОЙКИ

Stas	������������������������������������������������������������������������������������������������36
Schmitz Cargobull	�����������������������������������������������������37, 38, 39, 40, 41
Lamberet	����������������������������������������������������������������������������������42, 43
Fliegel	���������������������������������������������������������������������������������������������44
Schwarzmüller	����������������������������������������������������������������������������������45
Thermo King	������������������������������������������������������������������������������������46

Автомобили за работа 2022

35

РЕМАРКЕТА И НАДСТРОЙКИ
АКЦЕНТИ

Агри М ООД
Пловдив, Голямоконарско шосе,
4-ти километър
тел: (032) 90 99 99; 90 99 70
факс: (032) 90 99 98
office@agri-m.bg
www.agri-m.bg

➣➣ Агри М ООД е оторизиран дилър на белгийския производител на самосвални ремаркета и ремаркета с подвижен под STAS. Фирмата с
над 100-годишен опит и традиция и над 30 години в производството на алуминиеви ремаркета е с репутация на eвропейски лидер в
производството на алуминиеви самосвални ремаркета за селскостопанската (Agrostar, Biostar, Farmstar), строителната (U-Rockstar,
Buildstar, Rockstar) и рециклиращата (Ferrostar, Multistar, Ecostar)
индустрия. Продуктите на Stas са с доказани във времето характеристики и качество, стабилни, с ниско собствено тегло, повишен
полезен обем и дълъг период на експлоатация. Особено внимание е
отделено на сигурността на товара и леснотата за работа.

АГРИ М ООД – ОТОРИЗИРАН ДИЛЪР НА STAS
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Характерното за полуремаркетата на Stas е, че както кошът,
така и шасито се изработват от висококачествени алуминиеви
сплави, съдържащи значително количество магнезий, което от
своя страна ги прави много по-здрави и много по-устойчиви на корозия. Използването на алуминиеви сплави води до редица други
предимства на тези продукти:

➣➣ Ниско собствено тегло;
➣➣ Отлично качество на покритието;
➣➣ Минимален престой;
➣➣ Минимални разходи за ремонт и обслужване;
➣➣ Дълъг период на експлоатация;
➣➣ Много висока остатъчна стойност.

Полуремарке за превоз на насипни товари и палети
➣➣ Вид: Самосвално
➣➣ Обем: 45–79 куб. м
➣➣ Рама: Алуминий
➣➣ Конструкция: Алуминий
➣➣ Употреба: селскостопански продукти, торове, палети
Характеристики:
➣➣ Най-стабилната конструкция благодарение на:
• Най-широката рама на пазара (1400 мм)
• Интегрирана точна на въртене на самосвала
• Вградена траверса за шофьора
• Силно интегриран монтаж на цилиндрите
➣➣ Най-високо качество на алуминия;
➣➣ Уникален собствен ТОП дизайн с възможно най-доброто
съчетание между лекота и стабилност;
➣➣ Прецизност на детайлите и окончателната изработка;
➣➣ Висока остатъчна стойност.

Ремарке с подвижен под
➣➣ Обем: 72–94 куб. м
➣➣ Рама: Алуминий
➣➣ Конструкция: Алуминий
➣➣ Употреба: селскостопански продукти, торове, големи торби,
палети, хартия, биомаса, дърво
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Характеристики:
➣➣ Най-стабилната конструкция благодарение на:
• Най-здравата алуминиева рамкова конструкция на пазара
• Подсилена задна рамка за електро- и мотокари
➣➣ Подсилена задна рамка и горни ръбове;
➣➣ Най-високо качество на алуминия;
➣➣ Уникален собствен ТОП дизайн с възможно най-доброто
съчетание между лекота и стабилност
➣➣ Прецизност на детайлите и окончателната изработка

9557

Ремаркета и услуги от едно място
Мисията: Умни решения за комплексни транспортни задачи. Пътят:
Интелигентно свързване на информацията в мрежа и предлагане на
всеобхватни услуги – през целия живот на ремаркетата. С нашата телематична система TrailerConnect® и нашите първокласни услуги според
индивидуалните нужди Вие използвате насочени към бъдещето решения
за ремаркета за Вашето собствено предимство. www.cargobull.com/bg

РЕМАРКЕТА И НАДСТРОЙКИ
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SCS Universal – 3-осно стандартно брезентово полуремарке Schmitz с 3-странно разоборудване на брезента. Подходящо
за превоз на конвенционални товари.

SCS Power curtain – 3-осно брезентово полуремарке с тристранно разоборудване и иновативна
система за укрепване на товара.

SCS BS – стандартно 3-осно брезентово полуремарке
Schmitz с 3-странно разоборудване и капаци.

SCS MB Varios – 3-осно брезентово полуремарке Schmitz
с 3-странно разоборудване, с възможност за настройка на вътрешната височина от 2700 до 3000 мм. Настройка на 2 нива
на транспортни височини за лафети от 965 до 1150 мм.
SCS MB Varios – 3-осно брезентово полуремарке Schmitz с
3-странно разоборудване и възможност за товарене на 2 реда.

SKO – 3-осно термоизолационно полуремарке Schmitz за
превоз на темперирани товари.

Хладилен агрегат Schmitz Cargobull с възможност за
двутемпературен режим. Предлага се стандартно с 24-месечен
сервизен договор, телематична система и ProActive Service – система за получаване на информация от телематичната система за
състоянието и работата на хладилния агрегат.
SKI AK – 3-осно самосвално полуремарке Schmitz с квадратна алуминиева надстройка и оптимизирано собствено тегло.
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SKI SR – 3-oсно
самосвално полуремарке Schmitz със
стоманена полукръгла надстройка.

РЕМАРКЕТА И НАДСТРОЙКИ

SKI AK 9.6-10.5 – 3-осно самосвално полуремарке Schmitz
с алуминиева квадратна надстройка и полезен товарен обем от
42 м3 до 60 м3.
MKI SR – стоманена полукръгла самосвална надстройка
Schmitz за 3- и 4-осни камиони.

Оси Schmitz Rotos Sauer.

MCS-ZCS – брезентова надстройка и 2-осно брезентово тандемно ремарке с 3-странно разоборудване Schmitz с/без капаци.

Над 80% от произведените полуремаркета Schmitz Cargobull се
оборудват с оси собствена разработка на компанията – Schmitz
Rotos Sauer. Предлагат се с дискови спирачки с диаметри 370 и
430 мм и стандартна гаранция 1 млн. км или 6 години при спазване
на общите гаранционни условия.

Сервизни партньори
София:
Скания България ЕООД –
клон София: 1186 София, с. Герман,
ул. Манастирска воденица № 5
GSM: 088 410 08 86, 088 877 58 41
Балкан Стар Ритейл ЕООД –
клон София:
1138 София, ул. Самоковско шосе № 101,
GSM: 088 877 58 50, 088 610 08 85
Балгериън Трак Сървис ООД –
клон гр. Сливница:
2200 Сливница, ул. Хан Крум № 1А
GSM: 088 989 97 99, 0889 23 21 20
ИнтерКамион Кампани ЕООД:
1532 София, кв. Казичене,
ул. Околовръстна № 56
тел.: 02 999 51 56

Пловдив:
Агри-М ООД:
гр. Пловдив,
бул. Васил Априлов № 166
GSM: 088 557 74 56
Бургас:
Скания България – клон Бургас:
8000 Бургас,
Северна Промишлена Зона
GSM: 088 259 22 63; 088 932 63 96
Балкан Стар Ритейл –
клон Бургас:
8015 Бургас, кв. Лозово
GSM: 088 890 35 72; 088 836 20 74

Варна:
Скания България – клон Девня:
9160 Девня,
кв. Повеляново, Промишлена зона – Юг
GSM: 088 428 00 02
Добрич:
ТТ-Сервиз ООД:
9300 Добрич,
ул. Околовръстен път
Дружба 48
GSM: 089 351 56 37
Русе:
Евро Старс ЕООД:
Русе, бул. България № 310
GSM: 088 876 93 98
Рубикон Шипинг ЕООД:
Русе, бул. Гоце Делчев № 91
GSM: 088 820 88 55; 088 861 37 13

Автомобили за работа 2022
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www.frigos.bg / www.lamberetbg.com
+359 888 36 41 40, +359 887 19 78 26

Хладилните полуремаркета LAMBERET тип SR2 се произвеждат в
Сен-Сир-Сюр-Мантон, Франция. Там се разработват и всички модели полуремаркета на фирмата, специализирани единствено за хладилен транспорт.
LAMBERET SR2, основната линия хладилни полуремаркета, акцентира върху
няколко модела.
LAMBERET SR2 GREEN LINER е най-лекото полуремарке в хладилния
бранш, със собствено тегло от само 6800 кг. Изградено е изцяло от монолитни панели, тип „сандвич“ (GRP-POLYURETHANE-GRP/стъклопласт-полиуретан-стъклопласт), без фуги и снадки. Монолитните панели са защитени от
проникване на влага, което е основен проблем при секционните панели. Двустранното им покритие е от бял, гланциран стъклополиестер. Благодарение на
структурата на панелите ремонтът им е бърз и евтин.
Задната каса е от екструдирани алуминиеви профили. Всичките метални
елементи, включително касата и шасито, са на болтови връзки. Шасито е от 4
компонента, също свързани с болтова връзка, затова е издръжливо на усукване и по-лесно се ремонтира.
LAMBERET SR2 GREEN LINER съчетава най-добрата изолация със здравина и ниско собствено тегло. Държи висока цена на вторичния пазар благо-
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дарение на здравината си и запазването на изолационните параметри. Поради
добрите изолационни показатели разходите за едно полуремарке GREEN LINER
за 6-годишен период на експлоатация са толкова, колкото разходите при другите производители за период от 5 години. LAMBERET SR2 GREEN LINER
има FRC сертификат за коефициент на топлопроводимост k = 0,34 W/m2.K.
През август м.г. LAMBERET откри допълнително крило на фабриката си в
лионското селце Сен-Сир-Сюр-Мантон. В него са разположени нови роботизирани машини, пригодени и настроени специално за по-бързото производство
на неръждаемите задни каси, които LAMBERET предлага с най-високо качество, здравина и устойчивост. В съседство с технологичните роботи са създадени и нови работни постове, в които се изработват и сглобяват задни врати с
традиционното за Lamberet високо качество. Другото предназначение на тези
нови работни места е там да се изработва новата двутемпературна междинна
преградна стена ERGOWALL, която бе наградена от хановерския панаир през
2018 г. с най-високо отличие за иновации. ERGOWALL е по-лека от стандартните междинни прегради, по-тънка, с по-добра изолация и разделена на две
независими части една от друга за улеснение при работа или специфични товари. Тя не е компромис, тя е усъвършенстване и подобрение!
ERGOWALL вече може да бъде поръчана от LAMBERET за българския
пазар, заедно с други новости при гамата хладилни полуремаркета.

ERGOWALL

РЕМАРКЕТА И НАДСТРОЙКИ
ФригоС-ИК ЕООД, представител на марката LAMBERET за България
България, София, 2227, Божурище, бул. Европа, № 10
за контакти: Александър Младенов, mladenov@frigos.bg, GSM: +359 887 19 78 26
www.lamberetbg.com www.frigos.bg

Хенгер LAMBERET:

През последните години запитванията за композиции тип
„хенгер“ към нас нарастнаха. Заедно с тях виждаме и изключително завишен интерес към хладилните надстройки на
LAMBERET. Отчитайки тези два фактора, ние успяхме да съчетаем едното с другото и да влезем на пазара с наше собствено
ремарке, разработено и произведено в цеха на „Фригос-ИК“, с
надстройка на реномирания френски производител LAMBERET,
която е сертифицирана по ATP/FRC.

ФригоЛайн:

Хладилна надстройка на LAMBERET специално разработена за категорията до 10 тона. Сертифицирана ATP/FRC.
Всички надстройки на 85-годишната френска компания
LAMBERET са известни с това, че веднъж монтирани, могат
да надживеят и две шасита.

Хенгер Щора:

10,5-тонно и 18-тонно ремарке марка „Фригос-ИК“ с
двустранна и тристранна щора „Фригос-ИК“.
Разработихме всички варианти, в това число и за постигане на максимален полезен обем и вътрешна полезна
височина до 3000 мм.

Бус:

Предлагаме хладилно решение със санитарна изолация
за всеки един размер бус.

Автомобили за работа 2022
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АГРИ М ООД
Пловдив, Голямоконарско шосе, 4-и километър
тел.: (032) 90 99 99; 90 99 70, факс: (032) 90 99 98
office@agri-m.bg www.agri-m.bg

АКЦЕНТИ
➣С
➣ пълна продуктова гама Fliegl
е успешно представен на целия
европейски пазар. Произвежда
и големи серии, и индивидуални транспортни средства според конкретни спецификации
на клиента.

Ремаркета Fliegl Trailer от Агри-М ООД
ИНОВАЦИЯ ЗА ВАС

Fliegl, един от малкото производители с такова
разнообразие от продукти, е в състояние да доставя
бързо и надеждно. Сред най-популярните приложения
са полуремаркета тип завеси, контейнерни шасита, самосвални ремаркета, нискотоварни автомобили, превозни средства с подвижен под, тандемни ремаркета,
бордови и др.
Ремаркетата Fliegl са преди всичко практични – лесни
за работа и пестят време. Където е възможно се използват механични компоненти, а податливата електроника
се избягва. Иновативните, лесни за ремонт разработки
с изключително добри стойности за издръжливост отличават полуремаркетата Fliegl. Ниското собствено тегло
се комбинира с функционалност и безопасност.

Fliegl се отличава от своите конкуренти дори в наймалките детайли и отдава значение на възможно най-голямата полза за клиента. Здравите стоманени шасита са
носещата основа на ремаркетата, които, допълнени от
множество опции за оборудване и варианти на каросерията, се превръщат в индивидуални ремаркета за всяко
транспортно изискване.
Всяко ремарке Fliegl може да бъде перфектно адаптирано към нуждите на клиента с различни устройства за
закрепване на товара, джобове, стойки, държач за мотокар, задно удължение, падащи страници или плъзгащ
се покрив – почти всичко е възможно. Fliegl също така
е в състояние да изгради големи количества в кратки
срокове и да ги достави навреме. Разбира се, с обичайното качество.
Полуремарке с телескопична платформа
Fliegl, модел SVS 570 Tele
Общо тегло: 57 000 кг
Собствена маса: 12 800 кг
Полезен товар: 44 200 кг
Оси: SAF, 4 броя
Гуми: 235 / 75 R 17,5; Окачване: въздушно
Широчина: 2550 мм

Бордово полуремарке с брезент тип
тристранна щора
Fliegl, модел SDS 350
Общо тегло: 35 000 кг
Полезен товар: ≈ 28 985 кг
Собствена маса: ≈ 6015 кг
Натоварване на осите: 24 000 кг
Натоварване на лафета: 11 000 кг
Обща широчина: 2550 мм
Максимална височина: 4035 мм
Височина на лафета: 1150 мм
Вътрешна дължина: 13 650 мм
Вътрешна широчина: 2480 мм
Вътрешна
височина
отпред/отзад:
2740/2740 мм
Страничен светъл просвет отпред/отзад:
2630 мм/2680 мм
Шаси: заварена стоманена рамкова конструкция, изпълнена от леки елементи и
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подложна плоча с възможност за подмяна на царския болт 2». Специален скосен
профил на страничната греда с отвори за
укрепване на товара Load Lock.
Оси: SAF, 3 бр. с по 9 тона натоварване,
дискови спирачки, въздушно окачване.
Без първа повдигаща се ос/боге
Под: от многопластови фурнирани плоскости с дебелина 30 мм.
Челна стена: алуминиева/стоманена, висока 2580 мм, профил „Crash-Blocker“ отдолу на челната стена с височина 140 мм
Принадлежности: странична противоударна защита, задна броня, два клина със
стойки. Пет реда дървени/алуминиеви
дъски. Пластмасова кутия за инструменти (празна). Две леки стойки за резервна
гума (без резервна гума). XL сертификат
за сигурност на товара.
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Височина на лафета: 1200 мм
Натоварване на лафета: 17 000 кг
Платформа: телескопична, с удължаване
6000 мм. Основната платформа е дълга
около 8900 мм, обща дължина сгъната –
13 000 мм. Възможно уширяване до 3000
мм. Хидравлично задвижвани товарни рампи с дължина 2800 мм и широчина 750 мм.
Захранване на хидравликата от влекача.

РЕМАРКЕТА И НАДСТРОЙКИ



Innovation Meets Excellence

ЕС ЕМ ТРЕЙЛЪРС ООД

България, 1618 София, ул. Околовръстен път № 3, ет. 4, ап. 45
Mobile: +359 884 943 043, +359 884 943 040
e-mail: todorov@sm-trailers.com , stefanov@sm-trailers.com
Web: www.sm-trailers.com

3-oсно самосвално полуремарке

ЕС ЕМ ТРЕЙЛЪРС ООД
официален вносител за България на Schwarzmüller Group

УЛТРА леко 3-осно бордово полуремарке с тристранна щора
От месец май тази година производителят на прикачна
техника Schwarzmüller има нов представител за България –
ЕС ЕМ ТРЕЙЛЪРС ООД. Като лидер в областта на иновациите и
технологиите на пазара, Schwarzmüller определя тенденциите и
задава стандартите, тъй като е безспорен специалист в персонализираните транспортни решения, факт, основаващ се на над
150-годишното ноу-хау. Основана през 1870 г. като ковачна работилница, днес компанията е сред лидерите на европейските
производители с годишно производство от над 11 000 превозни
средства, които предлага главно в Централна, Западна и Югоизточна Европа.
Сред най-важните сектори, които използват търговските
автомобили на Schwarzmüller, са транспортът на дълги разстояния, строителната и нефтената промишленост, както и дърводобивната промишленост.
В допълнение към производствените си мощности в Ханцинг, Австрия; Жебрак, Чехия и Будапеща, Унгария, компанията
предлага и мрежа от близо 350 сервизни центъра, разположени
на територията на цяла Европа.

ЕС ЕМ ТРЕЙЛЪРС ООД е вносител на пълната гама надстройки, ремаркета, полуремаркета и резервни части на
Schwarzmüller Group:
➣➣ Бордови;
➣➣ Самосвали;
➣➣ Цистерни;
➣➣ Дървовози;
➣➣ Контейнеровози.

3-осно алуминиево самосвално полуремарке
за превоз на зърнени култури
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НАДСТРОЙКИ И ХЛАДИЛНИ АГРЕГАТИ
АКЦЕНТИ

Термо Про ЕООД
1592, София
бул. Искърско шосе № 13
Продажби: +359 2 960 14 31,
0888 707 426,
Сервиз: +359 2 960 14 30,
0888 307 693
www.thermoking-bg.com

➣➣ ТермоПро е официален партньор на Thermo King за
България и е познат като пазарен лидер при хладилните агрегати за камиони, ремаркета/полуремаркета,
пикапи, бусове и автомобили. Доставяме хладилни и
климатични агрегати за превозни средства на вносители и търговци на товарни и пътнически транспортни
средства, и на доставчици и производители на хладилни надстройки и ремаркета/полуремаркета, а също и
на крайни клиенти, които имат изискванeто превозните
им средства да са оборудвани с агрегати Thermo King.

ТермоПро – официален партньор на Thermo King за България
Като оторизиран гаранционен и извънгаранционен сервиз на марката монтираме, поддържаме и ремонтираме агрегати Thermo King,
като в някои случаи поддържаме и агрегати от други марки. От 1
януари 2021 година Термо Про ЕООД пое и бизнеса у нас с техника на
марката за контейнерни превози по вода (marine business).
Предлагаме няколко продуктови линии хладилни агре
гати от Thermo King
Най-масовите агрегати са моделите със задвижване на компресора от двигателя на автомобила, използвани основно в по-малките
превозни средства, за градска и междуградска дистрибуция – т.нар.
Last Mile Cold Chain Logistics.
Това са моделите: „V“ (100/200/300/500/600/800), „C“ (150,
250, 350, 450), а гамата допълват агрегатите, задвижвани на ток,
от фамилии „B“ и „Е“, които се вграждат в случаите, когато двигателят на МПС не позволява куплиране на хладилен компресор или
пък автомобилът е изцяло електрически, без ДВГ. Новост е моделът
V1000 (едно и двутемпературна версия) с компресор, задвижван от
двигателя на камиона и с капацитет 10 000 W при нула градуса. Това
го прави най-мощния агрегат на пазара в този сегмент и позволява
охлаждане на товарно помещение с дължина до 8,5 метра.

За превозните средства, използвани изключително за междуградска логистика на дълги и среднодълги дистанции, когато шофьорите
трябва да почиват на места, където няма възможност да се включи
стационарно електрозахранване, препоръчваме агрегати с дизелов
двигател от серията „Т“ (560/600/800/1000/1200) – еднотемпературни и двутемпературни.
За хладилни полуремаркета предлагаме еднотемпературни и мултитемпературни агрегати от гамата SLXi-200/ 300/400 и Spectrum,
както и последния модел на Thermo King от 2020 – Advancer.
Серията агрегати ADVANCER (А-360, А-400 и А-500) e с нова
и революционна архитектура и вече се радва на сериозен интерес.
Тя съчетава характеристики, каквито досега пазарът не е виждал, с
по-ниски общи разходи за експоатация и интелигентна свързаност.
Advancer достига за 18 до 40% по-късо време зададената темпера–
тура, поддържа я много прецизно (точност до 0,2°С при А-500) и е с
най-големия въздушен поток от машините на пазара, достатъчен дори
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за полуремаркета дълги 15,6 метра. Advancer се отличава от всички други машини на пазара с променливия си въздушен поток и при
него скоростта на вентилаторите не зависи от оборотите на двигателя
на агрегата. Регулируемият дебит на въздуха позволява по-ефикасно
охлаждане на всякакъв тип товари при оптимален разход на гориво.
Това е постигнато с нова архитектура, ползваща мек хибрид, с
електрическо 48V задвижване на вентилаторите. Компресорът на
Advancer се задвижва директно от доказалия се ДВГ Yanmar, който
при вариантите A-400/500 е с електронно управление на оборотите.
Единственият ремък в агрегата задвижва модул, който и при най-ниски
обороти на двигателя произвежда необходимото електричество, за да
работят вентилаторите на агрегата (външни и вътрешни) на максимален режим. Advancer напълно оправдава името си с новата модулна
архитектура, опростена конструкция, около 30 на сто по-добър КПД
от конкурентите и с до 24% по-нисък разход на гориво. Агрегатите са
40 кг по-леки от предшествениците си и със значително по-ниско разположен център на тежестта. С новата конфигурация, 38% по-малко
компоненти и 2/3 от броя на предишните връзки в хладилната инсталация, Advancer е значително по-лесен за сервизиране и ремонтопригоден. След наистина големия пазарен успех на Advancer клиентите с
най-голямо нетърпение очакват и мултитемпературната версия.
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СЕРВИЗИ И ОБОРУДВАНЕ
Сервиз Агри-М
Пловдив, бул. Васил Априлов № 166
(032) 96 40 11, service.iveco@agri-m.bg – за IVECO
(032) 96 40 12, ford.trucks@agri-m.bg – за FORD TRUCKS
факс: (032) 96 40 13
www.agri-m.bg

Агри М ООД – оторизиран сервиз на FORD TRUCKS и сервиз за IVECO

Агри-М е оторизиран сервиз на FORD TRUCKS, KÄSSBOHRER
и сервиз за товарни автомобили IVECO.
Сервизът предлага пълна грижа за Вашите превозни средства от трите марки, включително:
➣➣ Диагностика с оригинални софтуер и бази данни;
➣➣ Обслужване и ремонти с оригинални части и консумативи;
➣➣ Текущи и основни ремонти на двигатели и трансмисии;
➣➣ Ремонти на ходова част и окачване на камиони и ремаркета;
➣➣ Бояджийски и тенекеджийски услуги;
➣➣ Ремонти по електрооборудването;
➣➣ Експресни и „нонстоп“ ремонти;
➣➣ Мобилен сервиз и др.
Сервизната база има 4 канала и обслужва до 5 тежкотоварни композиции едновременно. Разполага с необходимата
диагностична апаратура и специализирани инструменти за автомобили FORD TRUCKS и IVECO, както и за прикачна техника
KÄSSBOHRER.
Агри-М е и доверен сервиз на застрахователно дружество
Булстрад за ремонти по щети от пътни прозшествия.
Сервизът е оборудван с мостов кран, подемници, спирачен
стенд, стенд геометрия, стенд за проверка на хлабините в ходовата част на товарните автомобили, стенд за проверка на дюзи,
система за смяна на масла и др.
В Агри-М сервиз автомобилите и останалата техника се обслужват и ремонтират от висококвалифицирани професионалисти, които постоянно преминават специализирани обучения,
за да могат да се грижат за Вашата транспортна техника с нужната висока компетентност.
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Високото ниво на организацията и управлението на сервиза,
както и на обслужването на клиентите, е удостоверено със сертификат за качество ISO 9001:2015.
Работно време:
понеделник – петък, от 8.00 до 17.00 ч.

СЕРВИЗИ И ОБОРУДВАНЕ
Scania център Пловдив
Пловдив, Голямоконарско шосе, 4-ти километър
тел.: (032) 90 99 90; 90 99 89
факс: (032) 90 99 98
e-mail: office@agri-m.bg
www.agri-m.bg

Агри М ООД – Scania център Пловдив

Агри-М ООД е оторизиран дилър на Scania за южния централен район на България, който включва следните административни области: Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково,
Смолян и Кърджали.
Сервизът извършва гаранционни и извънгаранционни ремонти съгласно стандартите за качество на Scania. Оборудван
е с модерна техника и предлага първокласни услуги за диагностика, обслужване и ремонт, както и пълната гама от оригинални резервни части на марката.
В Scania център Пловдив автомобилите и останалата техника се обслужват и ремонтират от висококвалифицирани професионалисти, които постоянно преминават специализирани обучения, за да могат да се грижат за Вашата транспортна техника
с нужната висока компетентност.
Високото ниво на организацията и управлението на сервиза,
както и на обслужването на клиентите, е удостоверено със сертификати за качество DOS на Scania и ISO 9001:2015.
Центърът е оторозиран сервиз и на фирмите за полуремаркета: Schmitz Cargobull, Stas, Meiller, Kögel, LeciTrailer, Magyar
и Wielton. Извършва гаранционни и извънгаранционни ремонти на оси BPW и SAF, както и на спирачни системи Knorr-

Bremse, WABCO и Haldex. Монтира и поддържа падащи бордове
Dhollandia. Предлага оригинални резервни части и аксесоари за
всички тях.
Центърът разполага и с лицензиран пункт V категория за
извършване на технически прегледи (ГТП), проверка на техническата изправност на ППС ЕХ II, EX III, FL, AT, OT, превозващи
определени опасни товари – ADR и СЕМТ прегледи.
В сервиза се извършват монтаж и проверка на аналогови
и дигитални тахографи, включително последно поколение тип
SMART.
Освен пълната гама товарни автомобили на Scania, центърът в Пловдив предлага и голям избор от употребявани камиони, ремонтирани и обслужени по стандарта Scania Approved,
както и употребявани товарни автомобили и прикачна техника
от други марки.
Центърът предлага условия за удобен и приятен престой на
клиентите, кафе и закуски.
Работно време:
понеделник – петък: 8:00 – 18:00 часа,
събота: 8:00 – 13:00 часа
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Аутомотив Текнолъджи
Солушън ЕООД
Аутомотив Текнолъджи Солушън ЕООД (АТС) е официален и
изключителен Сервис партньор на ZF в България от 2012 г. Продуктовото портфолио на ZF включва: трансмисии (механични, роботизирани, автоматични), мостове и техните компоненти, системи за
кормилно управление, диагностични апаратури и др.
Освен пълната гама от цели агрегати, предлагаме оригиналните
резервни части, масла и филтри за тях. Висококвалифицираните
ни специалисти осигуряват компетентно обслужване на клиентите
с консултации по технически въпроси, идентификация и поръчка на
резервни части. Те имат дългогодишен опит в бранша и непрекъснато повишават своята квалификация чрез посещения на специализирани курсове във фабриките на германския концерн.
От основаването си през 2007 г. до днес АТС инвестира значителни средства в изграждането на собствена база. От началото
на 2021 г. АТС разполага със свой собствен сервиз с иновативно
оборудване, специализирани инструменти и апаратура от ZF.
АТС предлага на своите клиенти портфолио от услуги:
➣➣ Диагностика
➣➣ Ремонт и превантивна поддръжка
➣➣ Дефектация
➣➣ Мобилен сервиз
Професионална диагностика на трансмисиите на ZF извършваме със специализираната апаратура на фабриката, наречена ZF
Testman. Тя тества функциите на всички електронно контролирани
продукти на ZF, независимо дали превозното средство се движи
или е неподвижно. При диагностиката се запазва информация за
трансмисията и за записаните грешки, като специалистите на АТС
са обучени да ги разчитат и да установят дали причината за нарушената функция на скоростната кутия се дължи на програмна
грешка или на дефектирал компонент. Друго предимство на диагностиката е възможността данните от трансмисията да бъдат прехвърляни на в нов електронен блок при подмяна на стария.
На базата на професионално осъществена диагностика от на-
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Партньорът, на
когото да се доверите.
Трансмисионни
масла

Филтри

ZF Ecosplit

Компоненти за
трансмисии и оси
ZF AS Tronic
Планетарни
редуктори

Валове

ZF Service Partner България

ZF TraXon

Аутомотив Текнолъджи Солушън ЕООД
1336 София, ул. Андрей Германов № 11
(Транстерминал Милицер и Мюнх)
телефон: +359 2 439 08 80
е-mail: customer.service@ats-world.com
Виж www. ats-world.com

шите специалисти АТС предлага превантивна поддръжка на камиони и автобуси. Тя може да бъде планирана предварително, което
от своя страна може да съкрати престоя на превозното средство
и да избегне сривове и в последствие скъпи ремонти. Това едновременно намалява разходите и удължава експлоатационния живот
на трансмисията. Използваме само оригинални резервни части в
ремонтите в сервиза на АТС: декларираме това в официалните сервизни документи, издавани след извършената услуга, давайки на
клиента увереността, че полученото решение се поддържа от високата технологичност и максималната надеждност, както при първоначално изграждане. Използваме само оригинални масла и смазки,
специално разработени от фабриките, произвели агрегатите.
Предлагаме и мобилен сервиз, който може да помогне на клиента, където и да се намира.

СЕРВИЗИ И ОБОРУДВАНЕ
АКЦЕНТИ
ЕМВЕКО АД
София, бул. „Ботевградско шосе“ 268
тел.: +359 (2) 813 40 50
е-mail: sales@emveco.bg
Варна, бул. „Януш Хуняди“ 7
тел.: +359 (52) 727 011
е-mail: varna@emveco.bg
Бургас, ул. „Сливница“ 87
тел.: +359 (56) 814 111
е-mail: burgas@emveco.bg
Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ 3
тел.: +359 (32) 262 291
е-mail: plovdiv@emveco.bg
www.emveco.bg

➣➣ЕМВЕКО предлага на своите клиенти инсталиране, обучение
за работа с оборудването, гаранционна и следгаранционна
поддръжка, както и абонаментна поддръжка на оборудването –
все по-често срещана практика в последните години.
➣➣Сервизът на ЕМВЕКО е оборудван с необходимата
документация, резервни части, инструменти, уреди, сервизни
автомобили. Висококвалифицирани инженери и техници са
преминали обучение във фирмите-производители, които
фирмата представлява. В случаите, когато се налага ремонт
на оборудване, което е лимитиращо за технологичния процес,
по желание на клиентите се предоставя оборотно такова до
завършването на ремонта.
➣➣Фирма ЕМВЕКО АД е сертифицирана по стандарт
ISO 9001:2015.

ЕМВЕКО АД – оборудване за автосервизи и автомивки
➣➣Професионални ръчни инструменти USAG с неограничена
във времето гаранция.
➣➣Електрохидравлични мобилни подемници STERTIL KONI –
товароподемност 6500 кг, 7500 кг; 8500 кг; 10 000 кг,
17 500 кг. Възможност за повдигане на селскостопански
машини и специализирани тежкотоварни автомобили.
➣➣Канални подемници BLITZ по индивидуални размери –
ръчни и пневмохидравлични.
➣➣Канални подемници, движещи се по пода BLITZ.
➣➣Пневмо-хидравлични подемници PASQUIN.
➣➣Стендове за измерване на спирачните сили, натоварването
на ос и определяне на спирачната ефективност на леки и
товарни автомобили с тегло до 18 тона на ос SHERPA.
➣➣Камери за боядисване и зони за подготовка USI Italia.
➣➣Машини за монтаж и демонтаж TECO.
➣➣Баланс машини TECO.
➣➣Стендове за регулиране геометрията на товарни
автомобили HUNTER с широко поле на приложение:
повече от 50 конфигурации на оси на товарни автомобили.
След избора на конфигурация софтуерът на стенда
показва на оператора стъпка по стъпка поставянето на

измервателните глави, измерването и реглажа на ъглите
на превозното средство.
➣➣Масларско оборудване и оборудване за гресиране
RAASM, APAC.
➣➣Мониторингова система за зареждане с масло PIUSI, ORION.
➣➣Аспирации.
➣➣Зарядни и стартови устройства Electron Bremen, DECA.
➣➣Заваръчна техника Elektron Bremen, DECA.
➣➣Станции за обслужване на климатични системи на
автомобили BRAIN BEE.
➣➣Преси за шенкелни болтове.
➣➣Компресори CECCATO – бутални и винтови.
➣➣Оборудване на сервизни бусове.
➣➣Изграждане на въздушни инсталации.
➣➣Изграждане на инсталации за зареждане с масло.
➣➣Машини за престъргване на дискове.
➣➣Машини за миене на части.
➣➣Автоматични четкови автомивки за товарни автомобили
OTTO CHRIST.
➣➣Пароструйки, водоструйки и прахосмукачки.
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АКЦЕНТИ
Далко Моторс ООД
1517 София, кв. Левски, ул. Саранци, № 3
(локално платно на бул. Ботевградско шосе)
тел.: +359 2 931 22 20, 831 01 94;
tools@dalkomotors.com
www.dalkomotors.com www.beta-tools.com

➣➣ Далко Моторс ООД доставя, инсталира и
поддържа първокласно професионално
автосервизно оборудване от водещи европейски
производители.
➣➣ От 2020 г. разширихме продуктовата си гама
с диагностичната апаратура на TEXA, Италия
и оборудване за авторепаратура от SPANESI,
Италия.

Далко Моторс ООД

В областта на оборудването на сервизи за поддръжка и ремонт
на камиони и автобуси ние предлагаме широка гама от продукти:
➣➣ Професионални ръчни и пневматични инструменти:
BETA UTENSILI, Италия (www.beta-tools.com) – легендарни
професионални ръчни и пневматични инструменти, режещи
инструменти и инструменти за обработка на метали,
широк набор от специализирани инструменти за различни
индустриални приложения, работно облекло и обувки с
широк спектър от нива на защита и използвани материали,
произвеждани по най-строгите европейски норми и стандарти.
Куки за повдигане на товари, верижни и текстилни сапани,
обтегачи и аксесоари за стоманени въжета ROBUR (марка на
Beta Utensili), сертифицирани продукти.
➣➣ Диагностично оборудване (НОВО): TEXA, Италия (www.
texa.com) – многомарково диагностичо оборудване за леки,
лекотоварни, товарни автомобили и автобуси, селскостопанска
и индустриална техника; диагностична апаратура за
системи за безопасност ADAS; станции за обслужване на
климатични автомобилни системи; газанализатори, димомери,
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оборотомери – оборудване за ГТП, уреди за дезинфекция и
обеззаразяване на автомобили и офиси чрез озониране. eTruck
– революционна технология за дистанционна диагностика на
товарни автомобили.
➣➣ Авторепаратура (НОВО): SPANESI, Италия (www.
spanesi.com) – камери за боядисване и подготвителни
зони, измервателна апаратура на деформации и щети – 3D
сканиране и сравнение с геометрични база данни; системи за
разпъване на шасита на леки и товарни автомобили; вакумна и
заваръчна техника;
Подемици и подемна техника за автомобили, камиони, автобуси и ремаркета, системи за проверка и реглаж на ходова
част, гумодемонтажни и баланс машини, спирачни стендове:
➣➣ AUTOP STENHOJ, Германия (www.autopstenhoj.com) –
автосервизни подемници за леки, лекотоварни, товарни
автомобили и индустриална техника, спирачни стендове за
леки и товарни автомобили, оборудване за Годишни Технически
Прегледи (ГТП).
➣➣ МONDOLFO FERRO, Италия (www.mondolfoferro.it) –
гумодемонтажни и баланс машини, автосервизни подемници и
оборудване, стендове за измерване и регулиране на ходовата
част на леки и товарни автомобили, азотгенератори,
➣➣ AUTOMOTIVE INDUSTRIAL, Чехия (www.automotive.cz) –
автосервизни подемници за леки, лекотоварни автомобили,
мобилни колонни подемници за товарни автомобили и
индустриална техника,
➣➣ NUSSBAUM, Германия (https://www.nussbaumlifts.com/) –
автосервизни подемници за леки и лекотоварни автомобили.
➣➣ COMPAC HYDRAULIK, Дания (www.compac.dk) – гаражни
крикове и кранове, стойки за скоростни кутии, автосервизни
преси и аксесоари за тях, бутилкови крикове.
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➣➣ AC HYDRAULIC, Дания (www.ac-hydraulic.dk) – вградени дву-,
три-, четири- или петцилиндрови подемници с капацитет до
75 тона; канални пневмохидравлични подемници за горен или
долен релсов път с капацитет до 20 тона: гаражни крикове
и кранове, стойки за скоростни кутии, автосервизни преси и
аксесоари за тях, бутилкови крикове.
➣➣ HAWEKA, Германия (http://www.haweka.com) Специализирани
стендове за проверка и регулиране на камиони, ремаркета и
автобуси. Одобрен тип за MERCEDES BENZ и MAN – AXIS4000.
3D Сканираща система за измерване на геометрията на шасита
на товарни автомобили, особенно подходяща при ремонт на
ударени / усукани шасита – CMC 4000 Measuring System
Консумативи и инструменти за монтаж и ремонт, баланс на гуми:
➣➣ SCHRADER, Франция (www.schrader.fr) – пълна гама вентили
и консумативи за ремонт на пневматични гуми, инструменти
за контрол на налягане, специализирани инструменти за
индустриални и селскостопански гуми, тежести за баланс и
репарационни материали.
➣➣ FEMAS, Италия (http://www.femassrl.com/) и HAWEKA, Германия (http://www.haweka.com) – специализирани инструменти
за баланс на автомобилни колела, аксесаори за стендове за
реглаж ходова част;
➣➣ PMM Montresor, Италия (http://www.pmm-montresor.com) –
хидравлични инструменти за монтаж/демонтаж на тежки гуми
за камиони, селскостопанска и индустриална техника
Компресорна техника и изграждане на системи за пренос на сгъстен въздух:
➣➣ GARDNER DENVER – CHAMPION, BOTTARINI, Италия (www.
championcompressors.eu www.bottarini.it) – винтови и бутални
компресори, ресивери и хладилни изсушители и пълна гама
аксесоари за производството на сгъстен въздух.
➣➣ INTERTEC-NEWCO, Италия (www.intertecaircompressors.com)
– бутални компресори и пълна гама аксесоари за тях.
➣➣ MAVEL, Италия (http://www.mavel.it/) – автоматични макари
за сгъстен въздух, електрозахранване, масла, греси и
автомобилни флуиди;
Системи за пречистване / отвеждане на отработени
газове: FILCAR, Италия (www.filcar.it) – аспирационни системи за
отвежадане на изгорели газове.
Оборудване на ремонтни работилници в сервизни
автомобили: Sortimo, Германия (https://www.sortimo.com/) –
Световен лидер в производството на стелажни системи и сервизна
мебел за оборудване на мобилни сервизни работилници. Специализирано оборудване за лекотоварни автомобили за ремонти, монтажи и поддръжка в най-различни браншове.

Оборудване за нови и отработени масла и греси, Консултации и изграждане на системи за контрол и мониторинг на маслени стопанства, свързани със складово търговски софтуери. Доставяме продуктите на:
➣➣ ALENTEC ORION, Швеция (www.alentec.com) – масларско
оборудване за нови и отработени масла, греси, смазочни
материали, трансмисионни и експлоатационни течности за
автомобилния и индустриален сектор. Одобрен доставчик от
VOLVO и SCANIA.
➣➣ APAC, Италия (www.apac.it) – масларско оборудване за нови и
отработени масла, греси, смазочни материали, трансмисионни
и експлоатационни течности за автомобилния и индустриален
сектор.
Зарядни станции, бустери и поддръжка на акумулатори:
➣➣ ELECTROMEM, Италия (http://www.electromem.com/)
➣➣ SCHUMAHER, САЩ (https://www.schumachereurope.com/)
➣➣ CETEOR, Белгия (https://www.ceteor.com/) широка гама от
зарядни станции, стартерни устройства (бустери) и др.
Подови керамични плочи за автосервизи: ARGELITH,
Германия (www.argelith.de) – специализирани керамични подови
плочи за перфектни резултати в автосервизи, шоуруми, търговски
обекти, скалдови бази, хранителновкусова и фармацефтична индустрии. Одобрен доставчик от MAN, MERCEDES-BENZ и др.
Фирмата ни се е специализирала в извършването и на
следните дейности:
➣➣ Консултации при проектиране и цялостно оборудване на
автосервизни и ремонтни бази.
➣➣ Проектиране и изграждане на пневматични инсталации за
производство, съхранение и разпространение на сгъстен
въздух със специализирани алуминиеви тръби и фитинги от
водещи италиански производители.
➣➣ Проектиране и изграждане на маслени стопанства, тръбни
инсталации от прецизни поциковани тръби и фитинги за
трансфер на масла, греси и антифриз.
➣➣ Проектиране и изграждане на сервизни работилници,
разположени както в лекотоварни автомобили, така и в
стационарни фургони.
С нашите продукти може да се запознаете и на нашите интернет
страници на адреси: www.dalkomotors.com; електронен магазин за
инструменти Beta: www.beta-tools.com
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ИПО ООД

ИПО ООД
1517 София, ул. Резбарска № 47
GSM. (+359) 887 113 637
тел.: (02) 971 95 49, (02) 971 95 48
office@ipo-bg.com

Сервизният комплекс на ИПО ООД в кв. Хаджи Димитър на
улица Резбарска 47 предлага комплексни услуги в ремонта и диагностиката на лекотоварни и тежкотоварни автомобили, автобуси,
строителна и селскостопанска техика. В сграда на 5 нива, специално проектирана за сервизна дейност, се помещават оторизираният
сервиз на Bosch Diesel Centre с гаранционни права, който извършва
диагностика и ремонт на всички горивни системи Bosch, както и
оторизираните сервизи за горивни системи Delphi и Siemens VDO.
Сервизният център на ИПО предлага и услугите на сервизите за
двигатели Cummins и предавателни кутии Allison, за които ИПО ООД
е официален дилър за България. ИПО ООД е също официален оторизиран сервиз за автобусите Temsa за България. За тези автобуси,
срещани в градски и междуградски транспорт, сервизът предлага
пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване и ремонт.
IPO Diesel Centre – Диагностика и ремонт на дизелови
горивни системи

Специализираният сервиз за горивни апаратури IPO Diesel
Center е дизелов сервиз от семейството Bosch, изграден по найсъвременни изисквания. С последно поколение дизелови стендове EPS на Bosch, сервизът е доставчик на експертни услуги за
всички дизелови системи, като извършва ремонт и поддръжка на
най-съвременните технологии. Сервизът разполага и с помещение
„Чиста стая“ – най-съвременното изискване за ремонт на дизелови
Common Rail системи по стандартите на Bosch. От 2015 година IPO
Diesel Centre е вече гаранционен и извънгаранционен сервиз и за
горивните системи на Delphi и Siemens VDO. В IPO Diesel Center се
извършва пълен набор услуги:
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➣➣ гаранционен и извънгаранционен сервиз на дизелови горивни
системи с електронно управление;
➣➣ ремонт на механични горивонагнетателни помпи и дюзи;
➣➣ ремонт на радиално-бутални помпи с електронно управление;
➣➣ ремонт на CR помпи и дюзи, и на системи помпа-дюза;
➣➣ продажба на резервни части Bosch с качеството на оригинално
оборудване и едногодишна гаранция.
➣➣ общи ремонти на автомобили, ванове, автобуси – окачване,
спирачки, съединители, амортисьори и др.
Специалистите на IPO Diesel Center са натрупали дългогодишен
стаж в диагностиката и ремонта на дизелови системи и всеки от
тях е преминал през всички необходими обучения и квалификации
в центрове за обучение на Bosch Austria.
CUMMINS и ALLISON
На Резбарска 47 се намират и отделните специализирани сервизи за двигатели Cummins и за предавателни кутии Allison. По двигателите Cummins, лидер при индустриалните приложения, тук извършват техническо обслужване (ТО), както и гаранционни, текущи
и основни ремонти. ТО, гаранционни, текущи и основни ремонти се
извършват и по автоматичните предавателни кутии Allison, с широко приложение при над 250 различни производители на оборудване. Сервизът разполага с всички необходими софтуерни програми
за извършване на специализирана диагностика нa двигателите и
предавателните кутии, както и със специализирани стендове за
техния ремонт и изпитване.
Филтри Fleetguard и резервни части
Поддържаният склад с голямо разнообразие от оригинални резервни части и консумативи гарантира експресно обслужване на
клиентите. Постоянният достъп до централните складове на Bosch,
Delphi, VDO, Cummins и Allison, и близкото партньорство с производителите, от друга страна, осигуряват доставката на неналични
резервни части до 3 дни от поръчката.
Освен резервни части, предлагани от производителите, които
ИПО представлява на българския пазар, на разположение на клиентите е и пълната гама от филтри и филтриращи системи Fleetguard,
за които ИПО ООД е официален дистрибутор за пълната гама от
продукти.
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WWW.INTERBULIT.COM

„ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП“ има повече от
31-годишен професионален опит в
проектирането, доставката и поддръжката
на комплексно автосервизно, автомиячно
и бояджийско оборудване за леки, товарни
автомобили и строителна техника от водещи
европейски производители.
Интербулит Екип е сертифициран по
Стандарт ISO 9001:2015.

ИТАЛИАНСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА АВТОМАТИЧНИ
ЧЕТКОВИ АВТОМИВКИ С НАД
58-ГОДИШЕН СВЕТОВЕН ОПИТ

ИТАЛИАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БОЯДЖИЙСКИ
КАМЕРИ С НАД 47-ГОДИШЕН СВЕТОВЕН ОПИТ

ИТАЛИАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПОДЕМНИЦИ
СЪС 122-ГОДИШЕН СВЕТОВЕН ОПИТ

ИТАЛИАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
67 ГОДИНИ СВЕТОВЕН ЛИДЕР
В ОБЛАСТТА НА МАШИНИ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ НА ГУМИ
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ТТ Сервиз ООД
9300 Добрич, Околовръстен път Дружба № 48
GPS: 43°33’27” N / 27°50’59” E
тел.: +359 58 590 750
моб.: +359 893 515 637
dobrich@ttservice.bg
https://ttservice.bg
за контакт: Иван Радинов
Магазин в Шумен
8700 Шумен, бул. Мадара № 28
тел./факс: (054) 830 553
моб.: +359 893 608 001
shumen@ttservice.bg
за контакт: Мирослав Маринов

ТТ Сервиз ООД – всичко за ремаркето от една ръка
За 17-те години съществуване фирма ТТ-СЕРВИЗ се наложи на
българския и международен пазар като специалист по РЕМАРКЕТАТА с
различни марки и предназначение. Най-синтезирано дейността на фирма ТТ-СЕРВИЗ може да се опише като „ВСИЧКО ЗА РЕМАРКЕТО ОТ
ЕДНА РЪКА“, т.е. скоростно осигуряване на части и бърз монтаж.
При проблем с надстройка, врати, под, шаси, електрическа инсталация, спирачна система, окачване, мостове – за всичко сервизът ще
ви предложи подходящ вариант за отстраняването му.
Висококвалифициран персонал с дългогодишен опит в съвместна работа с водещите производители на ремаркета SCHMITZ,
SCHWARZMÜLLER, KRONE, KÖGEL, WIELTON и др. бързо и качествено
ще отстрани проблеми, за които малцина могат да намерят решение.
Ремонтът на съвременните ремаркета изисква не само обучен персонал, но и специализирани инструменти, машини, приспособления,
диагностична апаратура – неща, с които ТТ-СЕРВИЗ е снаряжен в найвисока степен. Съчетанието на квалифицирани хора, специализирано
оборудване и огромен склад с резервни части е основна причина за
качествения и бърз ремонт, който сервизът осигурява на клиентите си.
Така превозните средства на клиентите престояват по-малко в сервиза
и са повече време в експлоатация. ТТ-СЕРВИЗ доразви и сътрудничеството си с JOST-World, като освен лафети, буфери, въртящи кръгове и
тегличи вече предлага мостове, агрегати и резервни части на доказалия
се с качествата си мост за ремаркета тип DISCOS (вече JOST).

ТТ-СЕРВИЗ е вносител и предлага части на водещи европейски производители:
➣➣ мостове за ремаркета и части за тях – DISCOS, BPW, SAF, VALX;
➣➣ окачване за ремаркета и части за тях – DISCOS, BPW, SAF, GIGANT,
VALX, WEWELER;
➣➣ системи за повдигаща се ос (буге) за DISCOS, BPW, SAF, GIGANT;
➣➣ спирачни системи и вентили на WABCO, HALDEX, KNORR-BREMSE;
➣➣ ресьори на WEWELER, SCHOMÄCKER;
➣➣ пневморесьори на FIRESTONE, VIBRACOUSTIC;
➣➣ куплиращи устройства и части за тях – JOST, GF, ROCKINGER,
RINGFEDER, VBG, ORLANDI;
➣➣ опорни крикове на JOST, HAACON, WEWELER;
➣➣ принадлежности, консумативи, аксесоари, специализирани
инструменти и др.
Сервизната дейност е важен дял от бизнеса на фирмата. ТТ-СЕРВИЗ е
оторизиран сервиз на водещи производители на ремаркета като SCHMITZ,
SCHWARZMÜLLER, KRONE, KÖGEL, WIELTON, MEGA, BENALU и др.
ТТ-СЕРВИЗ също така е оторизиран сервиз и на производителите
на спирачки WABCO („Златен сервиз“), HALDEX и KNORR-BREMSE, като
разполага с оригинални софтуер и диагностична апаратура, които гарантират отстраняване на всевъзможни проблеми.
В резултат на клиента се предлага това, което всъщност той очаква
– качество и бързина на ремонта на приемлива цена.

Ако се сблъскате с проблеми като тези по-долу, вече знаете към кого да се обърнете!

Изкривена конзола DISCOS (JOST)
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Повредена резба SAF

Разширен отвор SAF

СЕРВИЗИ И ОБОРУДВАНЕ

www.nitiresori.bg
НИТИ Ресори – 25-годишен опит и присъствие на пазара
В бранша ни познават от 25 години като фирма, тясно специализирана в окачването на товарни автомобили от всички категории, ремаркета и автобуси. Като директен вносител работим с производители,
които са доказани и проверени във времето. Предлагаме ресори и ресорна стомана, ресорни скоби, болтове и втулки, въздушни възглавници, амортисьори, спирачни дискове и барабани, накладки за всички
марки и модели товарни автомобили, автобуси и ремаркета.
НИТИ Ресори ЕООД има мрежа от фирмени магазини и сервизи в
София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе. Нашите сервизи в
трите най-големи града предлагат не само монтаж/демонтаж, шпренгване, подсилване и смяна на гореизброените части, а и изработването
на ресори за марки и модели превозни средства, за които няма готови.
Перла в сервизната ни мрежа е модерният комплекс в София, на
бул. Ботевградско шосе 461. Елегантната и функционална сграда отговаря на най-високите съвременни изисквания за сервизна дейност, като
дава възможност и за затваряне на цикъла на внос, търговия и монтаж.
Халето с шест проходни канала разполага със стендове за проверка на
спирачки и за визуализиране на хлабини в ходовата част („тресачка“) и
с 10-тонен радиоуправляем мостов кран. Налице са условия не само за
ремонт на ходова част на всички видове превозни средства за работа,
но и за извършването на други дейности, с които да се затвори цикълът
по ходовата част.
В съседно помещение е най-модерната в страната автоматична
мивка за камиони, ремаркета и автобуси. Christ Magnum C 5000-3 с
въртящи четки, всевъзможни екстри и множество програми перфектно
измива външно превозни средства от различни видове и с различни
конфигурации. Мивката измива и от долната страна (подово миене).
Екипирана с ефективна пречиствателна станция, тя работи до 80 на
сто с пречистена оборотна вода. Предлагаме и измиване с пароструйка,
каквото е безусловно необходимо за вътрешността на превозни средства, превозващи хранителни продукти, месо, материали за хранителната промишленост, медикаменти и т.н.
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Турбо Пауъртрейн Технолоджи ЕООД
Фирмата е официален представител на VOITH за България, Румъния и Молдова повече от 5 години, обслужвайки гаранционно и извънгаранционно всички агрегати VOITH, произведени за пътната дивизия.
Доставка, обслужване, диагностика и ремонт на всички видове ретардери, скоростни кутии и въздушни компресори.

Услуги за компоненти от силовото предаване
Глобална сервизна мрежа

Собствени специалисти
за всеки компонент
от силовото предаване

Максимална сигурност чрез
използване на изпитани оригинални
части за първоначално вграждане

Превантивни ремонти

Удължен жизнен цикъл и
висока остатъчна стойност
на цялото силово предаване

Турбо Пауъртрейн Технолоджи ЕООД
1360 София, бул. „Европа“ № 126
тел.: +359 2 441 22 22, моб.: +359 882 29 89 89
office@tpt.bg, www.tpt.bg
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Турбос Хют – България ООД/TH Turbos
бул. „Сливница“ № 357А, 1343 София
тел. 02 813 8135
www.turboshoet.bg
thbg@th-group.eu

Турбос Хют Груп – най-големият турбоспециалист в Европа
Турбос Хют – България ООД/TH Turbos е част от Турбос Хют
Груп, най-големия турбоспециалист в Европа, с над 40 години опит
в продажбите и ремонта на турбокомпресори. През годините сме
продали над един милион турбокомпресора. Не е учудващо, че Турбос Хют Груп е № 1 в областта на турбокомпресорите.
Компанията доставя нови турбокомпресори за всички сегменти
на пазара: леки автомобили, сухоземен и морски транспорт, промишленост, строителство и селско стопанство. Благодарение на
нашия опит и познаване на пазара имаме възможност да организираме складовите си наличности стратегически, с цел да бъдем
надежден партньор и да гарантираме бърза доставка до всеки пазарен отрасъл.
Турбос Хют – България ООД/TH Turbos е официален дистрибутор на Borgwarner, Mitsubishi, Holset и IHI. Работим непрекъснато в
тясно сътрудничество с тези производители. Ето защо винаги сме
информирани и разполагаме с техническите познания за най-новите модификации.
В Турбос Хют България/TH Turbos „качество“ е ключова дума.
В нашите сервизи всеки турбокомпресор се ремонтира съгласно

най-новите спецификации на производителя. За да постигнем това,
използваме модерни технологии и непрекъснато инвестираме в
знанията на нашите специалисти, с което гарантираме висококачествени ремонти (2 години гаранция).
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Мрежа WABCO
Service Partner
в България

ЗЛАТEН СЕРВИЗEН ПАРТНЬОР
СРЕБЪРEН СЕРВИЗEН ПАРТНЬОР

От 29 май
2020 година WABCO
е вече част
от голямото
семейство на
ZF, допълвайки портфолиото на компанията майка с продукти, услуги
и съвременни технологии, подобряващи безопасността, ефективността
и свързаността на търговските превозни средства. С интеграцията на
WABCO, ZF става новият глобален технологичен лидер в сферата на
автомобилите с търговско предназначение (камиони, ремаркета, автобуси) предлагайки решения и услуги от следващо поколение за производителите на оригинално оборудване и автопарковете по цял свят.
Вярна на своите виждания за максимална удовлетвореност на клиентите си и в сегашните времена, в които превозните средства стават
все „по-умни“, по-свързани и по-автономни, WABCO продължава да
развива и разширява своята глобална мрежа от сервизни партньори
– WABCO Service Partners, за да гарантира качествено и надеждно обслужване на своите системи. В световен мащаб сервизната мрежа на
WABCO се състои от над 3000 партньори, в България техният брой
е 18. В оторизираните сервизи работят квалифицирани техници, като
поне двама от тях са преминали обучение за всички основни системи в търговските превозни средства – ABS, EBS, ECAS. Сервизните
партньори се разделят на две групи: ЗЛАТЕН СЕРВИЗЕН ПАРТНЬОР и
СРЕБЪРЕН СЕРВИЗЕН ПАРТНЬОР.
Независимо дали се нуждаете от регулярно обслужване, авариен
ремонт или преоборудване на вашето превозно средство, мрежата
WABCO Service Partner ви гарантира винаги помощ на експертно ниво,
заради наличието на:
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➣➣ оригинално диагностично оборудване от последно поколение;
➣➣ механици обучени според прецизните стандарти на WABCO
Academy;
➣➣ оригинални резервни части на склад;
➣➣ редовни одити от WABCO.
Сервизните партньори на WABCO могат да Ви помогнат да направите вашето превозно средство по-ефективно, по-сигурно и с по-висока
остатъчна стойност, като го модернизират чрез допълнително оборудване със системи като:
➣➣ OptiTire – система за следене на налягането в гумите;
➣➣ ELB OptiLock – система за автоматично и сигурно заключване
на вратите на ремаркета и надстройките на камиони;
➣➣ TailGuard – система за автоматично спиране на ремаркето при
засичане на обект в задната мъртва зона;
➣➣ TX-Trailerpulse – телематична система за ремаркета, която предава в реално време всички основни данни от ЕBS системата
(осово натоварване, износване на накладките*, налягане в гумите*, грешки в системата/ светеща предупредителна лампа
и др.) към компютър в офиса + изпращане на уведомление/
аларма, когато някой параметър излезе извън допустимите
граници;
➣➣ OptiLink – система за следене на всички основни данни от ЕBS
системата (осово натоварване, износване на накладките*, налягане в гумите*, грешки в системата/светеща предупредителна лампа и др.) и управление на някои функции на окачването
на ремаркето през смартфон.
* при наличие на съответната система в ремаркето

СЕРВИЗИ И ОБОРУДВАНЕ

Допълнително оборудване с OptiTire – външни сензори (отляво), вътрешни сензори (вдясно)

Показания за наляганията в гумите на външен WABCO дисплей – използва се при камиони, които не са оборудвани заводски със система за следене на налягането в гумите (TPMS)

Показания за наляганията в гумите на арматурното табло
(собствения дисплей) на камиона

Оглеждайте се за логото WABCO Service Partner – то е нашият знак за отлична
работа и вашата гаранция, че ще получите обслужване на най-високо ниво.
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Допълнително оборудване с ELB OptiLock – вътрешен
(скрит) монтаж на заключващия механизъм

Допълнително оборудване с ELB OptiLock –
външен монтаж на заключващия механизъм

ЗЛАТНИ СЕРВИЗНИ ПАРТНЬОРИ – оторизирани сервизи за ремонт на WABCO системи по КАМИОНИ, РЕМАРКЕТА И АВТОБУСИ
(Златните сервизни партньори имат право да завеждат рекламационни искове пред WABCO, както и да одобряват рекламационни искове за определени продукти)
• Агри-М ООД – Пловдив
Пловдив 4003, Голямоконарско
шосе, 4-ти км
лице за контакти: Михо Войводинов
0888 004 902; 032 909 990
m.voivodinov@agri-m.bg

• Балгериан трак сервиз ООД –
София
С офия 1528, ул. Неделчо Бончев 10
лице за контакти: Андрей Стоилов
0888 126 971; 0892 682 727
andrey.stoilov@btservice.info

•М
 ВБ трак енд бъс България АД
– София
София 1331, бул. Сливница 425
лице за контакти: Владимир Нинов
0893 202 086; 0893 202 330
vladimir.ninov@mvb.bg

• ХЕР 1 ЕООД – Варна
Варна 9000, Промишлена зона
МЕТРО
лице за контакти: Иван Христов
0887 208 208; 052 511 144
her1eood@abv.bg

• Балгериан трак сервиз ООД –
Сливница
Сливница 2200, ул. Хан Крум 1А
лице за контакти: Тихомир Тодоров
0887 188 801
tihomir.todorov@btservice.info

• ВИР ООД – Стара Загора
Стара Загора 6000, ул. Околовръстен път
лице за контакти: Георги Владев
0898 422 446
bip@mail.bg

• ТТ Сервиз ООД – Добрич
Добрич 9300, ул. Околовръстен път
Дружба 48
лице за контакти: Иван Радинов
0893 515 637; 058 590 750
dobrich@ttservice.bg

• ХЕР 1 ЕООД – Плевен
Плевен 5800, ул. Строител 8 (до
магазин МЕТРО)
лице за контакти: Пламен Ралчев
0886 663 355; 064 680 880
pleven@her1.bg

СРЕБЪРНИ СЕРВИЗНИ ПАРТНЬОРИ – оторизирани сервизи за ремонт на WABCO системи по РЕМАРКЕТА
• Балкан Стар Ритейл ЕООД –
София
С офия 1138, ул. Самоковско шосе
101
лице за контакти: Венцислав Тороманов
0888 775 850
vencislav.toromanov@balkanstar.com
• Балкан Стар Ритейл ЕООД –
Бургас
Бургас 8015, кв. Лозово (двора на
СОМАТ)
лице за контакти: Георги Георгиев
0888 903 572; 056 800 157
georgi.georgiev@balkanstar.com

• Евро Старс ООД – Русе
Р усе 7000, бул. България 310
лице за контакти: Цветелин Генчев
0888 769 398; 082 813 328
cvetelin.genchev@eurostars.bg
• ЕММА ЕООД – Бургас
Б ургас 8015, ул. Ястребино 1
лице за контакти: Милен Киров
0897 877 017
emma_eood@abv.bg
• Рубикон Шипинг ЕООД – Русе
Р усе 7015, бул. Гоце Делчев 91
лице за контакти: Светломир Василев
0886 188 213; 082 844 052
man@rubicon-bg.com

• Румяна Хинкова – Иво Табаков
ЕТ – Велико Търново
Килифарево 5050, главен път РусеСвиленград
лице за контакти: Албена Станчева
0889 679 375; 062 639 828
service@rumianahinkova.com
• Силвър Стар Ритейл ЕАД – София
С офия 1510, ул. Резбарска 5
лице за контакти: Пламен Станчев
0884 646 065
plamen.stanchev@silverstar.bg

• Силвър Стар Ритейл ЕАД –
Пловдив
с . Радиново 4202
лице за контакти: Янко Моллов
0885 870 875; 032 654 634
janko.mollov@silverstar.bg
• Тодд ЕООД – Благоевград
Б лагоевград 2700, ул. Покровнишко
шосе
лице за контакти: Тодор Димитров
0898 644 191; 073 887 825
toddeood@abv.bg

• Силвър Стар Ритейл ЕАД – Варна
Варна 9023, автомагистрала Хемус 39
лице за контакти: Петър Стоянов
0889 664 266; 052 500 700
petar.stoyanov@silverstar.bg

Ако искате да разберете повече как сервизните партньори на WABCO могат да ви
помогнат да направите вашето превозно средство „по-интелигентно“ и по-безопасно, обърнете се директно към предпочитания от вас сервиз или към представителя
на WABCO за България: Ангел Бешев, 0882 657 168, angel.beshev.external@zf.com
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ХЕР 1 ЕООД – АВТОСЕРВИЗИ
➣➣ Оторизиран сервиз на VDL BOVA предлага
гаранционен и извънгаранционен сервиз,
продажба и доставка на оригинални резервни части.
➣➣ Златен сервизен партньор на WABCO – TIR
сервиз и автодиагностика на товарни и ле-

котоварни автомобили, автобуси и ремаркета.
➣➣ Оторизиран търговски и сервизен партньор
на SAF-Holland
➣➣ Оторизиран сервиз на Knorr-Bremse
➣➣ Оторизиран сервиз на Haldex

Автосервизи ДОМ НА КАМИОНА извършват следните услуги:
➣➣ Ремонтни дейности на лекотоварни и товарни автомобили, автобуси,
специализирана товарна транспортна техника;
➣➣ Ремонтни дейности на ремаркета;
➣➣ Техническо обслужване на товарни автомобили, автобуси, TIR автомобили и ремаркета;
Автосервизите на ДОМ НА КАМИОНА разполагат с висококвалифициран екип от
специалисти с опит и професионално
оборудване:
➣➣ Специализиран софтуер на WABCO, Haldex
и KNORR BREMSE за диагностика на товарни и лекотоварни автомобили, автобуси и
ремаркета;
➣➣ Специализиран софтуер Star Diagnosis
Автосервиз Варна
Варна, бул. Сливница 234
+359 52 511 060
+359 886 100 370
+359 886 100 377 – за ГТП
GPS: 43.233943 / 27.853099

➣➣ Подготовка на МПС за явяване на ГТП;
➣➣ Изграждане на хидравлични системи за ремаркета тип ГОНДОЛИ;
➣➣ ПЕЧКИ – Оторизиран сервиз на WEBASTO и Eberspacher – резервни
части, профилактика и ремонт;
➣➣ Автоелектро услуги – ремонт на стартери, генератори и ел.оборудване;
➣➣ Автоклиматици – профилактика, ремонт и зареждане;

за диагностика за товарни автомобили
Mercedes-Benz;
➣➣ Мултисистемен прибор TEXA за компютърна диагностика и изчистване на грешки на
всички видове автомобили;
➣➣ Стенд за тест на спирачно усилие;
➣➣ Стенд за проверка на ходовата част (тресачка);
➣➣ Преса за машинно наковаване на накладки;

Автосервиз София 1
жк. Люлин, бул. Европа
(с/у Нестле)
+359 886 100 367
+359 882 530 392
GPS: 42.729015 / 23.257878

➣➣ Оторизиран сервиз на KONGSBERG
➣➣ Оторизиран сервиз на WIELTON
➣➣ Оторизиран сервиз на KÖGEL
➣➣ Оторизиран сервиз на WEBASTO
➣➣ Оторизиран сервиз на Eberspacher

Автосервиз Плевен
ул. Строител 8 (до Метро)
+359 64 680 880
+359 886 663 355
GPS: 43.435327 / 24.594011

➣➣ Преса за избиване и набиване на шенкелни
болтове;
➣➣ Преса 50 тона;
➣➣ Специализирано оборудване за ремонт на
спирачни апарати (калипери);
➣➣ Автомивка за тежкотоварни автомобили,
бусове и автобуси;
➣➣ ПЪТНА ПОМОЩ за тежкотоварни камиони
и автобуси.

Автосервиз Бургас
Южна промишлена зона,
Бургас
+359 888 448 820
GPS: 42.465906 / 27.434794

Автосервиз Пловдив
бул. Васил Априлов 152
+359 887 632 854
+359 884 998 070
GPS: 42.164500 / 24.726085
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СЕРВИЗИ И ОБОРУДВАНЕ
Продажби автомобили:
+359 888 52 62 34
t.kazakov@burgastruck.bg

Бургас Трак Сервиз ЕООД
8019, Бургас
кв. Долно Езерово,
база Бургас Трак Сервиз
office@burgastruck.bg
www.burgastruck.bg

Резервни части и сервиз:
+359 56 900 661
+359 887 79 22 14
+359 889 10 65 81
e.georgieva@burgastruck.bg
penko.dinev@burgastruck.bg

АКЦЕНТИ

➣➣ Бургас Трак Сервиз ЕООД е
оторизиран дилър на IVECO
за Югоизточна България. От
2015 година насам фирмата се
утвърждава като надежден и
лоялен партньор, извършващ
своевременни и качествени услуги

Бургас Трак Сервиз ЕООД

Търговският и сервизен център се намира в Бургас, кв. Долно Езерово. Същият е сертифициран по ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 и
ISO 14001:2015, и предлага:
➣➣ продажба на цялата гама лекотоварни и тежкотоварни автомобили IVECO. Дружеството разполага с необходимия потенциал
и е в състояние да конфигурира широка гама специализирани
автомобили (пожарни, бордови, хладилни, водоносни, сметосъбиращи и др.), с което да отговори на потребностите и изискванията на своите клиенти;
➣➣ гаранционно и извънгаранционно техническо обслужване – използва се качествена апаратура за смяна на масла, течности и
консумативи, одобрени от IVECO; Дружеството предлага абонаментно сервизно обслужване на договорени преференциални цени и условия;
➣➣ диагностика – диагностичната апаратура на IVECO позволява
извършването както на тестване на автомобила, така и обновяване на софтуера и програмиране на електронни управляващи
централи;
➣➣ текущи и основни ремонти на двигатели, с използването на
оригинални и качествени резервни части;
➣➣ ремонти по трансмисията и ходовата част;
➣➣ ремонти по електрооборудването;
➣➣ ремонти по климатичната инсталация;
➣➣ 24-часов мобилен сервиз, за което разполага с изцяло оборудван сервизен автомобил;
➣➣ заваръчни услуги.
Сервизният център разполага с необходимото специализирано сервизно оборудване и диагностична апаратура, отговарящи на стандартите на IVECO. Ремонтните канали и подемни съоръжения осигуряват
възможност за приемане и ремонт на 12 автомобила.
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Диагностиците, автомеханиците и електротехниците са преминали
обучение на IVECO и текущо участват в организираните от компанията
квалификации. Екипът е с дългогодишен и доказан опит в извършването на всякакви видове ремонти. Всичко това гарантира качеството на
обслужване и ремонт на автомобилите.
Персоналът на центъра се състои от 25 служители – началник-сервиз, търговци, приемчици, диагностици, автомонтьори, администрация.
Създадени са отлични условия за работа на служителите – битови помещения, бани, зала за хранене и отдих, зала за обучения.
На своите клиенти сервизът предлага подходящи помещения , които
са оборудвани с кафе машини, автомати за напитки и закуски.
Работно време на сервиза:
понеделник-петък: от 08:00 до 18:00 часа
събота: от 09:00 до 13:00 часа

СЕРВИЗИ И ОБОРУДВАНЕ

Русе Трак Сервиз ООД
7000, Русе
бул. Тутракан № 100
www.rusetruck.bg

Продажби автомобили:
+359 885 13 01 14
m.lyubenov@rusetruck.bg
Резервни части и сервиз:
+359 889 36 63 55
+359 888 06 10 21
g.krastev@rusetruck.bg
ivan.cvetkov@rusetruck.bg

АКЦЕНТИ

➣➣Русе Трак Сервиз ООД
е официален дилър на
IVECO за централната
част на Северна България
(регионите Русе, Велико
Търново и Плевен)

Русе Трак Сервиз ООД

Дружеството стартира дейността си от началото на 2021 година,
като сформира отличен екип от специалисти – търговци, приемчици,
диагностици, автомеханици и електротехници.
Русе Трак Сервиз ООД предлага на клиентите си пълната гама лекотоварни и тежкотоварни автомобили на марката IVECO, като осигурява
извършването на гаранционен и извънгаранционен сервиз съобразно
стриктните изисквания и стандарти на компанията.
Дружеството разполага с необходимия потенциал и е в състояние да
конфигурира широка гама специализирани автомобили (пожарни, бордови, хладилни, водоносни, сметосъбиращи и др.), с което да отговори
на потребностите и изискванията на своите клиенти.
Сервизният център се намира недалеч от Дунав мост, край пътя за
Силистра. Разполага с необходимото специализирано сервизно оборудване по стандартите на IVECO (ремонтни канали, подемна техника,
специализирани инструменти и апаратура, измервателни уреди и диагностична техника). Екипът от сервизни специалисти е с дългогодишен и
доказан опит в извършването на всякакви видове ремонтни операции.
Същият е преминал обучение съгласно изискванията на IVECO, с което
се гарантира качеството на обслужване и ремонт на автомобилите.
Сервизният център предлага:
➣➣ продажба на цялата гама леко- и тежкотоварни автомобили
IVECO;
➣➣ гаранционно и извънгаранционно техническо обслужване;
➣➣ диагностика – диагностичната апаратура на IVECO позволява
както тестване на автомобила, така и обновяване на софтуера
и програмиране на електронни управляващи централи;

➣➣ текущи и основни ремонти на двигатели – с използването на
оригинални и качествени резервни части;
➣➣ ремонти по трансмисията и ходовата част;
➣➣ ремонти по електрооборудването;
➣➣ ремонти по климатичната инсталация.
Русе Трак Сервиз ООД осигурява 24-часов мобилен сервиз и предлага абонаментно сервизно обслужване на договорени преференциални цени и условия.
Персоналът в сервиза се състои от 10 служители.
Работно време: от понеделник до петък – от 8.00 до 18.00 часа
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Bulgarian Truck Service
Khan Krum 1A
2200 Slivnitsa
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ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ

28 години заедно – благодарим Ви за доверието!

Това е регистрираната търговска
марка, чрез която оперира на пазара за
авточасти фирма ХЕР 1 ЕООД, позната
на хората от бизнеса с товарни автомобили.
ХЕР 1 ЕООД извършва официален
внос от над 90 световноизвестни фир-

ДОМ НА КАМИОНА – Варна –
Централен офис и складова база
Варна, ул. Петър Дертлиев 2
Тел.: +359 / 886 100 374; 52 51 11 44;
888 224 466; 888 712 367; 888 712 368
Телефон: *7447 Национален
безплатен номер
E-mail: office@her1.bg
Уебсайт: https://her1.bg
GPS: 43.235289 / 27.856421
ДОМ НА КАМИОНА – Плевен
Плевен, ул. Строител 8
Тел.: +359 / 886 663 355;
64 680 880; 888 521 665
Тел.: +359 886 100 366
E-mail: pleven@her1.bg
Уебсайт: https://her1.bg
GPS: 43.435327 / 24.594011
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ми и предлага части и консумативи за
всички марки и модели лекотоварни и
товарни автомобили, камиони и автобуси: MERCEDES, MAN, VOLVO, SCANIA,
DAF, IVECO, RENAULT, SETRA, NEOPLAN,
BOVA, FORD TRUCKS.
Резервни части за ремаркета и полуремаркета: SAF, BPW, ROR, SCHMITZ,
FRUEHAUF,
YORK,
KASSBÖHRER,
TRAILOR, WIELTON, KÖGEL, KRONE,
SCHWARZMULLER, SAE-GIGANT и по
заявка.

Резервни части за скоростни кутии и
диференциали: ZF, EATON.
Лафети, тегличи и резервни части за
JOST, ROCKINGER, RINGFEDER.
ХЕР 1 ЕООД дава големи търговски
отстъпки на всички транспортни фирми,
сервизи и редовни клиенти на фирмата.
➣➣За поръчки над 250 лв. доставката
до Вашия адрес ще бъде безплатна!
➣➣Извършваме доставки в рамките на
24 часа до всички населени места в
България.“

ДОМ НА КАМИОНА – София 1 –
Люлин
София жк. Люлин, бул. Европа
Тел.: +359 / 886 663 344; 29 250 241;
889 900 183
E-mail: sofia1@her1.bg
Уебсайт: https://her1.bg
GPS: 42.729015 / 23.257878

ДОМ НА КАМИОНА – София 2 –
Враждебна
София, бул. Ботевградско шосе 268
Тел.: +359 / 886 100 378; 29 458 006;
888 080 814; 889 086 868
E-mail: sofia2@her1.bg
Уебсайт: https://her1.bg
GPS: 42.707629 / 23.412624

ДОМ НА КАМИОНА – Стара Загора
Стара Загора, ул. Загоре,
Южна промишлена зона
Тел.: +359 / 888 572 719; 42 606 517;
886 100 381
E-mail: stzagora@her1.bg
Уебсайт: https://her1.bg
GPS: 42.3969758 / 25.6585868
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ДОМ НА КАМИОНА – Бургас
Бургас, ул. Чаталджа 45
Тел.: +359 / 888 448 820; 56 530 076
E-mail: burgas@her1.bg
Уебсайт: https://her1.bg
GPS: 42.478820 / 27.440106

ДОМ НА КАМИОНА – Пловдив
Пловдив, бул. Васил Априлов 152
Тел.: +359 / 884 998 070; 888 712 369
Тел.: +359 / 32 940 966
E-mail: plovdiv@her1.bg
Уебсайт: https://her1.bg
GPS: 42.164500 / 24.726085

febi 176838
Чисто решение
NOx датчици от febi
NOx датчиците имат ограничен живот. Заради стареенето на материалите в датчика,
надеждността на измерванията намалява след определено време и водачът получава
съобщение за грешка. Избягвайте механичен удар върху датчика, важните компоненти
на датчика са направени от чувствителна керамика.
Датчици, които са паднали на земята, не трябва повторно да
се монтират. Избягвайте попадането на прах, течности или
други замърсители върху датчика и не опитвайте
механично, химично или със сгъстен въздух почистване на
датчика. Това ще повреди датчика.
В допълнение на NOx датчиците, febi предлага и много
други резервни части за SCR системата, като AdBlue®
течност, съответните филтри и капачки за резервоар,
измервателни модули и датчици за температура на
отработените газове.
Пълната гама части за SCR система може да
намерите на: partsfinder.bilsteingroup.com

За: Mercedes-Benz Trucks Actros II+III, Arocs,
Atego I+II, Axor I+II, Econic, Unimog, Zetros
Ориг. no: 009 153 36 28

ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ
Скуба България ЕООД
България, Лозен
Магистрала Тракия, 5 км, местност Крива река,
(разклон за Равно поле и Лозен)
http://www.skuba.bg

Скуба България предлага резервни части
за товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета и автобуси. Фирмата е част от SKUBA GROUP
Литва – лидер в търговията с резервни части за
Централна и Източна Европа, която има представителства в 15 държави с добре организирана
мрежа от магазини и складове.
Историята на Скуба България започва през
2012 година. Към момента тя разполага с 7 търговски обекта в ключови градове из цяла България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и

Хасково, както и търговски представители в Благоевград Враца и Русе. Предлага богат асортимент от над 200 000 артикула – както оригинални, така и алтернативни, с гаранция за произход
и качество.
За да улесни своите клиенти, Скуба обнови своя
онлайн каталог, който можете да намерите на адрес ems.skuba.eu, и създаде мобилно приложение
Skuba Route (достъпно в Google Play и AppStore),
с което можете бързо и лесно да откриете найблизкия до вас магазин на SKUBA GROUP.

Търговски обект
Търговски представител

София 1
АМ „Тракия“ 5-и км
0879807503, 0879807502

Пловдив
ул. „Кукленско шосе“ № 35
0877807558, 0876807559

Бургас
ул. „Одрин“ № 84
0876807508, 0878807508

София 2
бул. „Европа“ № 176
0877807577, 0879807503

Варна
ул. „Перла“ № 26
0879807565, 0878807566

Плевен
ул. „Метро“ № 3
0876807502, 0877807500
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Хасково
бул. „Васил Левски“ № 60
0877807505, 0877807501
Благоевград
0877807598

Русе
0876807558
Враца
0879807535

ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ

ТЕХ–КО
ТЕХ-КО е една от водещите български компании за доставка на резервни части и смазочни материали. Фирмата предлага богат асортимент от части за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, ремаркета и автобуси с гарантиран произход и качество.
Отминаващата и изпълнена с много предизвикателства 2021 година ТЕХ-КО отчита за
изключително важна, понеже успя да интегрира нова и съвременна софтуерна система,
която дава сериозни възможности и перспективи за развитие.
За улеснение на клиентите фирмата обнови и своя онлайн каталог, който позволява
лесно да се определят и поръчват необходимите части. Каталогът предлага богати възможности за търсене както по превозно средство, така и по каталожен или оригинален
номер, а за масла – и по вискозитет или по ОЕ спецификация. Предлага удобно за работа
търсене по групи стоки, например крушки, акумулатори, масла и консумативи.
Инвестициите на компанията са насочени към постигане на фирмената цел – да предложи на своите клиенти качество и бързина на обслужване, така че успешно да затвърди
позицията си на предпочитан доставчик в бранша.

Ние сме Вашият партньор в работата.

БОГАТА ГАМА ПРОДУКТИ ЗА АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА

www.tech-co.bg

Офис и централен склад
София, ул. „Мара Бунева“ № 99,
тел.: 02/ 926 50
email: trade@tech-co.net
Автомобили
за10,работа
2022
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Централен офис и търговски обект

1220, София
кв. „Орландовци“
бул. „История славянобългарска“, № 4,
телефони: 0700 700 15; 0886 333 233; 02 890 2 850; 02 890 2 860;
e-mail: info@sfk-truck.com

➣➣SFK-Truck е Вашият доверен партньор за
резервни части за товарни автомобили,
автобуси, микробуси, ремаркета и
полуремаркета. Водещ дистрибутор с 30
години опит на пазара.
➣➣Специалист, който предлага пълна
гама от резервни части, оборудване,
принадлежности и аксесоари за Вашите
нужди. И развита търговска мрежа,
покриваща цялата страна.

СФК – Трак ООД
➣➣ Пълен асортимент от резервни части, аксесоари и консумативи
за всички системи на автомобила и ремаркето
➣➣ Премиум продукти от водещи европейски производители на
части за първоначално вграждане и вторичния пазар
➣➣ Качествени продукти на конкурентни цени
➣➣ Персонално отношение към клиента, активно следпродажбено и
гаранционно обслужване

BlackLion
Компанията се развива динамично и
засвидетелства доверието на клиентите,
като добавя в портфолиото си познатата марката гуми за товарни автомобили
BlackLion. Гумите с марката BlackLion са качествени продукти, на които можете да се

доверите. Разработени са от успешен екип
от инженери, чиято цел е била да задоволят търсенията на клиента, като постигнат
премиум качество на конкурентна цена. Качеството на продуктите отговаря на качеството на популярните гуми от линията Tier 2*
и техните инженерни постижения. Крайният резултат, след множеството тестове, са

* Марката е предлагана в България и преди
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➣➣ Професионално обслужване и информирано решение за покупка
➣➣ Отлично изградената логистична верига осигурява навременна
доставка в съответствие с Вашите нужди, в страната и Европа
➣➣ Експресна безплатна доставка до 1 час в рамките на градовете
София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Русе
➣➣ Съвместна работа по подобряване ефективността на Вашия
бизнес.
гуми, които осигуряват феноменално сцепление на мокра настилка, изключително
управление и всичко това на невероятно
добра цена за клиента.
Мисията на SFK-Truck e да работим
по начин, по който да печелим мястото
на надежден партньор, на когото можете
да разчитате.

ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ
АКЦЕНТИ

6100, Казанлък, бул. Розова долина 67
По пътя за с. Бузовград, срещу транспортния портал на Арсенал
GPS Координати: 42.6001830, 25.3797690
тел. +359 431 83121; +359 879 160 931; +359 899 135 510
info@hydrotech-bg.com
www.hydrotech-bg.com

➣➣ ХИДРОТЕК ЕООД е дружество, специализирано в
проектиране, изработка и ремонт на хидравлични
елементи и системи за товарни автомобили.
➣➣ Приложения: самосвали, автовози,
контейнеровози, сметосъбиращи машини,
автокранове, бетонпомпи и бетоновози,
противопожарни автомобили, тежковози, както
и надстройки за превоз на насипни товари –
силози и цистерни.

ХИДРОТЕК ЕООД

За всички товарни и специализирани превозни средства ХИДРОТЕК предлага:
➣➣ Комплект хидравлични системи;
➣➣ Редуктори за отнемане на мощност (РТО);
➣➣ Хидравлични помпи: зъбни, аксиално-бутални, радиалнобутални, пластинкови с фиксиран и променлив геометричен
обем;
➣➣ Въздушно-маслени охладители;
➣➣ Хидравлични филтри, филтриращи системи;
➣➣ Хидравлични мотори: зъбни, аксиално-бутални, радиалнобутални, орбитални;
➣➣ Цилиндри: самосвални, стабилизатори, бутални, плунжерни,
двойнодействащи телескопични цилиндри;
➣➣ Винтови и пластинкови компресори;
➣➣ Хидравлични клапани и разпределители;
➣➣ Хидравлични резервоари.

Основна задача на фирмения сервиз е гаранционното
и извънгаранционно обслужване на хидравлични системи. Най-важно перо в дейността му е диагностиката, за
която сервизът на Хидротек разполага с модерно оборудване.
➣➣ Лазерен уред за анализ на замърсеността на хидравличните
флуиди (определя броя частици с определена едрина – от 1 до
5 и от 5 до 10 микрона в единица обем);
➣➣ Филтриращи системи с различен диапазон на дебита и различна
степен на филтрация – от 1 до 25 микрона.
➣➣ Мобилен стенд за измерване на дебит и налягане;
➣➣ Стационарен стенд за помпи, клапани, цилиндри, който
позволява изпитвания с налягане до 700 бара.
Хидротек е официален представител за България на
Interpump Hydraulics Business unit PZB, Hydrocar, Penta,
MP Filtri, Berarma, HydroLeduc.
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ТОЛ УСЛУГИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Нови услуги

TollPass – цялостно
технологично решение за
тол таксуване и управление
на автопарк

За нас е важно какво ОЩЕ можем да Ви предложим. Очаквайте през 2022 г. новите продукти и услуги за транспортния бранш, които TollPass разработва и предстои да представи на своите клиенти.
Както и до сега, в тях ще бъдат използвани най-новите технологии за изграждане на съвременна информационна инфраструктура и удобства, както на
шофьорите, така и на мениджърите на автопаркове.

TollPass за България
TollPass бордово устройство е удобното решение за автоматично отчитане на пътни такси, подходящо за професионалистите в транспортния бранш, осъществяващи ежедневни и
регулярни пътувания в страната. Оптимизирайте своето ежедневие с автоматично отчитане и лесно заплащане на пътните
такси.

TollPass.bg
Онлайн платформата, на която имате пълен достъп
до множество полезни справки, фактури и всички детайли
необходими за управлението на автопарка. На разположение
по всяко време е актуалната и навременна информация за
реализираните разходи за тол такси в България и чужбина.
На Tollpass.bg можете да заплащате всички типове
предплатени пътни такси за всички типове превозни средства – електронни винетки за леките автомобили до 3,5
тона и маршрутни карти за тежкотоварните над 3,5 тона.
TollPass EETS за България и Европа
Разполагате с история и удобства за последващи заплащания
TollPass EETS e най-новото решение от 2021 г. на ИТС АД в личния си потребителски профил, както и възможност за
за удобно автоматично отчитане на тол такси и лесно упра- проверка на регистрирани нарушения и глоби. Заплащането
вление на автопарка в България и Европа.
на компенсаторна такса за нарушения се отразява в реално
Вече може да шофирате само с едно бордово устрой- време в системите за контрол.
ство в България, Унгария, Австрия, Германия, Белгия, Франция, Испания, Португалия, Швейцария, Италия, Полша, тунел
Liefkenshoek в Белгия и тунели Warnow и Herren в Германия.
TollPass EUROBOX бордово устройство обединява
различните стандарти за тол таксуване, с което шофирането в Европа е без граници и много по-лесно – едно бордово
устройство, един договор и заплащане към един доставчик.
Възстановяването на ДДС и акциз е сложна и продължителна процедура за международните превозвачи. Клиентите на TollPass могат да се възползват както от стандартно
възстановяване, така и от възстановяване с финансирано
предплащане на ДДС.
Вече три години компанията е лидер на пазара, като предлага високотехнологични решения в отговор на нуждите на
транспортния бизнес. Спектърът от услуги непрекъснато се
разширява, като надхвърля пътното таксуване и прави онлайн
платформата TollPass.bg инструмент за управлението на автопаркове, който облекчава счетоводните и административни
дейности на транспортния бранш.
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ДАК-22 ЕООД

Пловдив 4000, бул. Кукленско шосе 28Р
тел.: 032 398 964
e-mail: sales@dak-22.com

➣➣ Mach II е най-новото поколение защити против източване на гориво
на Genesis, които могат да бъдат конфигурирани в съответствие със
специфичните изисквания на различните типове превозни средства,
условията, налагани от резервоара за гориво, и специфичните
оперативни нужди на превозното средство.
➣➣ ZIPPER Lock се предлага в „жични“ и „безжични“ версии, като
последната включва собствена вградена аларма в кабината. ZIPPER Lock може да има и вградена защита против източване или да
функционира само като капачка за резервоара.

Genesis защитa за гориво – еволюция на системата
Zipper Lock

Mach II

С новото си попълнение продукти, посветени на защитата и
управлението на най-цения актив: горивото, Genesis се ангажира да генерира и предлага висококачествени решения на все понарастващия проблем с кражбата на гориво, който и днес спъва
транспортните и логистични фирми. Един от фокусите на фирмата
е решенията й да бъдат съвместими със системи за флийт мениджмънт, като Frotcom.
Mach II е най-новото поколение защити против източване на гориво на Genesis, които могат да бъдат конфигурирани в съответствие със специфичните изисквания на различните типове превозни
средства, условията, налагани от резервоара за гориво и специфичните оперативни нужди на превозното средство. При използването

на тези защити липсва разплискване или връщане на струята при
зареждане, дори при високи скорости на потока до 120 л/мин.
Капачките ZIPPER Lock включват функции, които могат да бъдат свързани с интерфейса на телематична система, като Frotcom,
за да имате пълна представа за това, което се случва с резервоара
на автомобила. ZIPPER Lock може да има и вградена защита против
източване на горивото или да функционира само като капачка за
резервоара.
В системата Frotcom капачките ZIPPER Lock алармират за всяко
отваряне и затваряне, за разрешени или неразрешени действия и
всички събития се подават под формата на аларми или отчети, които може да получите и на имейл.

Zipper Lock в действие

Защо да използвате защита за гориво или капачка за резервоар?
Инвестицията в защитата на резервоара е бързо възвръщаема с оглед цената
на горивото и превенцията на възможни
загуби от кражбата му.
Кой вариант на защита на резервоара е най-удачен за Вас?
Това зависи от предизвикателствата,
пред които е изправена компанията Ви.
Опциите, които продуктите предлагат,
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могат да послужат за всяка ситуация и
нужда. Най-оптималното решение, което предоставя и най-много информация
на ръководството, е ZIPPER Lock, имаща
връзка със системата Frotcom.
Трябва ли да се тревожите, че тези
защити на резервоарите могат да
разрушат доверието с персонала?
Не, ако отбележите предимствата,
които защитите предлагат на Вашите
шофьори. Това е един от най-добрите

аргументи, който да им помогне да
разберат, че не става дума за контрол
над тях, а по-скоро ще гарантира тяхната безопасност, тъй като ще намали риска от външна намеса към резервоарите
и ще подобри отчетността на активите
Ви. При намаляването на нежелани
разходи, като загубите от кражбата на
гориво, компанията Ви ще разполага с
повече средства, които могат да бъдат
усетени от персонала Ви под една или
друга форма в бъдеще.

THE INTERNET OF TRUCKS
ГОРИВОТО ВИ Е ЗАЩИТЕНО!

IOT

INTERNET OF TRUCKS

Защита, сигурност, ефективност.
Една интензивна изследователска и развойна
дейност даде началото на най-новата система,
която позволява обединение на всички решения
на Genesis: Kockòn, Zipper, Sensarmour и други.

ZIPPER

Интелигентни капачки
за гориво

SENSARMOUR
Защита за нивомерна сонда

Всеки елемент от каталога може да работи като
самостоятелно решение на отделни аспекти на
управлението и защитата на горивото или да
работи в синхрон с други продукти и услуги от
серията Genesis или с предложения на трети
страни.
Резултатът е: взаимно свързани решения за
сложните нужди, произтичащи от разнообразието на транспорта и логистиката, автобусите и
машините, чиято работа се основава на
операции.

KOCKÒN MACH II
Защити против източване

Продуктите са съвместими със системата за флийт мениджмънт FROTCOM.

Дистрибутор: ДАК-22 ЕООД

Ι

sales@dak-22.com

i s a br a nd of L a g o GE NE S I S s .r .l .

Ι

032/398-964

ww w. la g o g enes is . it
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Frotcom България

Пловдив 4000, бул. Кукленско шосе 28 Р
национален номер: 0700 45 145
тел.: 032 398 964
e-mail: info@bg.frotcom.com
www.frotcom.com

➣➣ Уеб базирана услуга за управление на автопарка в реално време от всеки
компютър или смарт устройство с достъп до Интернет;
➣➣ Проследяване в реално време и вземане на информирани решения;
➣➣ Лесно създаване, изпращане и наблюдение на маршрута, по който
превозното средство трябва да премине;
➣➣ Дистанционно сваляне на данни от тахографа на автомобила и картата
на шофьора;
➣➣ Архивиране и анализиране на тахографските файлове по всяко време с
Frotcom и Tis-Web

Frotcom – професионално решение за проследяване и управление на флотата Ви
Frotcom България предлага система за интелигентно проследяване на превозни
средства и управление на автомобилен парк. Чрез нея ще получите отговори на въпроси и решения на проблеми, на които досега не сте успели да намерите. Независимо от бранша, в който оперирате, софтуерът на Frotcom ще Ви предостави всички
необходими функционалности за лесното и ефективно управление на Вашата флота
от автомобили, машини, активи и други. Frotcom България Ви позволява да повишите
продуктивността, печалбата и качеството на услугите, които предлагате.

Предоставяне на информация за автопарка Ви
➣➣ Frotcom е уеб базирана услуга, което позволява да виждате автомобилите си
в реално време от всеки един компютър с достъп до Интернет или мобилно
устройство чрез приложение за съответната операционна система – Android
и iOS;
➣➣В реално време може да следите както флотата Ви, така и показателите и, като
данните ще се визуализират върху пътната карта, която използва системата
– последна версия на Here Maps. Виждате какви са ограниченията за
тежкотоварните автомобили по пътищата, пътните такси за избрания маршрут,
както и местата за почивка спрямо регламент 561;
➣➣ Може да генерирате над 35 отчета, съобразени с актуалното европейско
законодателство, които да получавате на имейл или да експортирате в Excel;
➣➣ Възможност за инсталиране на допълнителни датчици в превозните средства
и задаване на различни параметри, които при всяко отклонение ще генерират
аларма. За различните видове аларми ще получавате известие в системата под
формата на отчет или SMS;
➣➣ Frotcom има възможност да се интегрира с други ERP системи чрез API и да
се обменят данни, които се въвеждат вежнъж в системата, с която оперира
фирмата Ви, без да е необходима повторна намеса или работа на служител.

Как Frotcom Ви помага в ежедневните дейности?

Може да избирате от множество различни функционалности, отговарящи на
нуждите на бизнеса Ви, за да улесните извършването на ежедневните дейности.
➣➣ Чрез изпращане на маршрут лесно създавате пътя, по който шофьора трябва
да премине. Може да извършвате мониторинг и да получавате известия при
неспазване на зададения машрут.
➣➣Чрез идентификация на водачите ще знаете във всеки един момент кой шофьор
управлява автомобила Ви;
➣➣ Възможност за дистанционно сваляне на данните от тахограф, за да неспирате
автомобила и ангажирате някой, за да изтеглите тахографските данни.
➣➣ Чрез съвместната работа на Frotcom и Tis-Web имате възможност да сваляте,
архивирате и анализирате тахографските файлове от превозното средство и
картата на шофьора по всяко време, като си гарантирате, че няма да имате
пропуснат свален файл. Необходим Ви е само акаунт в Tis-Web, като Frotcom
автоматично ще разпознава, когато има нов свален тахографски файл - от
автомобила или шофьора и ще изпраща копие от него до акаунта Ви. Тъй
като Tis-Web е „cloud“ базирано решение имате възможност да анализирате
данните отвсякъде, включително като използвате приложение за смартфон;
➣➣ С разширния мониторинг от Frotcom няма да се чудите каква е ефективността
на флотата Ви и как да я сравните спрямо предходен период. Ще можете
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да виждате и анализирате важните за Вас ключови показатели (KPI), за да
управлявате ефективно автопарка си чрез изчерпателен набор от показатели,
диаграми и карти. Показателите са фокусирани върху аларми, разходи,
време за шофиране, разход за гориво, разход на гориво спрямо оценката
на шофиране, пробег и натоварване. Разширения мониторинг дава силата на
бизнес разузнаването в ръцете Ви, като Ви позволява да виждате данни за
Вашия автопарк, фокусирайки се върху намаляване на разходите, увеличаване
на производителността и ефективността. С едно кликане върху конкретен
автомобил виждате информацията за него;
➣➣ С анализ стила на шофиране и възможност за обратна връзка към шофьора,
ще може водача да се самообучава и подобрява уменията си за шофиране;
➣➣ Може да заплащате пътни такси в България и Унгария без да е необходимо
закупуване на допълнително оборудване. Бързо и лесно ще декларирате
тол таксите си чрез вече инсталираното GPS устройство, без да спирате
превозното средство, което прави пътуването по-бързо и безопасно. Едно
телематично устройство се използва за няколко цели едновременно, което го
прави най-евтиния и бърз начин за плащане на пътни такси. Без притеснение
за грешно въвеждане на информация, тъй като веднъж въведени правилно
в системата, данните се подават към АПИ автоматично без да е необходимо
повторното им въвеждане;

За кого е предназначен Frotcom?
Frotcom е насочен към всички компании в сектор Мобилити, целящи оптимизиране, улесняване и автоматизиране на процесите, които извършват със своите автомобилни паркове и всякакъв вид прикачена техника, без значение от бранша, в който
оперират. С набор от множество различни функционалности, които сами може да
конфигурират според нуждите си, ще имат на разположение софтуер, с който лесно
и ефективно контролират процеса на работа.

Какви са предимствата, за да изберете Frotcom?
Системата Frotcom е изградена от различни модули с различни функционалности,
които имат за цел да предоставят оптимално решение според потребностите на всеки
клиент. Най-общо казано, може потребностите да се разделят в 4 направления:
➣➣Намаляване стойността на услугата и увеличаване на производителността – чрез
намалени оперативни разходи за гориво и поддръжка;
➣➣ Увеличаване качеството на услугата, която предоставяте – без закъснения
и възможност да уведомявате клиента къде се намира товара му или кога
работата ще бъде приключена;
➣➣ По-добро бизнес планиране – знаете какво точно искате и какво да очаквате
от флотата Ви;
➣➣ Повишаване на сигурността – по-малко кражби и инциденти;
С Frotcom може да сте сигурни, че наш приоритет е улеснението на клиентите
ни, като не пренебрегваме законовите изисквания за сектора, в който оперират. Следим развитието на технологиите, за да сме сигурни, че предлагания от нас софтуер
е иновативен във всеки един момент. Гъвкави сме при ценообразуването, така че
клиентите ни да плащат само за това, което всъщност ползват.
Ако търсите професионално решение за проследяване и управление на автомобилен парк, в допълнение с високо ниво на обслужване, то Frotcom е Вашият отговор.
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КАРТИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ
АКЦЕНТИ

ТрансКард-БГ ООД
София 1612, бул. Цар Борис III 116, ет. 1, офис 6
тел.: 02 44 23 236; е-mail: office@transcardbg.com; www.transcardbg.com

➣➣Безкасово зареждане с
горива, пътни такси, тунели и
фериботи, ремонти и сервиз;
➣➣Електронно фактуриране,
20 дни отложено плащане,
24-часова спешна помощ,
нетно възстановяване на ДДС;
➣➣Online услуги.

Плащане на горива и услуги с карти DKV

Фирма ТрансКард-БГ ООД е създадена като официален партньор на немската компания DKV Euro Service GmbH в България. DKV
Euro Service е един от лидерите на пазара за безкасово снабдяване
на автомобилите по пътищата на Европа с над 80 години опит в
бранша и с над 120 хиляди клиенти. DKV CARD е входната карта
към най-голямата и развита снабдителна мрежа в бранша с повече
от 60 000 пункта за обслужване в над 40 страни, вкл. Русия. В
България картите могат да бъдат използвани в близо 550 обекта.
Компанията предлага няколко вида карти за заплащане на
гориво и други консумативи – DKV Card, DKV CARD CLIMATE или
т. нар. климатично неутрална карта и DKV CARD +CHARGE, която е
не само карта за гориво, но и позволява зареждането на електрически автомобили. Чрез степените на услуги на DKV CARD (код 30
и код 90) клиентите могат удобно и лесно да управляват портфейла
от продукти на картата за зареждане и обслужване; да се възползват от всички услуги на DKV или да ограничат достъпа само до
зареждане на гориво и заплащане на пътни такси.
Клиентите могат да избират между множество допълнителни
услуги на над 20 езика. На тяхно разположение е уеб базиран портал, приложение за смартфони, система за намиране на бензиностанции, следене на цените на горивата в реално време и оптимално планиране на маршрута, които са част от услугата. На разположение на клиентите е и 24-часова спешна помощ във всички
европейски страни.
Чрез картите се заплаща не само гориво, но и обслужването
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на автомобила при нужда от ремонт, както
и претегляне, смяна на гумите и измиване
на автомобила, заплащане на глоби. Други
услуги, които се заплащат с картите DKV,
са станции за зареждане, ТОЛ и митнически такси, резервации за фериботи и преминаване на тунели и мостове, технически
прегледи, поддръжка на охлаждащите системи. Списъкът с продукти, които могат да
бъдат платени чрез картите на DKV, е голям и включва: лубриканти и алтернативни
горива, като автогаз (LPG), природен газ,
AdBlue, аксесоари и много други. Обемът
от покрити продукти и услуги варира в зависимост от конкретните условия, договорени
от клиента и компанията картоиздател. Изискванията към клиентите, за да им бъде
издадена карта, са добро кредитно досие и
използването на картите само за фирмени
цели. Няма ограничения за това колко броя
карти могат да бъдат издадени на една компания, като те могат
да бъдат причислени към определено превозно средство. Самото издаване или преиздаване на една карта става в рамките на 5
работни дни. Картите на DKV имат срок на валидност до 36 месеца. Задълженията трябва да бъдат покрити до 20 дни след датата
на издаване на фактурата. Също така се допуска и персонално
договаряне за разплащане в зависимост от нуждите на клиента.
Компанията поема целия процес по връщане на ДДС, включително и външни ваучери. Клиентите могат
да избират между
няколко опции: нормално връщане на
ДДС или нетно фактуриране с приспадане на ДДС от текущата фактура.
Широкият спектър на услугите, които предлага DKV Euro
Service, напълно съответства на мотото
на компанията: „Вие
шофирате, всичко останало е наша грижа“.

КАРТИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ
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КАРТИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ
АКЦЕНТИ

UTA Bulgaria Services LTD
Бургас, СПЗ 8010, бул. Проф. Яким Якимов 3,
+359 887 332 577, +359 876 297 759
Варна, 9023 Автомагистрала Хемус 39 (сградата
на Силвър Стар), +359 879 194 496
София, 2227 Божурище, ул. Шести Септември 3,
+359 878 569 019
uta.com/bg contact.bulgaria@uta.bg

➣➣UTA e един от водещите разпространители на карти за
горива и сервизни услуги в цяла Европа, с повече от
55 години опит в обслужването на превоза на стоки
и пътници. Фирмата, създадена през 1963 г. от Heinrich Eckstein, днес е собственост на Edenred SA. В
България UTA е представена от 2008 г. посредством
дъщерната си фирма УТА България Сървисис ЕООД,
със седалище в Бургас и офиси в София и Варна.

Плащане на горива и услуги с карти UTA
Картовата система на UTA предоставя на търговските партньори
безкасово зареждане на конвенционални и алтернативни горива и
други спомагателни стоки и услуги на повече от 67 800 пункта в
40 европейски държави, без значение от марката бензиностанции,
на конкурентни цени с включени атрактивни отстъпки и отложено
плащане.

Пълният набор от устройства за заплащане на пътни такси, сред
които се откроява UTA One® с покритие в 15 държави и много
други допълнителни гъвкави предимства, осигурява безпроблемно
и сигурно придвижване по пътищата на Европа.

Данъчните услуги по авансово и стандартно възстановяване на ДДС и акцизи, предоставяни от договорния ни партньор,
подобряват ликвидността и управлението на паричните потоци, без
клиентите да се натоварват с допълнителни административни дейности и контакти с международни данъчни служби и без ангажимент да следят промените.
Към спектъра на допълнителните услуги спадат безкасово заплащането на ремонти, репатриация и помощ при аварии,
фериботи, паркинги и други дейности, съпътстващи ежедневния процес на мобилността.
През 2019 г. UTA спечели реномираната награда Image-Award
на специализираното издание VerkehrsRundschau в категорията

„Карти за зареждане“ за пети път, като наградата се присъжда на всеки две години, на базата на независима маркетингова
студия, изготвена от Института за Пазарно Проучване Kleffmann.
Като отговорна компания и предпочитан партньор UTA се придържа към фирмена философия, ориентирана към клиента и бъдещето, която ние винаги имаме предвид като принцип в ежедневната си работа. Нашите ценности ни вдъхновяват да отговаряме
с пълна отдаденост на изискванията, които се поставят към нас
и нашите партньори. Подхождаме с еднакво разбиране и респект
както към утвърдени на пазара компании, които се нуждаят от
най-добрите решения за своята мобилност, така и към тепърва
стартиращи бизнеси, за които нашата подкрепа е ключова.

Мобилността е наша грижа, за да се фокусирате върху важните неща.
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ЛИЗИНГ И УСЛУГИ

УниКредит Лизинг ЕАД
1303 София, ул. Гюешево 14, ет. 1
тел.: 02/ 9765 100
e-mail: customer.care@unicreditleasing.bg
www.unicreditleasing.bg

➣➣УниКредит Лизинг е дружество, част от Групата УниКредит
– водеща европейска финансова институция, развиваща
дейност в 13 страни в цяла Европа. Мисията на лизинговото
дружество е да създава висока стойност за своите клиенти.
Компанията е предпочитан партньор както за малки и средни предприятия, така и за големи местни и международни
компании.

– Какви активи предлагате на лизинг?
– УниКредит Лизинг финансира закупуването на всички видове
транспортни средства, в т.ч. лекотоварни и товарни автомобили,
ремаркета, строителни машини, автобуси, трактори и други по-специфични активи, решенията за които обсъждаме индивидуално с
клиентите. В сферата на автомобилите за работа през 2021 подпомогнахме над 600 български фирми, като общият размер на инвестициите, в които участваме като финансов партньор, е над 127
млн. лв. Предлагаме професионална експертиза на всички наши
клиенти, като взимаме предвид предпочитанията им и на база на
това, изготвяме индивидуален план за действие. Основна наша цел
е доброто познаване на спецификите на бизнеса на клиентите ни
– ние знаем, че с правилния партньор бизнесът може да надскочи
настоящите си възможности и да се развива по-добре.
– Какви са условията за финансиране на закупуването
на тежкотоварни автомобили?
– УниКредит Лизинг предлага финансиране на тежкотоварни
автомобили и строителна техника, като процедурата ни за кандидатстване и одобрение е максимално улесняваща клиента, а всички
подписани лизингови договори и изготвените към тях погасителни
планове са съобразени с нуждите на клиента. Опцията за отложено
плащане на ДДС, както и това, че нямаме изискване за допълнително обезпечение, е основно предимство. В допълнение дългогодишните ни отношения с водещи доставчици на активи в сектора
ни помагат да предложим на клиентите ни гъвкави и атрактивни
финансови решения.
– Как успявате да помогнете на клиентите си?
– Нашият екип от професионалисти съдейства с реализирането на проектите на клиенти, които искат да развият бизнеса си и
да подпомогнат допълнително основната си дейност. Лизинговите
мениджъри разполагат с богат опит в секторите, в които оперират
нашите клиенти, като гъвкавите условия и конкурентното ценообразуване са предимствата, които клиентите ценят най-много. Ние
сме до тях във всеки етап на сделката – от взимане на решение
за инвестиция, до избор на финансова структура, подпомагане на
доставката и привеждането ѝ в експлоатация. Имаме добри взаимоотношения с най-големите доставчици, което също е от полза за
всички страни.
– Кои са клиентите на дружеството?
– Освен физически лица, които са най-многобройни като сегмент, наши клиенти са и компании, които оперират в различни сектори – транспорт, производство, строителство, земеделие и др.,
както на българския, така и на международния пазар. С дружествата, които обслужваме, имаме дългосрочни и стабилни отношения,
като партньорството и доверието между двете страни са взаимни.

Г-н Кристиян Андонов, главен търговски директор на УниКредит
Лизинг, споделя пред редакторите на „Автомобили за работа“
повече за лизинговото дружество и услугите, които предлага

– Какви са предимствата на УниКредит Лизинг?
– Освен лизинговото ни дружество, част от Групата УниКредит
е и УниКредит Застрахователен Брокер. Ние често работим заедно
и предоставяме възможност на всеки нов или настоящ клиент да
използва цялостен пакет на обслужване – от лизинговото финансиране на даден актив до неговото застраховане и застраховането на
всички рискове, свързани с експлоатацията му.
– Къде можем да ви открием?
– УниКредит Лизинг разполага с клонова мрежа във всички големи градове в България. Офисите ни са разположени в: София,
Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Велико Търново, Плевен, Стара Загора, Благоевград.
Подробна информация за клоновата ни мрежа, продуктите ни,
какво и как да се свържете с експерт от лизинговото дружество
може да намерите на нашата уебстраница на www.unicreditleasing.bg
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Goodyear пуска на пазара новата продуктова линия FUELMAX ENDURANCE,
отличаваща се с висока горивна ефективност и универсалност
В подкрепа на производителите на камиони и
транспортните компании в прехода им към поустойчиво бъдеще
➣➣ Ниски емисии и висока износоустойчивост
➣➣ Ефективни и универсални – пренасят горивната ефективност
от магистралите към останалите пътища
➣➣ Всички гуми от гамата предлагат клас B на ЕС за горивна
ефективност в комбинация с високи нива на сцепление

„Автомобилостроителите, мениджърите на автопаркове и
транспортните оператори са подложени на нарастващ натиск
да постигнат стандартите за екологична устойчивост, докато
работят при ниски нива на печалба. Регулаторите, инвеститорите и крайните клиенти изискват „чисти“ продукти да се
транспортират по най-екологичния начин. За да се подпомогне
реалният напредък за постигане на климатично неутрално бъдеще в толкова сложна среда като транспорта, екологичността
и ефективността на дейностите трябва да вървят ръка за ръка,
без да се увеличава сложността“, казва Грегори Бушарлат, вицепрезидент, отговарящ за продуктите за товарни автомобили
в Европа на Goodyear. „С новите гуми FUELMAX ENDURANCE
горивната ефективност, характерна за превозите на дълги
разстояния, вече е достъпна за превозите по второкласната
пътна мрежа. Те са ефективни и износоустойчиви, като осигуряват ниски вредни емисии и отлично сцепление, както и
дълготрайна работа и голям пробег. С тази нова продуктова
линия искахме да преодолеем пропастта между екологичната
устойчивост и реалността в ежедневната дейност.“
Решението на Goodyear да предложи нова гама продукти,
Goodyear обяви пускането на пазара на нова продуктова ли- фокусирана върху горивната ефективност и издръжливостта,
ния, наречена FUELMAX ENDURANCE, отличаваща се с ви- е в хармония с прехода към по-устойчив транспорт и нарасока горивна ефективност и универсалност Тази гама гуми за стващото търсене на по-универсални продукти от страна и на
кормилен и задвижващ мост осигурява иновативно решение транспортните компании, и на производителите на камиони.
за транспортни и логистични компании, чиито маршрути са и
по магистрали, и по второкласни пътища (наричани междуреЕфективност и дълготрайност
гионални транспортни приложения).
Като ново стандартно оборудване за нови камиони гамаНовата гама ще подкрепи хиляди европейски автопарко- та покрива голямо разнообразие от транспортни приложения,
ве и производителите на камиони в намаляването на техния като същевременно помага на производителите да понижат
въглероден отпечатък, като комбинира нивата на горивна нивата на емисиите на новите тежкотоварни автомобили средефективност, характерни за превозите на дълги разстоя- но с 2% в сравнение с гумата с горивна ефективност от клас
ния, с издръжливостта, сцеплението и пробега, необходими С.1 В съответствие с общите амбиции на Европа, емисиите
за транспортните дейности по второкласната пътна мрежа. на CO2 на новопроизведените товарни автомобили трябва да
Компанията посочва, че новата продуктова линия е най-уни- бъдат намалени с 15% след 2025 г. и дори двойно, с 30% към
версалната, която някога е произвеждала, и подчертава, че 2030 г. спрямо базовото ниво за 2019-2020 г.
всички размери предлагат клас B за горивна ефективност1,
като същевременно осигуряват ненадминати характеристики
за междурегионални транспортни приложения.
Дилемата за екологична устойчивост
Екологичната устойчивост е ключов въпрос за различните заинтересувани страни и сектори. Европейската комисия
представи през декември 2019 г. Зелената сделка на Европа, която цели да я превърне в първия климатично неутрален
континент до 2050 г. и включва амбициозната основна цел
за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне
55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.
1. Етикет за гуми на ЕС: всички размери гуми от новата продуктова линия
FUELMAX ENDURANCE са от клас В за горивна ефективност. Стойностите се базират на изчисления чрез инструмента VECTO при преминаване от K_MAX GEN-2 (клас С за горивна ефективност) към FUELMAX
ENDURANCE (клас В за горивна ефективност)
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Досега на транспортните оператори често се налагаше
да избират между дълготрайност, голям пробег или горивна
ефективност по отношение на гумите. Продуктът FUELMAX
ENDURANCE е създаден, за да улесни избора на мениджърите
на автопаркове, които търсят рентабилност и горивна ефективност, тъй като вече не са ограничени от типа пътища, по
които се движат автомобилите им.
„Гамата FUELMAX ENDURANCE е новаторско решение в сектора на производството на автомобилни гуми и в транспортния
сектор, тъй като е ефективна, универсална и осигурява както
ниски емисии, така и отличен пробег и много добро сцепление,“ казва Мачей Шимански, маркетингов директор на отдела
за продукти за товарни автомобили в Европа на Goodyear. „Намаляването на съпротивлението при търкаляне с 2% води до
спестяване на около 1 тон емисии на CO2 и 400 литра гориво
на камион годишно. В случай че парк от 100 автомобила премине от гуми от клас C към гуми от клас B с висока горивна
ефективност, като например FUELMAX ENDURANCE, това би
осигурило потенциални спестявания от 100 тона емисии на
CO2 и 40 000 литра гориво годишно. Можете да си представите потенциала, който се крие в многочислените товарни автомобили и автопаркове.2“
Основни области на развитие
При задаването на нови стандарти разработчиците на
Goodyear се фокусираха върху балансирането на три конфликтни характеристики на гумите, за да осигурят висока горивна
ефективност и ниски емисии без компромис с 1. пробега, 2.
сцеплението и 3. универсалността.
Разработването на новата продуктова линия се основава на
богатото наследство от технологии на Goodyear. Наред с това
специализираните иновации за гумите за кормилния и задвижващия мост разширяват способностите за пестене на гориво
на гумите Goodyear до по-широк спектър от пътища. Същевременно те осигуряват повече сцепление и голям пробег чрез
здрава и универсална конструкция на гумата.2
Гумите за кормилен мост FUELMAX S ENDURANCE съчетават доказаната IntelliMax технология на ребрата на Goodyear
във варианти с 5 или 6 ребра с находчиво разпределение на
ребрата и геометрия на каналите. Укрепващите мостове в раменните канали създават връзка при търкалянето на гумата,
увеличавайки здравината на гумата и ограничавайки износването при движение по второкласни и градски пътища, където
честото спиране и потегляне, съприкосновението с бордюри,
интензивното завиване, маневриране и използване на спирачките увеличават натоварването на гумите.
Увеличената дебелина на протектора за избрани размери
гуми за кормилния мост осигурява по-голям обем на износващия се материал3, гарантирайки по-добро сцепление на
по-късен етап от експлоатационния живот. Иновативният материал на протектора, осигуряващ ниски загуби на енергия,
намалява генерирането на топлина, причинено от силите на
въздействие върху гумите на кормилния мост. Някои от гумите
Посочените оптимизирани технологии и иновации са адаптирани и диференцирани съобразно размера на гумите
3
В сравнение с FUELMAX GEN-2 за избрани размери
4
Според вътрешни данни от Goodyear Innovations Center в Люксембург

за кормилния мост използват оптимизиран материал за страниците, който допринася за намаляване на емисиите и разхода
на гориво, тъй като намалява огъването и деформацията на
страниците при транспортни задачи по второкласни пътища.
В допълнение към иновативния материал на протектора,
гумите за задвижващия мост са подложени на процес на допълнително втвърдяване на каучуковата смес за оптимизиране
на съпротивлението при търкаляне. Конструкцията на протектора с посока на въртене на гумата включва голям брой дълбоки ламели, дълбоки централни канали и повече зацепващи
ръбове за по-добро сцепление и по-ефективно отвеждане на
водата.
Благодарение на комбинацията от изпитани и нови технологии всички гуми от гамата FUELMAX ENDURANCE осигуряват висока горивна ефективност (клас B), повишена здравина
и добро сцепление в по-късните етапи от експлоатационния
живот. Гумите за кормилния и за задвижващия мост имат сертификат 3PMSF и са оборудвани с RFID етикет, позволяващ
свързаност със системите за управление и проследяване на
гуми.
Повече екологична устойчивост чрез удължен
експлоатационен живот чрез програмата Multiple
Life Concept и интелигентни решения
Подчертавайки ангажираността на Goodyear към кръговата икономика, новите гуми FUELMAX ENDURANCE са напълно
съвместими с програмата Multiple Life на Goodyear. Гумите за
задвижващия мост ще се предлагат като премиум регенерати TreadMax с използване на процеса MoldCure, увеличавайки
пробега и осигурявайки експлоатационните характеристики и
предимствата на новия иновативен протектор при намалени
разходи за гуми с до 30%4.
В комбинация с интелигентните решения на Goodyear за
наблюдение на състоянието на гумите, включително Goodyear
TPMS, Drive-Over-Reader и най-новото решение DrivePoint,
експлоатационният живот и горивната ефективност могат да
бъдат значително подобрени. В подкрепа на транспортните
компании в прехода им към по-устойчиво бъдеще.

2

www.goodyear.eu/bg_bg/truck.html
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ДА СТИГНЕМ ПО-ДАЛЕЧ С TEXACO DELO
нуждаят, за да са сигурни, че увеличават максимално продуктивността на автомобилите си и намаляват максимално оперативните разходи. Също така продуктите Delo могат да помогнат за максимално увеличаване на икономията на гориво.
Какво представлява технологията ISOSYN®?
Технологията ISOSYN® e начинът, по който Chevron разработва своите висококачествени продукти Delo. Именно съчетанието на първокласни базови масла с висококачествени
добавки и експертния опит на Chevron в разработването на
формули за смазочни продукти осигурява защита на компонентите на дизеловите двигатели. И всичко това с висока
Да поддържаме вашите автомобили в движение стойност.
е част от нашата дейност. Да се възползвате макDelo с технология ISOSYN® ви осигурява ефективната расимално от вашите инвестиции е ваша задача. В бота, защитата и увереността, от която се нуждаете, за да
Chevron разбират колко важни са и двете неща за помогне на вашия бизнес да стигне по-далеч.
вашата работа и общите разходи за бизнеса.
➣➣ Осигурява защита за удължени интервали на сервизно обслужване
Продуктите Delo с технология ISOSYN® спомагат за пре- ➣➣ Спомага за максимално увеличаване на издръжливостта на двигателя
доставяне на защита от световна класа, от която клиентите се ➣➣ Спомага за максимално намаляване на оперативните разходи.

=

Нашият приоритет са надеждността и издръжливостта
Смазочните продукти Chevron са, преди всичко, надеждни.
Правилното смазване на един тежкотоварен дизелов двигател
изисква много повече от създаването на защитно покритие.
За поддържане на експлоатационния живот на тежкотоварните двигатели и намаляване на разхода на гориво и масло,
моторните масла Delo осигуряват диспергиране на сажди, защита от износване и контрол на отлаганията.
Освен това, гамата продукти Delo гарантира безотказна
ефективна работа, доказана от резултатите от различни стендови изпитвания. Водещите в бранша смазочни продукти Delo
са отчели безброй часове работа, осигурявайки защита на
компонентите на дизеловите двигатели, за да може вашият
тежкотоварен автомобил да стигне по-далеч.
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Първокласни базови масла
+
Висококачествени добавки
+
Експертен опит на Chevron в
разработката на формули
за смазочни продукти

Гама продукти Texaco Delo: цялостна защита за
тежкотоварни автомобили с доказани качества
Помагаме ви да постигнете оптимален резултат от всеки
изминат километър, като ви предоставяме защита при удължени интервали на сервизно обслужване, спомагайки за максимално увеличаване на издръжливостта на двигателя и свеждане до минимум на оперативните разходи.
Моторните масла за тежкотоварни автомобили, маслата
за зъбни предавки, трансмисионните масла и охлаждащите
течности с удължен интервал за смяна Delo са специално разработени да отговарят на високите изисквания за ефективна
работа на вашите автомобили.
Изборът на висококачествени смазочни продукти Delo с
доказани качества може да спомогне за максимално увеличаване на вашата икономия на гориво. Това може да означава
по-висока възвращаемост на инвестициите, километър след
километър.

ГУМИ И МАСЛА
Експлоатационни показатели при ниска температура – течливост
Тествана в условия на ниски температури в сравнение с моторни масла за дизелови двигатели SAE 15W-40 и изцяло синтетичното SAE 5W-40, Delo 400 XLE SAE 10W-30 показва много
добра изпомпваемост спрямо SAE 15W-40 и много сходно
представяне спрямо напълно синтетичното SAE 5W-40.

Тест за устойчивост на износване
В тестовете Delo 400 XLE HD SAE 5W-30 показва устойчивост
на износване на ниво, сходно с това на маслата 10W-40 и
значително надхвърлящо тестовите граници.

Смазочни продукти, одобрени от водещи световни производители
Дългогодишните партньорства (в техническо отношение)
на Chevron с всички производители на оригинално оборудване
(OEM), наред с обширните познания и технологичния експертен
опит се обединяват в едно, за да ви предложим продукти, които имат необходимите одобрения в подкрепа на вашия бизнес.
Моторните масла Texaco са тествани и покриват високите
изисквания за експлоатационни показатели, и не само: Texaco
не просто отговаря на критериите за официални одобрения,

те ги надвишават. От условията на градско шофиране с често
спиране и потегляне на автомобила до пътуванията на дълги
разстояния в тежки климатични условия, можете да разчитате
на висококачествените продукти Тexaco Delo.
Texaco Delo покриват изискванията на:
Cummins Mercedes-Benz
DAF		
Renault Trucks
Iveco
Scania
MAN		
Volvo

Приста Ойл Холдинг е оторизиран дистрибутор на Chevron и Texaco за България.
Вижте повече на www.prista-oil.com
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REPSOL
Когато избирате масла Repsol, вие избирате много повече. Благодарение на иновативната техническа лаборатория, вие получавате максимално качество на смазочните
продукти.
Максимално качество
Целта на компанията е постоянно да повишава качеството на маслата и продуктовата си гама, за да може да
предложи най-добрата защита на най-новите двигатели,
съответстващи на стандартите Евро-6.
Маслата Repsol отговарят на най-високите стандарти
и спецификации, зададени от сектора. Те допринасят за
издръжливостта на двигателя и системите за последваща
обработка на изгорелите газове. Също така осигуряват
икономия на гориво и намаляване на въглеродните емисии
според тестовете, направени на двигатели с напреднала
технология.

Изберете подходящото масло според вашите нужди:
➣➣Серия VHPD: предназначени за двигатели, отговарящи
на разпоредбите за Евро-6 и Евро-5, изискващи ОЕМ
одобрения и 100% синтетични масла с дълъг пробег,
спомагащи и за икономията на гориво.
➣➣Серия UHPD: предназначени за двигатели, отговарящи
на разпоредбите Евро-6 и Евро-5, изискващи ОЕМ
одобрения и 100% синтетични масла с дълъг пробег.
➣➣Серия THPD: предназначени за двигатели, отговарящи
на разпоредбите Евро-5 и изискващи ОЕМ одобрения.
➣➣Серия SHPD: предназначени за двигатели, отговарящи
на Евро-4 или по-стари разпоредби, които изискват
ОЕМ одобрения.
➣➣Серия MULTI G: предназначени за двигатели, които
изискват основни смазочни качества без ОЕМ
одобрения.

DEVELOPED IN REPSOL
TECHNOLOGY LAB, EUROPE

Офис и централен склад
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София, ул. „Мара Бунева“ № 99,
тел.: 02/ 926 50 10, email: trade@tech-co.net

www.tech-co.bg

ГУМИ И МАСЛА

Примекс
Адрес: Шумен
ул. „Цветан Зангов“ № 1
Тел.: 0700 10 122
E-mail: office@primex-bg.com
www.primex-bg.com
Сервизни центрове:
София
бул. „Ботевградско шосе“ № 275
Център за обслужване на клиенти:
02/ 90 77 467

София
ул. „Околовръстен път“ № 39,
Манастирски ливади
Център за обслужване на клиенти:
02/ 90 77 455
Пловдив
ул. „Кукленско шосе“ № 37-39
Център за обслужване на клиенти:
032/ 20 38 23
Варна
ЗПЗ, бул. „Д-р Атанас Москов“ № 74
Център за обслужване на клиенти:
052/ 75 02 00
Бургас
ул. „Одрин“ № 7
Център за обслужване на клиенти:
056/ 59 84 98

Компанията Примекс ЕООД е създадена през 1997 г. в
Шумен и е официален партньор на Goodyear, Michelin, Pirelli,
Dunlop, BFGoodrich, Fulda, Debica и ексклузивен партньор на
Hankook, Matador, Laufenn, Petlas, Sailun, Kingstar, Windforce
и Powertrac. Компанията има два обекта в София, а също
така и в Пловдив, Варна, Шумен, Бургас, Русе, Велико
Търново и Добрич. Примекс разчита не само на търговска
дейност, но и на широка гама от сервизни услуги за леки
и лекотоварни автомобили – регулиране на преден и заден
мост, преглед на ходова част и други.
Примекс ЕООД предлага на пазара следните марки товарни, аграрни, индустриални и специални гуми:
Anteo, Dunlop, Eracle, Formula, Fulda, Goodyear, Hankook,
Jinyu, LEAO, Matador, Petlas, Pharos, Pirelli, RoadX, Sailun,
Sava, Starmaxx, Tegrys.
Освен търговията с гуми компанията произвежда собствена марка регенерирани гуми за товарни автомобили в
собствен завод в България с лиценз от Marangoni Retreading

Русе
бул. „Тутракан“ № 32
Център за обслужване на клиенти:
082/ 29 92 79
Велико Търново
ул. „Козлуджа“ № 3
Център за обслужване на клиенти:
062/ 69 01 90
Шумен
ул. „Цветан Зангов“ № 1
Център за обслужване на клиенти:
054/ 81 82 38
Добрич
Околовръстен път, Добротица № 10
Център за обслужване на клиенти:
058/ 89 95 79

System. Регенерирани гуми, произведени от Примекс са
сертифицирани от Kraftfahrt-Bundesamt в съответствие с
регламент R109 на Европейската икономическа комисия,
което гарантира, че регенерираните гуми са произведени
по стандарти за качество, съпоставими със стандартите за
производство на нови гуми.
Примекс има също така и собствена логистична фирма
(Примекс Логистик), която доставя индивидуални и сборни товари до всички европейски дестинации, в това число
от и до Германия, Нидерландия, Белгия, Австрия, Полша,
Румъния, Чешката република, Словакия, Унгария, Дания,
Франция, Испания и Гърция.
Партньорство с чужди фирми: Goodyear, Michelin,
Pirelli, Dunlop, BFGoodrich, Fulda, Debica, Hankook, Matador,
Laufenn, Petlas, Sailun, Kingstar, Windforce, Powertrac, Anteo,
Eracle, Formula, Jinyu, LEAO, Pharos, RoadX, Sailun, Sava,
Starmaxx, Tegrys.
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FUELMAX
ENDURANCE
ПОВЕЧЕ ЕКОЛОГИЧНОСТ.
ПОВЕЧЕ МАРШРУТИ.

WWW.GOODYEAR.EU/BG_BG/TRUCK.HTML

Искате гуми, които намаляват емисиите на Bашия автопарк и сметките за гориво?
Разбира се. Но какво да кажем за гумите, които Bи осигуряват сцепление и
издръжливост по второстепенни и държавни пътища, както и магистрали? С
FUELMAX ENDURANCE получавате всичко. Здравина и горивна ефективност.
Сцепление и ниски емисии.
Вижте подробностите на уебсайта или говорете с Bашия представител на Goodyear.

