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Чуйте превозвачите!
Н

е е необходимо да си специалист по микро- или макроикономика, за да направиш
простата сметка, че при сегашните цени
на горивата сметките на автомобилните превозвачите ще излизат все по-трудно. И че наместването им в най-добрия случай води до тотална инфлация и поскъпване на всичко и навсякъде по цялата верига до крайния клиент – нещо,
което вече се усеща болезнено от всички.
На този фон опитите на управляващите да ни
убеждават, че цените на горивата у нас са найниските в Европейския съюз, са, меко казано,
смехотворни. Първо – защото стандартът ни на
живот отдавна е най-ниският не само в ЕС. И второ, защото това с най-евтиното гориво вече не е
много вярно. Редица държави – членки на Европейския съюз, вече предприеха работещи мерки
за обуздаване на поскъпването на горивата, които дават резултат и глътка въздух на автомобилния транспорт.
Затова българските превозвачи са в пълното си право да протестират, както го направиха в
края на април. Като подчертаха дебело, че в протеста им няма никакъв политически подтекст, те
поставиха още редица искания към държавата,
които не са нови. Но най-важното им искане е да
бъдат чути и да има диалог по проблемите им, какъвто напоследък според тях липсва. Дано да бъдат чути, защото другото го знаем – български-

ят автомобилен транспорт отдавна е показал, че
може да се развива и да работи въпреки държавата.
На този фон автомобилната индустрия в световен мащаб се опитва да излезе от стагнацията, наложена й от пандемията и войната. Веригите на доставки все още са нарушени, компоненти
не достигат, а за нов камион се чака с месеци. Въпреки това пазарът на тежкотоварни автомобили в България върви добре, а първата бяла лястовица при електрическите камиони у нас долетя с пролетта на 2022 г.
А в новия брой на списание КАМИОНИ ще откриете още редица интересни теми – тестове,
премиери, интервюта, технически новости, анализи…
И както обикновено, новия брой на списание КАМИОНИ идва при Вас не само на хартия,
а и в онлайн вариант. Него можете да „разлистите“ по всяко време и навсякъде – на компютър,
таблет или телефон. Можете да го свалите и като
pdf файл. Новият брой е достъпен само за абонати, а достъпът до по-старите броеве е свободен. Дигиталното списание може да се разгледа
на адрес: https://www.transport-press.bg/, както
и с приложението Bulgarian Transport Press, което можете да свалите безплатно от App Store и
Google Play. K
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Над 35 000 качествени продукти на
склад за вашия товарен автомобил.
Над 100 премиум марки.

Превозвачите отново на протест
Българските превозвачи протестираха в няколко от най-големите градове и
транспортни центрове на страната в края
на април. В София около 500 композиции, камиони и автобуси стигнаха до „триъгълника на властта“, като запълниха площад „Александър Батенберг“ и булевард
„Руски“ до Народното събрание. В протеста се включиха членове на различните
професионални организации от различни краища на България. Превозвачите настояха за: управленски мерки от страна на
държавата за поевтиняване на горивата,
като предлагат за период от 6 месеца да
се намали наполовина акцизът и да се премахнат биокомпонентите, които ощетяват
директно всички клиенти; промяна на модела на общуване с МРРБ, като превозвачите отказват да участват в поредната манипулация на обществото, че не желаят
да плащат за ползването на пътната мрежа. Икономическата логика, че който руши
повече, плаща повече, е приложена в момента – превозните средства с по-голяма
обща маса плащат повече, отколкото леките автомобили, но това не означава, че от
85 000 превозни средства трябва да се съберат повече пари, отколкото от 4 000 000
леки автомобила. При определяне цените

липсва икономически анализ, казва председателят на Съюза на международните
превозвачи Йордан Арабаджиев; превозвачите са против предложението всички
второстепенни пътища да бъдат таксувани; настоява се за механизъм, който да изключи ползването на второстепенни пътища от чуждестранни превозвачи (както е в
немалко страни от ЕС) и те да имат по-голяма тежест при плащане на тол такси. В
нито едно от исканията, няма политически
подтекст, подчертават превозвачите.

Становището на превозвачите е: „Очакваме да бъдем чути, разбрани и да има
резултат. Днес (24 април 2022 г.) на протеста е само една малка част от транспортния бизнес.“ Особено тежка се очертава ситуация пред автобусните превозвачи. Евентуалното прекратяване на
доставките на метан засяга всички, найсилно градския транспорт, но и междуселищни автобусни превози. Метанът е
поскъпнал двойно за последните 2 години.

Отново MAN Lion‘s Coach за фирма Месин

Доставка на луксозен туристически автобус MAN
Lion`s Coach направи MVB Truck and Bus Bulgaria, официален вносител на продуктите на MAN Truck and Bus за
страната. Както и при първата доставка на модела у нас
преди 4 години флагманът на автобусите с лъв на предната решетка е за базираната в Търговище транспортна
фирма Месин. Ключовете на новия туристически автобус получи собственикът на компанията Мюрсел Абил.
Доставеният автобус е с дължина 13,1 м, но лежи на
две оси. Оборудван е с 59 комфортни пътнически седалки CARESSO. Двигателят е 6-цилиндров редови, MAN
D2676LOH39, с работен обем 12,4 л и максимална мощност 470 к.с. Предавателната кутия е автоматизираната MAN TipMatic 12 OD с вграден интардер. Автобусът е
богато оборудван за удобно и продължително пътуване.
Преди 4 години фирма Месин закупи първия у нас автобус от новото поколение на MAN Lion`s Coach. Той бе с
дължина 12,10 м и 51 луксозни пътнически седалки. Добрите впечатления от автобуса са накарали собственика на фирмата отново да избере немската марка. Новият автобус ще работи по линия на превозвача от България до Белгия.
май 2022

УСКОРЯВАМЕ
ПРЕХОДА
Изцяло електрически решения за тежки товари

Volvo FM, FMX и FH Electric намаляват емисиите CO2, шума и замърсяването
на въздуха, и предоставят висок капацитет за регионални превози в зони
с регулации за шум и емисии. За улеснен преход към електромобилност,
камионите се предлагат с решения за зареждане, планиране на маршрут и
пробег, енергиен статус и други.

Volvo Trucks. Driving Progress
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Плащане на пътни такси в България с Frotcom GPS устройство
На поредния тематичен и безплатен
уебинар на Frotcom България бе разяснено каква е процедурата за плащане на
пътни такси в България с Frotcom GPS устройство. Най-голямото предимство на
Frotcom GPS устройството спрямо конкурентите му на пазара безспорно е функционалността му. За разлика от бордовите устройства, освен за плащане на пътни такси, Frotcom GPS устройството служи и за управление на автопарка, когато
е свързано с TMS системата на компанията. Софтуерът на TMS системата е изцяло уеб базиран, а потребителите могат да
го използват отвсякъде по всяко време.
Разработен е на модули, така че да може
да се избират необходимите функционалности, които са многобройни. Сред тях са
проследяване на маршрутите върху пътна
карта – включително с детайли и забрани

за тежкотоварни автомобили, генериране
на повече от 30 вида отчети, аларми, които да бъдат зададени на автомобилите –
излизане от определена зона, превишена
скорост, ниво на горивото.
Със системата на Frotcom може да се
поддържат мениджмънт на направените
разходи, маршрутизиране и навигиране
на шофьорите, въвеждане на бъдещи събития и техният контрол – като застрахов-

ки, прегледи, сервиз или други дейности
по автомобилите, и още много други полезни неща.
Софтуерът предлага и възможности за
автоматизация на голяма част от процесите, което спестява работа на служителите, например да се генерират автоматично справки и отчети на определени периоди от време.
Frotcoм GPS устройството подава информация към системата автоматично и
по този начин се избягва възможността за
грешките при ръчно въвеждане на информацията.
Всичко става автоматично, което е изключително удобно за големи флоти, когато трябва да се въвеждат големи обеми
от информация. В зависимост от нуждите
на клиента всеки определя сам кои модули да използва.

Време е за Bus Euro Test 2022 в Лимерик
Bus Euro Test 2022, който ще определи носителя на престижната
международна награда Bus of The
Year 2023, се провежда от 10 до 13
май в Лимерик, Ирландия. За пръв
път в теста участват само електрически автобуси. Заявка за престижната надпревара са подали петима участници – Higer Azure, Karsan
e-ATA, MAN Lion‘s City E, Mercedes
eCitaro, Volvo 7900 Electric.
Всяка година членовете на международното жури International Bus
& Coach of the Year Jury (IB&COY)
след паралелен тест избират автобус, който става носител на престижното звание Автобус на година-

та за следващите 12 месеца. В четни години надпреварата е за градски автобуси и титлата е Bus of Thе
Year, а в нечетни съревнованието е
за туристически автобуси и излъчва Coach of The Year.
През миналата година – след
тест в Блед, Словения, Coach of The
Year 2022 стана Neoplan Cityliner.
Заради началото на пандемията през 2020 г. Bus Euro Test, който
трябваше да е в Лимерик, бе отменен, а награда Bus of The Year 2021
не бе присъдена. Последният градски автобус, печелил титлата, e
Mercedes-Benz Citaro Hybrid, който
стана Bus of the Year 2019

Професионални диагностични решения
и станции за климатични системи
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след тест в столицата на Хърватия,
Загреб.
Домакин на събитието в Лимерик е списанието Fleet Bus & Coach,
което представлява Ирландия в
международното жури Автобус на
годината (IB&COY). Основано през
1989 г., журито IB&COY увеличава броя на членовете си през годините. Сега в него членуват 22 специализирани в автобусите и автобусния транспорт издания от 22 европейски държави. Изданията се

представляват в журито от 22 опитни журналисти, притежаващи лиценз за управление на автобуси,
които по време на европейския автобусен тест изпробват кандидатите като водачи и пътници. Решението на журито се взима след мотивирано гласуване, а оценката на автобусите е по множество критерии,
отчитащи гледните точки на водача, пътниците, транспортните оператори, въздействието върху околната среда.

582 нови ремаркета са регистрирани до края на март
По официални данни от МВР първото тримесечие на 2022 г. у нас са регистрирани 582 нови ремаркета и полуремаркета от най-тежката категория O4. Това показва, че годината за пазара на ремаркета започва стабилно, без големи сътресения. Новите регистрации за месец март са 289 броя, за февруари бяха 143, почти
толкова бяха те и през януари. Сравнително по-ниските нива на доставки на ремаркета се дължат от една страна, на проблемите на производителите да се върнат към обемите си на продукция отпреди пандемията заради забавените доставки. От друга страна, логистичните вериги и производствата са сериозно нарушени заради военния конфликт в Украйна, липсата на ключови суровини и шоковите
цени на горивата в цяла Европа. На българския пазар безспорен лидер е Schmitz
Cargobull със 288 доставки, или близо половината от общия пазарен обем. Следват Kögel с 89 ремаркета, Wielton е с 46, Krone е с 44, Schwarzmüller – 35, Chereau
е с 11, а Zasław е с 10 регистрации.
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Karsan доставя 30 електрически мини автобуси e-JEST за София
Karsan ще достави 30 броя малки електрически автобуси e-JEST по споразумение със Столичен автотранспорт. Така
столицата на България се нареди до общини от Франция, Румъния, Португалия и
Германия, които също неотдавна въведоха минибуси e-JEST в градския си транспорт.
Окан Баш, главен изпълнителен директор на Karsan, каза: „Подписахме много важно споразумение. С e-JEST Karsan
спечели търг за доставка на 30 броя електрически микробуси за град София. Нашата цел е да доставим всичките 30 броя
в столицата до края на 2022 г. Това е още
една стъпка към реализиране на визията
ни за електрическото бъдеще на транспорта“
Серията e-JEST излезе на пътя в началото на 2019 г. и още тогава бе представен
на тест драйв в столицата ни.
Договорът със Столичен автотранспорт е подписан от българския дилър на

турската компания – BULBUS TRADE LTD.
„През 2021 г. доставихме 4 броя е-микробуси в друг български град – Добрич.
С реализирането на този проект ще имаме електрически автомобилен парк от 34

Над 155 изложители на Busworld Turkey 2022

Над 155 изложители са резервирали щандове и изложбени площи за предстоящото международно автобусно изложение Busworld
Turkey 2022, което ще се проведе от 26 до 28 май в Истанбул Експо
Център. Организатори по традиция са Busworld и HKF Trade Fairs.
14 от участниците са производители на превозни средства и на
щандовете им ще могат да бъдат видени най-новите им градски,
междуградски и туристически автобуси и мидибуси с традиционни
и алтернативни задвижвания. В изложението участват почти всички най-големи турски производители, както и редица изложители
от чужбина. Списъкът с участници се допълва от компании, предлагащи възли, агрегати, системи и услуги в сектора на автобусите
и пътническия транспорт.
Освен от Турция изложители идват от Австрия, Беларус, Франция, Германия, Италия, Румъния, Швейцария, САЩ…
В рамките на Busworld Turkey 2022 е планирана богата съпътстваща програма от семинари и работни срещи, в която централно
място заемат проявите на международната платформата за знания
в областта на автобусния транспорт Busworld Academy.
Деветото издание на изложението Busworld Turkey е първото голямо международно автобусно изложение след началото на
пандемията през 2020 г. Има нещо символично в това, че Busworld
Turkey 2020, проведено през март преди 2 години, пък беше последното международно търговско изложение за автобуси преди
първото затварянето на света заради пандемията. Busworld Turkey
2020 прие 129 изложители. Шоуто бе посетено от 7935 професионалисти от автобусния бранш, което бе изненадващо положително, като се има предвид, че пандемията от Covid-19 вече започваше да се разпространява.
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единици в България до края на 2022 г. Пазарът за малки автобуси между 3,5 и 8 тона
в България е бил 65 броя за 2021 г. Така че
вече имаме значителен пазарен дял в този
сегмент в страната“, заключи Баш.
След тази доставка общият брой на автобусите на Karsan в България става около
80, като досега най-разпространени бяха
дизеловите и CNG моделите.
Mаневрен и удобен за пътниците, eJEST е оборудван с електродвигател на
BMW с мощност от 184 к.с. и 290 Нм въртящ момент, а също така с пакет електрически батерии с капацитет 44 кВтч или 88
кВтч, също произведени от BMW. Пробегът с едно зареждане е до 210 км. Регенеративната спирачна система, осигурява връщане на до 25% от изразходваната енергия обратно в батериите. e-JEST е
оборудван с 10,1-инчов мултимедиен сензорен дисплей, цифров панел, безключово стартиране, USB изходи и Wi-Fi, както
и с независимо окачване на 4-те колела.

Новият Mercedes Benz T-Class
Mercedes-Benz разшири портфолиото си от семейни модели с новия
С T-Class. Малкият ван предлага пространство за цялото семейство и
много място за багаж за любителите на отдиха и спорта. Плъзгащите се
врати осигуряват бързо качване и слизане и гъвкави опции за товарене.
T-Class се отличава със съвременен дизайн, широка гама от оборудване за безопасност и свързаност. С новата T-Class Mercedes‑Benz внася
комфорт в сегмента на малките ванове.
Новият модел, който е базиран на Citan, актуалния носител на престижната международна награда Ван на годината 2022, съчетава мултифункционалност и огромно пространство с оборудване от висок клас.
Информационно-развлекателната система MBUX, електрическата ръчна спирачка, 17-инчовите лети джанти, KEYLESS-GO осветлението, тапицерията на седалките от изкуствена кожа MICROCUT ARTICO са част
от разнообразна гама от акценти на новата T-класа.
С богато стандартно оборудване за безопасност, включително седем
въздушни възглавници и множество системи за подпомагане на шофирането, T-Class е съвременен и надежден спътник за семейства и любители на активния отдих.
Бензиновият двигател на базовата спецификация T160 е 4-цилиндров, 1,3 л, с мощност 102 к.с. и се отличава с комбиниран разход на гориво 6,7 – 7,2 л/100 км и комбинирани емисии на CO2 от 153 до 162 г/км.
Предавателната кутия в тази версия е ръчна. Останалите версии на модела са: T180 - бензинов двигател 1,3 л, 131 к.с.; Т160 d - дизел 1,5 л, 95
к.с.; Т180 d - дизел, 1,5 л, 116 к.с.
Новият T-Class е разпознаваем като член на семейството на MercedesBenz. Дизайнът се отличава с балансирани пропорции и плавно преливащи линии. Стандартната хромирана радиаторна решетка, корпусите на
външните огледала, дръжките на вратите и предната броня добавят щрихи от първокласен характер. Панелите на праговете на вратите са с надпис Mercedes‑Benz, а опционалните 17-инчови джанти са от лека сплав.
Малкият ван съчетава компактни външни размери с огромно вътрешно пространство. Петместният T-Class е дълъг 4498 милиметра, широк
1859 милиметра и висок 1811 милиметра. Моделът ще се появи на пазара и във вариант дълга
база с до седем места.
Повече по
темата четете в следващия брой на
списание КАМИОНИ.

И ВЕЧЕ ШАМПИОН

САМО ДВА МЕСЕЦА СЛЕД СТАРТА, SCANIA SUPER
СПЕЧЕЛИ НЕМСКИЯ ТЕСТ „1000 PUNKTE“.
Сравнителният тест доказва, че новата силова линия на
Scania допринася не само за транспортната ефективност
на клиентите, но и за значителни икономии на CO2.
Четвърта поредна победа на Scania в “1000 PUNKTE”.
май 2022
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Пет успешни години за Силвър Стар на българския пазар
Генералният дистрибутор на MercedesBenz в България Силвър Стар отбеляза 5
изключително успешни години на българския пазар. От началото, поставено на 3
април 2017 г., до сега компанията е утроила оборотите си, а продадените автомобили са над 7300. За 5 години, откакто групата оперира на българския пазар, инвестициите на Силвър в България надвишават 45 млн. евро. Последният голям проект, на стойност над 18 млн. евро, е строежът на мултифункционален комплекс в
София, простиращ се на над 65 000 квадратни метра. Там Силвър Стар ще предоставя пълната гама от услуги в областта на продажбите и следпродажбеното
обслужване за леки, лекотоварни и товарни автомобили, като осигури най-високо
качество за своите клиенти. Строителните дейности на комплекса напредват изключително бързо, като се очаква те да
приключат в края на 2022 г.
След Варна, Пловдив и Бургас софийската локация ще бъде четвъртият собствен комплекс на Силвър Стар в България.
Част от групата е и представителен обект
в Sofia Ring Mall – уникална пазарна концепция, комбинираща луксозни автомобили и богата лайфстайл колекция от аксесоари на едно място.
Амбицията на Силвър Стар през следващите 5 години е да продължи да се развива със същите изключителни темпо-

ве, като реализира растеж на приходите
си всяка следваща година. Като използва натрупаните опит и знания за местния пазар, плановете на Силвър Стар са
да разшири продуктовото си портфолио,
като привлече нови, атрактивни брандове, които ще предизвикат сериозен интерес сред клиентите в България.
Като част от историческата трансформация на автомобилната индустрия, Силвър Стар също се развива в посока на осигуряването на въглеродно неутрално утре
за бъдещите поколения. В унисон с гло-

балната стратегия на Mercedes-Benz генералният дистрибутор на марката за
България планира да въведе на нашия пазар до 2025 г. електрифицирани и напълно
електрически автомобили във всеки сегмент – от компактните седани и SUV модели, през луксозните бизнес лимузини до камиони, ванове и високопроходими автомобили на ток. Силвър Стар работи и върху имплементирането на решения,
които в близките години ще позволят значително намаляване на въглеродния отпечатък от дейността на компанията.

INEOS Automotive избра Силвър Стар Моторс за партньор
Ясна е пъЯсна е първата
търговско-сервизна локация
в България за безкомпромисния офроудър INEOS Grenadier.
Тя е сред 160 потвърдени вече
центрове за продажба и сервиз
на марката. До края на 2022 г.
INEOS планира да има 200 търговски обекти в целия свят. Потвърденият търговец в България е Силвър Стар Моторс
в София. INEOS вече работи с
ритейла на компанията, за да
създаде своя търговски обект
и да бъде готов да посрещ-

не клиенти през следващите
няколко месеца. Този процес
включва интензивна програма
на INEOS за обучение на търговските агенти и сервизните
техници. Ритейл обектът ще отвори врати през лятото.
Целта е по-голямата част от
клиентите в България да бъдат на разумно разстояние от
оторизиран сервиз на INEOS.
Партньорът, заедно със своите
сервизи, ще формират гръбнака на сервизната мрежа в
България.

тел. 02-974-50-32, 0887-235-975
www.kraft-bg.com

Лазерно почистване на
метал
камък
дърво

До края на
2022 г. INEOS
планира да
създаде мрежа от 200 търговски и сервизни обекти
за Grenadier,
обхващащи
над 50 страни, включващи установени дилърски групи, 4X4 специалисти и търговци на селскостопанска техника.
Потенциалните клиенти могат да намерят най-близкия
търговец на дребно Grenadier
чрез интерактивна карта на
адрес ineosgrenadier.com.
Техническите спецификации на INEOS Grenadier за
България ще бъдат потвърдени своевременно.
През 2017 г. председателят
на INEOS Джим Ратклиф, автомобилен ентусиаст и опитен
авантюрист, установява, че на
пазара липсва семпъл, практичен, работен 4x4 автомобил,

проектиран да бъде надежден
и модерен. В резултат на това
се създава INEOS Automotive
Limited, като се събира старши екип от автомобилни професионалисти, който да осъществи визията с нова перспектива за развитие и производство на автомобил 4x4.
Комбинирайки здрав британски дух и дизайн с немска
инженерна строгост, Grenadier
ще бъде наистина безкомпромисен 4x4, създаден от нулата. INEOS Automotive е дъщерно дружество на INEOS Group,
водещ производител на нефтохимикали, специални химикали и петролни продукти.

Тези и други новини – на www.kamioni.bg
май 2022
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Scania България
разширява бизнеса си

Данут Апостол, мениджър бизнес развитие
индустриални двигатели за Скания България
и Скания Румъния: Предлагаме цялостни
решения на нашите клиенти

От началото на
тази година Scania
България разшири
обхвата на дейността
си и започна да
предлага и двигатели
за промишлеността,
морската индустрия
и за генераторни
системи
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Гамата от предлаганите продукти е много богата –
промишлени енергиийни системи, двигатели за всякакви
плавателни съдове, дизел генератори

арката Scania е синоним на качествени
камиони, които се задвижват от високо
технологични и високо ефективни двигатели. Сред многобройните фенове на тези шведски камиони обаче не е толкова популярен фактът, че през 1905 г. Scania произвежда и първите си индустриални двигатели, предназначени за промишлеността и за плавателни съдове.
Тази дейност продължава успешно и до днес и
е съществена част от бизнеса на Scania. Така че
индустриалните решения, които Scania предлага, са резултат от повече от век модерно инженерство и непрекъснато усъвършенстване и винаги са фокусирани върху надеждността и ефективността.
Индустриалните решения на Scania са насочени в три основни области – промишлени енергийни системи, генераторни системи, двигатели
за всякакви плавателни съдове, като гамата от
предлаганите продукти е много богата.
За да представи на пазара в нашия регион
и тази част от бизнеса на Scania, в поделението Scania Black Sea, обхващащо България и Румъния, от началото на тази година е обособен
специален отдел Индустриални двигатели. Той
се ръководи от Данут Апостол, мениджър бизнес развитие индустриални двигатели за Скания
България и Скания Румъния. По образование Данут Апостол е инженер и има повече от 10 години опит и като инженер, и като търговец на техническо оборудване и строителни машини. Започва работа в Скания България и Скания Румъния

от началото на тази година, а преди това е работил във фирми като Terra Palfinger и Atlas Copco.
„Целта ни е индустриалните двигатели на
Scania да намерят място на пазара в България и
Румъния и да предложим тези висококачествени продукти на нашите клиенти. Искам да подчертая, че Scania не предлага само двигателите, а цялостно решение. Към двигателя предлагаме и допълнителните компоненти, електроника за управление и софтуер. Особено важно е, че
можем да предложим на клиентите си и точното сервизно обслужване, а това означава бърза
доставка на резервни части и бързи и качествени поддръжка и ремонт“, обобщава накратко целите и задачите си Данут Апостол.
Всичките 6 сервизни точки на Scania в България са подготвени да сервизират и индустриални
двигатели и хората вече са преминали специализирано обучение в това отношение.
Очакванията са, че в България индустриалните решения, предлагани от Scania, ще представляват интерес най-вече за производителите на дизел генератори и за морската индустрия.
Всъщност Scania България и досега работи за
доставка на резервни части за двигатели за плавателни съдове и това не е никак малък бизнес.
Данут Апостол сподели, че през 2021 г. за морски
двигатели са доставени части на стойност над
1 млн. евро. Някои от плавателните съдове дори
не са в България, но те предпочитат да ги поръчват през българския клон на Scania заради бързите срокове на доставка. K
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Иновативни предложения за
превозвачите от Makios Logistics
Гръцката логистична компания Makios Logistics предлага сътрудничество на транспортни фирми,
което е иновативно за българския пазар. Освен гарантиране на постоянна работа, това включва
услуги като финансиране на закупуване на техника, заплащане на гориво на кредит, застраховки

С

ътрудничеството с фирма Makios Logistics
предоставя на всяка транспортна фирма-подизпълнител редица възможности,
които им носят важни предимства. Програмата
включва:
)) Финансиране на покупка на нов влекач
Евро-6, което води до икономия на гориво с
до 25%. Екипът на Makios Logistics винаги се е
стремял към иновативни решения на проблемите. С обновяването на автопарка на партньорите си от една страна Makios Logistics съдейства за намаляване на замърсяването на
околната среда, което е ключов елемент от политиката на компанията за следващите години. От друга страна, осигурява намаляване на
разхода за гориво на партньорите си и по този
начин им осигурява многогодишна стабилност
и просперитет;
)) Зареждане

на гориво на кредит. Makios
Logistics разполага с мрежа от бензиностанции, с които си сътрудничи, където подизпълнителите на компанията могат да зареждат горива на преференциални цени. Транспортните фирми зареждат горивата на кредит. Следва
прихващането на задълженията за гориво към
Makios Logistics от задълженията на Makios
Logistics към подизпълнителите за извършените от тях транспортни услуги. По този начин
подизпълнителите не са ангажирани пряко с
основния разход – този за гориво;

)) Гарантиране на постоянни месечни марш-

ABSTRACT IN ENGLISH

Innovative offers
for road hauliers by
Makios Logistics
The Greek company Makios Logistics offers partnership with transport companies
which is innovative for the Bulgarian market. Besides a guarantee for steady work, the offer includes services such as financing the purchase of equipment, credit line for fuel purchases, insurances.
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рути. Транспортна фирма, която си сътрудничи с Makios Logistics, си гарантира на практика постоянна работа. Управленският екип на
флота на компанията се грижи за ежедневното осигуряване на транспортните фирми
на маршрути за изпълнение. Важно условие е
осигуряването на достатъчен брой маршрути,
за да се гарантира задоволителен доход;
)) Участие

в групова застраховка. Makios
Logistics осигурява групова застраховка за
болнично и извънболнично лечение. В един
труден период, в който държавната здравна
система не е в състояние да отговори на реалните потребности от здравни услуги, компанията се грижи за това, служителите ѝ и подизпълнителите ѝ да имат осигурен достъп до
качествени здравни услуги. Достъп до програмата имат всички сътрудници, които пожелаят;

)) Участие

в седмицата на здравето, организирана от Makios Logistics;

)) Паркиране

в базата на Makios Logistics или в
паркинг под наем, на промоционални цени.

Постоянното сътрудничество включва и преотстъпване на подизпълнителите на цистерна на
фирмата при условие е и осигуряване на маршрут с товар, както в права, така и в обратната посока. Това на практика означава, че с преотстъпената цистерна фирмата-подизпълнител изпълнява транспортни задачи изключително и
само за Makios Logistics. Транспортните маршрути са постоянни през цялата година, така че гарантират един постоянен месечен доход.
За Makios Logistics опитът на един превозвач е важен при изпълнението на транспортните маршрути, но това не е необходимо условие
за започване на сътрудничество с фирма-подизпълнител. Във всички случаи Makios Logistics
предоставя програми за обучение на водачите,
в следствие на които дори един неопитен професионален шофьор, получава основни познания, необходими за правилното осъществяване на транспортните маршрути, които ще изпълнява. Програмите не са свързани само с обучението за изпълнение на транспортните маршрути, но и с внимателното и безопасно шофиране.
Компания е една от малкото логистични фирми,
които притежават удостоверение ISO39001 (система за управление на безопасността на движението по пътищата).
Липсата на водачи е проблем на европейско
ниво от доста време. Поради тази причина екипът на Makios Logistics има подготвен пакет с
много ползи за транспортните фирми, които ще
си сътрудничат с компанията. В резултат на това
предложението е може би едно от най-изгодните за професионалните водачи и от гледна точка
на цените в сферата на транспортните услуги, и
с оглед на ситуацията в момента.
Според специалистите в Makios Logistics
фирмите от сферата на транспортните услуги трябва да намерят находчиви начини за привличане на превозвачи. В днешно време, според компанията, увеличението на транспортните услуги е нужно да се съчетава с действия
като модернизация на флота, икономия на гориво, намаляване на разходите за ремонти, допълнителни услуги. Колкото повече фирмите се
стараят да осигурят привлекателна среда за работа за превозвачите, толкова повече се повишава конкуренцията, а от там – и качеството на
транспортните услуги. K
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EcoFleX от Schmitz Cargobull

До 5 процента по-нисък разход на гориво и намален въглероден отпечатък чрез подобрение в
аеродинамиката предлага европейският №1 производител на прикачна техника Schmitz Cargobull с
новия си модел полуремарке EcoFleX. Работата с EcoFleX е бърза и безопасна, запазена е и добре
познатата лесна манипулация на конструкцията

Р

астящите цени на горивата засилват важността на проблема и значимостта на аеродинамиката при товарните композиции. Отговори се търсят от години, но общоприложимо решение няма. Предлагат се отделни аксесоари и комплекти: капаци за страничните разстояния между мостовете, обтекатели за под превозното средство и за задната му част. Цената на подобен комплект е приблизително 1/3 от цената на ново полуремарке! Според превозвачи, които са ги изпитвали
– за съжаление, конструкциите не издържат на
условията на всекидневна експлоатация, затова и не успяват да осигурят очакваната икономия на гориво.

Поколението EcoGeneration
То включва 3 модела полуремаркета, чиято
обща цел е намаляване разхода на гориво, респективно и на въглеродните емисии:
EcoFix с фиксирана задна част, намалено собмай 2022

ствено тегло – идеален за ниски, но същевременно тежки товари;
EcoFLEX, чиято задна част се регулира във височина според нуждите на две нива чрез хидравлични елементи. В крайно горно положение за
пълен товарен обем общата височина е 4 метра
отпред и отзад. Височината на страничния брезент се регулира, за да съответства на различните височини в задната част на надстройката. Аеродинамичната форма при спусната задна част намалява завихрянето на въздуха зад полуремаркето и спестява гориво. Оптимална надстройка за транспортиране на общи товари;
EcoVARIOS – вариант с вътрешна височина 3
метра и обща височина от 4 метра. Предната и
задната част на тялото могат да се регулират гъвкаво. Подходящ за превози на обемисти товари,
а когато не се изисква цялата вътрешна височина от 3 м, пести гориво.
Моделът EcoFLEX е представен официално
през 2021-а година, а премиерата му в България
ще бъде на Truck Expo 2022 в Пловдив.
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Повдигането на покрива е ръчно,
с хидропневматична помпа. В
днешните времена тя може да
бъде от различни доставчици

Защо EuroSpeed ООД
избра EcoFLEX
В началото на годината транспортната компания EuroSpeed ясно заяви целите си в посока
иновация и екологична ефективност. Благодарение на дългогодишния си опит компанията може
добре да прецени факторите за оптимизация на
дейността си – именно това е причина компанията да инвестира в закупуването на ремаркета
от серията EcoFlex. Едно от предимствата на ремаркето е тъкмо по-ниският разход на гориво и
намаляването на въглеродните емисии от транспортната дейност.
Горивото е основен разход при транспортните фирми, особено след драстичните увеличения от последните месеци. От Schmitz Cargobull
на база на резултати от тестове, вкл. и в аеродинамичен тунел, сочат поне 5 процента подобрение, а при съчетание с влекач с много добра аеродинамика, какъвто е случаят с новия DAF XF на
EuroSpeed, резултатът може да надхвърли и 10
процента.
Върху разхода влияят редица фактори – влекач, атмосферни условия, товар и неговото разпределение в полуремаркето. Много важна е и
ролята на водача, тъй като правилната работа с
новия тип ремаркета е определяща за постигане
на резултатите.

57 EcoFlex
До края на годината от EuroSpeed очакват да получат 88 нови полуремаркета Schmitz
Cargobull, като 57 броя от тях са от модела
EcoFlex. С него германският производител предлага новаторско функционално решение: полуремарке с тристранно разоборудване, чийто покрив може да се регулира бързо и лесно, така че
да се снижи плавно с до 20 см в задната част, намалявайки завихрянето на въздуха зад полуремаркето. Снижаването започва от втората колона назад.

Донастройване на
страничните завеси
след промяна
на височината в
задната част

При товари с височина над 2,50 метра покривът може бързо да се вдигне в горно положение,
успоредно на пода, като полезната височина в
цялата вътрешност на полуремаркето е 2,73 или
2,78 метра според спецификацията. Покривът се
повдига ръчно с хидропневматична помпа, както при системата Varios, а височината се регулира чрез шплентове в колоните. Не са необходими допълнителни помощни средства за промяна
на височината.
Отзад, при вратата, има заключване, което
излиза на по-малката височина благодарение
на панела в задната част. При отварянето на подвижния покрив панелът се вдига със задната част
заедно с тавана, за да се осигури пълният просвет при товарене отзад.

Човекът, без когото не може
Шофьорът може сам да прави промените.
След като свикне с най-важните стъпки за повдигането на покрива при EcoFLEX – отваряне на
вратите, откопчаване на страничните завеси с
всички ключалки (за да се освободи конструкцията за вдигане), фиксиране на исканата височина с шплентовете на колоните, целият процес,
вкл. преместването на брезента и регулирането
му до новата височина, отнема около 10 минути.
Допълнителното време е незначително, ако корекциите се правят, докато траят товаро-разтоварните дейности на полуремаркето.
Новаторското полуремарке използва работещи технологични решения, вече доказани при
Varios, и постига резултат без радикални промени в конструкцията. EcoFleX е 3-осно полуремарке с тристранно разоборудване, „стандартно“ във всичко останало, с горещо поцинкована
рама от Z профили, с технически допустим полезен товар 32 713 кг. Тежи 6287 кг и е оборудвано с 3бр. оси Rotos SCB с дискови спирачки с Ø430 мм. Окачването е пневматично. Гуми
385/65R22,5 и система TrailerConnect за мониторинг на налягането. K
май 2022
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Българска премиера на
Volvo FE Electric
27-тонният Volvo FE Electric стана първият напълно електрически камион, който е
представян изобщо в България. Това се случи в рамките на събитието „Заедно към
нулеви емисии“, организирано от Volvo Trucks Bulgaria. По време на събитието за
пръв път у нас бе показан и задвижваният на природен газ Volvo FM LNG

В
ABSTRACT IN ENGLISH

Bulgarian Premiere
of Volvo FE Electric
The 26-ton Volvo FE Electric became the first all-electric truck to be introduced in
Bulgaria. This happened during the event Together to Zero
Emissions, organized by Volvo
Trucks Bulgaria.
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търговско-сервизния център на Volvo
Trucks Bulgaria в София клиенти и партньори на шведската марка в България можаха
да се запознаят с целите, амбициите и предложенията на Volvo Trucks в сферата на електрическата мобилност и транспорта на бъдещето, който, естествено, трябва да бъде с нулеви емисии.
А те не са никак малки, защото шведската марка разполага с пълна гама от електрически предложения при камионите – и като теглови клас, и
като сфера на приложения. Неслучайно последните статистики показват, че Volvo Trucks е пазарен лидер при тежкотоварните изцяло електрически камиони в Европа през 2021 г. с пазарен
дял над 40%, като през миналата година компанията е имала поръчки, включително писма за
намерение за покупка на повече от 1100 електрически камиона глобално. Когато към това се прибавят усъвършенстваните чисти и икономични
дизелови двигатели, разработките на камиони,

задвижвани от втечнен природен газ или водородни горивни клетки, се вижда защо амбициите на Volvo Trucks са емисиите на CO2 от камионите на компанията да бъдат редуцирани с 50%
до 2030 г. и със 100% до 2040 г. До 2050 г. компанията трябва да постигне „Нетна нула“ при СО2.
Електрическата гама на Volvo Trucks започва
с най-лекия FL и по-тежкия FE, които вече са в
серийно производство в разнообразни версии.
От есента на производствените линии се качват и
по-тежките FM, FMX, както и флагманът FH – във
версия влекач, които на практика вече могат да
бъдат поръчвани.
Електрическите Volvo FL и Volvo FE бяха показани през публика през 2019 г. По-лекият FL се
предлага във версия 4х2 с допустима максимална маса 16,7 т, а по-тежкият FE в конфигурация
4х2 или 6х2 покрива тегловия клас до 27 т. В този
сегмент камионите на Volvo се предлагат с от 3
до 6 батерии при FL и от 3 до 4 батерии при FE,
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с общ капацитет от 200 кВтч до
400 кВтч. Това според Volvo гарантира до 200 – 250 км пробег с едно зареждане при FL и
до 200 км при FE при работа в
градската дистрибуция. Опитът
показал, че в сметосъбирането, където спиранията и потеглянията са чести, FE има пробег с едно зареждане около 100
км, което е напълно достатъчно
за този вид дейност. Товароносимостта и на двата модел остава съизмерима с тази на версиите с ДВГ.
Зареждането на батериите
става бавно – до 11 часа, с променлив ток (AC) с мощност 22
кВтч или бързо – за два часа,
с постоянен ток (DC) при 150
кВтч.
Електродвигателите в този
сегмент на Volvo са един (130
кВт непрекъсната мощност)
при FL и два (225 кВт) при FE,
разположени в шасито пред
втория мост, който е двигателен. Те са в общо блок с предавателната кутия – с една или
две предавки, която е собствена разработка и производство
на Volvo. Предлага се силоотводна точка (PTO) за различни
приложения.
Двата модела са налични с
дневна или къса спална кабина,
а FE и със спална кабина или кабина с нисък вход. Под кабината, където при конвенционалните камиони обичайно е ДВГ,
тук е разположен Modul Under
Cabin (MUC), който управлява
силовата линия и енергийните
потоци.
Електрическите предложения на Volvo Trucks обхващат и
тежкия клас – FM, FMX и FH, с
почти пълните ѝ приложения.
Флагманът Volvo FH Electric
като влекач е в конфигурации
4×2, 6×2, 6x4, като шаси-кабина – 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4.
Предлага се с ниска спална кабина, спална кабина, кабина
Globetrotter и Globetrotter XL.
Покрива тегловия клас до 44 т.
Батериите са от 2 до 6 с капацитет от 180 до 540 кВтч, който
осигурява пробег с едно зареждане до 300 км при вариант влекач 4x2. Трябва да се отбележи,
че проучване на Volvo показва,
че 45% от товарите на пътя се
возят на разстояния до 300 км.
Бавното зареждане става за 9,5
часа с променлив ток 43 кВт, а
бързото – за 2,5 ч с постоянен
ток 250 кВт. Силовата линия се
състои от 2 или 3 електродвигателя в общ блок с познатата
автоматизирана предавател-
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1. Представеният у нас Volvo FE Electric е 27-тонен триосен
камион с колесна формула 6х2
2. Олекотената самосвална надстройка – Sörling е с тристранно
разтоварване, равен под и по три странични капака от ляво и
дясно
3. Кабината се повдига за обслужване както при конвенционален
камион
4. Под кабината е разположен Modul Under Cabin (MUC), който
управлява силовата линия и енергийните потоци
5. При Volvo FE батериите са 3 или 4 и са разположени от двете
страни на шасито, преди втория мост
6. Зареждането на батериите става бавно – до 11 часа, с
променлив ток (AC) с мощност 22 кВтч или бързо – за два часа,
с постоянен ток (DC) при 150 кВтч
май 2022
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Кабината не се отличава от тази на модела, оборудван с ДВГ

Заради спецификата на приложение на водача е осигурена допълнителна
видимост чрез прозорец в долната част на дясната врата
Приборният панел е с интуитивна и достатъчна
информация за работата на системите на автомобила
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на кутия Volvo I-Shift, която е
настроена приоритетно да използва най-икономичните предавки от 7-а до 12-а. Непрекъсната мощност е от 330 кВт до
490 кВт (от 450 до 666 к.с.). Моделът се предлага с три варианта на PTO – електрическо, механично и от трансмисията.
Моделът за регионални превози и тежка дистрибуция Volvo
FM Electric покрива допустима максимална маса до 44 т и
е с конфигурации като влекач
4×2, 6×2, 6x4 и 4×2, 6×2, 6×4,
8×2, 8×4 – като шаси-кабина.
Предлаганите кабини са ниска
дневна, дневна, ниска спална, спална и Globetrotter. Батериите са от 2 до 6 с капацитет от 180 до 540 кВтч и осигуряват пробег с едно зареждане до 380 км при конфигурацията шаси-кабина 6x2. Времената за зареждане са същите, както при FH Electric. Силовата линия също е аналогична с тази
при FH Electric.
Моделът за строителни приложения FMX Electric, който покрива тегловия клас до 44 т, е
със същите конфигурации, характеристики и силова линия,
както FM Electric. Заради специфичните приложения има
разлика в декларирания от производителя пробег с едно зареждане, който е до 320 км при
самосвал 6x4.
Заедно с пълната гама от
електрически камиони Volvo
Trucks предлага и цялостни решения за свързаност, организация, наблюдение и управление на автопарка. Те включват
и индивидуално конфигуриране на превозните средства и
проектиране на зарядната инфраструктура според нуждите
и спецификите на конкретния
бизнес на клиента, като отчитат товарите, маршрутите, терените за движение… Разбира
се, ефективността на електрическия автопарк минава и през
обучение на водачите, също
предлагано от Volvo Trucks.
Според шведския производител в момента първоначалната
инвестиция в електрически камион е около 3 пъти по-висока
от тази в аналогично превозно
средство с ДВГ. Прогнозите на
компанията обаче са, че с развитието на технологиите и нарастването на обемите на производство цените на електрическите камиони ще падат бързо.
Демонстрираният в София
Volvo FE Electric бе триосна ша-
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зултат – разходът на дизелово гориво и съответно емисиите от него не надвишават 15% от тези
при конвенционалния дизелов двигател.
Представеният в София FM LNG бе влекач 4х2
с мощност на двигателя 460 к.с.
На събитието в София бяха поканени и представители на общини, общински и държавни
структури, които имат потенциален интерес към
електрификацията на транспорта и подобряването на качеството на въздуха в градовете. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ

Volvo FE Electric
е първият
електрически
камион, който бе
представен и се
предлага у нас

9305

си-кабина с конфигурация 6х2. Снабден е с два
електродвигателя и три батерии, монтирани от
двете страни на шасито. Кабината е дневна, а
олекотената самосвална надстройка – Sörling е
с тристранно разтоварване, равен под и по три
странични капака от ляво и дясно, което позволява използването ѝ и като бордова надстройка.
Списание КАМИОНИ имаше възможност да
направи кратък пътен тест с демонстрационния
FE Electric. 26-тонният камион остави отлични
впечатления. Типично за електрическо превозно
средство той ускорява изключително пъргаво и
безшумно, а ходът е впечатляващо лек и плавен.
Видимостта от кабината е перфектна, а особено
се нрави кормилното управление – което е прецизно, директно и в същото време – невероятно
леко за 26-тонен камион. Благодарение на силовата линия наклоните нагоре се преодоляват без
спадане на скоростта, а при спускане индикаторът на приборния панел отчита рекуперация на
енергия в батерията.
По време на събитието Заедно към нулеви
емисии Volvo Trucks показа за пръв път в България и влекача FM LNG, работещ на втечнен природен газ. При него шведският производител
единствен използва уникална технология, позволяваща на газовия двигател да постигне показатели – мощности, въртящ момент, както и пробег с едно зареждане като тези на дизелов силов
агрегат, но при по-високи ефективност и екологичност. Двигателят е Common Rail с турбопълнене. Специфичното е, че в цилиндрите след сгъстяването първоначално се впръсква малко количество дизел и самозапалването му става на
принципа на дизеловия двигател. Необходимото
количество природен газ се добавя веднага след
това и така протича целият горивен процес. В ре-
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Уникална ефективност
S.KO COOL SMART EXECUTIVE е най-доброто ни транспортно решение за товари под
температурен контрол. Икономично охлаждане с изключителна изолационна система.
Включените сервизни услуги и телематиката TrailerConnect® гарантират намаляване на
оперативните разходи и запазване на стойността във времето. www.cargobull.com/bg

май 2022

22

E-MOBILITY

QUANTRON представи
лекия електрически
камион QARGO 4 EV

QUANTRON QARGO 4 EV Light-Truck прави впечатляващ дебют с максимален работен пробег до
350 км, който е базиран на LFP батерия от CATL с капацитет от 81 кВтч. Камионът е предназначен
за осигуряване на устойчиви доставки в последната миля

Q

uantron AG, експерт в мобилността с батерии и горивни клетки за нулеви емисии,
пуска на пазара второ превозно средство
от новосъздадения бранд – QUANTRON QARGO 4
EV. Изцяло електрическият лек камион бе представен пред инвеститори, представители на пресата и клиенти по време на Q-Days 2022 в Аугсбург. Компанията предоставя и визията си за об-
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ширно портфолио от автомобили за работа с нулеви емисии и за е-мобилност.
Лекият камион QUANTRON QARGO 4 EV е акумулаторно-електрическо товарно решение, идеално за устойчиви доставки в последната миля,
в заводски комплекси и за комунални услуги.
Със своето междуосие от 3,3 м, отлична маневреност и много малък радиус на завиване ком-

E-MOBILITY » QUANTRON ПРЕДСТАВИ ЛЕКИЯ... QARGO 4 EV
пактното превозно средство е идеално за движение в градска среда. QARGO се откроява не само
със своя модерен дизайн в съответствие с ценностите на компанията -„надежден“, „енергичен“
и „смел“.
Производителността на екосъобразния камион също е впечатляваща – пробег с едно зареждане до 350 км с полезен товар от 2300 кг. При
това, без да се произвеждат никакви емисии или
шум. Капацитетът на батерията е 81 кВтч, а тя се
зарежда напълно само за 80 минути. За целта са
използвани безкобалтови батерии от CATL, найголемият производител на батерии в света.
Продуктите на QUANTRON са разработени и
произведени в сътрудничество с глобални партньори от екосистемата на компанията, като QEV

Technologies и EV Dynamics. Модулите на превозните средства се доставят от Азия и след това
се адаптират, за да отговарят на европейските
стандарти и индивидуалните изисквания на клиента от екипите за разработка на QUANTRON и
QEV Technologies.
Сред иновациите в портфолиото на
QUANTRON се включва и изцяло електрическият
камион Q-Heavy QUANTRON QHD BEV 50-280 във
версия на влекач 4x2, който е базиран на DAF CF
Space Cab. Камионът с нулеви емисии е безшумен и приятен за шофиране. Работният му пробег е до 220 км с едно зареждане на батерията
при максимална мощност на двигателя от 350
кВт. Батерията от 280 кВтч се зарежда напълно
за 6,5 часа. K
Технически параметри на
QUANTRON QARGO 4 EV:
)) Максимална мощност на
двигателя – 120 кВт
)) Работен пробег – до 350
км
)) Капацитет на батерията –
81 кВтч
)) Време за зареждане (DC)
– 1,2 часа
)) Мощност при зареждане
DC – 60 кВт
)) Полезен товар – 2300 кг
)) Колесна база – 3300 мм
)) Максимална допустима
маса – 4500 кг

Технически параметри на
влекач QUANTRON QHD
BEV 50-280 4x2 (базиран
на DAF CF Space Cab):
)) Максимална мощност на
двигателя – 350 кВт
)) Максимален въртящ момент на двигателя – 3500
Нм
)) Трансмисия – напълно автоматична 6-степенна
)) Допълнителни спирачки –
рекуперация и ретардер
)) Батерия – 280 кВтч
)) Работен пробег – 200-220
км
)) Време за зареждане – от
2 до 6,5 часа
)) Максимален капацитет
на зареждане AC/DC – 44
кВт/150 кВт
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ДОСТАВКИ

CTE Трейлърс България
продължава с успешни
доставки
CTE Трейлърс България навърши
4 години от дейността си в България и
продължава с успешното си развитие
нагоре. Фирмата доказва правилото,
че когато има добър продукт и хъс за
работа, бизнесът се развива добре,
независимо от обстоятелствата и
предизвикателствата. Ето и примери за
последните доставки на CTE Трейлърс
България от началото на 2022 г.

П

рез последната година CTE Трейлърс България
разшири както портфолиото и дейността си, така
и състава си. Фирмата разви дейността по предлагането на резервни части. В изградения склад до офиса
и паркинга на компанията в Пловдив се поддържа голямо разнообразие от части главно за полуремаркета, като
плановете за тази година са броят на наличните на мясГеорги Балтов, търговски директор на СТЕ Трейлърс
България: От началото на 2022 г. станахме
представител и на компания FAYMONVILLE Group,
която е водещ производител на специализирани
превозни средства за тежкотоварен транспорт

Поредните 3 броя нови самосвални полуремаркета ZASLAW вече са част от парка на АТМИКС БЕТОН ЕООД
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ДОСТАВКИ » CTE ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА С УСПЕШНИ ДОСТАВКИ

През април бяха доставени и 5 броя фабрично нови самосвални полуремаркета ZASLAW с алуминиев кош
и поцинковано шаси, с обемен капацитет 50,2 куб. м.
то части да се разшири, а в малко по-далечните планове влиза и строежът на сервизен център.
Същевременно компанията разшири и състава
си. Тя има вече представители в София, които
могат да посетят и отговорят на нуждите на клиентите си в този регион.
От началото на тази година CTE Трейлърс
България стана представител и на компания
FAYMONVILLE Group, която е водещ производител на специализирани превозни средства за
тежкотоварен транспорт. Произведените от нея
полуремаркета, нископодови ремаркета, модулни превозни средства и самоходни превозни средства могат да се използват за превоз на
всичко, което е изключително тежко, дълго, широко или високо. FAYMONVILLE Group е компания
майка на MAX TRAILER – марка, която CTE Трейлърс България вече представя и продава успешно у нас. Друга силна марка, представена у нас
от CTE Трейлърс България, е и полската ZASLAW,
известна най-вече със самосвалните си полуремаркета.
Последните доставки, за които ни разказа Георги Балтов, търговски директор на CTE Трей-

лърс България, са именно на самосвални полуремаркета ZASLAW. Отскоро поредните 3 броя
нови самосвални полуремаркета ZASLAW със
стоманен кош и поцинковано шаси, с обемен капацитет 25 куб. м и хидравлика на HYVA са вече
част от парка на АТМИКС БЕТОН ЕООД от София. Те ще се използват и са пригодени основно
за транспорт на инертни материали.
През април бяха доставени и 5 броя фабрично
нови самосвални полуремаркета ZASLAW с алуминиев кош и поцинковано шаси, с обемен капацитет 50,2 куб. м. Те са предназначени за превоз
на зърно в региона Варна и Бургас.
СТЕ Трейлърс България има и предварително поръчани и пригодени за сезон 2022 тежковозни полуремаркета MAX TRAILER за всякакъв
тип превоз и специализиран транспорт. Това е
стратегически далновиден ход на СТЕ Трейлърс
България, особено като се имат предвид дългите срокове на доставка в сегашните времена.
Полуремаркетата MAX TRAILER могат да намерят
приложение в строителния бизнес, в агробизнеса и в превози на всякакви други извънгабаритни и специализирани товари. K

СТЕ Трейлърс България има и предварително поръчани и пригодени за сезон 2022 тежковозни полуремаркета
MAX TRAILER за всякакъв тип превози и специализиран транспорт

Представител на MAX TRAILER
и Faymonville Group за България
май 2022
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ДОСТАВКИ

15 нови влекача F-Max
500 L за Румяна Хинкова
– Иво Табаков ЕТ

Официалният вносител на Ford Trucks Булавто АД предаде първата партида от 15-те нови влекача
Ford Trucks F-MAX 500 L на фирма Румяна Хинкова – Иво Табаков ЕТ точно преди Великден

Н

яколко дни по-късно композициите с новите влекачи в емблематичния за F-MAX
цвят – син металик, потеглиха по маршрутите, които великотърновската фирма обслужва. Международният транспорт остава основната дейност на фирмата, която работи в цяла Европа – Испания, Англия, Франция, Нидерландия,
Норвегия, където има курсове и на 800 км отвъд
Полярния кръг.

Какво е поръчал клиентът
Влекачите са от удължената версия на влекача: F-MAX 500 L, 4х2, с междуосие 3750 мм вместо 3600, както е при базовия модел F-MAX 500, и
с просторната, широка 2,5 метра кабина с удобства, създадени специално за водачите, които
пътуват на големи разстояния и за които кабината по необходимост е втори дом.
За първи път на българския пазар са поръчани стационарни климатици, монтирани в завода-производител, а не на място, преди доставка, както е обичайната практика. Във връзка с
климатиците и акумулаторите са с по-голям капацитет.
Спойлерите на покрива и от двете страни спомагат за намаляване на разхода на гориво. Сензори за автоматично включване на чистачките
при дъжд и индикатор за натоварването на мостовете допълнително улесняват шофьора.
Със своите показатели – мощност 500 к.с. и
въртящ момент 2500 Нм, 12,7-литровият двигател Ecotorq е в златната среда на тринадесетлитровите дизелови агрегати за международен
транспорт. Куплирането му със съвременната
автоматизирана 12-степенна предавателна кумай 2022

тия ZF 12TX2620 позволява удобно, неуморяващо управление и по време на дългите курсове.
Влекачите са екипирани с гуми Michelin
315/70R22,5. Спирачната система на влекача
е подсилена с вграден в предавателната кутия
Intarder.
Лафетът, разположен на височина 1100 милиметра, е с тефлоново покритие, което премахва необходимостта от гресиране. Между най-важните опции, на които се е спрял клиентът, са и
големите резервоари с обща вместимост 1350
л, които са подходящи за дълги пробези с едно
зареждане, както и режимът Eko+ за икономично шофиране според мисията и товара на композицията.
Пакетът Комфорт, заложен като стандартно оборудване за българския пазар, разполага
с опции като адаптивен круиз контрол, топография, навигация и множество други екстри.
Влекачите са оборудвани и с Connectruck –
флийт мениджмънт системата на производителя. Последният от доставените нови влекачи на
Румяна Хинкова – Иво Табаков ЕТ в средата на
юни ще бъде показан на посетителите на Truck
Expo в Пловдив.

Защо Ford Trucks F-MAX 500 L
На този въпрос г-н Табаков отговори така:
„Винаги съм готов да експериментирам. Например навремето, 2011–2012 година, купих полуремаркета Wielton – марка, от която само гондолите бяха известни дотогава. Бях първият у нас,
който купи полуремаркета – реших да пробваме,
въпреки че колегите ми се присмиваха. Оказа се,
че си е струвало.

ДОСТАВКИ » 15 НОВИ ВЛЕКАЧА F-MAX 500 L...
Вярвам, че и експериментът с F-Max 500 ще бъде
доста успешен. Този модел е по-тих при движение
и с по-мека возия, което ще допадне на водачите.
Радвам се, че взимам Ford-ове и дано продължим
напред с още много бройки.“
С новите 15 влекача фирмата разширява автопарка си, който става вече с 85 камиона. Най-„старите“
са от 2018 година. DAF-овете са продадени, другите
останали са Renault Trucks. Г-н Табаков обяснява, че
това е удобно за неговата фирма, тъй като сервизът
на Volvo Trucks и Renault Trucks за региона е на територията на комплекса под наем и това улеснява максимално логистиката на поддръжката и ремонтите.
Допълва, че има достатъчно работа и за 100 камиона, но няма достатъчно шофьори.
Практиката на фирмата е доказала, че над около
500 000 км камионите стават неефективни – било заради многото електроника или заради проблемите с
DPF, дюзи, помпи. Над този пробег камионът става
нерентабилен, разходите се увеличават над границата, която съществуващите навла диктуват, и изходът е: продаване или смяна.
Фирмата не се обвързва с купуването на камиони
с договор за обратно изкупуване. Ако собственикът
реши да продава, прави го по пазарната цена към
момента. Продава влекачи, камиони и ремаркета –
свои и чужди. Смята, че в бъдеще няма да има проблеми с продажбите на употребявани Ford-ове, тъй
като до 2–3 години марката ще бъде още по-позната,
а той самият вече също ѝ прави реклама.
Предвид ситуацията няма да купува нови ремаркета в момента, поне докато не се стабилизират цените. Ремаркетата спокойно издържат на пробега на
поне два влекача, а най-старите ремаркета в парка
на Румяна Хинкова – Иво Табаков ЕТ са от 2016/2017

„Радвам се, че
взимам FORD-ове и
дано продължим с
още много бройки!“
си пожела г-н Табаков

година. Фирмата му ги рециклира, боядисват ги в
своя сервиз, като използват и голямата камера, с
която разполагат, и ги пускат наново. За два месеца са направили това с повече от 20 ремаркета. Пазарът на ремаркета в момента е доста нестабилен,
смята г-н Табаков, производителите са принудени
да предлагат на високи цени, а търсене няма. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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ТЕСТ

Новата гама Scania SUPER
отговаря на името си

Тестове на новата си гама Super организира в края на април шведският производител Scania.
Пробните шофирания в околностите на Сьодертеле и на пистата край демоцентъра на шведския
производител бяха специално за журито Камион на годината, а в тях се включи и представител на
списание КАМИОНИ

П

ри тестовете гамата Scania Super бе представена в целия си блясък – с всички иновации, вложени от производителя в нея.
На разположение за тестовете беше голяма част
от нея – общо 12 камиона в различни версии и
с разнообразни предназначения. За тестове на
пътя бяха предназначени два класически влекача с полуремаркета. Композициите бях напълно
натоварени и с различна мощност на двигателите. На трикилометровата писта бе не по-малко
интересно. Там можеше да се изпробват: класически скандинавски напълно натоварен дървовоз – композиция от триосна шаси-кабина и полуремарке с прикачно устройство Dolly; композиция от триосен влекач-тежковоз и нископлатформено полуремарке, натоварено с бетонни
блокове; натоварен автовлак, съставен от триосна шаси-кабина с надстройка фургон и полуремарке, стъпващо върху Dolly, обновеният самосвал Scania XT.
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Една от последните новости при Scania е
Scania Mirror View Camera (SMVC), при която огледалата за обратно виждане са заменени от
външни камери и дисплеи в кабината. Тя бе представена като оборудване при композиция от влекач и полуремарке и при триосна шаси-кабина с
надстройка фургон.

Какво е Scania Super
Основното в Scania Super е новата гама още
по-икономични и по-ефективни 13-литрови дизелови двигатели, които могат да работят и на
биогориво. От предишното поколение силови
агрегати, както казаха домакините, са останали
само диаметърът на цилиндрите и ходът на буталата.
Гамата Scania Super бе показана за пръв път
през ноември 2021 г. и тя съчетава изцяло вижданията на шведския производител за бъдещето на
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ДВГ. А позицията на Scania e, че компанията ще продължи да развива и предлага дизеловата технология, без да
се отказва от развиването на алтернативните задвижвания и електрификацията.
Според производителя двигателите Super не само
предлагат най-добрата горивна икономичност, и то по
устойчив начин, но и са най-добрите силови агрегати в
историята на шведската марка. Те са по-здрави, по-надеждни, по-леки и имат по-дълъг експлоатационен живот. От компанията са категорични, че постигнатите икономии на гориво с тези силови агрегати ще бъдат поне
8% в сравнение с досегашните двигатели.
Работният обем на новите редови 6-цилиндрови,
16-клапанови двигатели на Scania е 12,74 л, а степента на сгъстяване е 23:1. DC13 176 предлага максимална мощност от 420 к.с. при 1800 об./мин и максимален
въртящ момент от 2300 Нм. DC13 175 е с 460 к.с. максимална мощност при 1800 об./мин и 2500 Нм максимален въртящ момент. DC13 174 има 500 к.с. максимална мощност при 1800 об./мин и максимален въртящ момент от 2650 Нм. DC13 173 предлага максимална мощност от 560 к.с. при 1800 об./мин и 2800 Нм максимален
въртящ момент.
Революционна новост при двигателите Super e цялата цилиндрова глава, която заменя емблематичните за
марката шест отделни цилиндрови глави при предишното поколение 13-литрови силови агрегати на шведския
производител. Това е и защото новите двигатели вече
са с два горно разположени, а не със странично позициониран разпределителен вал. Новите двигатели на
Scania имат и прецизно проектирана всмукателна и изпускателна система за по-добър поток на газовете през
двигателя. Турбината също е оптимизирана, а пиковото налягане в цилиндрите вече е 250 бара. Това заедно с
оптимизираните дюзи осигурява ефективно и пълно използване на енергията от горивото.
При търсене на горивна ефективност и висока мощност проблемът са азотните окиси в отработилите газове. Високите температури в горивния процес водят до
високи нива на NOx. При двигателите Super в случая се
намесва Scania Twin SCR. Това е система за двукратно
впръскване на Adblue, която бe въведена за пръв път в
новия V8 през 2020 г. Първата доза AdBlue се впръсква преди турбокомпресора, непосредствено след клапата на моторната спирачка. Там изгорелите газове са
все още много горещи и това увеличава ефективността на системата за последваща обработка. Втората доза
се инжектира на обичайното място в модула за последваща обработка. Филтърът за твърди частици е между
двата SCR катализатора, а регенерацията му става без
допълнително впръскване на гориво към изпускателната система. Новият SCR-модул на Scania е компактeн и
може да се монтира в три стандартни позиции за повишена гъвкавост при различен тип надстройки.
Новите дизелови двигатели на Scania предлагат пиков въртящ момент само на няколкостотин об./мин над
оборотите на празен ход, а на нарастване на въртящия
момент е много стръмна. Така тези двигатели доставят
необходимия въртящ момент безпроблемно и при обороти, при които двигателите от по-стари поколения изискват преминаване на по-ниска предавка.
Когато това се съчетае с изключителната издръжливост на новите двигатели, с новата предавателна кутия,
новата система за последваща обработка и новите задни оси, се стига до отлични горивни характеристики.
Друга новост при Scania Super e мощната и ефективна моторна спирачка CRB (Compression Release Brake).
Създаването ѝ става възможно благодарение на цялата цилиндрова глава и горноразположените разпределителни валове. Предлага се като опция, може да се поръча с ретардер или без него и според специалистите от

За тестове
на пътя бяха
предназначени
два класически
влекача – 460R
и 560R, теглещи
натоварени
полуремаркета

Триосният
Scania 560S
B6X2*4NB е
без странични
огледала

Обновеният
самосвал
Scania G
420 B8X4HA

Тежконатовареният дървовоз 560R бе една
от атракциите на пистата в Сьодертеле
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Вляво – Революционна
новост при двигателите
Super e цялата цилиндрова
глава, която заменя
емблематичните за марката
шест отделни цилиндрови
глави при предишното
поколение 13-литрови
силови агрегати на
шведския производител
Вдясно – Новите
автоматизирани
предавателни кутии Scania
Opticruise G25 и G33
допринасят допълнително
за свалянето на разхода на
гориво
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Scania при много приложения го заменя напълно. Спирачката въздейства върху газоразпределителния механизъм. Класическата моторна спирачка с клапа в изпускателната система е
стандартно оборудване при всички двигатели от
новото поколение.
Всички двигатели Super могат да работят с
HVO, а два от тях могат да бъдат поръчани за използване със 100% възобновяем биодизел.
Степента на термична ефективност при новите двигатели е около 50%, ниво, което преди не е
било достъпно при ДВГ.
Scania Super обаче не е само изцяло нови
двигатели. Гамата включва изцяло оптимизирана и надградена силова линия, иновации в шасито и като цяло – олекотени камиони. Новите
предавателни кутии Scania Opticruise G25 и G33
и новата гама задни мостове на Scania допринасят допълнително за свалянето на разхода на
гориво при всякакви приложения на товарните автомобили. Предавателните кутии са с оптимизирано триене и принудителна циркулация
на маслото, което осигурява по-добро мазане и
охлаждане и по-ниска степен на износване. Нов
е алгоритъмът за превключване, което при тестовете в Сьодертеле можеше да се усети найдобре на пътя.
Новост има и при горивните резервоари. Към
тях има модул със система от филтри и помпа за
ниско налягане, позволяващи почти пълно оползотворяване на горивото, което досега оставаше
в т.нар. „мъртъв обем“. Това, разбира се, увеличава пробега с едно зареждане. Новата гама от
резервоари за дизелово гориво е с обем от 165
до 700 л всеки. Основните размери S, M и L се
предлагат в различни дължини. Те имат нов, уникален D-образен дизайн, който значително подобрява здравината.
MACH – новото модулно шаси на Scania, е
много по-гъвкаво, когато става въпрос за индивидуалните нужди на отделните клиенти. Това се
постига с набор от шаблони за разположението
на отворите на рамата, позволяващи монтаж на
елементи както вътре, така и извън рамата.
Scania ProCare е друга нова премиум услуга
от шведския производител, която цели намаляването на непредвидените престои на камиона
до минимум. Системата се фокусира върху подновяване на компонентите, преди да се повредят. Състоянието на автомобила се следи непрекъснато, отчетите се оценяват от производителя,

а решения за сервизни намеси се взимат на база
опита на Scania. Свързаните с ProCare камиони
непрекъснато предават данни за техническото
си състояние, което позволява предприемането
на превантивни действия.
При поредното представяне на Scania SUPER
специалистите от шведския производител дебело подчертаха, че компанията не се отказва
от предлагането на ДВГ, но твърдо следва курса
към все по-чист транспорт, част от който са и новите двигатели. В преследване на тези цели от
Scania смятат, че решенията за чист транспорт
тук и сега включват биогорива, втечнен природен газ и биогаз. Глобалната екологична стратегия на компанията включва електрически превозни средства, автомобили с водородни горивни клетки, електрифицирани пътища.

Впечатленията от теста
Първият тестов камион, с който излизаме на
обществените пътища в околностите на Сьодертеле, е влекач Scania 460 R A4X2NA. Теглим напълно натоварено стандартно полуремарке тип
фургон. Както показва означението, двигателят
е DC13 175 с максимална мощност от 460 к.с. и
максимален въртящ момент от 2500 Нм. Горивото е HVO. Предавателната кутия е G25CM, а смяната на предавките се осъществява от управлението OPC-2P. В помощ на водача са ретардер,
моторна спирачка, новата спирачка CRB и 12
системи за пасивна и активна безопасност. Предавателното число на главното предаване е 2,53.
Задното окачване е пневматично.
Маршрутът е разнообразен – двупосочни пътища със спускане, изкачване, остри завои, магистрала… Въпреки че двигателят не е най-мощният в гамата, 40-тонната композиция преодолява разстоянието с лекота и с учудващо ниски
обороти на двигателя, което освен икономия на
гориво осигурява и ниско ниво на шум в кабината. Прецизната работа на предавателната кутия
се усеща още при потеглянето, което е плавно и
без подскачане. Смяната на предавките по време на движение е абсолютно недоловима. Ходът
на композицията е плавен, а возията – типично
за марката – комфортна. Ефективността на спирачката CRB, която се задейства и от лоста на ретардера, и от педала, впечатлява. Забавянето е
бързо, но въпреки това – плавно. За интериора в
кабината няма какво ново да се добави от това,
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което се знае за Scania. Водачът се радва на комфорт
като при лек автомобил от висок клас.
Следващият тестов камион, който изпробваме на
пистата в демонстрационния център на Scania, e изключително интересен. Това е триосният Scania 560S
B6X2*4NB. Може да се каже, че това е един от флагманите на гамата. Разполагаме с S-серията, най-високата кабина без тунел под пода и най-мощният от новите
двигатели. Разработеният за работа с HVO силов агрегат DC13 173 предлага максимална мощност от 560 к.с.
при максимален въртящ момент 2800 Нм. Предавателната кутия е G33CM със система за превключване OPC2P. Налице са ретардер, моторна спирачка и спирачка CRB. Предавателното число на главното предаване е
2,71. Собственото тегло на камиона е 13 080 кг, при допустима максимална маса от 30 тона и технически допустима максимална маса от 74 т (!). Окачването и отпред, и отзад е пневматично.
Логично релефът на пистата е предизвикателен.
Трасето изобилства от продължителни стръмни наклони при изкачване и спускане, множество завои, някои –
почти обратни, както и от дълги прави участъци. Излишно е да казваме, че двигателят, предавателната кутия и
спирачните уредби се държат прецизно. Въпреки пълния товар нито ускоряването, нито забавянето са проблем. Тук трябва да добавим, че в скандинавските страни този тип камиони обикновено теглят ремарке или полуремарке, стъпило на Dolly. Така че представянето в
соло вариант изобщо не е изненада.
Най-интересното в този камион обаче е новата система Scania Mirror View Camera (SMVC). За разлика от другите производители, в Scania са решили външните камери да не са над вратите на кабината, а на вратата – на
нивото на долния край на страничния прозорец. Мотивът е, че тази позиция е най-близка до позицията на конвенционалните огледала и изображението на вътрешните екрани е по-реално. Разработването и надграждането на SMVC продължава, но от това, което видяхме в Сьодертеле, можем да заключим, че системата работи добре. Образът на големите екрани е ясен, дори в сянка,
картината наистина е реална, а инженерите на шведската марка продължават да работят по усъвършенстване
на системата и намиране на най-добрата позиция на екраните и вписването им в зрителното поле на водача.
Следващият тестов камион е обновеният самосвал
Scania G 420 B8X4HA. Четириосният работник от гамата XT е натоварен до общо тегло от 33 т. Двигателят е
DC13 176 и предлага най-ниската възможна мощност
при новите силови агрегати от 420 к.с. Максималният въртящ момент е 2300 Нм. Предавателната кутия е
G25CM1 с познатата система за превключване OPC-2P.
Задното окачване е пневматично, а предавателното число на главното предаване е 3,07. Самосвалът е оборудван само с класическа моторна спирачка. При преминаването на маршрута се вижда, че нито най-ниската възможна мощност на двигателя, нито липсата на ретардер
създават проблеми на водача. Натовареният самосвал
уверено преодолява всички наклони, а ходът, както и при
останалите камиони, е плавен, което прави шофирането удоволствие.
Тестовете на пистата в Сьодертеле продължават през
целия ден. Разбира се, в най-голяма атракция за участниците се превръща шофирането на автовлака и тежконатоварения дървовоз. И двете композиции, естествено, разчитат на най-мощния силов агрегат с 560 к.с.,
така че изминаването на трасето с тях е като на шега. А
след приключването на тестовете изводът е само един
– новите двигатели на Scania заслужават да се наричат
SUPER. K
Лъчезар АПОСТЛОВ
Сьодертеле – София

Независимо от
модела при Scania
водачът винаги се
радва на високо
ниво на комфорт

При Scania
Mirror View
Camera
външните
камери са
на нивото на
долния край
на страничния
прозорец

Дисплеите в кабината предлагат ясен образ
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Дигитализация: DKV Mobility предлага
приложението Toll Product Overview 2.0
За пълен контрол
и прозрачност
европейският
доставчик на услуги
за мобилност
разширява цифровото
си портфолио в
клиентския портал за
управление на пътни
такси

ABSTRACT IN ENGLISH

Digitalization:
DKV Mobility launches
Toll Product Overview 2.0
for full control and
transparency
Customers of European mobility service provider DKV Mobility can now use the new digital
tool Toll Product Overview 2.0
to manage all their toll related
products and data for full control and transparency. It offers
customers full flexibility to organize their toll-related data in
the format that facilitates their
operational needs.

К

лиентите на европейския доставчик на
услуги за мобилност DKV Mobility вече
могат да използват новата цифрова услуга Toll Product Overview 2.0, за да управляват своите продукти и данни, свързани с пътните такси.
Показването на данните за пътните такси
може да се организира гъвкаво така, както потребителят желае за своите оперативни изисквания. Избрани данни – например за автопарк,
страна на обслужване, бордови устройства или
състояние на продукта – също могат лесно да
бъдат експортирани.
„Ефективността и прозрачността са от съществено значение за нашите клиенти. Затова нашата задача е да гарантираме, че те могат
лесно и бързо да имат достъп до своите данни
чрез нашия портал и да ги използват незабав-

но“, казва Жером Льожьон, управляващ директор Toll & Refund Services в DKV Mobilty.
„Приложението за преглед на продуктите
за пътни такси Toll Product Overview 2.0 отговаря точно на тези изисквания на нашите клиенти. Ние ще продължим да разширяваме тази услуга и нашия дигитален клиентски портал DKV
COCKPIT, за да предоставим на нашите клиенти възможно най-добрата подкрепа в ежедневната им работа.“
Предлагането на продукти, ориентирани към
клиента, е една от най-важните задачи на DKV
Mobility. С новата услуга за цифрово управление
на пътните такси европейският доставчик на услуги за мобилност предлага на своите клиенти
пълен контрол и прозрачност при достъп до техните данни, свързани с тези такси.

За повече информация посетете: www.dkv-mobility.com K

DKV Mobility
Повече от 85 години DKV е един от водещите доставчици на услуги за логистиката и транспортната индустрия с над 1400 служители. От безкасовите разплащания на приемащи пунктове на различни марки, до отчитане на пътни такси и възстановяване на ДДС, DKV предлага широка гама от
услуги за оптимизиране и управление на автомобилни паркове в цяла Европа.
През 2020 г. групата постигна обем на транзакциите от 9,3 милиарда евро. В момента повече
от 5,1 милиона DKV карти и бордовите устройства се използват от над 213 000 активни клиента.
През 2021 г. DKV CARD беше отличена за най-добра марка в категорията горивна и сервизна карта за 17-ти пореден път.

май 2022

май 2022

34

Н.В. КЛИЕНТЪТ

Димитър Секулов, член
на Борда на директорите
и директор Собствен
транспорт в Дискордиа:

Пакет Мобилност е найпротиворечивият регламент
Дискордиа е сред водещите технологични компании в нашия сектор
май 2022
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– Господин Секулов, преди броени дни
Дискордиа отпразнува 1000-ния камион във
флотилията си. Каква е следващата ви голяма цел?
– Дискордиа вече е най-голямата компания за
международен транспорт в България и продължава да расте и да се утвърждава като желан и
предпочитан работодател в сектора. Планът ни
за тази година е флотата ни да достигне 1300 камиона, до 2025 – 3000, а до 2030 имаме амбиции
да сме водеща транспортно-логистична компания в Европа.
– В тези трудни за бранша времена в коя
посока ще бъдат насочени бъдещите инвестиции на компанията?
– Освен в транспортни средства ние правим
значителни инвестиции в дигитализация и автоматизация на нашите процеси. Дискордиа е сред
водещите технологични компании в нашия сектор, внедряваме всички съществуващи съвременни технологии. Технологиите ни позволяват да
повишим качеството на услугите, които предоставяме на нашите клиенти, добавят допълнителна
стойност, бързина на доставки, точна и конкретна
информация и бързина на реакция за разрешаване на проблем. В момента реализираме проект по
избор на изцяло ново TMS решение, което да ни
позволи да управляваме голям брой транспортни
единици и все по-комплексни процеси.
– Как се отразиха на бизнеса на Дискордиа новите регулации от Пакет Мобилност и
ще промени ли компанията бизнес модела си

за транспортни операции заради новите изисквания?
– Пакет Мобилност е най-противоречивият
регламент, който изцяло контрастира с политиките на ЕС за намаляване на въглеродните емисии и
Зелената сделка. С изискването за връщането на
превозните средства се увеличава енергийната
зависимост на Европа от Русия. В момента тече
процес по въпроса в Европейския съд. Ще изчакаме резултата и тогава ще определим нашето
дългосрочно решение за регламента.
– Имате ли работещ план за действие за
връщането на камионите на всеки 8 седмици?
Очаквате ли увеличение на празните курсове,
и ако да – как смятате да го компенсирате?
– Нашият бизнес модел ни позволява да реорганизираме дейността си в съответствие с новите правила, без да губим ефективността на нашите транспортни операции.
– Как оценявате новата регулация, позволяваща максимум 3 каботажа за 7 дни в рамките на една държава, след което камионът
трябва да бъде „охладен“ извън тази държава поне за 4 дни?
– Каботажът не е наш приоритет. Ние сме фокусирани върху международния транспорт. Възползваме се от него само когато отговаря на нашата стратегия и добавя стойност за нашите клиенти и допълнителна ефективност за нас.
– Справя ли се компанията с новата директива за командироването на шофьори, при
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– Планирате ли да вдигнете цените на услугите си (както някои големи европейски
превозвачи планират да направят) на база
допълнителните разходи, които имате заради Пакет Мобилност и високите цени на горивата?
– Ние нямаме избор – за да запазим рентабилността и оперативните си възможности, сме
принудени да увеличаваме цените на услугите.
Цените на горивата са значителен пряк разход
и той се отразява на цената на услугата с реципрочни темпове.

„Използвам случая
да благодаря на
всички настоящи и
бивши служители
на компанията за
вложената енергия в
посока на постигане
на нашата цел
да бъдем водеща
транспортнологистично компания
в Европа“

положение че изискванията на отделните
държави там към момента не са докрай ясни?
– Конкуренцията в сектора и стремежа ни да
сме възнаграждаващ работодател повиши нивото на възнагражденията на нашите шофьори на
нивото на колегите им от Западна Европа. Така
на практика се обезсили един от основните аргументи в защита на пакет Мобилност – социалния дъмпинг. Административните изисквания са
въведени за всички транспортни компании в ЕС.
Засега обаче системата още не е напълно завършена и има голямо затруднение и неяснота
по отношение на администрирането на процеса за командироване. Все още тече и процесът
по хармонизация на местното законодателство
с регламентите на пакета.
– Как процедирате с 45-часовата почивка
на водача извън кабината, тъй като не е тайна, че в Европа местата за настаняване на
шофьори и паркиране на камион с ремарке
засега не са достатъчни?
– Процесът все още не е уреден на необходимото ниво така, че да осигури удобни и безопасни условия както за водача, така и за транспортното средство и товара. Предстоят да се направят инвестиции в тази посока, които наистина да
създадат една добра среда, в която нашите водачи да могат да почиват и прекарват свободното си време.
– Как се отрази на бизнеса на компанията войната в Украйна и намирате ли изход от
доста сложната за европейските превозвачи
ситуация?
– Бизнесът ни в Украйна пострада. Наложи се
да изнесем дейността си извън офиса си в Киев.
На всички наши служители там предложихме да
продължат да работят в офисите ни в София, Варна или Румъния, като успяхме да изтеглим голяма част от можещите да напуснат страната.
Транспортните ни операции в ЕС не са засегнати, като междувременно реализирахме няколко
доставки на хуманитарна помощ в Украйна съвместно с БЧК. Цялостно отражение на войната в
Украйна върху бизнеса тепърва ще се реализира
с нарушението на доставките на различни суровини, увеличение на цените на енерго носителите и много други.
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– Какво според вас трябва да предприеме
държавата, за да подпомогне превозвачите
при този ценови шок с горивата?
– Мисля, че нашата държава се справи добре
с първоначалното шоково увеличение на цената
на горивата в началото на войната. На по-следващ вероятно ще трябва да приложи мерките,
който вече прилагат останалите държави в ЕС.
Намаляване на акцизната ставка по примера на
Белгия и Италия или директно дотиране на всеки
литър гориво, каквото въведоха Франция и Испания.
– Отново се планира увеличение на тол
таксите и платената пътна мрежа. Каква е
позицията на Дискордиа по този въпрос, тъй
като не е тайна, че пътищата ни са в ужасно
състояние?
– Ние напълно споделяме философията на
тол таксуването като справедлива форма на заплащане за използването на обществената инфраструктура. Увеличение от над 3 пъти на тол
таксата за изминато разстояние, включването
и на второкласните пътища в комбинация от повисокия разход заради лоша инфраструктура ще
се прехвърли веднага директно върху всички потребители и ще увеличи инфлационния натиск.
На практика предложената ставка за най-високия клас на екологичност я изравнява с тази в
Германия. Като към нея добавим още около 0,15
лв./км, т.е. ефектът от около 5л/100 км по-висок
разход на гориво в България заради лошата инфраструктура се получава така, че всеки потребител в България ще плаща повече от немския
за всяка стока и услуга, която включва транспорт
в своята себестойност. От друга страна, пренебрежимо малката разлика в ставката за различните екологични стандарти не е мотивираща за
закупуването на нови, ефективни и екологични
превозни средства.
– Тази година Дискордиа празнува 30-годишен юбилей. Как ще посрещнете събитието и какво бихте си пожелали за бъдещето?
– Разбира се, ще го отпразнуваме подобаващо, заслужаваме го! Резултатът от многогодишните усилия е изключително значим. Използвам
случая да благодаря на всички настоящи и бивши
служители на компанията за вложената енергия
в посока на постигане на нашата цел да бъдем
водеща транспортно-логистично компания в Европа. Постигнатото до момента е добра основа
компанията да продължи да бъде водещ работодател в България и да предоставя още по-добри
кариерни възможности за тези, които вече са, а и
в бъдеще ще станат част от екипа ни. K
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ИЗЛОЖЕНИЯ

Редица БГ премиери на
АТЕСТ Експо 2022

Според членовете на Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ) през тази
година ще бъде отчетен ръст от 5–10% на продажбите на машини за строителството, пътната
поддръжка и добивната индустрия

П

ървото издание на АТЕСТ Експо в София
регистрира рекорд по обем изложбени
площи, брой изложители и реализирани
сделки. Изложението се проведе от 30 март до 2
април 2022 г. в рамките на Архитектурно-строителна седмица. То беше организирано от АТЕСТ,
чиито членове реализират над 80% от продажбите на нова механизация в България и осигуряват
на бизнеса машини, които са ключови за развитието на строителния и горския сектор и за минната и добивната индустрия в страната.
Председателят на АТЕСТ Борислав Тодоров заяви: „Независимо от сложната икономическа и политическа обстановка в следствие на
COVID пандемията, а през последните седмици
и на войната в Украйна, довели до сериозно нарушаване на доставките при много производители, членовете на асоциацията успяха да доставят навреме достатъчен брой машини, които
показаха на изложението, щандовете буквално
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бяха препълнени от строителна, горска и минна
техника и механизация от най-нови модели и модификации. Така членовете на нашата асоциация
отговориха на търсенето на клиентите и доказаха, че АТЕСТ Експо има потенциал да се превърне
в най-важното събитие за индустрията през тази
година и в дългосрочен план да се наложи като
аналог на BAUMA в България.“
Добрите резултати, отчетени от участниците на АТЕСТ Експо 2022, потвърждават оптимистичните прогнози за развитие на сектора на търговия със строителна, минна и горска техника
в България. Според членовете на асоциацията
през тази година ще бъде отчетен ръст от 5–10%
на продажбите на машини за строителството,
пътната поддръжка и добивната индустрия.
По време на изложението 12 от членовете на
АТЕСТ: Алки-Л, Евро Солюшънс, Елтрак България, Зет и Ем Прайвит, Инжконсулт, Мегатрон,
Прайм Технолоджис, Роланд Трейдинг, Си Ем
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Алки-Л

Евро Солюшънс

Елтрак България

Първото издание на АТЕСТ Експо регистрира рекорд по обем изложбени площи, брой изложители и реализирани сделки
Ел България, Сигма България,
Стротех Инженеринг и Тайтън
Машинъри, представиха найновите модели от водещите
световни производители.
Алки-Л показа най-новите модели строителни машини на един от световните лидери Liebherr. Сред тях бяха мобилният кран Liebherr LTM1070,
който е с впечатляваща 50-метрова стрела и на практика няма
конкуренция в своя клас по отношение на работния обхват.
За първи път в България беше
представен и иновативният челен товарач Liebherr L550
XPower с комбинирано задвижване, съчетаващо хидростати-

ка и механика и набор от асистиращи системи, повишаващи комфорта и безопасността на работното място. Голям
интерес предизвика и изложеното буре за бетоновози на
Liebherr, което вече се произвежда в България и се изнася
за целия свят.
Евро Солюшънс представи последно поколение сонда
Comacchio MC15, която е найкомпактната в своя клас и е с
патентована Front the Wall система. Благодарение на нея е
възможно сондиране във всички посоки, дори и перпендикулярно по хода на машината, а
мачтата е с почти 3 метра по-

къса. Посетителите на изложбената площ на компанията
можеха да видят и компактната бетон-помпа Klein KTP18030 с дебит от 31 м3/час и налягане на бетона до цели 85 бара,
и булдозер DRESTA TD-15 R с
оперативно тегло 20 660 кг и
мощност 220 к.с., подходящ за
обекти от инфраструктурното
строителство, за депа за битови отпадъци, както и за минната
и горската промишленост.
Елтрак България демонстрира качеството на строителните машини на Caterpillar.
Сред изложените модели се
открояваха хидравличен багер CAT 320 GC с работно те-

гло 21 200 кг, мощност 148 к.с.,
максимален обсег 10 220 мм и
дълбочина на копаене 6700 мм,
верижен булдозер CAT D6 с работно тегло 18 475 кг, мощност
254 к.с. и широчина на SU греблото 3312 мм, комбиниран багер-товарач CAT 428 с колесна формула 4х4, работно тегло 8206 кг и 101 к.с. мощност,
оборудван с хидравличен чук
CAT B8s, както и вибрационен
валяк CAT CB2.5 с максимална
мощност 30.7 к.с. и работно тегло 2250 кг.
Зет и Ем Прайвит Ко.,
компанията дилър на японския гигант Hitachi Construction
Machinery, бе показала на своя-
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Зет и Ем Прайвит Ко.

Инжконсулт

Мегатрон
Прайм
Технолоджис

Роланд Трейдинг

Си Ем Ел България
По време на изложението 12 от членовете на АТЕСТ представиха най-новите модели от водещите световни производители
та площ три премиум машини
от марката. Първата от тях, верижният багер ZX300LC-7, е с
работно тегло 32 000 кг и мощност на двигателя 268 к.с. Моделът разполага с три броя хидравлични помпи, максималната му дълбочина на изземване е
7220 мм, а силата на изземване на кофата – 246 kN. Вторият
показан модел бе колесният багер ZX170W-6, с работно тегло
19 100 кг и мощност 172 к.с. Той
има две хидравлични помпи,
5720 мм максимална дълбочина на изземване и 108 kN сила
на изземване на кофата. Третата изложена от компанията машина беше колесният челен товарач ZW250-6, който може да
се похвали с 22 570 кг работно
тегло и 250 к.с. мощност.
Инжконсулт представи множество разнообразни машини от марките SANY,
SHANTUI, XCMG, SUNWARD,
LIUGONG, EP, Hydrog, Optimas
и др. Най-голям интерес несъмнено предизвика пълната
гама от минибагери SUNWARD
– като се започне от най-малкия представител, 1-тонния
SWE08B, следван от 2-тонния
SWE20F и 2,6-тонните SWE25F
и SWE25UF, и накрая 3,85-тонният SWE35UF. Компактните SWE60UF и SWE90UF определено придадоха отличен завършек на моделите от марката. Беше показан и булдозерът от най-ново поколение
май 2022

SHANTUI DH16. Той е с хидростатична трансмисия, мощност
от 142 kW и работнa масa 17,6 –
18,8 т. На вниманието на компаниите, заети с пътно строителство и пътно поддържане, бяха
представени банкетополагащи
машини на Hydrog и Optimas.
Сред складовата техника фаворит беше електрокарът с литиeво-йонна батерия ICE301B.
Мегатрон по време на
АТЕСТ Експо 2022 направи премиерата за България на иновативния компактен челен товарач Bobcat L75 с артикулираща рама, част от изцяло новата продуктова линия компактни
челни товарачи на производителя, както и на новата серия R
телескопични товарачи на марката.
В демозоната бе показано и
най-новотo атрактивно решение за безпилотно управление
и експлоатация на минитоварачи Bobcat от дистанция през
мобилен телефон. Бяха презентирани и изцяло обновените машини от новата серия 7 на
Doosan. Всички машини отговарят на изискванията на Етап 5
за нива на отработени емисии.
Прайм Технолоджис показа миди- и минибагери на
Yanmar с най-новия цвят, избран от производителя. Мидибагерът Yanmar SV60 е с тегло
5825 кг. Машината разполага
с хидравлика с четири помпи,
оборудвана е с две хидравлич-

ни линии по стрелата, допълнителна противотежест, камера
за задно виждане, LED работни светлини и MP3 радио. Дълбочина на копаене на модела е
4,20 м, а ширина при веригите
– 1,99 м. Минибагерът Yanmar
ViO26-6 е с тегло 2665 кг. Въртене на кабината остава в габарита на веригите. Дълбочина на
копаене на машината е 2,94 м, а
ширина при веригите – 1,50 м.
Моделът е оборудван с кофа
50 см, хидравлика за чук и GPS.
Роланд Трейдинг представи няколко машини на Mecalac,
сред които се открояваше уникалният гуменоверижен багертоварач 6MCR. Този впечатляващ модел съчетава качествата
на челен товарач със завъртане на надстройката като багер.
Бързо и прецизно изкопаване на канали в непосредствена
близост до стена или успоредно на машината, преместване
на товари, разтоварване на палети зад препятствия или под
нивото на земята – каквото и да
е предизвикателството, гуменоверижните багер-товарачи
от серия MCR могат да се справят, предлагайки решения на
трудни задачи в строителството и логистиката на обекта. Другите машини, които бяха изложени от компанията, са комбиниран багер-товарач Mecalac
TLB890PS и двубандажен асфалтов валяк Mecalac TV800.
Си Ем Ел България изло-

жи строителна и индустриална техника, както и дизелови
генератори на JCB. Компанията представи премиерно в България електрическия минибагер JCB 19С-1Е. Това е първият модел в гамата на JCB, захранван изцяло с електричество и произвеждащ нулеви емисии. С едно зареждане на батериите моделът може да работи 8 часа, и то при изключително ниски нива на шум и с безкомпромисно качество. Акцент
на компанията бяха и високоефективните мобилни трошачно-пресевни инсталации на
Powerscreen, а също и стационарните трошачни, пресевни
и миещи инсталации на Terex.
Освен това бяха показани найновите индустриални и агри
гуми на Yokohama, Vredestein и
Michelin.
Сигма България предизвика интерес с челния товарач
Volvo L180H и съчленения самосвал Volvo A40G. Челният товарач Volvo L180H е с работен
обем на двигателя от 12,8 л,
максимална мощност 334 к.с.
и максимален въртящ момент
2030 Nm. Максималната височина на изсипване на този модел е 4470 мм. Съчлененият самосвал Volvo A40G разполага с
476 к.с. максимална мощност
и 2525 Nm максимален въртящ момент. Работният обем
на двигателя и на тази машина е 12,8 л. Собственото тегло

ИЗЛОЖЕНИЯ » РЕДИЦА БГ ПРЕМИЕРИ НА АТЕСТ ЕКСПО 2022
Стротех
Инженеринг

Сигма България

Тайтън Машинъри

Според членовете на асоциацията през тази година ще бъде отчетен ръст от 5–10% на продажбите на машини за
строителството, пътната поддръжка и добивната индустрия
на самосвала е малко над 30 т,
товароподемността му е 39 т, а
обемът на коша е 24 куб. м.
Стротех Инженеринг показа на посетителите на изложението строителната техника на
Hyundai CE, телескопичен товарач Magni TH, малката механизация на Weber и шредерите
Arjes. Безспорно най-атрактивен бе ротиращият телескопичен товарач RTH 6.25 на Magni
TH – компанията, която бе избрана от NASA за работата на
авиокосмическата корпорация
SpaceX и която все още държи световния рекорд по максимална височина на повдигане

на ротиращия телехендлер със
своя модел RTH 6.51, достигащ
височина от цели 51 м.
Тайтън Машинъри представи за първи път у нас багертоварачи CASE от най-новата
серия SV. Новите модели се отличават с високо ниво на комфорт, производителност, икономичност и лесно сервизиране. Бяха показани машини от
двата модела – 580 SV и 695 SV,
с различно оборудване. Багертоварачите впечатлиха посетителите с патентованата багерна уредба DNA на CASE, новото пилотно управление, което
е по-отзивчиво и прецизно, по-

добрена система Ride Control
за компенсиране на неравностите по пътя и новия дизелов
двигател за Етап V на ЕС. На
щанда на фирмата можеше да
се види също 18-тонен челен
товарач CASE 821 G EVO от новата серия G EVOLUTION с двигател за Етап V на ЕС. Това е съвременна машина, която разполага със система за измерване на товара в коша по маса
и по обем.
На изложението участваха и
други фирми от бранша, които
не са членове на АТЕСТ, но също
предлагат строителна, транспортна и друг вид техника.

Евромаркет Кънстракшън представи на своя щанд
техника и оборудване от водещи световни производители. Централно място на откритата площ на компанията зае 25-тонният челен товарач Komatsu WA475-10. Машината се отличава с уникална вариаторна трансмисия
(Komatsu Hydraulic Mechanical
Transmission), която съчетава най-доброто от механичните и хидростатични трансмисии. В резултат на това Komatsu
WA475-10 предлага по-голяма
мощност и с до 30% по-висока
горивна ефективност. Другата

KRONE BOX LINER

Сканирайте
га
QR кодачсеете
у
и на
повече!

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

С новите шасита вече е
възможен още един тон
допълнителен товар!
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Евромаркет Кънстракшън

Екосол
България

На изложението участваха и други фирми от бранша, които не са членове на
АТЕСТ, но също предлагат строителна, транспортна и друг вид техника

ИПО
Широка гама продукти при ИПО

Michelin
Безвъздушната гума X Tweel на Michelin

забележителна машина беше ротационният телехендлер Manitou MRT 2660 от новата серия Vision+.
Екосол България също предложи на
посетителите интересни демонстрации на
машини от топпроизводители, както и специални предложения. Сред акцентите на
щанда на компанията бяха верижният багер Hidromek HMK 145 LC SR и комбинираният багер-товарач Hidromek 102B. HMK
145 LC SR е градски багер, който е проектиран така, че да ви предостави едновременно отлично мощност и изключителна
прецизност в градска среда и в тесни и затворени пространства. Комбинираният багер-товарач Hidromek 102B е бестселър на
компанията в България – той съчетава високата технология с отличното качество и
разумната цена.
Не за първи път Булавто и Елтрак участват съвместно на изложения на техника за
строителството. На мястото на откритите
площи, което бе твърде тясно за необятната гама машини на Caterpillar, Булавто
представи две транспортни средства, специализирани за тежките условия на строителството: четириосни самосвали Astra
HD9 и Ford Trucks 4142D.
Самосвалът Ford Trucks 4142D 8х4 е
най-продаваният модел от гамата на този
производител. Непретенциозен, функционален, издържащ и на тежки работни условия, с 13-литров двигател с мощност 420
к.с. и с обем на надстройката 20 куб.м, той
е с репутацията на надежден труженик.
IVECO Astra HD9 – другият коз, показан
от Булавто, осигурява каквото трябва и където трябва. Областите, където се изявява най-силно, са тежко строителство, мини
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и добивна промишленост, превози на много тежки товари и др. нестандартни операции. Четириосните шаси-кабини във версии от 8х4 до 8х8, с усилени рами и предни двигателни мостове, носещи до 11 тона,
не се боят от офроуд. Моделите HD9 са с
13-литрови дизелови двигатели Cursor 13
Euro VI, с мощност 450, 500 или 560 к.с. Показаният модел – HD9 8450, е с надстройка Cantoni.
В една от залите на Интер Експо Център
Булавто показа и модели от гамата Porter
– флагман на гамата лекотоварни градски
автомобили на италианския производител Piaggio Commercial Vehicles. Подобно
на рикшите, гамата Porter се отличава с голяма работоспособност, завидна маневреност и товароносимост. Предлагат се и на
природен газ, а за управлението им е достатъчно свидетелство от категория В.
ИПО – компания с повече от три десетилетия присъствие и изключително сериозни партньори, представи на своя щанд
основни направления в дейността си: дизелови двигатели и генератори на световния лидер Cummins, дизелови двигатели Yanmar, филтри и филтриращи системи
Fleetguard, автоматични предавателни кутии Allison, дистрибуция на резервни части Bosch…
Зад продуктите на всяка от тези марки – еталон сами по себе си, е пълното гаранционно и извънгаранционно обслужване от специализираните сервизи (Bosch,
Cummins, Yanmar, Allison), в т.ч. и на горивна апаратура за дизелови двигатели от новите поколения.
Michelin нарича своето колело-гума X
Tweel безвъздушна радиална гума. Про-

Булавто

Astra и Ford Trucks за
строителството от Булавто

KRAFT
Лазерно почистване на ръжда –
ефикасно и качествено
дуктът замества класическия комплект
гума – колело и не се нуждае от сложно
оборудване за монтаж. След като се закрепи към главината на превозното средство,
няма въздушно налягане, което да се поддържа, и осигурява отлично сцепление на
широк спектър от повърхности.
Уникалният пренос на енергия в спиците от специална смола намалява „отскачането“, присъщо на пневматичните гуми,
като същевременно осигурява отлична управляемост. Тези гуми са проектирани да
работят като пневматичните, но 2–3 пъти
по-дълго от тях и без неудобствата и престоя, причинявани от спукванията.
Michelin X Tweel съществува в различни
изпълнения и размери – за мини челни товарачи (популярни и като Bobcat) и за други леки машини в строителството, както и
за ATV.
KRAFT не е от модните Startup-и. Компанията произвежда метални изделия,
огъва тръби и профили, стъпила е здраво с
двата крака на земята и е наясно с ползите
от нови технологии, като ги прилага. На изложението силно впечатление произведе
демонстрацията на услуга, която предлага KRAFT – лазерно почистване на метални повърхности от ръжда.
Ръждата (корозията) е вечният враг на
желязото и неговите сплави с промишлено приложение – стомани и чугун. Комуто
трябва, може да разчита – и бе видно, че
ефектът се постига бързо. Особено производителна е обработката на плоски повърхности, но и профилните са поддават на
лазерно чистене. K
Мартин СЛАВЧЕВ
инж. Радослав ГЕШОВ

Акция KTS truck

boschaftermarket.com/bg/bg/
При закупуване на KTS Truck
и софтуер ESItronic до
30.06.2022, получавате награда –
преносима прахосмукачка
Bosch AdvancedVac 18V-8 за
сухо и мокро почистване.
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Тест: Новият работяга GAZelle NN

GAZelle NN – най-новият лекотоварен модел на руския производител от Нижни Новгород, бе
представен в България в последните дни на 2021 г. от Ауто Юнион. С това, малко неочаквано,
популярната в миналото марка се завърна на българския пазар. За тези около 4 месеца в България
бяха внесени около 250 автомобила от модела, а 200 вече са продадени

В

началото на април списание КАМИОНИ направи двудневен тест на големия ван GAZelle
NN. Правим уговорката, че тестът на руската
марка няма нищо общо с моментната ситуация и
с поляризираните мнения за Русия в българското
общество, породени от войната в Украйна.

Защо GAZelle NN

ABSTRACT IN ENGLISH

Test Drive:
The New Working Class
GAZelle NN
GAZelle NN - the latest light
commercial vehicle model of
the Russian manufacturer from
Nizhny Novgorod was presented in Bulgaria in the last days
of 2021 by Auto Union. In early
April, KAMIONI magazine conducted a two-day test drive of
the big van GAZelle NN.
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Просто искахме да видим как се държи на пътя
един нов за българския пазар голям ван и наистина ли, както бе анонсирано при представянето,
продуктите на един от най-големите автомобилни производители в Русия и в света са направили качествен и технологичен скок и нямат нищо
общо с представата, която имаме за тях, градена
до преди около три десетилетия. Защото външният дизайн, който е доста съвременен, още от
пръв поглед говори за това.
Въпреки изключително разнообразната гама
на GAZelle NN на българския пазар засега са
достъпни няколко основни версии на модела. Те
включват карго ван – закрит товарен фургон с висок покрив или шаси-кабина. И в двата случая се
предлага къса колесна база (3145 мм) или дълго междуосие (3745 мм), като при вариант фургон товарният обем е съответно 11,5 куб. м или
13,5 куб. м. Предният и задният надвес при двете бази са еднакви, но товарната дължина във

фургона при дългата база е с 600 мм по-голяма.
Фургонът е с две задни и една странична – плъзгаща се, врата. И при карго вана и при шаси-кабината се предлага нормална кабина с 2+1 седящи места или удължена кабина с два реда седалки и 6+1 седящи места. Допустимата максимална маса винаги е 3,5 т. Унифицирани във всички
случаи са и силовата линия – двигател и предавателна кутия, както и окачването. Задвижващ е
задният мост, който е класически – цял, като колелата му са сдвоени.

Тестовият автомобил
За теста разполагаме с предоставен от Ауто
Юнион GAZelle NN Cargo 2.0 TDI 136HP – кабина
с 2+1 седящи места, къса колесна база, товарен
фургон с обем 11,5 куб. м, висок покрив, с допустима максимална маса от 3,5 т. Товароносимостта е около 1000 кг.
Двигателят при GAZelle NN идва от Volkswagen.
Това е добре познатият двулитров, турбодизелов
силов агрегат 2.0 TDI с интеркулер. Той е 4-цилиндров, редови, Common Rail, с максимална мощност от 136 к.с. и максимален въртящ момент от
340 Нм – наличен в оборотния диапазон от 2000
до 3500 об./мин. Разбира се, за да бъде автомобилът хомологиран за пазарите в ЕС, двигателят
покрива екологичните норми Euro-6d, които по-

ТЕСТ: НОВИЯТ РАБОТЯГА GAZELLE NN
стига и с добавката AdBlue. Разположен е надлъжно отпред.
Тук трябва да направим уговорката, че е много вероятно доставените в България досега GAZelle NN да останат последните с този двигател. Заради санкциите на Европа срещу
Русия производителят от Нижни
Новгород, поне засега, вече не
може да получава силови агрегати от Volkswagen. По неофициални информации при замяната на
двигателя на VW изборът е паднал върху Cummins, като вероятно става въпрос за малко по-мощен 4-цилиндров силов агрегат,
хомологиран за ЕС.
Предавателната кутия при
GAZelle NN е 6-степенна, механична. Предното окачване е с
по два независими носача отляво и дясно, цилиндрични пружини, телескопични амортисьори и
стабилизираща щанга. Задното
окачване е зависимо с надлъжни
полуелиптични листови ресори и
два телескопични амортисьора.
Диференциалът е с блокаж, който се включва с бутон от централната конзола. Кормилната уредба
е с хидравличен усилвател. Спирачната система е двукръгова с
хидравлично задвижване, с ABS
и вакуумен усилвател. Гумите са
с размер 185/75R 16C.
Стандартното оборудване
при модела включва електрически странични стъкла, външни огледала с функция размразяване, централно заключване, ABS,
въздушна възглавница за водача, подготовка за радио, регулируем по височина волан, отделение за вещи на тавана. Тестовият автомобил бе с доста богато
опционално оборудване. В него
влизаха климатик, електрически
управляеми странични огледала, автопилот, защитно покритие
на пода на товарния отсек, мултимедия със сензорен екран на
централния панел и управление
от волана, позволяваща репликиране на съдържанието на смартфон през USB. Двукрилата задна
врата на фургона се отваря на 270
градуса и се фиксира с магнитни
опори. Опциите включват и LED
предни светлини, LED фарове за
мъгла, атермично челно стъкло.
Шофьорската седалка е тип Lux –
с подглавник, подлакътник, подгряване и регулиране по височина и ъгъл. Опционалното оборудване от пакет комфорт включва
още отделения за съхранение на
вещи във вратите, сенник с огледало, допълнителен контакт 12V,
двуслойна боя – сив металик.
Стандартната цена за GAZelle

Арматурното табло и
приборния панел са
съвременни и предлагат
достъп до много
функции и информация
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ТЕСТ: НОВИЯТ РАБОТЯГА GAZELLE NN
Технически данни на тестовия CAZelle NN
Габарити – Д/Ш/В, мм

5632/2536(2068)/2735

Междуосие, мм

3145

Надвес – преден/заден, мм

900/1587

Мин. радиус на външната следа на предния мост, м

5,7

Просвет – под задния мост при пълно натоварване, мм

170

Товарна височина, мм

730

Товарно отделение – Д/Ш/В, мм

3031/1860/1927

Товарен обем, куб. м

11,5

Собствено тегло, кг

2465

Бруто тегло, кг

3500

Максимална скорост, км/ч

130

Разход при 60 км/ч, л/100 км

8,1

Разход при 80 км/ч, л/100 км

9,7

Обем на резервоара, л

80

При късата база товарният фургон е с обем товарен фургон е с обем
11,5 куб. м
Страничните огледала са
големи и предлагат добра
видимост назад

Кабината изобилства от места
за съхранение и поставки за
бутилки

NN с това оборудване е 63 170 лв. с ДДС, а специалната цена за тестовия автомобил беше 53 700 лв. с
ДДС. Гаранция на модела, дадена от производителя,
е две години или 1 000 000 км от датата на първа регистрация, както и 8 години срещу корозия и 36 месеца – на боята.

Впечатленията
Още с качването в кабината на GAZelle NN се усеща, че това е здрав работен автомобил. Елементите
от оборудването са солидни, материалите, от които
са изработени арматурното табло, облицовките, тапицериите на седалките, изглеждат устойчиви и дълготрайни. Наистина вариантът, който тестваме, е с богато допълнително оборудване, но се вижда, че и при
серийното изпълнение всичко необходимо за изпълняване на обичайните мисии за този клас автомобили е налице.
Вдясно има две големи жабки – горна и долна. Над
централната конзола е отделението за документи. Отделения за вещи има във вратите и над главата, където има и джоб за очила. Налични са поставки за чаши
и бутилки. Приборният панел е интуитивен, а в средата има добре видим дисплей с избираеми от водача показания на бордния компютър. На централната
конзола е мултимедията със сензорен екран, от който
се управляват аудиосистемата, както и някои параметри на автомобила. След свързване на смартфон към
USB-порта на екрана ѝ се визуализират приложенията от мобилното устройство.
В кабината има много въздух и пространство. Седалките, и тази на водача, и двойната за пътниците, са
удобни. При шофиране уредите за управление са лесно достъпни, а видимостта навън е много добра, включително и тази от огледалата за обратно виждане.
Тестваме GAZelle NN в продължение на два дни и за
повече от 8 часа шофиране изминаваме над 450 км.
От тях около 70 км са през първия ден в сгъстения софийски трафик. Останалите са от София до Видин и
обратно. За пътуването до крайдунавския град избираме маршрута през прохода Петрохан заради пресечения терен и възможността да изпробваме качествата на автомобила в разнообразни условия. Веднага
можем да кажем, че декларираният от производителя
разход на гориво (виж табл.) е напълно реален. Правим този извод, защото след въртенето из София отчитаме разход около 14 л/100 км, а веднага след връщането от Видин бордовият компютър отчита разход
10,5 л/100 км. При това маршрутът през Петрохан не
е от най-леките, а атмосферните условия не бяха от
най-приятните – силен вятър, ситен дъжд и хлъзгав
асфалт. При тези условия GAZelle NN се държи повече от прилично на пътя. Въпреки голямата си височина, огромната странична площ и силния вятър автомобилът е много стабилен и устойчив дори при висока
скорост и остри завои. Турбодизеловият двигател на
Volkswagen се представя, както може да се очаква. Той
е пъргав и динамичен, а сериозните наклони се преодоляват, без да е необходимо често слизане на по-ниска предавка. Мястото на водача е удобно и шофирането не е уморително. В кабината няма паразитни шумове и вибрации.
В заключение можем да кажем, че GAZelle NN е
един напълно работоспособен лекотоварен автомобил, който със сигурност ще има мястото си на българския пазар. Стига още по-негативно развитие на
международната политическа обстановка да не му
мине път. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ
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Как Renault създаде
Open Sesame

Renault Kangoo отдавна е една от емблемите на пазара на лекотоварни автомобили, но през
годините обновлението му не е спирало. Плъзгащата се странична врата, богатият избор от
дължини и лансираната през 2011 г. електрическа версия на първото поколение на модела са
първите примери за това

И

третото поколение не прави изключение
от това правило. Страничната врата Open
Sesame, предлагана като опция и осигуряваща отвор от 1,45 м, постави нов рекорд. И бе
един от детайлите, които доведоха до избирането на новия Renault Kangoo Van за международен
ван на годината 2022. Премахването на централната колона е ключов момент при този пробив.
Радикалната трансформация претърпява и доста настройки. Ето историята зад едно изобретение, което може да промени света на лекотоварните автомобили, представена от главния инженер Франсоа Ксавие.
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Има доста концептуални автомобили без
централна колона на купето. Но това не е често срещано при серийните автомобили – тези,
които достигат „индустриалния“ етап. И бе невиждано при лекотоварните автомобили преди
появата на новия Renault Kangoo с неговата врата Open Sesame. Инженерните, проектантските и производствените екипи не постигат това
с просто махване на вълшебна пръчка. Те минават през безброй идеи, съчетават ги в едно,
преодоляват редица пречки и в крайна сметка обновяват цялата архитектура на автомобила, за да се справят с различни предизвикател-

КАК RENAULT СЪЗДАДЕ OPEN SESAME

Горе вляво – Вградени структурни компоненти във
вратите заместват централните колони при затворени
врати, обяснява Франсоа Ксавие, главен инженер за
новото Renault Kangoo
Горе вдясно – Инженерите преместват
ключалките в горната и долната част
на автомобила, така че вратите да могат
да се закрепят към каросерията
Липсата на централна колона включва преработка на
цялата архитектура с цел здравина и устойчивост на
конструкцията и вратата
ства – включително устойчивостта на вратата на
странични удари.
„Съответствието с всички тези технически изисквания включва дори адаптирането на производствените линии. Трябваше да вградим структурни компоненти във вратите, за да пресъздадем централните колони при затворени врати“,
обяснява Франсоа Ксавие, главен инженер, новото Renault Kangoo.
Началото е през 2011 г. на Международния автомобилен салон във Франкфурт, където Renault
представи концептуалния автомобил без централна колона Frendzy. Това е едновременно автомобил и ван. Той предвещава пробива, който
ще се появи в дилърствата на марката 10 години
по-късно, и ще се нарича Open Sesame. Проблемът е, че превръщането на концептуален автомобил в сериен не е лесно.
Инженерният екип е изправен пред невиждано до този момент предизвикателство, защото
за пръв път трябва да проектира автомобил без
централна колона. Това включва преработка на
архитектурата и промяна на местоположението
на всички части, свързани по един или друг начин с централната колона. Например инженерите преместват ключалките в горната и долната
част на автомобила, така че вратите да могат да
се закрепят към каросерията. Предпазният колан на пътника е прехвърлен от другата страна
на седалката. Но най-важната новост са деветте специално създадени усилващи елемента, добавени към вратите, за да могат да издържат на
странични удари.
Преодоляването на техническите пречки е
едва първото предизвикателство. Следващото
e производството на модела. Заводът в Мобеж,
който произвежда Kangoo от 25 години, адаптира производствените си линии, за да реализира

функцията Open Sesame, защото конструкцията
на каросерията е изцяло преработена.
Производственият процес трябвало да бъде
реорганизиран. И това се случва по много находчив начин. Когато вратите излизат от линията
за щамповане, те все още имат централна опора.
С други думи, вратите са изградени с временна
опора, за да се избегне деформация по пътя към
следващата стъпка в производствения процес.
След това, на линията за монтиране на каросерията, допълнителната опора се премахва. После шестте робота на тази линия добавят редица
укрепващи елементи с цел увеличаване устойчивостта на вратите на удар.
Три геометрични устройства следят вратите
в реално време, за да се гарантира правилната
им форма с точност до милиметър. В цеха за боядисване върху автомобила се поставят специално проектирани панти, за да държат на място
рамките на плъзгащите се странични врати. И накрая, на поточната линия се осъществява запечатването на вана – което е доста зрелищна гледка, защото преминава по цялата каросерия.
Като цяло замяната на централната колона
включва добавянето на 5 кг материал – и значително повече спойки – стандартната врата има
около 60, а системата Open Sesame – впечатляващите 101!
Kangoo, който навършва 25 през тази година, може да се похвали с фантастични резултати
по отношение на продажбите: 5 милиона (общо
леки и лекотоварни) с тенденция към растеж.
Иновацията Open Sesame връща Kangoo в челните редици в категорията. За този модел са подадени над 60 патента. И още с появата си на пазара той печели награди, включително и най-престижната награда – Международен ван на годината 2022. K
май 2022
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Amarok – премиум пикап
от ново поколение

Volkswagen Commercial Vehicles (VWN) ще представи изцяло новото поколение на своя пикап
Amarok през 2022 г. Той предлага още повече екшън както на пътя, така и извън него

П

роектиран и замислен в Германия и Австралия, но произведен в Южна Африка,
новият Amarok се цели в челните места на
сегмента на пикапите. Той се отличава с отлични
спецификации, значително разширен набор от
функции за подпомагане на водача и много поголям набор от задвижващи системи.
Иновативният премиум дизайн на универсалния модел е типичен за Amarok и в същото време
е предефиниран. Мощният и харизматичен екстериор е допълнен с висококачествен интериор. С 5350 мм дължина новият Amarok е със 100
мм по-дълъг от своя предшественик. В междуосието от 3270 мм има увеличение от 175 мм и
съответно повече място в двойната кабина.
Полезният товар също е увеличен до 1,2 тона,
като вече е възможен и максимален капацитет на
теглене от 3,5 тона в повече варианти на комбинациите от двигател и скоростна кутия. Тъй като
междуосието на новия Amarok нараства повече
от общата му дължина, надвесите отпред и отзад
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са по-къси. Това има положителен ефект върху
офроуд способностите на автомобила. Способностите при офроуд на новия Amarok са допълнително усъвършенствани с възможност за преминаване през значително по-дълбоки води в сравнение с предшественика му.
В зависимост от съответния пазар предлаганите силови агрегати ще бъдат един бензинов и
четири различни дизелови двигатели, с четири
или шест цилиндъра и работен обем 2 или 3 литра. По избор се предлага версия само със задно задвижване или задвижване на всички колела. Наличен е сериозен набор от предварително конфигурирани режими на шофиране с множество функции в помощ на водача, включително в ситуации, които не са ежедневни. Подобрената безопасност се осигурява от повече от 30
асистиращи системи, над 20 от които са напълно нови за Amarok.
Новата предна част на автомобила е доминирана от много изправения преден капак, подчер-

AMAROK – ПРЕМИУМ ПИКАП ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

таващ ясното ДНК на марката. Хоризонталните
горни напречни решетки на предната броня са
интегрирани със стеснените LED фарове, които са стандартни за всички версии. Като опция
ще се предлага IQ.Light – LED матрични фарове,
които подчертават високотехнологичния характер на Amarok. Предната решетка в зависимост
от версията е решена по индивидуален начин – с
хоризонтално разделение в предната секция или
в X-образен дизайн при моделите от най-високата спецификация.
За разлика от много други пикапи, горната
част на арките на колелата образуват практически права линия, а не овал, което е типична характеристика на Amarok. До 21-инчовите алуминиеви джанти и гумите за всякакви терени, които се
предлагат се за първи път като стандарт, завършват мощния вид на пикапа.
Новият пикап на Volkswagen Commercial
Vehicles е впечатляващ и в задната си част. Широкият заден капак е рамкиран от стандартни
LED светлини, а надписът Amarok е релефен и е
по цялата му ширина. Както при предишния модел, и при новия Amarok има достатъчно място в
товарното отделение, за да може европалет да
бъде натоварен странично и да се обезопаси със
здравите халки за укрепване.
С интуитивни контроли, цифров кокпит и информационно-развлекателен дисплей в стил

таблет интериорът на Amarok има функционален
и висококачествен облик. Детайлите подчертават първокласния характер на пикапа. Допълнителен принос за това са ексклузивната озвучителна система, елегантните повърхности, имитиращи кожа по арматурното табло, и панелите на вратите с отличителни декоративни шевове. Първокласното позициониране на автомобила се допълва от седалките, предоставящи на
всички пътници обичайния комфорт, характерен
за Volkswagen. Предните седалки в новия Amarok
са удобни и широки седалки и по избор могат да
бъдат конфигурирани с електрическо 10-посочно регулиране. Задната част предлага място за
трима възрастни пътници.
Новият Amarok ще има пет версии. Базовата е
Amarok, следват Life и Style, а като равностойни
топверсии ще се предлагат PanAmericana (специално за офроуд) и Aventura.
Силните страни на успешния първокласен пикап са усъвършенстваните системи за задвижване, високата товароносимост, системната функционалност и автентичният дизайн, подходящ за
всякакви терени. Volkswagen Commercial Vehicles
допълнително развива тези силни страни с новото поколение на Amarok. То ще се появи в края на
2022 г. – в два основни варианта – с двойна кабина с четири врати (DoubleCab) и с единична кабина с две врати (SingleCab). K
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ТРАНСПОРТ

Кой се страхува от е-горивата

Спорът „На каква основа да бъде мобилността на Стария континент?“ отдавна не е само в името
на по-чист свят, а сражение за огромни печалби, защита на вече направени инвестиции, плюс
партизанщина, подобна на тази на футболните фенове

М

антри на привърженици на крайни решения, които като истински фанатици
не се интересуват от истината и не допускат мнения, различни от техните, изместиха
търсенето на балансирани решения. Решението
на този жизненоважен проблем е в ръцете не на
специалисти, а на европолитици, които с некомпетентни и неефикасни решения през последните над двадесет години винаги облагодетелстваха конкретни бизнес интереси, но не опазиха околната среда.
Твърденията за изключителен технически и
технологичен прогрес в последните десетилетия
не променят факта, че нерешени остават проблеми, които са кардинални за електрическата
мобилност. На първо място е невъзможността
електрическа енергия да се съхранява ефективно и за достатъчно дълго време в големи мащаби. Залитането по направление на различни видове батерии, на първо място Li-Ion, е резултат
преди всичко от наличието на промишлена технология, макар и използвана за съвсем друг клас
консуматори, каквито са мобилните телефони и
лаптопите. С цената на големи компромиси използването на батерии при леки транспортни задачи все пак дава действащ резултат. Те обаче са
крайно неизгодни за пренасянето на големи количества товари на дълги разстояния заради ниската си енергийна плътност, голямото тегло и
размери, много високата им цена, както и бавното им зареждане и дозареждане. Електрическите (синтетични, P-t-X) течни горива (e-дизел,
е-керосин и e-бензин) предлагат в сектора едно
от рационалните решения на проблема с въглеродния отпечатък, тъй като:
)) съвместимостта им с днешните двигатели с
вътрешно горене (ДВГ) и с газовите турбини
позволява да задвижват превозни средства,
самолети и кораби без скъпоструващи проме-
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ни на технологиите, като продължат да работят
по начин, който щади климата;
)) запазват изцяло използваемостта на съществуваща инфраструктура за разпределение
и съхранение на течни горива – резервоари,
тръбопроводи, камиони-цистерни и бензиностанции;

Как дяволът чете евангелието
Двата факта с много важни финансови измерения са трън в очите на сторонниците на електромобилите с батерии (BEV), зад които стоят
огромни и много скъпо струващи проекти, свързани с изграждането на инфраструктура за BEV
за товарни превози и целия съпътстващ бизнес.
Неправителствени организации (НПО) с неясно финансиране, но пък яростни привърженици
на електрификацията, агресивно лобират страните от ЕС да премахнат използването на електрически горива в автомобилния транспорт от
националните цели и да ги лишат от финансова
подкрепа. И тъй като нямат сериозни аргументи,
комбинират елементарна пропаганда с организиране на проучвания, от които публикуват само
„подбрани“ резултати, които не представят реалността, но пък подкрепят тезата на възложителя.
Например Transport & Environment/T&E (НПО
за чиста мобилност) – изявен привърженик на
електрификацията на автомобилния транспорт,
е поръчала на IFPEN (IFP Energies Nouvelles) изследване, част от чиито резултати използва,
за да оспорва екологичните характеристики на
електрически горива.
„Докато горивото изгаря в двигателите, токсичният въздух ще остане в нашите градове. Законодателите, които оставят вратички за електрическите горива, обричат още за десетиле-
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е-гориво, 120 кг CO2

с батерия, 19 200 кг CO2

Сравнение на въглеродния еквивалент за пробег 180 000 км в България
тия обществеността на замърсяване на
въздуха, което може да се избегне“, твърди Юлия Полисканова, старши директор за
превозни средства и електрическа мобилност в T&E. От това изказване незапознатите трябва да решат, че при технологията с
батерии (BEV) проблеми със замърсяването не съществуват. Което, както ще видим,
е изцяло неверно.
T&E опитва да дискредитира е-горивата по няколко направления. Първото е сеене на

Въпреки че резултатът е със 126,7 до 162,8
пъти по-нисък от емисиите, произвеждани
от съвременни автомобили с фосилни горива, авторите на доклада са „загрижени,
че множеството автомобили, задвижвани
от е-горива, ще продължат да произвеждат
емисии, затоплящи климата.“

Съмнения в климатичната
неутралност на
синтетичните горива

Изследването не блести с точност: еквивалентът на CO2 е определен с отклонение ± 12,5% и то с уговорката „около“. Ако
приемем, че средната стойност на CO2 еквивалента е 8 кг за пробег 12 000 км, това
представлява 0,6666 г CO2/км – намаление
от 142,5 пъти (14 250% !) спрямо средната
цел от 95 грама CO2/км, която бе поставена пред производителите на леки автомобили за до края на 2020 година.

Според проучването (основано на тест
на Mercedes-Benz A-класа – бел. ред.) „Ако
автомобил, използващ е-гориво, изминава
средните за ЕС 12 000 км годишно, ще бъде
отделен еквивалентът на около 7–9 кг CO2.“

За какво са тези сълзи
и какво показват
резултатите?

Съмнения в представителността на експеримента буди фактът, че изпълнителят,
като не успял да закупи е-гориво в Европа, натоварил „специализиран блендер“
да разработи около 100 литра синтетично
гориво, „подобно“ на това, което се предвижда да бъде на пазара на ЕС до 2030 г.
CONCAWE – изследователска организация, създадена от петролната индустрия,
разкри, че т.нар. „е-бензини“, оценени от
T&E, не са синтетични, а са бензинови смеси с парафинов състав, направени от различни невъзобновяеми разтворители. Те
не само не отговарят на спецификациите
за бензини в Европа (EN228), но са и много различни по състав от тях. Съставът на
горивата, оценени от T&E, е твърде различен от най-зрелия понастоящем е-бензин
– e-M-t-G (е-метанол-към-бензин). Докладът на T&E не само пропуска тази съществена информация, но и безочливо твърди,
че горивата, използвани при проучването,
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Енергийна плътност на Li-Ion батерии спрямо химически енергийни носители

предложи за Euro 7 (тествани в условията за
Euro 6, тъй като за Еuro 7 условия няма);
Дизел
Li-Ion
)) Дори при т.нар. „е-бензин“, използван от T&E,
Бензин
Керосин
батерия
нивото на въглероден оксид/CO е вече с 55%
кВтч
по-ниско от предложеното за Еuro 7 от консорциума CLOVE (по цикъла WLTC) и с 85% по-ниско при RDE* цикъл (тестова процедура за измерване на емисии на леки автомобили и ваЕ-горивата тежат многократно по-малко и заемат много по-малко
нове с носима апаратура в условия на реално
пространство от батериите
движение. В сила за вановете от 2022 година).
В сравнение с границите на Euro 6d то е с 80%
„са съвместими със спецификацията за гориво
по-ниско при WLTC и над 90% по-ниско при RDE
EN228 на ЕС“.
Към посочените от CONCAWE факти ще доцикъл;
бавим и един извод, който следва от доклада на )) Емисиите неизгорели въглеводороди (НС) при
T&E: за 15 години движение автомобил с е-бент.нар. „е-бензин“, използван от T&E, са с 60%
зин ще емитира 22 до 25 пъти по-малко CO2 от
под нивата, предложени за Euro 7 от консорциемисиите с въглероден еквивалент 3000 кг, коиума CLOVE на WLTC и с поне 85% по-ниски при
то съпровождат производството само на една
RDE цикъл. Спрямо границите на Euro 6d те са
скромна батерия с капацитет 30 кВтч, осигуряс над 80% по-ниски при WLTC и 95% по-ниски
ваща пробег до 200 км!
при RDE цикъл;
При 12 000 километра годишно пробегът за
)) Макар емисиите на амоняк (NH3) все още да не
15 години е 180 000 км. За това разстояние авса регулирани, измерените нива са с 80% под
томобил с ДВГ и е-гориво ще отдели 120 кг CO2
нивата, предложени за Еuro 7 по цикъла WLTC
[180 000 км х 0,6666 г/км = 119 999,8 г], срещу
и поне 40% по-ниски при RDE цикъл. В Европа
3000-те за производство на батерия. В същите
94% от общите емисии на амоняк идват от селусловия конвенционален хибриден автомобил с
скостопанския сектор и намаляването им изДВГ и фосилно гориво ще произведе 17 100 кг
исква целенасочени мерки;
CO2 [180 000 км х 95 г/км = 17 100 000 г]. ЕлектроЕмисиите на PN (брой на праховите частици)
мобил с батерия 30 кВтч, по-скромен от A-класа,
предизвиква още по-голямо замърсяване – вж. са между 10 и 500 пъти по-ниски от границите
„Колко пуши електромобилът…“.
на Euro 6d и са доста под емисиите, дължащи се
Друго направление за атака срещу е-горива- не на отработени газове (напр. от износване на
та е твърдението
гуми и спирачки). Автомобилният транспорт допринася само за 10% от общите емисии на PM
Експлоатацията на автомобил 2,5 в Европа. Редуцирането на емисиите прахови частици изисква мерки, насочени към най-гос е-гориво е по-скъпа
лемите източници, напр. битовото отопление,
Според анализа на T&E вследствие високите строителство и т.н.
разходи за синтетично гориво 5-годишната експлоатация на автомобил с е-гориво ще струва на
Колко пуши електромобилът
водача с 10 000 евро повече в сравнение с BEV
(акумулаторен електрически автомобил).
в България
Електрическите горива са все още в начален
Какъв е „приносът“ на „чистия“ BEV с батерия
етап на развитие, предлагат се съвсем ограничено и трудно може да се посочи конкретна стой- от 30 кВтч? При емисионен фактор (среден въност, за да се правят подобни изчисления. Да се глероден еквивалент на енергийния микс) в Бълпрогнозира стойността им е спекулация, толкова гария от над 0,6 кг CO2/кВтч (0,616 кг CO2/кВтч) и
неточна, колкото бяха и прогнозите преди някол- минималистична консумация от 15 кВтч за проко години как и колко ще поевтинеят електриче- бег 100 км въглеродният еквивалент на енергияските батерии. От Т&Е обаче не коментират дали та, консумирана за тези 100 километра, е не поразликата между покупната цена на тествания малко от 9 кг – толкова, колкото и на хибриден
Mercedes-Benz A-класа и BEV от същия клас не автомобил от същия клас!!!
компенсира посочените 10 000 €.
За 180 000 км това прави 16 200 кг. Отчетем ли
Позовавайки се на резултатите от използва- и 3000-те хиляди за батерията, резултатите с въните псевдоелектрически бензини, от T&E кон- глеродния еквивален изглеждат така:
статират, че в сравнение с фосилните горива )) С ДВГ и е-гориво: 120 кг CO
2
„синтетичните отделят сходни нива на азотни ок- )) С ДВГ и фосилно гориво: 180 000 км х 95 г/км
сиди почти три пъти повече въглероден оксид и
= 17 100 кг CO2
до два пъти повече амоняк“. Все пак T&E няма )) Автомобил с батерия
(BEV): 19 200 кг CO2
как да премълчи следния факт: „ЕлектрическиРезултатът, който няма как да харесва на троте горива наистина превъзхождат своите изкобадурите на електромобилност с батерии, обяспаеми аналози по количеството отделяни частинява нежеланието им да се оценява цялостно
ци PM2,5.“
Как изглеждат тестваните „е-бензини“ спря- ефектът от ползване на резлични технологии за
мобилност. Този резултат е и причина за придърмо настоящите и бъдещите норми?
жането към йезуитската формулировка „0 еми)) Емисиите на азотни оксиди (NOx) са с 60%
под границите на Euro 6d в реални условия сии“ с пропускане на факта, че 0 са само вредна шофиране и отговарят на твърде строгите ностите при превозното средство, но те вече са
нива, които европейският консорциум CLOVE отделени при производството на електроенерги(Consortium for ultra Low Vehicle Emissions) ята и батерията.
Водород
CNG (700 бара)
(200 бара)
Метанол
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Биоетанол

LPG
(пропанбутан)
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Гиганти като Repsol, ExxonMobil, Royal Dutch
Shell, Maersk, BMW, Airbus и др. инвестират
сериозно, за да се превърнат е-горивата от
рядкост в практика

та в Европа и особено в света, затова възобновяемите нисковъглеродни течни горива са възможност за намаляване на емисиите на CO2 от пътния
транспорт. С ненадминатата си енергийна плътност електрическите течни горива са оптималното решение за тежкотоварните пътни превози, за
морския и особено за въздушния транспорт, където електрификацията е неосъществима при сегашните условия.

Цената – проблем № 1
пред е-горивата
Продажна цена (ценови нива отпреди март
2022 година) от над 4,50 евро за литър е-гориво през 2030 г. прогнозира доклад от изследване на Prognos AG, поръчано през март 2020 година от Федералното министерство на икономиката
и енергетиката на Германия (BMWi). Несъмнено, за
да бъдат е-горивата успешни, съществено трябва
да намалеят производствените разходи, свързани
със сложни технологии и консумация на големи количества електроенергия. Според dena – германската енергийна агенция, цената им за литър би
паднала до 2 евро, ако те се произвеждат там, където възобновяемата енергия се генерира евтино,
напр. с използване на слънчева енергия в Северна
Африка или вятърна енергия в Норвегия. Такъв е и
подходът на Porsche с пилотния проект Haru Oni в
чилийското провинция Мегаланес.
За да се оползотвори потенциалът на електрическите горива, са необходими и законодателни
промени, тъй като парадоксите в европарламента са не по-малко, отколкото в българския. Едно
от препятствията пред е-горивата е фактът, че при
експлоатация двигателите с вътрешно горене, работещи с P-t-X горива, отделят CO2, а не се отчита фактът, че той е извлечен от атмосферата преди
това при производството им. Докато ЕС се придържа към подхода „от резервоара до колелата“ по отношение на емисиите CO2, компаниите нямат стимул да инвестират в инфраструктура и производство. Липсващи изисквания на ЕС за използването на „зелено“ електричество, недостатъчна политическа подкрепа и високи производствени разходи бавят промишленото производство на е-горива.
Е-горивата по принцип могат да се смесват с
фосилни горива във всякакви пропорции, стига
сместа да отговаря на европейските стандарти за
горива: EN 590 за дизелово и EN 228 за бензин. В
свой доклад NPM/германска национална платформа за бъдещето на мобилността, изтъква, че е-горивата могат:
)) да бъдат доставяни с помощта на съществуваща
инфраструктура;
)) да подобрят CO2 баланса на флотите;
)) да позволят CO2 неутрална мобилност, ако заменят фосилните горива.
Превозните средства с ДВГ представляват и ще
представляват през следващото десетилетие поголямата част от превозните средства по пътища-

Утопията
„Енергетика от 100% ВЕИ“
Концепциите за електромобилност – и за BEV, и
за автомобилите с горивни клетки, а и за електрическите горива, се градят на използване на огромни количества „зелена“ електроенергия, постъпваща от ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници). В Европа отдавна и много се говори за т.нар.
„Устойчиво развитие чрез ВЕИ“, но опитите енергетиката да се базира изцяло на ВЕИ са естествен враг на лелеяната устойчивост. Като изключим
ВЕЦ (Водно-електрическите централи), чийто дял в
производството на електроенергия в Европа е много ограничен, останалите основни средства – ветрогенератори и фотоволтаици, освен че са скъпи,
имат и недостатъка, че зависят от природни фактори (време на денонощието, наличие, посока и
сила на вятър и т.н.), затова не осигуряват постоянно производство. За справяне с този им органичен
недостатък, а и за посрещане на пикови натоварвания, е неизбежно използването на компенсиращи мощности, основани на термични централи. В
това отношение Европа, особено Германия, заложи
на природния газ, тъй като времето за реагиране
и включване на парогазовите централи е най-късо.
Природният газ замърсява най-малко от горивата,
използвани за тази цел, макар че и при него, както
при всеки горивен процес, се отделят вредности.
Енергийна система изцяло от ВЕИ e утопия. А когато газът не достига и/или е твърде скъп, идва ред
на въглищата, колкото и да не ни харесва. Зелените
тръпнат при споменаване на алтернативата атомни
централи, но пренебрегването на реалностите води
до комични ситуации като тази, в която през февруари сам се постави българският министър на околната среда Борислав Сандов, който в телевизонно
предаване заяви, че в България не може да става въпрос за в бъдеще нито за ТЕЦ-ове на въглища, нито
за ядрени електроцентрали. А за каква енергетика,
г-н министър, когато: „…Но газът е малко, а газът не
стига, деца“, вероятно би написал сега Вапцаров?
Сравнително чиста електрическата мобилност
е възможна единствено при наличие на достатъчно
и чиста електроенергия. Това означава революция
в енергетиката и е малко вероятно да се случи във
време, когато дори страни, където „зелените“ са в
управлението, „чистят праха“ от електроцентралите на въглища. А дотогава нулевите емисии от BEV
остават мираж, дори и без да се отчита тежкият въглероден отпечатък от производството на батериите за тях. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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Европа се бори с високите
цени на горивата
Военният конфликт в
Украйна се отразява
пагубно върху
икономическото
развитие на
Европа. Спират
се производства
заради липса на
ключови компоненти,
логистичните вериги
са нарушени,
транспортната система
се задъхва заради
открилия се недостиг
на шофьори. Но найкритичният фактор
за икономическата
стабилност на
Стария континент са
ескалиращите цени на
горивата, които могат
да вкарат Европа в
невиждана досега
рецесия

ABSTRACT IN ENGLISH

Europe Is Fighting
against High Fuel Prices
After a short hesitation, the
governments of the EU Member States began to take adequate measures to mitigate
the impact of expensive fuels
for businesses and citizens.
But the Bulgarian government
is still waiting and thinking.
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С

лед кратко колебание правителствата на
държавите – членки на Евросъюза, започнаха да предприемат адекватни мерки, за
да смекчат удара от скъпите горива върху бизнеса и гражданите. На този фон българското правителство все още „се ослушва“. Премиерът Кирил Петков след среща с представители на Българската петролна и газова асоциация дори заяви, че „цените на горивата в България са най-евтините в ЕС“, което на този етап може да се причисли в графата „стара информация“.
Премиерът също така заяви, че към момента
намаляване на акциза върху горивата не е възможно в рамките на ЕС. „Не можем да нарушаваме правилата, защото всяко нарушаване на
правилата има последствия“, подчерта той. А
този ход вече е предприет от редица европейски държави, които едва ли имат някакви специални привилегии в това отношение и намират
начините чрез вътрешното си законодателство.
Всъщност в тази посока има поне няколко полезни хода, които ще помогнат и на българския бизнес, и на транспортния сектор да оцелее в тази
критична среда. Достатъчно е да вземем пример
от другите европейски държави.
Правителството в Италия приложи компенсаторен пакет от мерки за компенсиране на високите цени на горивата и така постигна споразумение с местните транспортни организации,
които нееднократно протестираха. Митата за гориво бяха намалени с 25 евроцента на литър за
всички потребители до края на април. Освен това
ще бъдат отпуснати 500 милиона евро държавно
финансиране за справяне с критичната ситуация
в автомобилния транспорт.
Френското правителство пък обяви, че отпуска 400 милиона евро помощ за сектора на авто-

мобилния транспорт, за да компенсира увеличението в цените на горивата.
Превозвачите ще получават парите въз основа на броя и вида на техните превозни средства. За тежкотоварни камиони над 26 тона операторите ще получат 750 евро. Финансирането
ще бъде разпределено между компании в транспортния сектор на база броят на превозните
средства и техният тонаж. Ще има приблизително 520 000 камиони, които могат да получат такава субсидия. Незабавната помощ идва в резултат на натиска, който френските транспортни асоциации оказаха върху правителството. От
1 април транспортните компании получават отстъпка от 15 цента на литър от цената на горивото.
Словения въведе таван на цените на горивата
– максималната цена на дизела е 1,541 евро за
литър. Веригата бензиностанции на OMV в страната потвърди, че е изтеглила премиум дизела си
от пазара в резултат на това ограничение. Правителството прие указ за ценообразуването на
някои петролни продукти, който ще се прилага за
95-октановия безоловен бензин и дизела, който
е в сила от 15 март.
Германското правителство прие пакет от мерки в помощ на бизнеса и домакинствата на стойност 15 млрд. евро. В този пакет е предвидено и
намаление на акцизите на горивата. Намаленията за литър бензин ще са 30 евроцента, а за литър дизел – 15 евроцента. Мярката е в сила до
30 юни.
В Испания правителството най-накрая постигна споразумение с протестиращите превозвачи. Стачката се провеждаше с множество блокади и с колони с бавни камиони, главно в големите градове и пристанища на страната, както и
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в индустриални и търговски зони. Тя сериозно
засегна доставките на селскостопански и промишлени продукти на националните и международните пазари. Правителственият пакет от помощи за транспортния сектор е за 1 млрд. евро.
Той включва намаление на цените на горивата с
20 евроцента на литър и директна финансова помощ за 450 млн. евро. Намалението на цените на
горивата чрез акциза е до 30 юни.
В Швеция бе гласувано намаление на цените
на горивата с 1,30 крони (12 евроцента) на литър
в рамките на план за 1,5 млрд. евро, целящ справяне с икономическата криза. Мерките са в сила
от 14 март. В Нидерландия бе намалено ДДС върху горивата с 17 евроцента за литър бензин и 11
евроцента за литър дизел като мерките са в сила
от 1 април. Белгия намали акцизите на дизела и
бензина с 17,5 евроцента, а мярката ще продължи до 15 юни, когато ще бъде преразгледана.
За да противодейства на инфлацията, унгарското правителство въведе закон, ограничаващ
максималната цена на горивото до 480 форинта (1,34 евро за литър). Мярката е в сила от няколко месеца, но против нея протестират малките независими бензиностанции, тъй като цените
на едро на горивата продължават да растат.
Хърватия също въведе таван на цените, като
от месец март бензиностанциите са задължени
да търгуват на цена с около 10% по-ниска от предходната. Освен това до края на годината бе премахнато и задължението за миксиране на горивото с биокомпонент, който вдига крайната цена.
Полша избра да премахне ДДС върху горивата като алтернативно средство за намаляване на

разходите. Коалиционното правителство на Румъния постигна споразумение за намаляване на
акциза върху горивата с 50%. Намалението идва
на фона на прогнозите, че увеличението на цената на дизела в страната може да достигне до 1,4
евро за литър.
На този фон исканията на българските превозвачи за пакет от мерки срещу цените на горивата изглеждат напълно закономерни, както и
организираният от тях протест на 27 април.
Исканията на бранша обобщи за КАМИОНИ
Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на
Съюза на международните превозвачи:
„Без да политизира, целият транспортен
бранш иска овладяване на инфлацията чрез няколко мерки. Първо – отпадане на биодобавката
за горивата за период от 6 месеца. Искаме намаляване на акциза за горивата за срок от 6 месеца.
Там има нотификация от ЕС и докато се получи
тя, настояваме за възстановяване на 50% от акциза за горива на българските превозвачи, които са зареждали в България. Според политиците
нотификацията отнема от 6 месеца до 2 години,
но въпросът е как тогава, например в Германия
с помощта на федералното законодателство, бе
предприета тази мярка. Ако държавата иска, тя
може да го направи. Но си говорим с правителството от 3 месеца и нищо не се случва“.
Превозвачите отчитат, че за изпълнението
на поставените от тях искания ще е необходимо
време и дават срок на кабинета до 18 май. Ако
това не се случи, те планират национален протест и затваряне на магистрали и контролнопропускателни пунктове. K
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Нови глоби на пътя, тол
системата с по-високи такси

Последните дебати около бъдещето на тол системата отново извадиха наяве противоречията
между управляващите и транспортния бранш. Едната страна иска да увеличи приходите от пътни
такси на база предварителните разчети за тол, другата не иска да плаща повече за стотици
километри разнебитени пътища, по които ежедневно са принудени да минават камионите. В тази
патова ситуация единственият печеливш, изглежда, ще бъде… КАТ
ABSTRACT IN ENGLISH

New Road Fines, the Toll
System with Higher Taxes
The recent debates over the
future of the toll system have
once again highlighted the
contradictions between the
government and the transport
industry. The one side wants to
increase toll revenues based
on preliminary estimates of toll
incomes, the other does not
want to pay more for hundreds
kilometers of ruined roads
which trucks are forced to pass
on a daily basis.
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оследните промени в Закона за движение
по пътищата (ЗДвП), по които беше проведено и обществено обсъждане в Академията на МВР, гласят, че КАТ ще може да използва
за контрол на пътя и камерите на тол системата.
Освен за неплатени такси камерите вече ще следят и за превишена скорост, което ще доведе и
до нов пакет от глоби.
Шефът на „Пътна полиция“ Калоян Драганов
изтъкна, че обменът на информационните системи между МВР и тол системата е завършен и катаджиите са готови да използват камерите.
„Ще увеличи възможността за технически
контрол на движението, има идея да се изчислява и средна скорост със системите за мониторинг“, каза Драганов.
Законопроектът предвижда увеличение на наказанията за драстични нарушения на скоростта, когато се превишават допустимите граници с

над 40 км/ч в населени места и с над 50 км/ч в извън тях. Освен глобата от 600 лева на тези нарушители ще се отнема и шофьорската книжка за 2
месеца. Въвежда се и контрол на средната скорост в определени участъци. В населени места
глобата започва от 20 лева при превишаване с 10
км/ч и достига до 600 лева.
Сред най-спорните текстове е предвиденото ограничение на скоростта на магистрали до
130 км/ч. Вътрешният министър Бойко Рашков
каза, че мненията по този въпрос са от подкрепа до коментари, които го определят като безсмислие. По думите му Европейската комисия
също има становище за намаляване на скоростта, като анализите показвали, че травматизмът
на пътя спада дори при ограничение с 1 км/ч. Да
припомним, че преди десетина години с промяна в същия закон максималната скорост на магистрала бе увеличена от 130 на 140 км/ч…
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Друг текст предвижда по западен образец полицаите да могат да контролират пътя и с необозначени коли. Те обаче трябва да имат камери, а контролът ще се осъществява само в обхвата на видеозаснемането.
Сигналите за спиране, които се подават от
движещи се необозначени служебни моторни
превозни средства, са едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя светлина, специален звуков сигнал и чрез постоянно светещ
или мигащ надпис „ПОЛИЦИЯ!“ на български и
английски език, и текст с указания към водача
или през високоговорителната уредба на моторното превозно средство, е записано в проекта.
За голяма част от нарушенията се предвижда точно фиксирана глоба, което вътрешният министър обяснява като стремеж да бъде ограничена корупцията „до поносими размери“.
Kамионите да плащат от 1 юли по-високи тол
такси пък поиска министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на обществено обсъждане на промените в Закона за пътищата и тол системата.
Представителите на превозвачите се обявиха
твърдо против, като изтъкнаха, че увеличението
на таксата за тях ще е между два и три пъти в зависимост от вида на превозните средства.
По думите на Караджов няма друга държава, в
която от винетки да се събират повече пари, отколкото от тол такси, и шофьорите на леки автомобили да допринасят за 64% от общия приход,
а товарните автомобили – за 36%.
„Който допринася повече за разрушаването
на пътната настилка, трябва да плаща повече. А
не всяка година да се чудим защо пътищата ни са
в окаяно състояние и откъде да намерим пари за
ремонт“, смята регионалният министър.
Министърът на регионалното развитие също
предложи и камионите между 3,5 т и 12 т от 1 юли
да плащат между 2 и 7 стотинки на километър за
преминаване по около 3000 км второкласни пътища. В момента второкласната пътна мрежа е
включена в обхвата на тол системата, но ставката за нея е нула стотинки на километър.
От министерството пресмятат, че в момента
тежкотоварните автомобили заплащат за преминаване по едва 3115 км пътища от определените 6050 км, които попадат в обхвата на тол
системата. От платените 803 км са магистрали и
2312 км – първокласни пътища. А ограниченият
обхват позволявал на немалка част от международния тежкотоварен трафик да избягва платените пътища и да преминава по безплатни второкласни и третокласни пътища, които не са пригодени за тежкотоварни камиони и се разрушават

до степен на непроходимост или реален риск за
живота и здравето.
Браншът обаче има своите логични контрадоводи, а най-силният от тях е, че по време на Ковид пандемия, война в Европа, Пакет Мобилност
в действие и ескалиращи цени на горивата е нелогично превозвачите да бъдат товарени с допълнителни финансови тежести.
Веселин Стоянов, основател и управител на
транспортно-логистичната компания Transpress,
каза, че транспортният бранш е изправен пред
различни предизвикателства, преминава се от
криза в криза и всички тези предизвикателства
представляват огромни трудности за дейността му. Стоянов смята, че както по-скъпото гориво, така и тол таксите ще родят допълнително инфлация:
„В навечерието на Ковид кризата получихме
въвеждане на тол системата. Товарен автомобил с годишна винетка от 1200 лева при среден
пробег от 100 000 км започна да плаща 12 000
лева. Това е десет пъти увеличение. Автомобилите, които захранват икономиката, извършвайки
превоз на територията на България, зареждайки
гориво, плащат акциз над 20 стотинки на километър. Акцизът в горивата е предвиден за ремонти
и изграждане на пътна инфраструктура“.
Стоянов подчертава, че превозвачите искат
да се направят коридори за транзитно преминаващите автомобили, за да може камионите, които работят в България и захранват българската
икономика, зареждат българско гориво и плащат
акциз в България, да могат да имат някакво облекчение. А в същото време предложението на
министерството е товарен автомобил да плаща
40 000 лева вместо 12 000 лева годишна такса за
пътуване по националната мрежа…
Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи също заяви пред КАМИОНИ, че на фона на настоящата икономическа
криза трикратното вдигане на тол таксите е неуместен ход.
„Ние искаме мораториум върху цените на тол
таксите, защото при едно увеличение българските граждани са тези, които ще платят цената.
По наши изчисления това ще струва по 500 лв.
годишно на всеки българин. Превозвачите ще
страдат, докато регулират цените и договорите си. След това ще се увеличи цената на транспортната услуга, която съответно се отразява
върху цената на продуктите за крайните потребители. В това отношение мога да дам за пример Англия, където в началото на пандемията заради нарушените вериги за доставки бяха отменени пътните такси и все още не се плащат такива“. K
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Европейските превозвачи са готови
Дизеловите
камиони все
още доминират
по пътищата на
Европа. През
следващите
няколко години
обаче ситуацията
много ще се
промени, защото
алтернативните
задвижвания стават
все по-търсени от
превозвачите

П

роучване на международната управленска
консултантска компания Bain & Company
за европейския пазар на камиони показва ясна картина: около 60 процента от анкетираните оператори на автопаркове биха закупили електрически, водороден или поне хибриден
камион.
Според проучването амбициите на операторите на автопаркове отиват още по-далеч и
дори надхвърлят капацитета на производителите. „Индустрията е изправена пред най-голямата си трансформация от 100 години насам“, подчертава д-р Ерик Зайер, партньор в Bain и съавтор на изследването.
Проучването показва, че операторите на автопаркове показват много високо ниво на лоялност към избраните производители на камиони. Авторите използват наречения Net Promoter
Score, който измерва лоялността на клиентите. В сравнение с 2018 г. той се увеличава със 7

май 2022

процентни пункта. Алтернативната задвижваща
система наистина се превръща в алтернатива
за клиентите. Само 30 процента от анкетираните обмислят да закупят камион с класически дизелов двигател след три години.
„Дизелът постепенно се превръща в изчезващ вид, тъй като емисиите му на CO2 натоварват климатичния баланс на клиентите“, обяснява партньорът в Bain д-р Йорг Гнам. Поради това
в бъдеще за производителите на превозни средства ще бъде важно да предлагат богата гама от
модели на водородни или електрически превозни средства.
Според проучването промененото търсене
поставя производителите на камиони пред нови
предизвикателства: главният критерий за покупка на превозни средства с алтернативни задвижващи системи е гамата. Зад това стоят производителност, ефективност и надеждност на автомобила. Все още има обаче и опасения – много

ТРАНСПОРТ » ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ СА ГОТОВИ ЗА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ЗАДВИЖВАНИЯ

за алтернативните задвижвания

оператори на автопаркове в момента предпочитат хибридно превозно средство. За Gnamm обаче това е само междинна стъпка: „В дългосрочен
план електрическите и водородните превозни
средства ще преобладават“.
Поради променящите се изисквания на клиентите производителите на камиони трябва да променят или разширят своите гами модели. Според проучването на Bain е необходима и фундаментална преработка на бизнес моделите. Компанията установява това въз основа на пет точки.
Първата точка е разширяване на гамата от алтернативни задвижвания – защото много оператори на автопаркове вече търсят съответстващите им превозни средства. Затова е още по-важно за производителите да се утвърдят на този
пазар. Друг важен момент е повишеният фокус
върху надеждността – все още един от най-важните критерии. Като трета точка производителите трябва да подобрят своите мултиканални

предложения. Това се отнася до изчерпателна
оферта, която обхваща от първия контакт в офис
до срещата в сервиза – и всичко това да е максимално опростено. В допълнение Bain споменава развитието на концепциите на собственика като допълнителна точка. Например производителите на камиони все повече предлагат абонаментни модели, концепции pay-per-use и покупки чрез наем. Като пета и последна точка консултантската фирма препоръчва професионално следпродажбено управление.
„Индустрията за камиони е изправена пред
огромна задача“, казва партньорът във Bain
Карл Стремпел. В рамките на няколко години индустрията ще трябва да се преоткрие и да пусне нова гама от модели. Колкото по-бързо успее
трансформацията, толкова по-добри са средносрочните и дългосрочните перспективи. Това
прави още по-важно да се действа и да се маркетира с иновативни концепции. K
май 2022
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На училище за Mercedes
Ефектът от
конструктивните
и технологични
подобрения при
съвременните
автомобили е
краткотраен, ако
хората, които ги
продават и обслужват,
не ги познават добре.
Затова се организират
практически
насочени обучения
за различните
системи. Такова
проведе в средата
на април Силвър
Стар – генерален
дистрибутор на
Daimler Truck AG за
България, а темата бе
„Товарни автомобили.
Електрически системи
и компоненти“ – Actros,
Arocs, Atego Евро-VI“

Т

ова обучение е само част от поредицата
TRUCK-Training на производителя, включваща програми за квалификация в направленията Диагностика, Подготовка на системни
техници за ходова част и силово предаване, за
системи за комфорт и пасивна безопасност/телекомуникация, а и общи обучения за превозните средства Actros, Arocs, Atego за тежкотоварни
модели и такива със специално предназначение.
Дори съвсем нов камион вероятно ще ви поднесе изненади, за които не сте готови, и въпроси, на които се налага да намерите верния отговор. Вярно за шофьорите, това в още по-голяма степен е валидно за хората, които продават,
обслужват, поддържат и ремонтират тези машини. Защото клиентите търсят именно тях за съвет, консултация или решение на своите проблеми с техниката.
Твърдението, че съвременните автомобили
са „телефони на колела“, се отнася и за новите
товарни автомобили, особено в тежката категория. Предназначени за превози на дълги разстояния, а и място, което шофьорът обитава продължително, те са оборудвани с множество устройства и системи, които бяха непознати допреди двадесетина години. Неизбежно е и допълнителното им усложняване, когато са предназначени за специфични дейности – автомобили за
комунални дейности, за строителство, пожарни
и спасителни автомобили и т.н.

5≠4
Във фокуса на обучението бяха моделите
Actros от пуснатото през 2019 година поколение 5, както и от предишното – четвърто, Arocs
и Atego. Ще оставим подробностите за електримай 2022

ческите инсталации и архитектурата им, за управляващите блокове, за модулите за приемане на сигнали и управление, за CAN-, LIN-, ASICи K-шини, звездни точки и др. на професионалистите. В тяхна помощ е модерната информационна система Xentry WIS (Workshop Information
System), която предоставя технически характеристики, спецификации, диаграми, електрически схеми, необходими инструменти, нормовремена за ремонт, точни описания и последователност на операциите по ремонта на автомобилите. Вместо това ще ви предоставим полезна информация от по-ниско ниво, която също бе разгледана по време на обучението.
Обучителят Димо Тодоров представи различията между Actros 4 и Actros 5, в това число и някои от външните. Той не пропусна да подчертае,
че новото поколение може да бъде и с конвенционални огледала вместо с MirrorCam. В някои
случаи, като автомобилите за ADR превози, това
е и единственото възможно изпълнение, тъй като
при деактивиран „ключ-маса“ системата не работи.
Зоната на видимост, както и при обикновените огледала, може да се регулира индивидуално
от контролния панел на вратата на водача. Освен автоматично яркостта на двата цветни екрана може да се регулира и ръчно, поотделно за левия и десния.
Важно: собственици и водачи на Actros с
MirrorCam, не опитвайте да местите/настройвате рамото с камерата в него! Това не само е излишно (камерата е неподвижна, но с много широк ъгъл на обхват и в различните режими софтуерът определя коя част от изображението да
бъде показано на вертикалните екрани при А-колоните), но и ще повреди комплекта „рамо-каме-

ОБУЧЕНИЕ » НА УЧИЛИЩЕ ЗА MERCEDES

AGM акумулатори: различна външност, месингови
клеми, по-голям използваем капацитет и възможност
за отчитане състоянието със смартфон

ра“. Той не подлежи на ремонт и се сменя
изцяло с нов, тъй като отделните му компоненти са комплектувани от доставчика.
Всякакви опити за демонтиране на модула на камерата от един държач и монтиране на друг, разкачване на лещата или развиване на винтовете, са недопустими и рекламации не се приемат.
Зацапана леща се почиства внимателно
с мека кърпа.
Друга външна разлика между поколенията е в предните светлини: Actros от актуалното поколение 5 има и LED дневни светлини, за разлика от предшественика си. А от
месец юли 2021 г. вече се предлагат и фарове с LED къси и дълги светлини.
Нова е и паркинг спирачката на Actros
5, която вече е с електронно управление и
прогресивно действие. Различно оформен
е и многофункционалният волан.

Ключовете (отляво надясно) за Atego, Actros 4 и Actros 5

При Atego решението е традиционното
– истински ключ с транспондер.

Разчитане на VIN код
Каква информация носи означението
WDB 964 003 1 L 000001
Началните 3 букви са код на производителя: WDB – моделна серия, произведена
във Вьорт; WDF – моделна серия от Аксарай; W1T – моделна серия Вьорт и Аксарай.
Групата от първите три цифри (963) означава модела: 963 за Actros, 964 – Arocs и
967 – Atego. Следващата група от 3 цифри
(003) е за типа/конфигурацията на колелата. Следва число, което показва дали кормилото е разположено отляво (1) или отдясно (2). L е производственият код, а последните 6 цифри са поредният номер на
шасито (от 000001 до 999999).

Пазете ключа!

Акумулатори

Различия има и в системата FBS, която
разрешава стартирането. По навик ще нарека съответните електронни устройства
„автомобилни ключове“. В новата версия
на системата (FBS 4), с която е Actros 5,
е въведено блокиране на стартирането с
най-високо ниво на сигурност. Не е необходимо „Ключът“ (десният на снимката) да
бъде поставен в гнездо, а да бъде в кабината, натискането на бутона Start ще стартира двигателя. Новото решение има две
особености:
)) ако при качване в кабината и стартиране
на двигателя „Ключът“ изпадне от джоба
ви, ще може да се отдалечите, но след
като го изгасите, не може да го стартирате наново без „ключа“;
)) докато многофункционалният „Ключ“ за
поколение 4 (в средата) има малка акумулаторна батерия, която се зарежда,
когато той е поставен в гнездото му, новият е с обикновена батерия, която след
време трябва да се сменя. Започне ли
да наближава този момент, камионът ви
предупреждава своевременно и не еднократно.

Както винаги при 24-волтова инсталация, те са два, 12-волтови. При Actros и
Arocs са с капацитет 220 или 170 Ач. Възможните разположения:
)) на едно ниво отстрани зад кабината –
при машини с неголеми резервоари;
)) на едно ниво зад задния мост – при наличие на големи резервоари и само при
влекачи;
)) един над друг – типично за машини с висока проходимост и повече мостове/
Arocs.
При Atego акумулаторите са разположени от лявата страна: 165, 135, 115 или 100
Ач.
Actros може да се поръча с акумулатори
AGM (Absorbent Glass Mat): напълно необслужваеми, с до 25% по-голям използваем
капацитет от традиционните „мокри“, след
разреждане стигат по-бързо пълния си капацитет при движение и са по-устойчиви на
вибрации. AGM акумулаторите се различават от традиционните и външно: корпусите им са различни, а клемите са месингови.
Двойка допълнителни, по-малки акумулатори осигурява енергия, подпомага-

ща завиването на колелата на автомобили
с два завиващи предни моста в случай на
авария на електрозахранващата система.

Алтернатори
Четири типа компактни алтернатори се
използват при Actros и Arocs:
)) 28 В/100 А с мощност 2800 Вт;
)) 28 В/150 А с мощност 4200 Вт;
)) 24-30 В/100 А LIN алтернатор с мощност
2800 Вт;
)) 24-30 В/150 А LIN алтернатор с мощност
4200 Вт.
На Atego се монтира само първият тип.

Система за следена на
акумулаторните батерии и
диагностика със смартфон
Автомобилът е снабден с възприемател
(датчик), наречен Inteligent Battery Sensor
IBS, който определя нивото/степента на
зареждане и стартовата способност на
акумулаторите. Той съдържа микроконтролер и прецизен резистор, и се монтира на
минусовата клема. Измерва напрежението
на батерията на клемите на акумулатора,
температурата на клемата, на която е монтиран, и тока на акумулатора – на зареждане и на разреждане. При понижаване на
напрежението под зададен праг системата изключва комфортни функции на автомобила, за да съхрани достатъчно капацитет в акумулаторите, за да може да стартира двигателя.
В допълнение AGM акумулаторите са
снабдени с вътрешен сензор, позволяващ
връзка със смартфон посредством мобилно приложение. Приложението AGM Truck
Test позволява чрез сканиране на QR кодовете, разположени на 2 места на всеки акумулатор, да се свали на смартфон отчетът
за състоянието на двата акумулатора. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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Два пъти повече
употребявани от нови
Представяме
товарните пътни
превозни средства
(ППС), регистрираните
през първото
тримесечие на 2022
година в България,
подредени според
тяхната технически
допустима максимална
маса (позиция F1
в свидетелствата
за регистрация на
превозните средства)

О

т началото на тази година една от новостите в статистиките, които МВР публикува, е,
че вместо досега използваното разделяне
на моторните превозни средства от категория N*
на три подкатегории – N1, N2 и N3, както определя Законът за движение по пътищата (ЗДвП), данните за регистрации на превозни средства (ПС)
се поднасят и в седем групи според тяхната технически допустима максимална маса: до 2,79 т,
от 2,80 до 3,49 т, от 3,50 до 7,49 т, 7,50 до 11,49
тона, 12,00 до 15,99, 16,00 до 17,99 и 18 и повече тона.
Така в статистиката намираме съдържането
на досегашната N1 в първите две групи, на N2 съответстват превозните средства от следващите
две групи, а обектите на N3 са разпределени в
последните три групи. По същия признак се води
статистиката и за полуремаркета и ремаркета за
товарни автомобили (категория О), които според
ЗДвП са О1 – до 0,75 т, О2 – над 0,75 до 3,5 т вкл.,
О3 – над 3,5 т до 10 т вкл. и О4 – над 10 тона.
Освен това МВР представя новорегистрираните средства за товарни превози – и нови, и
употребявани, в три секции: Влекачи, Товарни

автомобили и Специални автомобили. Последната секция включва и автомобили с технически
допустима маса под 3,5 тона, които не са включени в настоящия обзор. В обзора като цяло не
са включени и първите две групи, съответстващи на N1.
Следва да се има предвид, че част от фирмите участват на пазара с модели във всички седем
групи, докато производствената програма на
други е концентрирана върху по-тежките групи.
Поради липса на място посочваме само регистрациите на участниците с най-силно присъствие на пазара, въпреки че списъкът на марките и моделите с регистрации през периода е
значително по-дълъг. Пропускаме и ветерани
като КАМАЗ, ЗИЛ, Урал, Škoda, Steyr, Tatra и т.н.

Кризата не променя
съотношението
Употребяваните превозни средства от разгледаните марки и модели, регистрирани в България през първото тримесечие на 2022 г., са над
два пъти повече от регистрираните нови. По общ

* Категория N включва превозните средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари:
N1 – ПС от категория N с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
N2 – ПС от категория N с технически допустима максимална маса 3,5 до 12 т вкл.;
N3 – ПС от категория N с технически допустима максимална маса над 12 тона
май 2022

ВТОРА УПОТРЕБА » ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ УПОТРЕБЯВАНИ ОТ НОВИ
брой на регистрираните употребявани IVECO е безспорен лидер, като неговият дял е близо 38,5 на сто.
Новите са повече от употребяваните, при това чувствително – с 24,5%, единствено в категорията на влекачите, които са в най-тежката група не само според допустимата си маса, но и според нивото на изискванията, на
които трябва да отговарят там, където работят. Всички
влекачи, без изключение – и употребявани, и нови, са в
групата на най-тежките – 18 и над 18 тона.
В секция Товарни автомобили, в долната част на категорията 3,50 до 7,49 тона, следва да споменем 37-те
регистрирани употребявани Citroën Jumper, както и двадесет и двете регистрации на Nissan, предимно Cabstar.
Аналогично е положението и в Специални автомобили. Тук ситуацията е следната: DAF – 3 бр., IVECO – 42,
MAN – 27, Mercedes – 120, Renault Trucks – 14, Scania –
14 и Volvo – 19. От другите участници FIAT Ducato и Ford
Transit имат по 13 регистрации в категория 3,50 до 7,49
тона, а Volkswagen (Crafter и LT) – 6 бройки.

Категория О

Включването на категорията от 3,5 до 7,5 тона
рязко променя картината

В групата на най-тежките употребявани ремаркета
и полуремаркета – от 18 тона и нагоре, лидер е Schmitz
Cargobull, производителят, който доминира неоспоримо и на местния пазар на новите. Близо да него по брой
са употребяваните продукти на Krone, което вероятно се
дължи на заслужено добър имидж. Kögel и Schwarzmüller,
разделяни от една-единствена бройка, са другите участници в челото на таблицата на употребяваните. В нея
включихме само марките с поне пет регистрации през
първото тримесечие на 2022 г. Официалната статистика
включва още не по-малко от 67 марки, но активът на всяка от тях през периода не надхвърля четири регистрации.
Schmitz Cargobull, Kögel и Wielton са единствените в
този списък, продали у нас през периода повече нови ремаркета и полуремаркета, отколкото са регистрираните
употребявани.

Товарните МПС
по категория „възраст“
Тук статистиката борави с категориите N1, N2 и N3 и
показва:
)) невъзможност или устойчиво нежелание на превозвачите да инвестират в превозни средства на възраст
между 6 месеца и 5 години – било, защото търсенето
им и в по-богатите страни също се е увеличило чувствително, било, защото друга част от превозвачите оценяват такива инвестиции като неизгодни;
)) подобие на пропорцията, в която се движат регистрациите в трите категории в първите три възрастови групи и рязкото им разминаване при „над 10 години“: при
N1 скачат на 3187 през четвъртия възрастов период
срещу общо 2263 бр. N1 през първите три периода, т.е.
машините N1 над 10 години са с 41% повече, отколкото
са N1 в трите останали възрастови групи. Пълна противоположност е N3, където над 10-годишните машини са много по-малко и като брой, и особено като дял/
процент – 19 на сто от регистрациите в предходните 3
възрастови групи.
Обяснението на тези два факта е просто: т.нар. „евтини баничарки“ у нас се движат необезпокоявани и за
емисионния си клас, а и за техническото си състояние,
докато преобладаващата част от машините N3 работят
извън България и в условия, в които тяхната екокатегория, както и техническото им състояние участват пряко
при формирането на експлоатационните разходи. K

Двама явни лидери при
употребяваните ремаркета О4
Силна диспропорция при
N1, N2 и N3 над 10 години

инж. Радослав ГЕШОВ
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ETRC стартира на 21 и 22 май
Ето какви са
последните
приготовления на
участниците с камиони
за предстоящия сезон
по пистите на Европа

Хекер е с нова
състезателна Scania
През третия си сезон германецът Клеменс Хекер ще участва в Goodyear FIA ETRC
с изцяло нов състезателен камион Scania.
Хекер започна да се състезава през 2017
г. в ADAC Mittelrhein Cup с камион Scania с
двигател, изнесен пред кабината, който е
купил от шведския пилот Микаел Йохансон. За втория си сезон Хекер смени камиона с MAN, с който през 2018 и 2019 г. се
състезава в холандската серия от състезания за камиони, а през 2020-а се присъедини към ETRC и участва през целия сезон.
За да се представя по-успешно, Хекер
иска да построи изцяло нов камион и след
две години планиране и месеци упорита
работа впечатляващата нова състезателна машина е готова да потегли по пистите.
Бизнесът на Хекер е добив на камък в
Германия и решението за марката на новия му камион е било лесно, тъй като той
от години използва камиони Scania в своята компания.
„Исках Scania и построихме Scania от
нулата“, каза Хекер. „Това е най-новото поколение камиони от Scania, с новоразра-
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ботен двигател и изцяло преработена конструкция.“
Екипът на Hecker Racing планира да
тества новата машина, която са нарекли
Predator Minna, през седмицата след Великден – месец преди началото на сезона
в Мизано на 21/22 май.

Неспирна работа и
признание за T Sport Bernau
След като през миналия сезон Албасете
спечели V място в крайното индивидуално
класиране, а в тандем с шампиона Киш –
и отборния шампионат, в лагера на T Sport
Bernau нямаше зимна пауза, за да се подготвят добре за предстоящия сезон.
Според Тим Фрост, технически мениджър и главен механик на отбора, 2021-ва
е била фантастична година за всички в екипа – постигнали са страхотни резултати и
обещаващо развитие. Трикратният шампион Антонио Албасете завърши само на
4 точки след Хан. Испанецът се качи седем
пъти на подиума през 2021-в а, в т.ч. два
пъти „у дома“, на Харама. Според Албасете
петото място е много добро постижение на
целия отбор. Той и Норберт Киш от Révész
Racing, и двамата с камиони MAN, спечелиха отборното първенство като Team Titan, с
респектиращите 146 точки пред втория отбор Die Bullen von Iveco, в който караха Йохен Хан и Шефи Халм.
Подготовката за сезона в базата на отбора на Острова включваше и обслужване
на състезателния камион, и модификации.
Подготвени са влекачът, ремаркето за състезания и оборудването на отбора за предстоящия сезон. През м.г. екипът произведе
солиден състезателен камион, който показа 100% техническа надеждност без един
отказ през 6-те състезателни уикенда.
„Доволни сме от това, което създадохме като основа. Останалото ще дойде от

правилните настройка на пистата“, казва Фрост. За него основната цел за 2022 г.
e дублирането на отборната шампионска
титла заедно с Révész Racing.
За да намалят въглеродния си отпечатък, в T Sport Bernau са преразгледали логистичната си концепция и вече могат да
транспортират цялото оборудване на отбора и резервните части за няколко събития в едно превозно средство. Интелигентното планиране на маршрута и пътуванията помага да се избегнат ненужни километри път и пести гориво.
Затова не е случайно, че T Sport Bernau
е първият отбор в Goodyear FIA ETRC, награден с ниво „1 звезда“ от програмата за
екологична акредитация на FIA за усилията си да намали въздействието си върху
околната среда. Програмата, разработена
от FIA, цели да помогне на ключови играчи
в автотранспортния сектор да измерват и
подобрят екологичните си показатели чрез
независим процес на сертифициране.
Най-силният аргумент на T Sport Bernau
е било значителното намаляване на въздействието на техните действия върху
околната среда от логистичната и транспортната област, а и фактът, че се стремят
да бъдат най-ефективният отбор в ETRC.
В акредитацията е отбелязана екологичната политика на екипа, която изразява
цялостния им ангажимент към:
)) Намаляване на CO2 отпечатъка от техните дейности, с особен акцент върху логистиката на техните действия, съчетани с управлението на състезателния камион на 100% възобновяемо биогориво;
)) Мониторинг на използването на енергия
и гарантиране, че тяхната работилница
използва само 100% зелена енергия;
)) Обучение и мотивиране на служителите
и членовете на екипа да изпълняват задачите по екологично отговорен начин;
)) Фокусиране върху рециклирането на
възможно най-много отпадъци;
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)) Намаляване

на потреблението на вода
в цеха чрез събиране, съхранение и използване на дъждовна вода.
Признанието от FIA е първа важна стъпка за отбора, тъй като членовете му продължават да работят, за да подобрят дейностите си по отношение на устойчивостта
и да намалят въздействието на спорта върху околната среда.

Академията на Buggyra
Racing готви ново
попълнение
След приключенията в пустинята екипът
на Buggyra ZM Racing пренасочи фокуса си
към състезанията на писта. Отборът проведе първите официални тестове в Ногаро
– мястото, където Давид Вржецки взе първия си подиум преди 20 г. и където е френската база на отбора за Buggyra Academy.
Тео
Калвé –
младата
сила в
Buggyra
Racing

Преди това отборът направи първа проверка на 2500-метровата писта на летището в Паненски Тинец, за да се увери, че не
са се отклонили от правилната посока на
развитие. Чешкият фаворит Лацко е бил
впечатлен и е поздравил състезателния
инженер Робин Долейш за това, че с подобренията Buggyra е по-добра и бърза.
Адам, верен на себе си, не прогнозира в
детайли предстоящия шампионат: „Искам
да спечеля, но ще е трудно. MAN се подобриха толкова много, че напълно надминаха Iveco. Йохен не се качи и един път на подиума, макар и да защитаваше титлата...“
Според Долейш екипът е решил проблемите си от предходната година. „На първо
място Ногаро е свързан със спирачките и
ускорението. Имаме подобрение, но това
тестване е само началото. Имаме камион,
който може да спечели, остава да видим
дали и пилотите ще бъдат добри“, добавя
той през смях.
Във Франция в ролята на домакин е бил
Фабиен Калвé, който в края на предишното
хилядолетие е водил на пистата тежки сражения с Мартин Колоч. „Ако някой тогава ни
беше казал, че само след 20 години децата ни ще бъдат част от един отбор, нямаше
да повярвам“, каза французинът. „За Адам
и Тео това е перфектна писта, но членовете на Buggyra Academy Натал и Флориан ще
трябва да бъдат много по-внимателни.“
А неговият син Тео, доволен от тестове-

те „у дома“, сподели, че ТОП 6 е разумна
цел, но като реалист отчете, че тъй като познава много добре Ногаро, редно е да се
изчака тестът на Нюрбургринг (отменен от
организаторите заради сняг – бел. авт.).

Френската връзка на
Buggyra Academy
Академията е важна за Buggyra ZM
Racing и макар, че Тео Калвé няма да защитава титлата си на шампион на Франция,
Buggyra остава там чрез своята Buggyra
Academy France. Само за първата половина на 2022-ра са планирани 6 тренировъчни
лагера и 48 състезателни уикенда. Пилот на
Buggyra няма да може да участваме пълноценно в френския шампионат за камиони,
затова цéлите там са отглеждане на нови таланти. Фабиен Калвé ще наблюдава френските тийнейджъри, допълван и от действащия френски национален шампион Тео
в свободното му време. „Момчетата няма
да бъдат под напрежение, но ще имат много работа. Знаем, че новобранците могат
да постигнат добър резултат, както направи
Алиа през първата си година в състезанието
с камиони, когато спечели в Ногаро“, добавя
шефът на отбора Мартин Колоч. K
инж. Радослав ГЕШОВ
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Новият Mercedes-Benz
Intouro K идва и като хибрид

Mercedes-Benz обяви пускането на нов компактен многофункционален автобус Intouro K.
Моделът с дължина 10,75 м надгражда гамата на междуградския Intouro и се предлага и с
вграден в силовата линия нов хибриден модул, осигуряващ повече ефективност и екологичност

I

ntouro K е с дължина 11,75 м, което му гарантира изключителна маневреност дори в тесни
пространства, като радиусът на завой е само
18,34 м. Това прави автобуса идеален за пътувания в планински райони, по криволичещи пътища
или за екскурзии с малки групи. В същото време
Intouro K е пълноценен автобус с всички изключителни характеристики на семейството Intouro.
В съответствие с широката сфера на приложения, той се предлага с множество варианти на
оборудване и изпълнение.
Дизеловият двигател при Intouro K може
да бъде с максимална мощност от 299 к.с. или
354 к.с. Автобусните оператори могат да избират между четири варианта на трансмисия, които включват: шестстепенна ръчна предавателна кутия, напълно автоматизираната трансмисия Mercedes-Benz PowerShift или автоматична
трансмисия с преобразувател на въртящия момент от Voith или ZF.
Електрическата мобилност има много аспекти, но докато в градския трафик акцентът е вър-
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ху изцяло електрическите превозни средства,
то при междуградския транспорт Daimler Buses
разчита на Mercedes-Benz Intouro с вграден хибриден модул. Хибридният модул се предлага
при всички модели на две оси и с автоматична
трансмисия от богатата гама Intouro. Най-новото поколение на модула дебютира сега при новия
междуградски Intouro K, с който гамата на Intouro
се допълва, от една страна, с гъвкав и маневрен
автобус, а от друга – с икономичен модел с широк спектър от приложения.
Хибридната система, предлагана при Intouro,
е позната и доказана от години. За първи път бе
приложена при градския модел Citaro Hybrid,
който спечели престижната международна награда Автобус на годината 2019. Допълнителен модул, вграден между двигателя и автоматичната трансмисия, действа като алтернатор
по време на спиране, намаляване на скоростта
или спускане по наклон, като произвежда електричество. Енергията се съхранява в блок от ултракондензатори и е на разположение във всеки

АВТОБУСИ » НОВИЯТ MERCEDES-BENZ INTOURO K ИДВА И КАТО ХИБРИД

един момент. При потегляне, ускорение или преодоляване на наклони съхранената енергия захранва модула в трансмисията, който преминава в режим на електродвигател. По този начин
се осигурява допълнителна мощност, а модулът
подпомага и разтоварва двигателя с вътрешно
горене. Това осигурява повече теглителна сила
при по-нисък разход на гориво, а оттам подобрява ефективността и екологичността на превозното средство. В режим електродвигател модулът
има мощност 14 кВт и въртящ момент от 220 Нм.
Енергията, генерирана при рекуперацията,
се съхранява в двуслойни кондензатори (суперкондензатори), които се характеризират с висока плътност на мощността. При Intouro хибрид са
налични два модула за съхранение, като всеки от
тях съдържа 16 двуслойни кондензатора. Общи-

ят им капацитет е 2 Ач. Ключово предимство този
тип меки хибридни системи е, че те не се нуждаят от сложна мрежа за високо напрежение, изискваща специална квалификация за обслужване.
Хибридният модул работи с 48-волтова електрическа система, която се класифицира като нисковолтова технология и е безопасна при използване и поддръжка.
При разработката на Intouro хибрид инженерите от Daimler Buses са заложили на вече изпитаните компоненти, които са намерили своето приложение в успешния Citaro Hybrid, като например суперкондензаторите за съхранение на
електрическа енергия.
Новият хибриден модул обаче ще отпразнува своя дебют в новия, компактен Intouro K.

Вляво – Мястото на водача
е оборудвано в типичния
за актуалното поколение
автобуси на Mercedes-Benz
стил
Вдясно – Въпреки помалката си дължина Intouro
K е пълноценен автобус
с всички изключителни
характеристики на
семейството Intouro
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MAN eBus роудшоу:
От Алпите до Маракеш
Роудшоуто с електрически автобуси, организирано от MAN Truck & Bus, продължава и през
2022 г. в 20 държави, а вече има програма и за 2023 г.

Е

лектрическият автобус с нулеви емисии
MAN Lion‘s City E обиколи Европа през 2021
г. и предизвика огромен интерес. Роудшоуто, организирано от MAN Truck & Bus, продължава и през 2022 г. в нови 20 държави, а вследствие на тази инициатива компанията вече има
над 1000 доволни клиенти! Многобройните публикации в социалните мрежи с добавен хаштаг
#ElectrifyingEurope ясно показват колко голям е
интересът към иновативните електрически автобуси.
Ръководителят на бизнес подразделението
за автобуси в MAN Truck & Bus Руди Кухта казва:
„През 2022 г. роудшоуто ще навлезе в своя трети
кръг. Искаме да дадем възможност на още повече клиенти и транспортни оператори да тестват
нашия изцяло електрически автобус, за да могат
да изпитат на живо колко завладяваща може да
бъде електрическата мобилност. Освен в Европа
в началото на 2023 г. ще представим модела и в
Мароко. Това ще направи нашия MAN Lion‘s City
E един от първите европейски електрически автобуси в Африка.”
През 2020 г. електрическите автобуси на MAN
обиколиха 15 европейски страни, а през 2021
г. – 20 държави. Благодарение на убедителния
си пробег MAN Lion‘s City E измина без никакви
проблеми дори по-дългите трасета от роудшоуто. Автобусът бе представен и по време на редица търговски панаири и събития. Той очарова посетителите на конференцията и търговския
панаир на електрически автобуси VDV ElekBu
в Берлин, на конгреса AMTU & ATUC в Испания,
на TRANSPOTEC в Милано, Италия, на Международния панаир на обществения транспорт
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TRANSEXPO в Келце, Полша, и на Транспортния
панаир в Дания.
Само в Германия MAN Lion‘s City E измина около 12 000 км по време на роудшоуто, което там
се проведе от юни до октомври 2021 г., спирайки на 175 места и достигайки до почти 300 клиенти. Също така на турне за първи път през миналата година беше изцяло електрическият съчленен автобус Lion‘s City 18 E, който влезе в серийно производство през април 2021 г.

MAN Lion‘s City E доказа
възможностите си и през
зимата
Lion‘s City 12 E, който от февруари 2022 г.
се използва в долината Енгадин в Алпите, върви уверено напред. В сняг и лед електрическият автобус безпроблемно преминава през прохода Юлиер. „Дори най-високата точка на прохода, която е на 2284 метра над морското равнище,
беше достигната от нашия електрически автобус
без никакви трудности въпреки тежките метеорологични и пътни условия за шофиране“, казва
Кухта и добавя: „MAN Lion‘s City 12 E ще бъде интегриран в автопарка на Bus und Service AG за период от над една година. През това време моделът може да продължи да демонстрира колко надежден е на пътя по всяко време и при всякакви условия.” Изцяло електрическият градски автобус ще се използва в предизвикателния от топографска гледна точка Горен Енгадин, в пиковите часове или през нощта, както и в редовната линия на град Чур и околностите. Компанията

АВТОБУСИ » MAN EBUS РОУДШОУ: ОТ АЛПИТЕ ДО МАРАКЕШ
BuS AG взе решение за тестовото внедряване на модела в експлоатация, защото се ангажира
с възможно най-голямо намаляване на вредните емисии и шума
в местния обществен транспорт.
В съседна Австрия зимните условия също очакваха електрическия автобус на MAN. „Туристическата асоциация на
Olympiaregion Seefeld в Тирол
тества Lion‘s City E за неговата зимна пригодност. Моделът
премина изпитанието и показа
изключителни резултати“, казва Кухта. Автобусът е използван
на линията, водеща до ски пистите. Там той отвежда любителите на зимните спортове безопасно, удобно и с нулеви вредни емисии.
В края на миналата година
Lion‘s City 12 E вече демонстрира своята пригодност за ежедневна употреба в Литва, когато беше част от роудшоуто
на MAN. Автобусът бе използван от Kauno autobusai, оператор за град Каунас. Към днешна
дата този оператор разчита на
MAN Lion‘s City EfficientHybrid.
100 броя от модерните градски
автобуси работят в Каунас, втория по големина град в Литва, от
средата на 2021 г. насам. „Като
част от роудшоуто, компанията
вече тества нашия електрически
автобус. Шофьорите и пътниците, както и клиентите, бяха ентусиазирани от MAN Lion‘s City
12 E и неговите предимства“,
казва Руди Кухта.

#ElectrifyingEurope
преминава в
следващия кръг
През 2022 г. електрическите автобуси на MAN, част от роудшоуто на компанията, отново ще преминат през около 20
страни, справяйки се с различни предизвикателства и носейки очарование. В началото на
2023 г. Lion‘s City E за първи път
ще отиде на турне извън Европа. Моделът ще бъде представен на клиенти, шофьори и журналисти в градовете Фес, Кенитра, Маракеш и Сафи, Мароко. Ще бъдат организирани
и драйв тестове. Както и в предишни години заинтересованите могат да следят акцентите от
роудшоуто в каналите на MAN в
социалните мрежи под хаштага
#ElectrifyingEurope.

В края на миналата година Lion‘s
City 12 E вече демонстрира
своята пригодност за ежедневна
употреба в Литва, когато беше
част от роудшоуто на MAN

През 2022 г. електрическите
автобуси на MAN, част от
роудшоуто на компанията, отново
ще преминат през около 20 страни
В началото на
2023 г. Lion‘s City
E за първи път ще
отиде на турне
извън Европа
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Дял на алтернативните
задвижвания при автобусите
в Европа

Почти 60% от всички градски автобуси в Европа вече са с алтернативни задвижвания. Това сочи
анализ на агенция Chatrou CME Solutions, обхващащ пътнически превозни средства с допустима
максимална маса над 8 т. Анализът дава данни за пазарите на 27-те страни – членки на ЕС, плюс
Великобритания, Исландия, Норвегия и Швейцария, за периода 2020 – 2021 г.

П

рез 2020 г. са регистрирани общо 8338
градски автобуса с допустима максимална маса над 8 т и с алтернативни задвижвания. 2919 от тях са хибридни, 2210 са електрически, 3162 са CNG-NGT, а 47 – с горивна клетка.
През годината автобусите с алтернативни задвижвания са заемали 52,5% пазарен дял.
През 2021 г. са регистрирани общо 9813 градски автобуса с допустима максимална маса над
8 т и с алтернативни задвижвания. 3285 от тях са
хибридни, 3282 са електрически, 3088 са CNG-
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NGT и 158 са с горивна клетка. През годината
тези автобуси са заемали 59,4% пазарен дял.
Данните от анализа сочат, че обемът на градските автобуси не е силно засегнат от пандемията за разлика от сегмента на туристическите пътнически превозни средства.
По марки, от всички 3282 регистрирани електрически градски автобуси с допустима максимална маса над 8 т през 2021 г. (без тролейбусите), най-голям е пазарният дял на Solaris – 390
броя (11,9%), следван от BYD – Alexander Dennis

АВТОБУСИ » ДЯЛ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ЗАДВИЖВАНИЯ ПРИ АВТОБУСИТЕ В ЕВРОПА
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с 375 броя (11,4%). 333 (10,1%)
регистрирани електрически
градски автобуси през този период са Mercedes, 303 броя (9,2%)
са Yutong, а 274 (8,3%) са Iveco –
Heuliez. По-нататък броят на регистрираните електрически градски
автобуси през годината по марки
и техният пазарен дял е следният: BYD – 257 (7,8%), Volvo – 211
(6,4%), Irizar – 201 (6,1%), VDL Bus
& Coach – 178 (5,4%), MAN (вкл.
Urbis) – 134 (4,1%), Ebusco – 132
(4,0%), Bluebus – 105 (3,2%), SOR
– 60 (1,8%), Golden Dragon – 53
(1,6%), Optare – 52 (1,6%), Karsan
– 36 (1,1%), Higer – 36 (1,1%) и
други – 152 (4,6%).
По държави през 2021 г. найголям е броят на регистрирани
електрически градски автобуси с
допустима максимална маса над
8 т (без тролейбусите) в Германия
– 555 (16,9% пазарен дял). Във Великобритания те са 540 (16,5%), а
във Франция – 512 (15,6%). Следват Дания – 217 (6,6%), Полша
– 215 (6,6%), Финландия – 190
(5,8%), Швеция – 189 (5,8%), Италия – 178 (5,4%), Нидерландия –
152 (4,6%), Испания – 127 (3,9%),
Норвегия – 86 (2,6%), България –
80 (2,4%), Румъния – 65 (2,0%),
Унгария – 46 (1,4%), Швейцария –
37 (1,1%), Португалия – 31 (0,9%),
Люксембург – 29 (0,9%), Белгия –
19 (0,6%) и други – 14 (0,4%).
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Регистрация на електрически градски автобуси през 2021 г. с обща маса над 8 т
по производител (без тролейбуси), общо регистрирани – 3282
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Годината при Solaris
През 2021 г. компанията генерира впечатляващи приходи от 721 млн. евро

През изминалата 2021 г., също както и през 2020 г., повечето от световните икономики бяха
изправени пред големи предизвикателства. Последните месеци бяха трудни и за сектора на
европейския обществен транспорт и компаниите, които произвеждат превозни средства.
Пандемията от Covid-19 и свързаните с нея ограничения накараха Solaris да създаде специални
процедури и да разработи решения, за да гарантира непрекъснатостта на своите бизнес
дейности. Компанията доказа, че дори и в най-трудните моменти спазва обещанията, които дава
на своите клиенти и бизнес партньори

В

ъпреки продължаващата пандемия, която оказа значително влияние върху множество сектори на икономиката, включително автомобилната индустрия, Solaris отчете добри финансови резултати през 2021 г. През този
период компанията е генерирала впечатляващи
приходи от 721 млн. евро.
Solaris затвърди водещата си позиция на пазара на автобуси с нулеви емисии в Европа. Компанията достави общо 400 автобуса с нулеви
емисии на своите клиенти, което означава, че в
периода от 2012 г. до края на 2021 г. Solaris е найголемият доставчик на автобуси с нулеви емисии
в Европа с кумулативен дял в този сегмент, който
възлиза на 15,5%.
Компанията е продала 1492 автобуса през
2021 г. От тях превозните средства с ниски и нулеви емисии (електрически, водородни и хибридни автобуси, както и тролейбуси) са с 41%
дял от общите продажби.
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През 2021 г. Solaris достави продуктите си на
клиенти от 18 страни. Основните получатели на
превозни средства на производителя са оператори от Полша, Германия, Испания, Естония,
Италия, Румъния, Чехия, Израел и Швейцария.
За 19-а поредна година Solaris заема водещата
позиция на пазара на градски автобуси с нисък
под в Полша с дял от 63,7%.
Заслужава да се отбележи и фактът, че през
2021 г. Solaris продаде 54 водородни автобуса на
италианския, германския, холандския и шведския пазар. Водородният автобус Solaris Urbino
12 беше пуснат в продажба през 2019 г. Оттогава интересът към тази технология нарасна и това
се отрази положително на поръчките за този тип
превозни средства.
Водородната технология изигра съществена
роля в стратегията за развитие и продажби на
компанията. В началото на 2021 г. Solaris се присъедини към Европейския алианс за чист водо-

АВТОБУСИ » ГОДИНАТА ПРИ SOLARIS
род – инициатива, ръководена от Европейската комисия. Целта на алианса е до 2030
г. да увеличи производството и внедряването на водорода като гориво, произведено
чрез технологии с ниски емисии и възобновяеми енергийни източници. Европейският алианс за чист водород е една от многото мерки,
предприети от Европейския съюз, за да укрепи позицията си на световен лидер в производството и внедряването на водород в промишлеността и енергийната мрежа. Това е и
едно от множеството действия, предназначени да подкрепят целта на ЕС за постигане на
въглероден неутралитет до 2050 г.
Освен че има водещата позиция в Европа по отношение на електрически, хибридни,
CNG и водородни автобуси, Solaris е и най-големият европейски доставчик на тролейбуси.
През 2021 г. компанията продаде общо 119
тролейбуса Solaris Trollino 12 и Solaris Trollino
18, които бяха доставени на оператори в Германия, Франция, Чехия, Румъния, Полша и Унгария.
През 2021 г., за втора поредна година,
Solaris Bus & Coach sp. z o.o. беше принудена да работи при необичайни условия, когато ставаше дума за търговски панаири и изложбени дейности. Ограниченията, свързани
с пандемията, и затварянето на цели сектори
в различни страни доведоха до отмяната или
отлагането на по-голямата част от събитията,
в които компанията бе планирала да участва.
Solaris взе участие в търговското изложение Transexpo в Келце, Полша, което се проведе в периода 27–29 октомври. Там производителят показа три от своите модели с нулеви
емисии: електрическите Urbino 9 LE и Urbino
15 LE, както и водородният Urbino 12. Автобусът, задвижван с водородно гориво, спечели
наградата за най-добър продукт на панаира
в Targi Kielce в категория Автобуси, а Urbino
9 LE, също беше отличен от журито. Solaris
взе участие и в Дните на местния обществен транспорт в Тампере, Финландия, на 23–
24 ноември, където производителят представи своя електрически автобус Urbino 15 LE. В
периода 23–25 ноември компанията участва в
търговското изложение Czechbus в Прага, Чехия, демонстрирайки най-новите си постижения в областта на електрическата мобилност.
Тъй като не бе в състояние да участва в традиционните търговски панаири или други промоционални събития, производителят реши
да представи най-новия си продукт онлайн.
Премиерата на електрическия автобус Solaris
Urbino 9 LE се състоя на 30 септември 2021 г.
Solaris продължи работата си по разработването и въвеждането на 18-метров електрически автобус, който за задвижване ще използва водородна горивна клетка от ново поколение. Миналата година започна работата по изграждането на два прототипа, които
се планира да бъдат завършени през второто
тримесечие на 2022 г. В резултат на това през
настоящата година Solaris ще предложи автобуси с водород с най-разпространените дължини в градския транспорт – 12 и 18 м. Продължава разработването на 24-метров двойно съчленен електрически автобус.
Мартин СЛАВЧЕВ

Solaris затвърди водещата си
позиция на пазара на автобуси с
нулеви емисии в Европа

През 2021 г. компанията е
генерирала впечатляващи
приходи от 721 млн. евро

През миналата година
компанията е продала
1492 автобуса
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