Брой 5 • юни • 2022

МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ

Цена 5,95 лв.

РЕДАКЦИОННА

Турбулентността продължава
Т

урбулентността завладя българския транспортен бранш през изминалия май и продължава. Това се очакваше и бе напълно логично, защото се яви като следствие на процесите, започнали с пандемията, продължили повече
от две години и ескалирали с войната в Украйна.
Цените на горивата у нас скочиха до невиждани скоро нива и за това не се чува никакво логично обяснение. Почти едновременно с това държавата реши да коригира тол таксите – естествено, нагоре, защото парите за пътища не стигат.
Притиснатият и без това до стената от навлизащите една след друга разпоредби на Пакет Мобилност български транспортен бранш се вдигна
на протести. Може би – с право. Защото не е нужно да си велик икономист, за да знаеш, че ескалиралите през последните месеци и години процеси и цялата ситуация около нас водят до неизбежно поскъпване на транспортните услуги. А
скъпите превози вдигат цените на стоките, които
плаща крайният потребител. Така в крайна сметка кръгът се затваря за сметка на всички.
За цената на горивото е ясно, че има начини –
някои страни от ЕС вече ги намират. За тол таксите е ясно, че както казва в интервюто, което публикуваме в този брой на списание КАМИОНИ, Георги Вълканов, един от най-успешните български превозвачи, е по-правилно да събираме тол

такси, за да строим пътища, а не да строим пътища, за да събираме такси.
В крайна сметка превозвачите и държавата са
в спор, от който печеливши няма. Защото, който
и да излезе губещ от тази ситуация, накрая губи
обществото, т.е. – всички. А както винаги истината е някъде по средата и златно сечение винаги
може да се намери. Затова двете страни трябва
да седнат и да се разберат. Всички се надяват, че
наченки на такъв процес вече има.
На този фон автомобилната индустрия продължава уверения си марш към безкарбоново
бъдеще. Личи си и от този брой на любимото ви
списание – нискоемисионни дизелови камиони,
газови камиони, електрически ванове и автобуси… Така че е време за четене.
И както обикновено, новият брой на списание КАМИОНИ е при вас не само на хартия, а и
в онлайн вариант. Дигиталното списание 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. Онлайн вариантът може да разгледате на адрес: https://www.transport-press.
bg/, както и с приложението Bulgarian Transport
Press, което можете да свалите безплатно от App
Store и Google Play. K

Лъчезар АПОСТОЛОВ

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

Scania Super е Зелен камион на 2022 година
Scania за шеста поредна година беше обявен за най-добрия Green Truck (Зелен камион) заради транспортната си
ефективност и оптимизирания разход на гориво. Този път
Scania спечели наградата с новата си гама камиони Super.
Всички производители на тежкотоварни камиони в Европа са
поканени на този сравнителен
тест, който се организира ежегодно от две германски списания с цел да се определи кой е
най-ефективният камион за курсове на дълги разстояния.
Новите двигатели на Scania Super сa 13-литрови дизелови, които могат да работят и на биогориво. Работният обем на новите редови 6-цилиндрови, 16-клапанови двигатели е 12,74 л, а степента на сгъстяване е 23:1. Предлагат се в 4 разновидности със стандарт Евро-6. Scania Super участва в тазгодишния тест за зелени
камиони, който се провежда в Германия по обществени пътища, като всяка година маршрутът от 340 км е един и същ. Този път бяха тествани влекачи 4х2 влекачи
с мощност 500 к.с., с полуремаркета и общо тегло от 32 т.
Тестът за Зелен камион на годината се организира от списанията Trucker и
VerkehrsRundschau. Целта е да се идентифицира най-ефективният тежък камион,
като се използва формула, която взема предвид както разхода на гориво, така и
средната скорост. Тестването се следи стриктно. Факторите, които влияят на резултатите, например външни температури и попътен вятър, се компенсират чрез
използването на референтен камион с документирана производителност, който
провежда всеки тест успоредно с конкурентите.

MAN цели до 800 км пробег
с нов прототип на е-камион
MAN Truck and
Bus показа нов прототип на електрически камион с мегаватово зареждане
и пробег до 800 км.
Камионът беше демонстриран на територията на бившето летище Темпелхоф в Берлин ден преди състезанието във Формула Е. MAN
описва прототипа, който е планирано да бъде на
пазара през 2024 г., като „иновативен електрически автомобил за работа“, до голяма степен благодарение на мегаватното зареждане.
Прототипът на електрически камион на MAN
се прави в партньорство с ABB E-mobility, които
предоставят решения за зареждане на електрически превозни средства. Тази компания има за
цел да доведе технологията за зареждане с мегавати до пазарна реализация през следващите три
години. Двете компании вярват, че комбинацията
от проектите им представлява следващата фаза
на електромобилност: оперативна способност
за тежкотоварни превози на дълги разстояния с
ежедневен пробег между 600 и 800 км. Това е възможно чрез интегриране в камионите на системи
за мегаватно зареждане. ABB E-mobility възнамерява скоро да пусне на пазара подобни системи
за зареждане.

IVECO T-Way с престижната
награда iF DESIGN
IVECO T-Way спечели приза на iF DESIGN
AWARD в категорията тежък камион: индустриален дизайн. Основан в Германия през 1953 г.,
брандът iF означава иновативен дизайн за потребителите и дизайнерската общност. Независимо жури от 120 международни експерти по дизайн избра IVECO T-Way заради иновативния му
дизайн, който внася стил и технология в традиционно консервативен сегмент.
IVECO T-Way е здрав универсален камион,
проектиран да върши работата си при всякакви
условия. Фокусиран е върху пренасянето на основните елементи от тежката гама на IVECO Way
към конкретни офроуд мисии и има всички стилистични черти на ДНК-то на IVECO, например
логото, доминиращо над изключително детайлната и отличителна предна решетка, и характерната форма на фаровете. Всеки детайл е настроен така, че да предложи максимална функционалност в офроуд мисиите.
IVECO T-WAY никога не губи фокус върху мисията си с новата си автоматизирана трансмисия HITRONIX, предлагаща функции, специално разработени за офроуд мобилност. Нови задни дискови спирачки, усилена система за задно окачване,
по-ниско собствено тегло, свързаност, цифрови
услуги и кабина с висок комфорт се комбинират,
за да предложат на
операторите практична технология,
допринасяща за
управлението на
печеливш модерен бизнес.
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универсален
електрически
Универсалният и пъргав Volvo FM Electric. По-тих и без емисии СО2.
Отлична ергономичност и видимост. Проектиран с голям капацитет
за доставки на стоки към вериги магазини и логистични хъбове,
контейнерни превози и други транспортни задачи в и около града.
За да улесним прехода, камионът се предлага с решения за
зареждане, планиране на маршрут и пробег, енергиен статус.

Volvo Trucks. Driving Progress
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Mercedes-Benz eCitaro Range Extender идва през 2023 г.
За да разшири пробега на своя изцяло
електрически градски автобус MercedesBenz eCitaro, от 2023 г. Daimler Buses ще го
оборудва с водородна горивна клетка. По
този начин към своето изцяло електрическо продуктово портфолио в сегмента на
градските автобуси от Daimler Bus ще добавят и превозно средство с пробег до
400 км. eCitaro Range Extender е проектиран за градски автобус, като задвижващата система продължава да се основава на много мощната акумулаторна батерия, докато горивната клетка служи само
за дозареждане на батерията за разширяване на пробега, а не като основен източник на енергия. В допълнение от края на
2022 г. Daimler Buses ще предложат eCitaro
с ново поколение с по-високопроизводителни батерии.
eCitaro е изключително успешен, като
към настоящия момент вече повече от 600
автобуса от модела са в ежедневна упо-

треба при европейски клиенти на компанията. През 2021 г. почти всеки втори новопродаден електрически градски автобус в Германия е от Daimler Buses.
Горивната клетка на eCitaro Range
Extender се произвежда от Toyota и е от
второ поколение. Това е агрегат за тежкотоварни превозни средства с максимална мощност от 60 кВт. В eCitaro Range
Extender той работи в диапазон на напре-

жение от 400 до 750 волта. Мощният нископодов автобус, който не отделя вредни емисии, може да се справи дори с найтрудните трасета и да покрие почти всички изисквания на транспортните оператори за максимален пробег. По този начин моделът има възможност да ускори
прехода към електрическа мобилност при
градските автобуси.
Модулът на горивната клетка, който
тежи 240 кг, има плосък и компактен дизайн, което го прави идеален за монтаж
на покрива на eCitaro.
От Daimler Buses обявиха, че ще предложат въглеродно неутрални автобуси във
всеки сегмент до 2030 г. По пътя към електрификацията на пътническия транспорт
от Daimler Buses планират да предложат
първия изцяло електрически междуградски автобус от 2025 г., а превозни средства с водородно задвижване с горивни
клетки – в края на това десетилетие.

Shell България с първа награда за устойчиви политики
Shell България получи награда в категорията Устойчиви политики в тазгодишното издание на конкурса на b2b media „Най-зелените компании в
България“. На официална церемония в присъствието на заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда
и водите Борислав Сандов компанията беше класирана на първо място в
своята категория за цялостния си ангажимент към устойчивото развитие.
„Щастливи сме, че получихме тази висока оценка за усилията на Shell
да се превърнем в енергиен бизнес с нулеви нетни емисии. За нас това
е дългосрочен ангажимент, който включва конкретни малки стъпки, които правим ежедневно и в България. Пътят към постигането на амбициозната ни цел е дълъг и зависи от съвместните усилия на бизнеса, правителството и обществото в нашата страна и ние призоваваме за това“, коментира Камелия Славейкова, председател на Борда на директорите на
Shell България.
Експертното жури на конкурса на b2b media е взело предвид усилията
на Shell България за намаляване на въглеродния отпечатък от операциите
на обектите си чрез захранване със 100% електрическа енергия от възоб-

Професионални диагностични решения
и станции за климатични системи
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новяеми енергийни източници, инсталиране на соларни панели на покривите, подобряване на енергийната ефективност на обектите чрез използване на LED осветление и термостати за хладилните витрини и отоплението в обектите, обучение на персонала за подобряване на информираността им по отношение на енергийна ефективност и др.

Volvo Trucks отваря завод за батерии в Белгия
Volvo Trucks отваря първия си завод за сглобяване на батерии. Той е в
Гент, Белгия, и ще доставя готови за монтаж батерии за напълно електрическите тежкотоварни камиони на Volvo Trucks. В новия завод за батерии
клетките и модулите от Samsung SDI ще бъдат сглобявани в батерии, които
ще са специално пригодени за тежкотоварната електрическа гама на Volvo
Trucks – Volvo FH, Volvo FM и Volvo FMX. Серийното производство започва
през третото тримесечие на тази година.
Всяка батерия ще е с капацитет от 90 кВтч и клиентът ще може да избере пакет с до шест батерии (540 кВтч общо) за един камион. Броят на батериите зависи от специфичните нужди на всеки клиент и от изискванията за капацитет на натоварване. Батериите на Volvo Trucks са проектирани
така, че по-късно да могат да бъдат преработени, рециклирани и използвани повторно. Самият завод се захранва от 100% възобновяема енергия.
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ID. Buzz и ID. Buzz Cargo – на пазара България от 3 юни
Предварителните продажби на новите
ID. Buzz и ID. Buzz Cargo в Германия, в България, както и на повечето европейски пазари започнаха на 19 май, когато бе активиран конфигураторът на сайта в интернет. Универсалният модел на Volkswagen
Nutzfahrzeuge с нулеви емисии, предлагащ електрическа мобилност за семейството, за свободното време, за бизнеса или в ролята на фирмено транспортно
средство за доставки, от 3 юни ще може
да бъде поръчван и в търговската мрежа на Volkswagen Лекотоварни автомобили в България. Лекотоварната версия ID.
Buzz Cargo се предлага на брутна цена от
99 950 лева. Брутната каталожна цена на
петместния пътнически ID. Buzz Pro е 114
405 лева.
Електрическо задвижване на основата на модулната конструктивна архитектура MEB – ID. Buzz ще отбележи пазарната си премиера. Литиево-йонната батерия с капацитет от 77 кВтч (82

кВтч бруто) захранва електродвигател
с мощност 150 кВт (204 к.с.) на задния
мост, чийто въртящ момент от 310 Нм е
на разположение от момента на потеглянето. Разходът на електроенергия по
стандарта WLTP е 20,6 кВтч/100 км (20,4
кВтч/100 км при Cargo), а автономният
пробег достига 423 километра (425 км
при Cargo). С правотокова бързозарядна станция с максимална мощност до 170
кВт зареждането на батерията от 5% до

DHL поръчва 44 електрически
камиона от Volvo Trucks
V o l v o Tr u c k s и
Deutsche Post DHL
Group са подписали
споразумение за сътрудничество, с което да ускорят преминаването към превозни средства с нулеви емисии. DHL
възнамерява да добави общо 44 нови
електрически камиона Volvo към флотилията си по пътищата на Европа. Важен фактор при взимането на решението от страна на DHL е положителният опит на фирмата от употребата на електрически камион Volvo в Лондон. Планираната поръчка включва 40 електрически камиона от моделите Volvo FE и Volvo FL, които да бъдат използвани за разнасяне на пакетни пратки при градски превози.
Електрически камиони за по-дълги маршрути също са част от
подписаното споразумение. DHL е взела решение да започне да
използва камиони Volvo за регионален транспорт, стартирайки
с четири Volvo FM Electric във Великобритания. Първите камиони вече са поръчани, шест от DHL Parcel UK и два от DHL Freight.

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

Лазерно почистване на
метал
камък
дърво

80% от капацитета отнема само около 30
минути. Новият ID. Buzz Cargo е оборудван стандартно с неподвижна преграда
на товарното отделение зад седалките.
Полезният товарен обем е 3,9 м3 и предлага пространство за превоз на два европалета. Максималната дължина на товарното пространство на нивото на пода
е 2,20 м, максималната товарна ширина
е 1,73 м, а максималният полезен товар
на ID. Buzz Cargo е 650 кг.

64-тонна електрическа композиция Scania
ще транспортира охладени храни

64-тонна електрическата композиция на Scania е доставена
на Dagab. В момента Dagab използва както електрически тежотоварни камиони, така и хибриди в Стокхолм. Като допълнение към тях в района на Гьотеборг за превоз на товари ще се използва 64-тонен електрически камион.
Scania и Dagab имат тясно партньорство, което датира отпреди няколко години, с цел да създадат автопарк, който може
да се управлява без изкопаеми горива. Dagab е пионер в Швеция през 2021 г. в използването на тежкотоварни електрически
камиони Scania в своите операции. Сега това партньорство е
разширено с пускането в експлоатация на първия по рода си
64-тонен електрически камион за транспортиране на храни.
Новият им камион ще се зарежда със зелено електричество.
Целта на този камион е да работи повече от другите превозни
средства на компанията – на поне две смени дневно и да доставя товари с отлично качество, наличност и ефективност. Целта
ще се постигне чрез планиране на маршрутите и бързо зареждане. Това означава значително намаляване на въздействието
върху климата и околната среда по маршрут 300–450 км на ден.
Ако се добави и трета смяна, въздействието върху климата ще
бъде още по-положително.
Тежкотоварните електрически превози за транспортирането на охладени храни са предизвикателство по отношение на
технологията, тъй като са необходими съвместими интерфейси между електрическите системи за контрол на температурата и интелигентна интеграция за минимизиране на консумацията на енергия както за камиона, така и за ремаркето. 64-тонният електрически камион ще започне да работи след лятото
на 2022 г.
Тези и други новини – на www.kamioni.bg

юни 2022
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Уникален стенд за калибриране
на ADAS в Балгериън Трак Сървис
В сервиза за товарни превозни
средства на дружеството в
Сливница работи единственият
в България многомарков
диагностичен уред TEXA
за калибриране на всички
компоненти, свързани с
асистиращите системи
ADAS*. Няма камион, който
специалистите в БТС да не могат
да обезпечат и калибрират
правилно, независимо от марката,
годината и системата, с която е
снабден той

В

се повече функции стават задължителни при производството на нови
моторни превозни средства (МПС).
Много от днешните опции след време стават задължителни. Идеята е чрез ADAS да
се намалява броят на произшествията.
Прецизно настроени при производителя,
те повишават безопасността при движение
и на превозното средство и пътуващите в
него, и на околните хора и машини. Системите намаляват влиянието на умората и
разсейването, респективно възможността шофьорите да сгрешат, особено при товарните автомобили, които се движат продължително време. В натоварена градска
среда системите реагират по-бързо от човека.
Товарните автомобили, произведени
след 2018 година, са снабдени като минимум с някои системи, които за работата си получават информация от радар/дистроник и от камера, поставена в средата на долната част на челното стъкло. Радарът следи пространството в дълбочина
пред автомобила, така че при застигане на
ПС с опасна скорост автомобилът да може
да спре и без намесата на водача. Задачата на камерата е да следи ситуации, пътните знаци и маркировка, както и за пешехо-

дци, така че ПС да спре и да се предотврати
ПТП. Към момента при камионите задължителната функционалност на камерата е
ограничена до следване на плътното платно на база на хоризонталната маркировка/
линиите (Lane Departure Warning). С развитието на товарните ПС функционалността
на системите им ще стане толкова широкоспектърна, колкото и при леките автомобили.
Системите (ADAS) изпълняват предназначението си, докато по някаква причина
(напр. счупване на предно стъкло, удряне
на броня), не се наложи смяната на радар
или/и камера. Само смяната им с нови (не
подлежат на ремонт) далеч не е достатъчна, трябва да им се направи ново калибриране, което да върне съответната система до състоянието, в което е излязла от
завода производител. Калибрирането на
подменен или регулиран радар се състои
в ориентиране на превозното средство в
пространството.

Защо такъв стенд
„Като водещ многомарков сервиз в България предприехме тази стъпка – обясня-

ва Тихомир Тодоров, технически директор
на сервиза – за да гарантираме на клиентите комплексна услуга. Закупихме стенд за
калибриране на новите системи, с каквито
вече са оборудвани съвременните товарни автомобили. Често клиенти идват за някакъв ремонт и имат проблеми с радарите
или с камерите – след катастрофа и особено при смяна на челно стъкло. Завършването на процеса налага системата да се
калибрира наново на стенд, така че да отговаря на критериите на производителя на
превозното средство“.
От БТ Сървис са възприели аргументите на Далко Моторс ООД и са избрали цялата многомаркова система на TEXA, която е развита така, че да може да обезпечава нуждите на всички превозни средства от
категорията.
Допреди две-три години това не е било
необходимо, тъй като от възможните две
нива на калибриране – на стенд или на
пътя/динамично, е било достатъчно и само
второто. Калибриране на пътя се прави
при изминаване на около 20 км с определена скорост (55 км/ч), като се спазват изискванията, през които води софтуерът. За
превозните средства, които са с ADAS –
произведени след 2017 година, е задължи-

*A
 DAS (Advanced Driver Assistance Systems) са усъвършенствани системи за сигурност и безопасност, помагащи на водачите при шофиране и при паркиране. В най-общия случай може да включват множество функции като адаптивен круиз контрол, предупреждение при несигнализирано напускане лентата на движение, аварийно спиране, откриване на пешеходци, предотвратяване на сблъскване, разпознаване на пътна сигнализация, предупреждение за трафик, пресичащ траекторията на превозното средство, откриване
на обекти в сляпата зона на огледалата, виждане нощем, помощ при паркиране, предупреждение за възможен контакт при движение
назад, т.е. могат да обхванат превозното средство от всички страни…
юни 2022
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Акуратното настройване с
многомарковия диагностичен
уред TEXA връща на системите
прецизността, която
изискват производителите.
Специалистите в БТС могат
да калибрират правилно
всеки камион, независимо от
марката, годината и модела
телно калибрирането на място, със стенд,
а пробата на пътя се извършва след това.
Тенденцията е в бъдеще статичното калибриране, изпълнявано с прецизни системи
за калибриране като тази на TEXA, да остане единствената необходима и достатъчна дейност за извършване на целия процес. Това ще пести време, средства и ще
премахне динамичния тест, за който невинаги има подходящи атмосферни и други
условия (път с добра настилка, маркировка, знаци).
Единственото, което ще се развива във
времето при тази система, е доставянето
– ако е необходимо, на допълнителни панели за съответните марки. Спектърът при
камионите не е толкова широк, както при
леките автомобили – ползват се камери и
радари от ограничен брой производители
(Knorr-Bremse, WABCO), за които има специални панели, които се интегрират в системата за настройване.

Системата
Стойката (калибрационна рамка) служи за правилното позициониране на ПС, по
което ще се работи. На рамката се поставят
калибрационни панели, които обезпечават
процеса на настройване/калибриране. Те
са различни за различните производители
на камиони. Всеки производител на ПС сам
избира какъв да бъде панелът, с който да се
осигури правилното функциониране на камерата на челното стъкло. За бързото и прецизно разполагане на рамката спрямо автомобила се използва лазерна технология и
скоби/стойки на задните колела.
В центъра е приспособлението за калибрирането (правилното позициониране в пространството) на радара. За да се
гарантира, че всички системи за безопасност работят правилно, радарът също
трябва да се калибрира, ако по някаква
причина е разместен, имало е механична
повреда или е сменен с нов.

Безжичният таблет е друга част от диагностичното оборудване TEXA, доставено
от Далко Моторс ООД. Чрез него операторът разполага с абсолютно пълна информация за последователността, в която трябва
да работи, като и цялата база данни е включена в софтуера. Тъй като сервизът е многомарков, информацията е за всички марки превозни средства, които имат различни
изисквания и последователност. Диагностичният софтуер на TEXA е развит в тази посока – последователността и позиционирането на МПС, при които да се изпълни процедурата по калибриране на отделните превозни средства. Следвайки стъпките, заложени в софтуера, специалистът знае как да
позиционира камиона, какъв панел да използва, на какво разстояние да бъде калибриращата рамка от съответния камион.
В случай на разминаване между радара и
камерата на превозното средство има възможности това да се коригира.
Многомарковият диагностичен уред
TEXA за калибриране на сензори на ADAS
работи автономно.

Последователност
При постъпване на МПС с оплакване от
системата ADAS (радарния сензор или камерата, която следи лентата на движение),
автомобилът първо се диагностира, за да
се установи какъв е проблемът. Ако се наложи, ремонтира се електрическата инсталация. Ако проблемът е в радара/камерата
– подменя се с нов компонент, който трябва
да се програмира. Програмирането се извършва със софтуер, предоставян от производителя на автомобила.
След изпълнението на всички тези условия се изпълнява диагностична процедура.
Тя информира модула, че взаимното разположение на камиона и рамката е правилно и софтуерът извършва същинското калибриране. То се изпълнява според техническата информация за съответните мар-

ки автомобили. Процесът стартира с използване на диагностичното оборудване/
стенд. Първо се калибрира радарът, след
това – камерата.
След коректното изпълнение на тези
дейности превозното средство се поверява на път, за да е сигурно, че системите работят нормално. След като и тази проверка
е успешна, автомобилът се връща на клиента. Ако има проблем, автомобилът се
връща на стенда за изясняване и решаване на проблема.
Персоналът на БТ Сервиз е обучен как
да работи правилно с апаратурата. Специалисти от сервиза ежегодно се обучават
в заводи на водещите марки, в т.ч. и за програмиране и калибриране на ADAS.
Специалистите на Далко Моторс ООД
– фирма, обслужваща TEXA, са информирани кога и къде какво ново излиза и могат да подават информация за предстоящи
или вече влезли в сила промени, така че БТ
Сервиз да покрива стопроцентово всичко.

Рискове
с некалибрирана система
Всяка от ADAS системите при камионите е система за безопасност, но когато не
е калибрирана може да създаде проблеми
на водача, а и голяма част от функциите ѝ
може да не действат. Ползването на темпомат при недобре калибриран радар е опасно. На неправилно калибриран радар може
да повлияе нормално заобикалящата ни
среда – силен дъжд, снеговалеж или пряко попаднала слънчева светлина.
Известни са случаи с камиони, имали
някога проблеми, неотстранени докрай,
вероятно и с некалибрирана ADAS, които
при движение по мост спират автоматично
вследствие сянка или отражение от мантинелите. K
инж. Радослав ГЕШОВ
юни 2022
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1000 мили тест Volvo FH 460 LNG
срещу Volvo FH16 750

СЕМЕЕН ДУЕЛ
Мощният флагман на Volvo FH16 със 750 к.с. се конкурира със задвижвания от природен газ FH460
LNG при преминаване на Алпите от Мюнхен до Триест. Струва ли си да имаш 300 „коня“ повече, дали
служителят на газостанцията Джузепе ще зареди правилно газ и още много други интересни неща
научихме от това пътуване. Идеята зад това привидно несравнимо сравнение: газовото Volvo трябва
да докаже своята пригодност за дълги разстояния дори в планински терен, а топмоделът на Volvo
с 3550 Нм въртящ момент трябва да покаже дали е значително по-бърз с невероятните си 750 к.с.
Тестът е проведен от Оливер Уилмс, член за Германия на Международното жури Камион на годината
Текст: OWImedia
Снимки: Richard Kienbergwer

юни 2022

Т

ова приключение започна добре! Двамата
братя Volvo се срещнаха в уговорения час
на изхода на Мюнхен, за да започнат планираната обиколка до италианския пристанищен
град Триест. Но дори преди да дадем началото на
теста със стартовото знаме, денят започна с повече или по-малко търпеливо чакане. В понеделник сутринта бензиностанцията Baywa в Ехинг
близо до Мюнхен е натоварена. Ако искате да
заредите природен газ в района на Мюнхен, ще
трябва да застанете на дългата опашка пред газовата колонка. Определено не е подходящо за
спешен редовен превоз...
Тестът за търпение продължава един час,
преди FH с мощност 460 к.с. да може да напълни 205-килограмовия си добре изолиран резервоар с втечнен природен газ (LNG). И тук се изисква повишено внимание – както ясно ще разберем по-късно. В допълнение към обичайната

процедура за безопасност при зареждане с газ
в случая газът трябва да тече в резервоара на
Westport при криогенна температура и при възможно най-ниско налягане. Това го изисква концепцията за двигателя на Volvo за разлика от неговите LNG конкуренти от Швеция и Италия.
С пълни резервоари двамата неравностойни
братя Volvo с общо тегло от по 40 тона на композициите най-накрая потеглят към Алпите. Идеята
зад привидно несравнимото сравнение: газовото Volvo трябва да докаже своята пригодност за
дълги разстояния дори в планински терен, а топмоделът на Volvo с 3550 Нм въртящ момент трябва да покаже дали е значително по-бърз с невероятните си 750 к.с.
Първият етап на пътуването е ясен: Irschenberg на магистралата по посока Залцбург. Тук послабият с почти 300 к.с. и 1200 Нм Volvo FH 460
LNG марширува толкова оживено, че няма опаш-

ТЕСТ » 1000 МИЛИ ТЕСТ VOLVO FH 460 LNG СРЕЩУ VOLVO FH16 750
ка от дизелови камиони с по-мощни двигатели, които да карат пред
него. При Volvo с природен газ водачът се радва на изключителен
комфорт при шофиране. Въпреки
по-високите обороти на двигателя от тези на дизелов камион газовият швед остава безшумен – дори
електрически камион не е много
по-тих от него. Шасито също изпълнява ролята си перфектно. С
въздушно окачване на всичките
пет оси елегантната тестова композиция от Гьотеборг не е твърд
викинг, а „прикляква“ – от 60 км/ч –
с до три сантиметра по-ниско при
насрещния вятър.
За невероятно мощния FH750
първите планински етапи означават само леко мускулно натоварване. Неговият почти 1,5-тонен
шестцилиндров двигател черпи
много въртящ момент от щедрия
16-литров работен обем – истински крал на пътищата! Окачването
е на два параболични ресора отпред и на въздушни балони отзад
– но разликите в комфорта в сравнение с модела с изцяло въздушно
окачване са незначителни.
При смяната на шофьорите на
австрийската граница автоматите за плащане на тол такси на DKV,
които най-накрая обслужват всички обичайни тол системи, доказват
своята стойност. Включен е и дългият тунел Тауерн, така че минаваме покрай опашката от превозни средства на мястото за плащане, без да спираме. FH16 със своите 750 к.с. е в стихията си при дългите изкачвания на магистралата към Тауерн. Тук „мускулестото“
Volvo показва своите козове и лесно дърпа покрай всички останали
камиони.
Въпреки че в никакъв случай не
е слаб, братът, задвижван от природен газ, бързо изчезва от огледалото за обратно виждане. Защото престижният модел на Гьотеборг FH16 не оставя да се желае
нищо повече дори на дългите участъци надолу. Мощната VEB+ моторна спирачка на най-бързо разгръщащия се шестцилиндров двигател, заедно с ретардера на Voith
(който е опция), прилага до 1000
кВт мощност на забавяне към задвижващия мост.
Колегата зад волана на Volvo
LNG се задоволява само с моторната спирачка VEB+, която е сензационна за камион на газ и има впечатляващата спирачна мощност от
375 кВт в репертоара си – дори новият дизел на Scania не може да постигне това.
Във Филах предстои първата
почивка за през нощта. На следващия ден дуото на Volvo продължа-

ва към Италия. Наклоните стават
по-умерени, двата влекача с дълго предавателно число напредват
с висока средна скорост към Триест. Трябва само да намалим скоростта в тесните ленти на местата
за плащане на магистралните такси. Прецизното насочване в лентата на движение работи перфектно
благодарение на много чувствителното управление Volvo Dynamic
Steering (VDS) и това се оказва
много полезно при тесните ленти в
пунктовете за плащане. Това фино
управление предлага много – освен че има режим за обратно завъртане на волана в случай на отклонение от курса, подпомагането
от електродвигателя и центриращият въртящ момент могат да се
регулират от меко до твърдо според желанията на водача.
Електрохидравличното управление допринася значително за
високото ниво на комфорт зад волана на Volvo. Изчистеният дизайн,
ясно разчитаемите дисплеи, които вече могат да бъдат дигитално адаптирани към собствения ви
вкус, и много други практични детайли осигуряват висококачествено работно място на водача без
усещане за излишен разкош или
нискокачествена пластмаса. Във
външния дизайн няма нищо изненадващо, но има устойчиви, ергономично зрели решения – от външния вид на бронята до люка на покрива. Някак си Volvo винаги успява да направи своите камиони
сравнително неподвластни на времето – хем са в крак с модните тенденции, хем остават с типично солидна шведска нотка.
При FH16 това спокойствие
веднага се прехвърля върху водача: нищо чудно, че с толкова много мощност и 1040 литра зареден
дизел в резервоарите ви се струва,
че можете завинаги да теглите полуремаркето Kögel. Същевременно водачът на Volvo 460 LNG следи
зорко индикатора за гориво. Тъй
като мрежата от бензиностанциите за втечнен природен газ тук,
в Североизточна Италия, все още
има толкова дупки, колкото мрежите на адриатическите рибари, ние
вече се насочваме към следващата
станция в Удине, за да сме сигурни,
че ще заредим навреме.
Джузепе, дружелюбният служител в наскоро откритата бензиностанция Repsol, настоява лично
да напълни Volvo с LNG. Въпреки
многократните препратки към факта, че Volvo, за разлика от Iveco, се
нуждае от „студен“ LNG, за да бъде
оптимално зареден, любезният ни
помощник натиска грешен бутон и
оставя Volvo-то да продължи пътя

➊

➋

➌ ➍

➎
➏

1–Ш
 естцилиндровият двигател със 750 к.с. е с тегло 1472 кг
2 –Д
 вигателят LNG 460 к.с. има дизелови характеристики, но
изисква три различни ресурса – газ, дизел и AdBlue
3 – Остър поглед: шикозните LED фарове осветяват идеално пътя
4 –С
 табилност: Разгъваемите стъпенки предлагат оптимална
безопасност при почистването на прозорците
5–В
 тунела: С LED светлини няма проблем при бързо
преминаване от слънчевия път към тъмнината на тунела
6 – 1000 км с едно зареждане, но трябва да се внимава
зарежданият газ да е с много ниска температура
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➊
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➌ ➍
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1 – К
 ралският трон: Работното място в FH16 е елегантно,
ергономично и насочено изцяло към водача
2–К
 омфортен живот под високия покрив: С бордовия
телевизор, въртящ се пътнически стол и лос в леглото
почивките се превръщат в малки ваканции
3–Я
 снота: Водачът на FH може да настрои панела с
инструменти според собствения си вкус.
4–У
 добно: Това не е готин ретро мобилен телефон,
а дистанционното управление за пълно въздушно
окачване.
5–П
 оглед встрани: Инсталиран малко нехармонично
на арматурното табло, има дисплей със сензорна
навигационна система, радио и телефон
6 – Мощност: За FH16 750 изкачването в планината е лесна
задача, следван много добре от полуремаркето
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си само частично заредено. Човекът зад волана на 460 се кълне,
че никога не е произнасял думите
„gaso caldo“ по време на преговорите за пълнене с криогенен газ...
Добре изглеждащият шведски
транспортен дует се справя с последните 75 километра до фериботния терминал Trieste RoRo към
Турция с обичайната увереност по
магистралните пътища на Северна Италия. Акцент е градската магистрала, построена високо на „кокили“ в посока към фериботното
пристанище. Оттук искаме да отплаваме за 72-часовото пътуване
до Мерсин, разбира се, само виртуално и като дестинация за шофиране до красивия пристанищен
град на Адриатическо море.
Ако искате да се регистрирате
за фериботите до Мерсин, Пендик
или Текирдаг, трябва да пристигнете възможно най-навреме. На фериботния терминал няма паркоместа за две 40-тонни композиции. В центъра на пристанищния
град с население от 200 000 души
дори не е нужно да търсите места
за паркиране на камиони. Разширена обиколка на града зад волана на камиона с търсене на място
за паркиране е възможна, но безсмислена. Затова паркираме камионите си за една нощ в затворен
сервиз на магистралата.
След нощ, прекарана леко нащрек в климатизираната с уелнес
температура кабина на Volvo, всички алуминиеви джанти все още са
на осите, противно на очакванията ни. Започваме подготовката за връщане в Мюнхен. Поредният опит за зареждане на Джузепе – всеки заслужава втори шанс
– завършва с унищожително подобен резултат както предишния
ден. Всъщност не е за вярване,
но не обемът на резервоара, който обикновено стига за изминаване на 1000 километра, а езиковата
бариера определя граница на обхвата на LNG камиона. Дневният ни
етап от почти 500 километра обратно до Мюнхен трябва да бъде постижим, изчислява шофьорът на
газовия камион, докато водачът
на 750-ката може да се посвети на
своето еспресо, без да се притеснява за пробега, който може да измине. Обратният път през Алпите
минава спокойно. Двигателят на
FH LNG със своя симпатично добър
въртящ момент се държи като истински дизел, в края на краищата
при всяко запалване 13-литровият двигател получава и лека струя
дизел заедно с подаването на газ.
Разходът на дизел и необходимият AdBlue са включени в крайната
сметка, но въпреки че се използ-

ват три различни „работни материала“, те не добавят много към разходите.
По-скоро ориентираното към
равнинни терени газово Volvo
трябва да премине през своето „изпитание с огън“ малко след
Линц. Защото водачът на 750-ката,
настанен твърде удобно зад волана, завива по федералния път
Weißensee – подведен от навигационната система. Навигационната команда „Завийте надясно“
води до стръмен планински маршрут с наклон до 13 процента, което затруднява придвижването ни
напред при тесни завои. Но 460
LNG не си позволява никакви слабости. Той дърпа силно нагоре. С
обороти от малко над 1500 водачът вече разполага с пълна номинална мощност. Автоматизираната трансмисия I-Shift дори не превключва предавките, а изключително пъргавите предавки пасват
идеално нагоре. Разбира се, не
можахме да запазим нашия хубав
тестов разход от 18 кг/100 км.
А FH16? Той тегли нагоре като
бивол и сега играе в друга лига.
Разбира се, тук газовото Volvo вече
не може да следва шведския суперкамион. След върха на прохода
пътят тръгва стръмно надолу и тук
острите завои подправят менюто за изкачване. При 15-градусов
наклон надолу водачът поема работата по смяната на предавките.
Добре е, че нямаме работа с обикновени трансмисии от автомобилния парк, които отказват намесата на шофьора, защото по стръмни
планини като тези без нея не става.
На предавки от 2 до 3 LNG-Volvo
работи надолу с пълна спирачна
мощност на двигателя. От време на
време трябва да натискате педала
на спирачката, защото ако надвишите 2000 оборота, скоростната
кутия превключва нагоре – от съображения за защита на двигателя.
Което тук не е безопасно, защото
40-тонният камион веднага става
твърде бърз. С много дисциплина
и търпение – и все още невероятно
тих – FH 460 се спуска надолу.
Изненадващо FH16 не е по-бърз
надолу. Въпреки повече от 1000
кВт допълнителна спирачна мощност той не става по-бърз. Този път
са виновни гумите – те вече не могат да понесат неудържимата спирачна сила на сухия път и започват
да скимтят жално. При това екстремно преминаване ниските предавки и от време на време педалът на спирачката също са необходими в якия FH16. Тестовото полуремарке Kögel също следва пътя с
лекота.
Не се кара всеки ден по та-
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къв маршрут! Това потвърждава и
шофьорът на Volvo Франц, когото срещаме на бензиностанцията
в долината. Когато пътят е мокър,
е почти невъзможно да се кара по
този път дори и с триосен влекач,
казва той и се възхищава на нашето непланирано смело приключение надолу към долината с два
пъти по 40 тона.
Обратно в посока тунела Фелбертауерн FH16 вече може да си
осигури значителна преднина. Ретардерът също играе доминираща
роля при спускане със скорости от
60 до 80 км/ч. Сега, когато лентата на движение е по-широка, GPS
круиз контролът може да свърши
работа. След като зададете правилната скорост, „болидът“ се движи почти автоматично. Системата
I-See не си позволява да прави никакви грешки, но все пак е по-добре водачът да поеме управлението на входа на града.
Най-сетне се озоваваме на магистралата в посока Залцбург и
правим последна смяна на водачите преди крайната ни спирка за
гориво в Ехинг. Множеството забрани за изпреварване не позволяват на FH16 да се открои от помалко мощните си колеги от марката. Volvo FH460 LNG пристига на
бензиностанцията само с малко
закъснение, но резервоарът за газ
е почти празен. При това последно
зареждане вече пълним резервоара с достатъчно студено гориво.
Не толкова изненадващият извод от нашата обиколка е, че ако
водачът реши, FH16 е значително
по-бърз при пътувания на дълги
разстояния, и то с рядко превъзходни характеристики. Престижът
и мощността обаче струват пари,
защото на колонката за зареждане FH16 трябва да плати повече.
Конкретно и въз основа на разхода на дизел, това е с около шест
литра повече потребление, което
е доста висока надценка за 750 в
сравнение с колегата на газ.
Volvo FH460 LNG доказа своята способност за дълги разстояния, от предишни тестове знаем,
че изцяло дизеловото Volvo 460
не се справя по-добре с алпийски маршрути. В най-добрия случай LNG камионът е ограничен по
отношение на обхвата, където е в
по-неизгодно положение в сравнение със своите конкуренти. Ако
мрежата от бензиностанции за
втечнен природен газ стане по-гъста дори в сегашните времена на
силно променливи цени на газа,
тогава няма какво да се каже срещу преминаването към камион за
втечнен природен газ. K

Тип автомобил

Двигател

Диаметър/Ход
Обем
Мощност
Макс. въртящ момент
Тегло
ПРЕДАВАНЕ
Предавателна кутия
Предавателно число
Спомагателна спирачка

ШАСИ

СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

КАБИНА

Дължина/Широчина/Височина
Височина на тунела над двигателя
Височина в средата над тунела
РАЗМЕРИ И ТЕГЛА
Междуосие
Дължина/Широчина/Височина на
влекача
Резервоари
Собствено тегло на влекача, готов
за тръгване, без шофьор
Общо тегло на композицията
РАЗХОД
Среден разход на дизел
Среден разход на Ad Blue
Среден разход на LNG

Volvo FH16-750
Редови шестцилиндров двигател с водно охлаждане тип Volvo D16K750,
двоен турбокомпресор с променлива геометрия, Common Rail 2400 бара,
рециркулация на охладени отработени газове, SCR последваща обработка на отработените газове с филтър за
частици, Euro 6E
144 / 165 мм
16,1 л
750 к.с. при 1600-1700 об./мин
3550 Нм при 950-1400 об./мин
1472 кг

Volvo FH460 LNG

I-Shift AT 2612F автоматизирана 12
предавки
i=2,85
VEB+ моторна спирачка/Voith ретардер

I-Shift ATO3512F автоматизирана 12
предавки
i=2,47

Редови шестцилиндров двигател с водно охлаждане, тип Volvo G13C460,
единичен турбокомпресор, Common
Rail 2400 бара, рециркулация на неохладени отработени газове, SCR последваща обработка на отработените
газове с филтър за частици, Euro 6E
131 / 158 мм
12,8 л
460 к.с. при 1700-1800 об./мин
2300 Нм при 1050-1300 об./мин
1116 кг

VEB+ моторна спирачка

U-профилна рамка за стълба с дебелина 6,5 мм; преден мост с въздушно
окачване, стабилизатор за преобръщане, заден мост на 4 пневмобалона,
стабилизатор; електрически спускащо
се окачване от 60 км/ч; електронно управлявани дискови спирачки на всички оси; електрохидравлично управление Volvo Dynamic Steering, Гуми: преден мост 385/55R22.5, заден мост
315/70R22.5
I-See GPS-контролиран круиз контрол (FH16), система I-Roll за свободен ход,
адаптивен круиз контрол с асистент за задръстване, DAS асистент за предупреждение при невнимание, асистент за аварийно спиране с предупреждение
за сблъсък, асистент за завиване, асистент за поддържане на лентата на движение и асистент за връщане в лентата, разпознаване на трафик, ESP, асистент при потегляне по наклон
Просторна кабина Globetrotter XL, единично комфортно легло, въртяща се пътническа седалка (само при FH16), комфортна шофьорска седалка, хладилник с
обем 33 л, горни багажни отделения 245 л, две външни отделения за багаж, климатик при паркиране IparkCool, медиен пакет с DAB радио, 9-инчов сензорен екран, Alexa с гласово управление, система за управление на флота Dynafleet, навигационна система за камиони
2225 / 2495 / 3941 мм
2225 / 2495/ 3943 мм
90 мм
90 мм
2100 мм
2100 мм
U-профилна рамка за стълба с дебелина 7,5 мм; преден мост с двуслойни параболични ресори, стабилизатор за преобръщане, заден мост
на 4 пневмобалона, стабилизатор; електронно управлявани дискови спирачки на всички оси; електрохидравлично управление Volvo
Dynamic Steering, Гуми: преден мост
385/55R22.5, заден мост 315/70R22.5

3700 мм

3700 мм

5890 / 2495 / 3948 мм

6110 / 2495 / 3967 мм

570 + 470 л дизел, 100 л Adblue

205 кг LNG, 170 л дизел, 65 л AbBlue

8436 кг

8010 кг

40 тона

40 тона

35,3 л/100 км
1,44 л/100 км

1,7 л/100 км
1,5 л/100 км
21,0 кг/100 км (съответства на 27,93 л
дизел /100 км)

–
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Близо 50 години LUTZ
е специалистът по
CMR застраховка

Карл Юнгман (вляво) и
Херберт Хазенхютъл,
изпълнителни директори

Най-високото ниво на транспортна застраховка вече е в България чрез Lutz
Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. Компанията откри собствено
представителство в София. Lutz Assekuranz е специализирана в отговорността
и застрахователните решения в областта на транспорта и логистиката. За
това какви продукти и по-какъв начин ще предложи на българския пазар Lutz
Assekuranz, списание КАМИОНИ разговаря с изпълнителните директори на
компанията Херберт Хазенхютъл и Карл Юнгман
юни 2022
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– Фирмата, която представлявате, и услугите, които тя предлага, вече са познати в
България. Защо решихте да отворите местно
дъщерно дружество и какви промени ще донесе това на пазара?
– LUTZ присъства успешно на източноевропейския пазар с няколко клона и има връзка с
най-големите местни транспортни асоциации
в някои страни. Ние също бяхме представени
от няколко години на българския пазар с партньор. Миналата година решихме да прекратим
това партньорство по различни причини и сега
присъстваме вече директно на пазара. Виждаме голям потенциал на пазара за нашия висококачествен продукт. Ето защо решихме да създадем свой собствен клон тук в края на 2021 г. LUTZ
иска да подкрепи своите партньори/клиенти и
с нашите услуги и покритие наистина можем да
помогнем на много от тях да бъдат по-защитени
с покрити рискове. Някои от най-големите компании в България вече се доверяват на LUTZ от
няколко години – това ни показва, че качеството в крайна сметка винаги побеждава над дъмпинговите цени.
– Как ще бъде организирана дейността на
LUTZ ASSEKURANZ в България – офис, персонал, взаимоотношения с клиенти?
– Всъщност ние започнахме с откриването
на клон в София и наехме професионален мениджър продажби (търговски директор за България е Биляна Лазарова – б. авт.). Сега оценяваме възможностите за по-голямо разпростра-

нение, но всяка страна е различна, така че искаме да научим повече за BG пазара и след това да
вземем правилните решения, които отговарят на
пазарната ситуация и нашата философия. Нашите специалисти от отдел обслужване на клиенти
по ликвидации са във Виена, но със сигурност
говорят български език, за да обслужват нашите
клиенти по най-удобния начин. Затова ние умишлено работим с изключително малък брой брокери, на които можем да се доверим, за да разберат нашия специфичен бизнес.
– Кои са основните продукти и услуги, които ще предложите на българските клиенти?
– LUTZ е специалистът по CMR застраховка от
близо 50 години (LUTZ е основана през 1973 г.),
така че това е нашият основен продукт – освен
застраховките КАСКО и КАРГО. Ние сме брокер,
така че теоретично можем да предложим няколко продукта. Но нашата философия ни казва да
останем с продуктите, където сме истински специалисти и изключителни на пазара. Това означава, че други продукти ще се изграждат може би
стъпка по стъпка. При първите срещи с превозвачите осъзнахме, че наистина можем да подкрепим компаниите тук с нашия продукт и знания и има голямо търсене на това. Много е опасно за превозвачи, спедитори, логистични компании, които нямат подходящо застрахователно
покритие, и ние сме тук, за да обясним разликите и нуждите – ние тук говорим за съществуването на хора/компании! Ако имат голям иск и нямат
подкрепа от своите застрахователни брокери, те

ABSTRACT IN ENGLISH

LUTZ Has Been a
CMR Insurance Specialist
for Almost 50 Years
The highest level of transport insurance is already in
Bulgaria, through Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H. The company opened its own representative office in Sofia. Lutz
Assekuranz specializes in liability and insurance solutions in
the field of transport and logistics. About the products, and
the way Lutz Assekuranz will
offer them on Bulgarian market, KAMIONI magazine talks
to the company’s executive directors Herbert Hazenhütl and
Karl Jungmann.
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Екипът, който работи за
България (отляво надясно):
Оливер Лапел – директор
отдел продажби и
маркетинг за Европа, Карл
Юнгман, Биляна Лазарова
– търговски директор
за България, и Херберт
Хазенхютъл

понякога трябва да закрият бизнеса си или поне
да се борят много с тази ситуация. Ние сме точният партньор, който да ги подкрепи със знания в
различни казуси в цяла Европа, както и техен законен представител.
– Има ли нови и иновативни решения, на
които ще поставите акцента в работата си с
клиентите си в България?
– Нашата иновация на пазара е нашето високо покритие. Имаме фиксирана застрахователна сума от 1,2 милиона евро на иск. Тук включваме и член 29 от CMR, който покрива грубата небрежностност на превозвача до пълната застрахователна сума без никакви сублимити. Липсата
на тази клауза може да означава за транспортните компании, че може да стигнат до големи загуби или дори фалити, ако им бъдат предявени поголеми претенции, които не са покрити. Предлагаме и клаузата „Обща авария“, която беше много нашумяла тема през последната година с няколкото изгорели ферибота. Кои със сигурност
са най-големите ни предимства: как обслужваме нашите клиенти както в процеса на продажба, така и особено в процесите на рекламации.
Това ни прави различни за нашите партньори.
– Има ли във вашата оферта такива услуги,
които ще помогнат на българските транспортни фирми да се справят по-добре с предизвикателствата на сегашната ситуация – последствията от пандемията, войната в Украйна,
разпоредбите на Пакета за мобилност?
– Ситуацията в света поради различни обстоятелства е наистина трудна и ние знаем това.

юни 2022

Ето защо ние искаме да подкрепим нашите клиенти и да ги информираме винаги с бюлетини,
статии и лично за действителните ситуации и
къде трябва да се погрижат, както и как трябва
да реагират в различни ситуации. Нашата цел е
те да действат по правилния начин, защото тогава можем да ги подкрепим по-добре, ако нещо се
случи. Също така във връзка с Пакет Мобилност
ние всъщност подготвяме специален продукт за
по-малките камиони – под 3,5 тона, за да можем
да покрием и този пазар на местно ниво.
– И накрая, защо българските транспортни
фирми трябва да изберат LUTZ ASSEKURANZ?
– В крайна сметка това винаги е решение на
транспортната компания, няма значение какво
предлагаме. Също така ние не настояваме твърде много пред потенциалните ни клиенти, тъй
като е тяхно решение дали искат да бъдат покрити изцяло с пълното покритие на нашата полица,
или само частично – с полицата на конкурентите. Ние сме достатъчно уверени, за да кажем, че
имаме най-добрия пакет (продажби, екип за обслужване на щетите на клиентите и продукти) на
пазара – така че всеки клиент може да опита и ще
бъде доволен, осъзнавайки, че не сме „стандартният брокер“ – ние наистина се грижим за нашите клиенти, а също и знанията да им помагат по
много полезен начин. Освен това имаме мрежа
от адвокати и аварийни комисари в цяла Европа, за да обслужваме нашите клиенти по най-добрия начин. K
Въпросите зададе
Лъчезар АПОСТОЛОВ
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TRELO – верига от сервизи
в Западна Европа
TRELO е верига от
сервизи за камиони,
влекачи, ремаркета
и полуремаркета в
Германия, Белгия,
Франция и Литва.
Работи с всички
масово представени
европейски марки
– DAF, IVECO, MAN,
Mercedes-Benz,
Renault Trucks,
Scania и Volvo
Trucks. Аналогично
е положението и с
ремаркетата, като
TRELO е официален
сервизен партньор за
продуктите на Krone

T

RELO е литовска компания, стартирала стопроцентово в чужбина – през 2010 г. открива първия си сервиз в Белгия. Първия си
сервиз в Литва, Каунас, пуска едва през 2022 г.,
но е решено до края на лятото да бъде открит и
втори във Вилнюс.

Мрежата
Сервизите TRELO в Западна Европа са шест:
)) три във Франция – Париж, Лион и Мец;
)) два в Белгия – Антверпен и Генк;
)) един в Германия – Лар, между Карлсруе

и
Фрайбург, на 6 км от магистрала А5.
За септември е планирано откриване на
още един сервиз, разположен в северната част
на Германия, във Фирзен, в района, включващ
Дортмунд, Дюселдорф и Есен. Очаква се той да
бъде ключов за много от българските превозвачи, които имат курсове в тази част на Федералната република.

Обхват на дейностите
)) Компютърна диагностика;
)) Ремонти

юни 2022

Тази дейност при камионите обхваща почти
всекидневните проблеми с ходова част, окачване, с въздушната система и системата за AdBlue.
Сервизите предлагат също смяна на челни стъкла, части по кабината и каросерията (Body Parts),
спойлери, огледала. Във връзка с това преговарят и със застрахователните компании, който са
заинтересувани от конкретни случаи.
Основни ремонти на двигатели, предавателни кутии и интардери не предлагат, тъй като цената на такъв ремонт в условията на Белгия, Германия и Франция винаги е висока, често близка
или идентична с цената за смяна на употребяван
агрегат. Обичайната практика при наличие на генерален проблем в агрегат от силовата верига е
той да бъде подменен с друг. Обикновено заради
високата цена се търси и намира вариант за двигател или кутия втора употреба, като клиентът
също има право да го достави. Във веригата държат на склад много от оборотните части – оригинални и алтернативни, които доставят от Литва,
на цени от порядъка на цените, на които ги предлагат вериги като Skuba, полската Intercars и др.
Разлика може да се появи единствено в цените
на части, които не са налични на склад и се налага да се поръчат от местен доставчик. От някои
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части поддържат наличности и от двата вида, а само алтернативни – там, където цените на оригиналните са твърде високи и съществува добра алтернатива.
При ремаркетата обхватът на ремонтите започва от дребните механизми, които често създават проблеми пред товаренето и разтоварването
– смяна на коланчета, на ролки за щорите, минава през лепене на брезенти, смяна на цели тавани, под (дюшеме), щори, врати и стига до ходовата
част, спирачките, въздушната система
и светлините.
)) Боядисване на каросерия;
)) Монтаж на гуми, балансиране на
колела, геометрия на мостовете.
TRELO търгува и с гуми от категориите Топ (Michelin), Средна (Dunlop,
Sava) и Бюджетна (Riken, Dayton);
)) Зареждане и ремонт на климатици,
обслужване и ремонт на печки – водни и сухи;
)) Пътна помощ предлага всеки от
сервизите. Освен смяна на гуми тя
включва и услуги с по-висока сложност, като ремонт на спирачки, смяна съединител и др. Тази дейност се
осъществява на цени, които повечето български превозвачи оценяват
като приемливи. Радиус на действие – около 300 километра;
)) Репатриране – чрез партньори.

Гаранции
Всеки ремонт, извършен в сервиз
на TRELO, е с шестмесечна гаранция в
цялата мрежа, независимо къде е извършен. Тя покрива труда и частите,
вложени от компанията. Гаранция не
се дава единствено в случаите, когато
по изключение е вложена част, каквато
не е налична на пазара, но клиентът е
намерил начин да я достави.

Цени и плащания
Цените за услугите са идентични в
трите западноевропейски страни: 60 €
на час за автомеханик и 70 € за електротехник – и двете са без ДДС. Пониски са цените в Литва. Възможно е
плащане в брой, на POS терминал или
по банков път – при налично споразумение. Повечето клиенти предпочитат третия вариант, с договорни отношения: след приключване на ремонта собственикът/фирмата получава
по електронен път фактурата, за чието плащане има 7-дневен срок. Не се
изисква депозит или авансова вноска,
клиентите са акуратни и пазят добрите
си отношения със сервизите, които са
важни и изгодни за бизнеса им.

Контакт
Връзката между клиент, търсещ
сервизна интервенция, и приемчиците
в сервизите е директно по телефони-

те, посочени в проспектните материали и на сайта на компанията. Приемчиците говорят като минимум английски,
руски плюс немски или френски според страната, в която е сервизът. Голяма част от тези разговори на български превозвачи поема представителят
на TRELO за страната Емил Палинков
–техническата му подготвеност и десетте години опит в продажбата на резервни части за камиони помагат много в тази комуникация, особено при
обясняването и предаването на същността на проблема към сервиза. Г-н
Палинков няма нищо против клиентите
сами да се свързват, но до момента основната част от комуникацията „клиенти-сервиз“ се осъществява през него.

Работно време
От понеделник до петък: от 7 до 19
часа – и сервизите, и пътна помощ
Събота: от 7 до 16 часа

Предимствата на TRELO
)) Ценово

предимство в сравнение с
оторизираните сервизи;
)) Наличие на части на склад;
)) Гъвкавост при работа – качество,
което клиентите ценят, тъй като им
дава сигурност и контрол над ситуацията. След като на клиента бъде
дадена оферта с цени и срокове за
изпълнение на необходимите дейности, той избира и решава какво
да бъде извършено по превозното
средство.
Компанията смята своите сервизи
за конкуренти повече на оторизираните сервизи, отколкото на индивидуалните или на тези, които са към паркинги. Сервизите на TRELO са по-добра
алтернатива, особено в перспективата за дългосрочно сътрудничество. За
да знаят клиентите кога ще влязат и
кога ще излязат машините им, обектите на TRELO работят с резервации. Побързи са от оторизираните, обикновено влизането е в рамките на деня или
най-късно на следващия ден.
В TRELO действат в полза на клиентите: извършват ремонтите най-ефективно – и ценово, и като срокове, така
че клиентите им да останат доволни и
при необходимост да се връщат при
тях.
Сервизните екипи са предимно от
литовци, но и за TRELO, както в цяла
Европа, основен проблем са кадрите,
независимо от осигурените добри условия за работа. Това е единствената
причина фирмената мрежа от сервизи
да не се развива още по-бързо. Въпреки това през 2022 г. тя се увеличава с 3
нови обекта.
Много широк е спектърът от български клиенти, с които TRELO работи
– 120 до момента. K

Емил Палинков – човекът на TRELO в България,
който помага на бизнеса да расте
тел.: +359 879381084
мейл: emil.palinkov@trelo.eu
https://trelo.eu/bg/

Сервизите TRELLO работят така, че клиентите да
са доволни и да са по-бързи от оторизираните

инж. Радослав ГЕШОВ
юни 2022

22

Н.В. КЛИЕНТЪТ

Георги Вълканов, управител на Дриймс Транс:

Електрификацията при тежкия
транспорт на дълги разстояния на
практика е невъзможна на този етап
Георги Вълканов управлява парк от близо 400 камиона и Дриймс Транс е сред най-успешните
транспортни фирми у нас. Същевременно в момента той инвестира и в построяването
на логистичен парк в Божурище. Неговите преценки в бизнеса се основават на обширни
икономически познания и конкретни изчисления и точно това го прави успешен
Какво казва г-н Вълканов за
проблемите с толтакситe и
цените на горивата, можете
да прочетете на линк
през QR-кода долу, а за
промените във веригите на
доставки – в юнския брой на
списание ЛОГИСТИКА
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– Г-н Вълканов, в момента вече сме в сериозна икономическа криза. Колко тежка ще
е тя?
– В момента потреблението се свива на всички фронтове – за разлика от предходни кризи. От
една страна, имаме потребители, чиито доходи
са ударени от много тежката инфлация, особено семействата с ниски доходи. Правителствата
също не могат да си позволят да харчат повече
от това, което получават, заради увеличаващите си лихви и заради увеличените дефицити от
пандемията насам. Държавите не могат да поемат повече дълг. Предвид несигурността и фирмите в момента се страхуват да инвестират. Т.е.

и трите основни стълба на потребление – хората, компаниите и държавата, дърпат ръчната
спирачка страшно рязко. Така че потреблението
е основният водещ фактор за рецесията, в която
в момента вече сме, и тя ще се задълбочи много. Оттам нататък ще се въвлекат и всички други сектори – например банковият сектор, защото ще започне да има дефолти по разни експозиции. Всъщност в момента няма сектор в икономиката, който да не е под формата на балон –
недвижимости, строителни материали, метали...
Всичко е толкова раздуто, че ще има много драстични корекции. И това според мен ще доведе до
много тежка рецесия.
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Георги Вълканов: Според
мен бъдещето е в
следващите 20–30 години
сегашните дизелови
двигатели да се развиват
в посока хибридизация

Още през 2019 г. в транспортния бранш почувствахме лек хлад. Знаехме, че нещата отиват
към корекция, и единственото, на което се надявахме, е на меко приземяване, а не на рецесия.
След това дойде пандемията и сега и тази война
и ние всъщност забравихме, че още през 2019 г.
бяхме тръгнали към затихване на този икономически цикъл. Нищо хубаво не се е случило от 2019
г. насам. Напротив. Това според мен означава, че
това, за което тогава се молехме да е лека корекция, всъщност сега ще е доста тежка.
– Въпреки кризата вие инвестирате и в
края на миналата година открихте първата
сграда от новия ДТ Логистичен център в Божурище. Разкажете ни за него.
– Започнахме този проект преди доста време и през ноември миналата година завърши-

хме първата сграда, която вече е отдадена под
наем. ДТ Логистичен парк се намира в Индустриалната зона в Божурище, което като местоположение е много добро, тъй като се намира в близост и има удобна връзка към главните пътища,
свързващи България със съседните страни и със
Западна Европа. Паркът е разположен на малко
над 51 хил. кв. м площ. По проект са предвидени
3 сгради, на които разгънатата застроена площ
ще е 33 хил. кв. м.
Готовата сграда има 15 330 кв. м, от които
13 650 кв. м са на кота нула, а 1680 кв. м са на
ниво мецанин. Височината на склада е 14 м, а използваемата височина е 12 м. Втората сграда е
в процес на строеж. Планирана е една по-малка сграда (4000 кв. м), чието строителство тепърва предстои.
Складовете са направени по всички най-съ-

„Никога не
повярвахме в
технологията на
газовите камиони, а и
сега вече в момента
метанът е по-скъп
от дизела дори.“

юни 2022
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ДТ Логистичен парк се
намира в Индустриалната
зона в Божурище,
разположен е на малко
над 51 хил. кв. м площ,
включва 3 сгради и при
проектирането и строежа му
е заложено изключително на
качеството и ефективността

„В сегашната
ситуация логистика и
производство ще се
развива там, където
има камиони.“

„Икономически
електрическият
камион не ни е
изгоден или с други
думи, ние трябва да
бъдем накарани да го
купим.“
юни 2022

временни изисквания. Сградите са с естествено
осветление, което допринася за приятна работна среда и пестене на електроенергия, предвидено е отопление, спринклерната система е на
тавана и ползва собствен резервоар за вода, подът е шлайфан бетон без фуги. Отдаването под
наем на склада, а също и управлението му може
да са много гъвкави, защото на всеки 500 кв. м
има отделна рампа. Има възможност за разделянето на наемните площи на складове от по 2000
кв. м. Покривът е подготвен за мотиране на фотоволтаични инсталации с капацитет 1,3 мегавата мощност.
Накратко при проектирането и строежа на
ДТ Логистичен парк заложихме на качеството и
ефективността.
– Покрай текущите икономически предизвикателства темата за екологично чистите
камиони сякаш остана по-назад за българските превозвачи. Имате ли в парка си газови камиони?
– Не, ние никога не повярвахме в тази технология. Метанът е много потентен газ и ако говорим за екология, той е 30 – 40 пъти по-вреден
от въглеродния диоксид в краткосрочен план. В
дългосрочен план, естествено, въглеродният диоксид е по-голям проблем. Но ако караш LNG камион, той в общи линии не трябва да спира, защото ако го оставиш някъде, газът се изпарява.
Така че си мислиш, че правиш някаква добрина,
а то всъщност не е така. А сега вече метанът е изключително скъп – в момента той е по-скъп от дизела дори. И това е, без да отчитаме стойността
на придобиване на един газов камион.
– Според вас кога ще започнем да виждаме електрически камиони и у нас?
– Електрификацията при тежкия (международния) транспорт на дълги разстояния на практика е невъзможна на този етап. По много причини. Не коментирам как се произвеждат батериите, с какъв въглероден отпечатък, къде се произвеждат, по какъв начин се рециклират и т.н. Няма
да говоря за цените, които плащаме за ток в момента, защото при тези цени сметката съвсем
не излиза. Но нека направим някои съвсем груби сметки – очаква се един камион да потребява
около 200 кВт на 100 км пробег. Не само в движение и при престоите на място. При 200 кВт на 100
км и цена от 20 цента се получава 40 евро на 100
км и това е много занижена оценка. Тези 40 цента на км отговарят на консумация от около 30 литра дизелово гориво. Но в момента съвременните дизелови камиони горят много по-малко. Т.е.
икономически електрическият камион не ни е изгоден или, с други думи, ние трябва да бъдем на-

карани да го купим. Как може да стане това? Или
с огромни стимули, или като „накажеш“ съществуващата технология. Точно това се случва през
последните години...
– Да, но всички производители на товарни автомобили усилено внедряват в серийно
производство електрически камиони.
– За момента електрическият камион просто
не се вписва в бизнес моделите. Ако дизеловият
камион струва 100 000 и той има живот например
1–2 млн. км, това означава, че имаш между 5 и 10
цента цена за 1 км на камиона. Ако електрическият камион струва 300 хил. евро и вероятно няма
да работи 1 млн. км, защото най-оптимистичните
прогнози са, че животът на батериите се очаква
да бъде 8 години, в най-добрия случай цената ще
е 30 цента на км, т.е. 6 пъти повече. Кой ще плати разликата от 25 цента на км? Това съответства
на 80 цента ръст в горивото. Това е непосилно...
Вторият проблем е с цената на горивото. Ако
имаш дизелов камион, който може да гори 25 на
сто, и нека да приемем, че сегашният момент с
горивата е малко луд, значи имаме разход от 30
цента на км. При електрическите камиони разходът е минимум 40 цента на км, и то ако приемем,
че цената на тока е 20 цента на киловат (а в момента това е цената на едро). Става дума, разбира се, за международния транспорт. Градската дистрибуция може да бъде електрифицирана
успешно, макар че и там има проблеми.
Третият въпрос е откъде ще дойде толкова
много електроенергия. Добре, ще направим фотоволтаични системи. Обаче в София от 365 дни
в годината около 200 са облачни, т.е трябва да
има батерии, които да бъдат зареждани като буфери. Зарядната станция (станции) трябва да
бъде достатъчно мощна... и... всичко това изисква много инвестиции.
България, и всяка друга държава в Европа,
не е готова да има краткосрочно натоварване
на електрическата мрежа и система, с която да
се зареждат електрически превозни средства.
Трябва целият свят да си промени електрическата система, за да се сложат кабели с много поголям капацитет. Всеки, който иска да работи с
електрически камиони, трябва да е готов да плаща много скъп ток, защото ще може да използва
слънчева енергия в не повече от 70% от времето.
Има една граница в пробег, при която електрическият камион се изравнява с дизеловия
като въглероден отпечатък, и този пробег е около 60 хил. км, защото производството на литиево-йонни батерии създава огромен отпечатък.
Според мен бъдещето е в следващите 20–30
години сегашните дизелови двигатели да се развиват в посока хибридизация.
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– Как се справяте с изискванията от Пакет Мобилност, които влязоха от февруари насам?
– Винаги съм казвал, че Пакет Мобилност ще се самослучи и точно това става в момента. Ние започнахме да изпълняваме 100% изискването за 8-те седмици.
Всеки камион на фирмата се прибира в България след
най-много 8 седмици работа навън. Ние имаме 390 камиона и усилието да направим съответната организация беше много голямо.
Защо казвам „самослучи“? Първо днешните професионални шофьори не са като онези от миналото, които
искаха да карат месеци извън България. Средната възраст на шофьорите в нашия бранш нарасна драстично.
В нашата компания средната възраст на шофьорите е
50 години, но само 16% от шофьорите са на възраст до
40 години. До 2015 г. колкото се пенсионираха, толкова постъпваха на работа – съотношението беше 5% се
пенсионират и 6–7% идват. От 2016 г. насам пак при 5%
пенсионирани идваха 3–4%. Покрай пандемията нямаше новопостъпили, защото и школите за водачи не работеха. В същото време се пенсионираха повече шофьори и кризата за водачи се увеличи драстично през
последните 24 месеца.
Така че ние почти нямаме празни курсове и нямаме
проблем с връщането на превозните средства и техните шофьори. Промените във веригите на доставка,
които посочих, подпомагат организационно връщането на камионите на 8 (и по-малко) седмици в България.
В сегашната ситуация логистика и производство ще
се развиват там, където има камиони. Не само там, където има работна ръка, евтина енергия или пазар, а
там, където има превоз. В това отношение България е
облагодетелствана, защото транспортът у нас има традиции. Затова днес, ако някой иска да прави завод някъде, първо обмисля как ще идват суровините и как ще
стига стоката до пазарите.

Прибирането на шофьорите на 4 седмици е нещо,
което в момента е по-скоро трудно, но скоро и това
ще се преодолее. Аз мисля, че ако сега нашите камиони работят основно между различните страни ЕС, те
ще започнат да работят основно между България и ЕС.
Така че този Пакет Мобилност лека-полека ще избута
различни производства и логистични центрове от Европа към България. Най-тежкият проблем е и ще бъде
осигуряването върху реалното заплащане. Ние вече
осигуряваме шофьорите си далеч над минималната
работна заплата и доплащаме с командировъчни.
Тук е като с пътните такси. Ако всички превозвачи
въведем заплата от 3400 лв., няма ние да ги платим
тези пари. Ще ги платят клиентите от Европа, за които работим, защото първо – става дума за 5 цента на
км, второ – трябва да вдигнем стандарта на живот на
шофьорите.
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„Найтежкият
проблем е
и ще бъде
осигуряването
на водачите
върху
реалното
заплащане.“

– Този начин на мислене обаче е доста различен
от този на повечето превозвачи...
– Да, защото ако българските шофьори, които сега
работят навън, знаят, че могат да получат достойна
пенсия, ще се върнат и това ще реши проблема с водачите. В повечето случаи хората от бранша разсъждават така: „Аз това вдигане на заплащането не мога
да го понеса“, но ако всички се организираме да го направим заедно, това ще доведе до промени в цялостното ценообразуване и ще успеем да постигнем справедливи цени за всички.
Всички ще спечелим, ако се спазват правилата и не
се хитрува поединично. В България обикновено нямаме дългосрочна визия за това, какво искаме да се случи. Гледаме вчера, днес, но не предвиждаме какво ще
се случи утре. K
Снежина БАДЖЕВА

Самосвални полуремаркета MEILLER

конструирани за най-тежка експлоатация

УНИТРЕЙЛЪР ЕООД
Продажби Западна България | +359 0877 052515 | k.lyubomirov@unitrailer.bg
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Продажби Източна България | +359 0888 449330 | z.georgiev@unitrailer.bg
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Volvo FH с I-Save – с най-добра
горивна ефективност в няколко теста
В няколко независими
теста, проведени от
немски списания за
камиони, Volvo FH с
I-Save е победител в
икономията на гориво
при комбинирана
консумация на дизел
и AdBlue, въпреки
че тестовият камион
Volvo, участвал в тях,
е без последните
подобрения в
горивната ефективност

Д

нес разходите за гориво са повече от всякога във фокуса на превозвачите. Не само
цената на дизеловото гориво се покачи
драстично напоследък, а и много транспортни
фирми също страдат от цените на AdBlue, които
скочиха повече от два пъти.
„Когато се инвестира в нов камион, е по-важно от всякога да се гледа детайлно на общата енергийна консумация,“ казва Пер Францен,
продуктов мениджър двигатели във Volvo Trucks.

Победител
в горивната ефективност
в множество тестове
Независимите германски списания Trucker и
Transport тестваха в последно време Volvo FH 500
с I-Save в конкуренция с други големи Европейски производители на камиони. Volvo излезе победител и в двата теста за горивна ефективност,
отчитайки общата консумация на дизелово гориво и AdBlue. Независимо от ниския разход, камионът Volvo също така поддържаше много висока средна скорост, както в теста на списание
Trucker, така и в теста на списание Transport, където дори победи останалите участници по този
показател.
„Нашите инженери съумяха да съчетаят висока скорост с много ниска консумация на гориво, което е фантастично постижение. Много
често клиентите трябва да избират между двеюни 2022

те, но ние доказахме, че могат да постигнат както икономия, така и производителност,“ обяснява Петер Францен, продуктов мениджър двигатели във Volvo Trucks. „Още по-впечатляващо е,
че ние успяхме да победим в икономията на гориво и в двата теста, въпреки че камионът, с който участвахме, не разполагаше с последните ни
подобрения за горивна ефективност, които ще
намалят разхода на гориво с още няколко процентни пункта!“

Новите подобрения
спестяват до 13%
от общите разходи за гориво
Тестовия Volvo FH е специфициран с I-Save,
модификация, която съчетава различни силова
линия и софтуерни функции, които да намалят
разхода на гориво, колкото е възможно повече.
В сърцето на I-Save е двигателят с турбо компаунд, което прави възможно шофирането при ниски обороти на двигателя и високи предавки за
по-дълги периоди от време. С наскоро обявените усъвършенствания I-Save кумулативно може
да добави до 13% подобрение в икономията на
гориво – сравнено с нивата на консумация от
представянето през 2019 г.
„За да подобрим горивната ефективност, ние
сега придвижихме нашия Volvo FH с I-Save още
една крачка напред, за да осигурим пълна оптимизация на двигателя. Отчитайки исторически
високите цени на горивата, които имаме сега,

ЕФЕКТИВНОСТ » VOLVO FH С I-SAVE – С НАЙ-ДОБРА ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ...
времето не можеше да бъде подобро,“ заключава Петер Францен.

Какво точно
е подобрено

Пълните тестове на английски
език, публикувани в Transport и
в Trucker можете да видите като
сканирате QR кодовете

Процесът на изгаряне в двигателите е допълнително подобрен посредством адаптиране
на дюзите, компресията и разпределителния вал към прецизираните и уникални нови бутала с вълнообразна горивна камера. Общото тегло и вътрешното триене също са намалени.
Високопроизводителните турбо
и маслена помпа са актуализирани и дори масленият, горивният и въздушните филтри имат патентовани подобрения за по-добра производителност.
Усъвършенстваният двигател работи заедно с интелигентната и автоматизирана скоростна кутия I-Shift, която сега е с до
30% по-бърза. По-бързият отговор допринася за още по-добри
икономия на гориво, управляемост и плавност на шофирането.
I-Torque е нова, интелигентна
система за управление на въртящия момент, която повишава енергийната ефективност посредством анализиране на данните за топографията на пътя
напред, използвайки функцията
I-See и адаптирайки шофирането към актуалния маршрут. I-See
използва информация за планирания маршрут, за да оползотвори кинетичната енергия на камиона по възможно най-добрия начин при шофиране по хълмист
терен. I-Torque оптимизира както избора на предавка, така и
въртящия момент на двигателя.
Системата отчита пътя напред и
оценява топографията и теглото
на автомобила, за да реши точно какъв въртящ момент е необходим на двигателя и кога, за да
се движи с абсолютно най-високата възможна горивна ефективност.
При шофиране на дълги разстояния аеродинамиката на камиона играе важна роля за икономията на гориво. Ето защо са
направени няколко ключови промени за подобряване на въздушния поток, включително по-тесни пролуки в предната част на
кабината и по-дълги удължения
на вратите.
Всички тези подобрения допринасят за най-високата икономия на гориво и най-ниските
общи разходи, постигани някога
от Volvo Trucks. K
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Водородът и камионите са
перфектната комбинация
С бума в търсенето на
автомобилни превози
тежкотоварните
камиони са все
по-честа гледка
по пътищата
на Европа. Построгите екологични
разпоредби и
нарастващите цени
на горивата обаче
налагат преосмисляне
на начина, по
който в бъдеще
ще се проектират
двигателите им.
Каква роля може да
играе водородът като
енергиен източник?
На този въпрос се
опитва да отговори
изследване на IAA
Transportation

Т

ранспортният сектор процъфтява в световен мащаб. Само в Германия количеството транспортирани стоки през 2018 г. е 3,75
млрд. т. Въпреки пандемията и военните конфликти прогнозите показват още по-голямо увеличение на превоза на стоки в средносрочен план.
Тези нарастващи цифри водят след себе си до
по-голям трафик, повече шум, повишен разход
на гориво и по-високи емисии на въглероден
окис. Трафикът от автомобили за работа, включително тежки и леки превозни средства и автобуси, е отделил около една трета от общите автомобилни емисии през 2019 г. или 58,3 млн. т CO2.
С цел да се намалят емисиите на CO2 от автомобилите за работа, регламентите на ЕС планират понижение на средното производство на
емисии от новите разрешени за употреба превозни средства с 15% до 2025 г., и с 30% до 2030
г. Това е сериозно предизвикателство, съчетано
и с нарастващите цени на горивата, което създава значителни проблеми за транспортната и логистичната индустрия.

Електрическият транспорт не е
отговор на всички въпроси
И в транспортната индустрия електрическите
автомобили стават все по-разпространени. Този
тип превозни средства обаче идват и със своите ограничения. По-полезни и ефективни са за
по-малки камиони с до 2,8 т полезен товар, но е
изключително предизвикателство да се използват за дълги курсове, както и за строителни автомобили или комунални машини. Добавеното тегло на батериите и разходите за притежание засега са основните пречки за тяхното масово използване. В добавка към това пробегът с едно зареждане в някои случаи е недостатъчен за транспортната задача, губи се доста време за зареждане и все още липсва необходимата затова инфраструктура.
юни 2022

С други думи, тежкотоварните камиони все
още замърсяват най-много. Спешно са необходими подобрения в сферата на екологичния
транспорт и ето защо е необходимо да се разшири максимално инфраструктурата за зареждане,
както и да се разработят и използват други нови
технологии, например водородните двигатели.

Как работи
водородното задвижване
Безцветен, без мирис, запалим, най-разпространеният елемент във Вселената, с найниска плътност от всички елементи, сравнително лесен за производство от обикновена вода и
не особено труден за съхранение и транспорт.
Това е водородът. В приложението му за горивни клетки той се съхранява в резервоар в превозното средство, преобразува се в мощност чрез
реакция с кислород в горивната клетка, като по
този начин задвижва електрическите двигатели.
Изгорелите газове на практика са пара.
Предимството на тази технология е, че големите резервоари улесняват преминаването на
големи разстояния само с едно зареждане. Процесът на зареждане е подобен на стандартния
процес с дизел, което е много важно в бранш, където времето е пари. Ефективността също е доста висока – около 60 процента, за сравнение, при
двигателя с вътрешно горене тя е около 30 процента. Разбира се, няма вредни емисии. А основният недостатък е, че горивните клетки имат
сравнително дълъг експлоатационен живот –
приблизително 10 000 работни часа, но са много
сложни за конструиране и все още доста скъпи.
Водородът може да се използва като гориво и по друг начин. Производители и доставчици работят върху решение, при което водородът
може да захранва двигател с вътрешно горене.
Така ще могат да се използват наличните производствени структури и да се спестят разходи за
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разработка и съхранение. Предимството е,
че двигателите с вътрешно горене могат да
бъдат модернизирани, а освен това те могат да работят и с водород с по-ниско качество. Тук ефективността обаче не е толкова голяма, колкото при горивните клетки, а и необходимите смазочни материали
генерират емисии. Все пак последващото третиране на отработените газове може
напълно да филтрира тези емисии.

Производителите на
камиони харесват
водорода
Утвърдените производители и стартъпите се надпреварват кой ще извади на пазара най-ефективния и технологично напреднал автомобил с най-широко приложение. Това е съпътствано от множество
национални програми за финансиране,
които насърчават появата на щадящи климата превозни средства. Например германското федерално Министерство на цифровите технологии и транспорта задели общо 1,6 млрд. евро за финансиране за
разработката на климатично неутрални автомобили за работа до 2024 г., и още около 5 млрд. евро за изграждане на инфраструктура за пълнене и зареждане.
Daimler Truck и Volvo си сътрудничат по
проекта за разработване на система с горивни клетки за товарни автомобили. Нейното серийно производство е планирано
да започне през втората половина на десетилетието. Renault също се включи в начинанието.
Daimler Truck вече разполага с прототип
на тежкотоварен камион GenH2 с две горивни клетки, двa електродвигателя и два резервоара от неръждаема стомана за общо
80 кг течен водород, съхраняван при -253°
по Целзий. Тук енергийната плътност е поголяма и изискванията за обем на резервоарите са по-ниски, но втечняването на водорода изразходва много енергия. Серията GenH2 получи одобрение за движение по
пътищата през октомври 2021 г., в момента
е подложена на интензивни тестове и се очаква да влезе в серийно производство през
2025 г. Daimler Trucks разчита на водородни горивни клетки за гъвкава и взискателна
употреба на дълги разстояния. С тази технология очакваният пробег е до 1000 километра с едно зареждане с гориво.
MAN разработва ДВГ с водород, както и двигатели с горивни клетки. Корпорацията майка на MAN – Traton, също работи съвместно с японския производител на
товарни автомобили Hino, дъщерно дружество на Toyota, върху двигателите с горивни клетки.
Още тази година Toyota и Hino планират да проведат практически тестове на
камиони с горивни клетки с максимална
допустима маса 25 т. В Китай Toyota работи с пет китайски компании в общото предприятие United Fuel Cell Systems
R&D, също с цел разработване на камиони с горивни клетки.
юни 2022

Американската компания Nikola и Iveco
от Италия ще произвеждат модела Nikola
Tre в Улм. Камионът е проектиран като
електрическа версия, захранвана от батерии, а от 2023 г. ще се предлага и като версия с горивни клетки и водороден резервоар под налягане. Тук Bosch доставя горивните клетки и централния компютър,
наред с други компоненти. Моделът Nikola
Tre е базиран върху платформата на IVECO
S-WAY. Заедно екипите на Nikola и Iveco са
проектирали модулна платформа, способна да използва горивни клетки, както и технология за задвижване от батерията. Планира се пускане на технологията на батерии, която да стимулира развитието на основната платформа, преди да се добави
горивната клетка като технология за удължаване на пробега.
Scania работи по проект за разработване на 20 електрически камиона с горивни клетки съвместно с Cummins Inc., които ще работят на зелен водород. Електрическите камиони с горивни клетки ще бъдат изградени върху платформата за батерийни електрически превозни средства на
Scania, а ще използват PEM системите с горивни клетки и решенията за зареждане и
съхранение на водород на Cummins. След
като Cummins добави горивни клетки към
камионите, двайсетте камиона ще бъдат
доставени на компанията HyTrucks през
2024 г. Това е съвместен проект в Нидерландия, управляван от Air Liquide и администрацията на пристанището в Ротердам.
Hyundai вече произвежда серийно първия тежък камион с двигател с електрически горивни клетки – Xcient Fuel Cell. Първите единици от модела се използват за
транспорт в Швейцария, предимно във веригите магазини Coop и Migros. Hyundai
иска да внедри 1600 водородни камиони в
алпийската държава до 2025 г.
Американската компания Hyzon Motors
отвори европейската си централа миналото лято в Гронинген, Нидерландия, където ще бъдат създадени първите ѝ камиони с горивни клетки на базата на влекач от
местния производител DAF.

Първите клиенти, търсещи
водородни камиони
Множество компании в Германия вече
планират да използват водородни камиони
в своята тежкотоварна логистика, включително веригата за търговия на дребно
Edeka и доставчикът на свежи продукти
Meyer Logistik. Има и засилено търсене в
областта на транспорта на къси разстояния на приложения за оборудване на автобуси с горивни клетки, като например в района на Шварцвалд.

Основното изискване е
зелен водород
За да бъдат водородните двигатели неутрални по отношение на климата, независимо дали са с горивна клетка, или с водо-

роден двигател, важен е начинът на добиване на самото гориво. Най-често използваният сив водород се получава предимно от природен газ, но при тази технология
все пак се отделя CO2.
От гледна точка на околната среда водородните камиони са оправдани само ако
горивото им идва от възобновяем ресурс.
Експертите наричат това „зелен водород“,
за получаването на който водата се разделя на водород и кислород чрез „зелена“
енергия. Разбира се, енергията се губи по
време на процеса на преобразуване. Зеленият водород обаче все още не е възобновяем. Търсенето му може да се увеличи
при въздушния транспорт и при обработката на метали, където се генерира много
повече CO2. Следователно зелената енергия трябва да се съхранява и да се внася и
от външни пазари, а един от големите проекти в тази посока е в Австралия.

Водородът е повече от
гориво за камиони
Технологията на горивните клетки се използва в интралогистиката от няколко години, например при мотокарите. Linde отдавна произвежда нископовдигащи колички, тегличи и мотокари с водородно гориво. Едно от предимствата им пред тези на
батерии е краткото време за зареждане.

Колко водородни зарядни
станции са необходими?
Базата за добър товарен транспорт с
водородни превозни средства е изграждането на цялостна мрежа от водородни
станции за зареждане. Станциите, разположени в Европа, засега не са достатъчни. Според проучване на Института за системни и иновационни изследвания (ISI) във
Фраунхофер, най-малко 140 станции ще са
необходими в Германия, за да доставят водород на камионите с горивни клетки в периода 2027/2030 г.
Благодарение на нов ключов инвеститор, доставчикът на водород H2 Mobility
иска да разшири присъствието си в Германия до 2030 г. с до 300 станции. Първоначално те ще обслужват предимно лични
превозни средства, като постепенно ще се
увеличи капацитетът на отделните локации
с до пет пъти. Това ще даде повече възможности и за зареждане на тежкотоварни автомобили. По план станциите ще са достъпни и за камиони, и автобуси.

Потенциал и за други
транспортни индустрии
Водородът понастоящем се използва и
в други сектори на мобилността, като например на ферибот в Сан Франциско. Влакове също тестват задвижване с горивни
клетки, докато горивата на водородна основа се тестват във въздухоплаването. K
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Дигитално управление на автопарка:
DKV Mobility въвежда DKV Analytics
Нов цифров
инструмент за пълен
контрол на разходите,
прозрачност и
по-голяма
ефективност в
управлението на
автопарка
С DKV Analytics европейският
доставчик на услуги за мобилност
DKV Mobility предлага иновативен
инструмент за цифрови данни
за пълен контрол на разходите,
прозрачност и по-голяма
ефективност при управлението на
автопарка. (Снимка: DKV Mobility)

ABSTRACT IN ENGLISH

Digital Fleet
Management:
DKV Mobility Launches
DKV Analytics
European mobility service
provider DKV Mobility has
launched DKV Analytics – a
powerful digital tool for full cost
control and transparency as
well as more efficiency in fleet
management. It provides customers with a comprehensive
overview of e.g. refueling and
charging processes, toll settlement, utilization of vehicle
services, and CO2 emissions
tracking.

С

DKV Analytics европейският доставчик
на услуги за мобилност DKV Mobility
въвежда иновативен дигитален инструмент за пълен контрол на разходите,
прозрачност и по-голяма ефективност при
управлението на автопарка. С DKV Analytics
клиентите на DKV Mobility вече имат пълна
прозрачност чрез клиентския портал DKV
COCKPIT относно процесите на зареждане
и таксуване в техните автопаркове, сметките за пътни такси, използването на услуги за
превозни средства, както и за специфичните емисии на CO2. Прегледът може да бъде
съобразен с индивидуалните нужди на клиента и има подробен списък на всички разходи. Избраните данни могат да бъдат експортирани за по-нататъшен анализ.
„През последната година събирахме обратна връзка от нашите клиенти, за да разберем

как можем да им предложим истинско решение „всичко в едно“ за управлението на разходите им“, казва Тил Крайлер, главен дигитален
директор в DKV Mobility. „Ръка за ръка с тестовите клиенти ние разработихме DKV Analytics и
внедрихме нови функции. DKV Analytics позволява много бърз и същевременно задълбочен
анализ на всички клиентски данни, свързани с
нашите услуги. Отдадохме голямо значение на
интуитивния и удобен за потребителя дизайн,
така че клиентите да могат незабавно да се ориентират в новия портал.“
Централно място в DKV Analytics заема адаптивното табло за управление. Потребителите
могат сами да конфигурират своето табло за управление, да го структурират по период от време, да проследяват разходите по целенасочен
начин и данните им да се показват в ясно обобщение.

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.
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Transpotec Logitec се завърна
с италиански блясък

Mеждународното изложение за транспорт и логистика Transpotec Logitec се завърна с блясък на
голямата сцена след 5-годишно отсъствие. Предишното му издание бе през 2017 г. във Верона, а
този път дом на Transpotec Logitec стана колосалният изложбен център Fiera Milano

М
ABSTRACT IN ENGLISH

Transpotec Logitec
Is Back with
Italian Brilliance
Traditionally, Transpotec provides its guests with a “panoramic view” of the world of
road transport. The exhibition
in Milano featured the hit models from heavy trucks manufactures, new and tuned vans,
engines, equipment, charging
stations, components for installation and spare parts, consumables, an extensive catalog of transport services, plus
a wide range of used trucks.
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ястото на срещата съвсем не бе случайно избрано. Милано е сърцето на регион
Ломбардия, който с годините си извоюва
позицията на най-големия национален логистичен център и един от основните логистични кръстопъти за европейския и световния пазар. Идеален контекст за представителите на бранша да
покажат най-актуалното в областта на транспорта и логистиката.
По традиция Transpotec предоставя на гостите си „панорамен изглед“ към света на автомобилните превози. На изложението дефилираха хитовите модели от тежкотоварните камиони, нови и тунинговани лекотоварни автомобили, двигатели, оборудване и зарядни станции,
компоненти за вграждане и резервни части, консумативи, богат каталог от транспортни услуги
плюс богато предлагане на използвани автомобили.
Колоритът, разнообразието и емоциите бяха
осигурени от 346-те представени бранда от
всички сектори на транспорта, от любопитните
видеопрезентации, професионалните обучения
и тест драйвовете. Transpotec Logitec се превърна в специално събитие, катализирало усилията
на големите в сектора и събрало най-доброто от
превозните средства, оборудването и услугите
за транспортиране на стоки.

Концепцията е
„бъдещето днес“
Transpotec Logitec предостави възможност на
всеки посетител да открие сам какво е новото на
пазара и да обсъди с експертите предизвикателствата, които определят бъдещето на сектора. А
понастоящем бъдещето се гради около три ключови думи.
Устойчивостта е основна характеристика на
всички превозни средства от последно поколение. На Transpotec Logitec тя бе представена във
всичките ѝ измерения: дизелови двигатели с нисък въглероден отпечатък, предложения на газ,
хибриди и електрически превозни средства. Тоест всички жизнеспособни, налагащи се на пазара алтернативни задвижвания за тежкотоварни и
за градски камиони. В „зелените“ си версии тези
превозни средства са от решаващо значение за
съвременната логистика на „последната миля“.
Големите производители в тежкотоварния
сектор и техните италиански дилъри – DAF, Ford
Italia, Ford Trucks, Iveco, Mercedes-Benz Trucks
Italia, Piaggio, Scania, Volvo Trucks, представиха почти пълната гама от своите нови превозни
средства. Но във фокуса влязоха и актуалните
предложения за ремаркета и полуремаркета на
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компании като Schmitz Cargobull и Schwarzmüller,
които доказват, че нямат никакво намерение да
изостават от технологичното развитие при камионите.
В днешно време иновациите в аеродинамиката, материалите и механиката на превозните
средства са ключови за пестенето на време, гориво и средства. И да бъдеш „зелен“, вече не означава просто да мислиш за бъдещето на планетата
и нейните жители, но и да даваш гаранции за общата цена на собственост, която е критичен елемент за успеха на всяка транспортна компания.
Дигитализацията бе завладяла Transpotec
Logitec и можеше да се види с просто око във
всяко едно от изложените превозни средства. По
стандарт те вече са оборудвани с усъвършенствани сензорни технологии, „умни“ системи в помощ на шофирането, изпълняват гласови команди, свързани са и си взаимодействат със софтуери като Alexa и Google Chrome. Дигитализацията модернизира начина, по който хората шофират, и прави живота на водачите по-лесен, поудобен и по-безопасен.
Дигиталната еволюция е на мода и в областта
на логистиката. Вече се предлагат системи за
свързаност, които позволяват оптимизиране на
транспортните задачи, постоянен контрол на натоварването и проследяемост на цялата логистична верига, като същевременно се управлява времето по най-добрия възможен начин. Актуален тренд при новите ремаркета например е
собственият температурен мониторинг, които е
ключов при транспорта на храни и фармацевтични продукти.

Професионалистите в бранша са в епицентъра на непрекъснати промени, дължащи се на
новото европейско законодателство, еволюцията на бордовите технологии, и необходимите
за ежедневната работа логистични умения. Към
тях бяха насочени и предложенията на повечето от изложителите на Transpotec Logitec. Следпродажбени услуги, карти за гориво, системи за
управление на автопаркове и логистичен софтуер... Посоката е ясно зададена – логистиката и
транспортът вече са неразривно свързани и паралелната им еволюция е много важна както за
бъдещето на пазара, така и за професионалното
развитие на работещите в сектора.

Голямата „шесторка“ –
ефективност и екология
На тежкотоварния фронт новите си гами показаха DAF Veicoli Industriali, Ford Trucks, Iveco,
Mercedes-Benz Trucks Italia, Scania и Volvo Trucks.
В глобален мащаб това са шест бранда, чиито
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комбинирани продажби представляват над 80% пазарния дял на камиони за последните две години, затова бе много любопитно да се
види на едно място как върви конкуренцията между тях. Трудно е
да се открои безапелационен победител, но безспорно MercedesBenz и Scania представиха най-атрактивно новите си моделни серии
и привлякоха огромен интерес от страна на посетителите.
Бляскавата експозиция на Mercedes-Benz Trucks представи три
национални премиери за Италия на Transpotec Logitec. В основата
на предложението на германския производител бе комбинацията от
еволюцията на конвенционалните транспортни решения в името на
максималната безопасност и технологичност и най-иновативните и
устойчиви решения за електрическа мобилност.

Actros L – The Upgreat
В голямата площ на зала 18 публиката се наслади на новия
eActros, първия 100% електрически камион, произведен серийно от
звездата на серията Actros L, смятана за най-добрия Actros досега
и предефинираща премиум сегмента на Mercedes-Benz Trucks. Там
бе и новият Fuso Canter Euro VI Step E, още по-модерен и лек камион
по отношение на дизайна, удобен за шофиране, безопасен и ефективен. Без никакво съмнение „точките обраха“ двата Aсtros L – 1848
и 1853 LS, съответно в черен и червен металик, които тотално затъмниха популярния си електрически събрат.
По-спокойно шофиране, по-ефективна работа, по-комфортни
условия за живеене – това е идеята на новия Actros L – The Upgreat,
даващ сериозна заявка за пазарен успех в премиум класа на камионите. Камионът впечатлява с превъзходния си интериор, иновативните LED-фарове, двигателя ОМ 471 и многобройни други съвременни характеристики. Actros L вече има множество модули за безопасност като серийно оборудване – например Active Brake Assist,
която реагира на движещи се пешеходци при скорост на автомобила
до 50 км/ч, плюс асистент за следене на пътната лента, асистент за
регулиране на стабилността, както и допълнителни цифрови асистенти като асистент за регистриране на умора на водача.
Усъвършенстваната аеродинамично система за обратно виждане MirrorCam на новата L-серия може да спести до 1,3% гориво и да
осигури подобрена видимост както в областта на A-колоните, така и
назад – особено при лоша осветеност. Освен това MirrorCam се грижи съответното зрително поле винаги да остава пред погледа на водача чрез цифрово преместване на изображението от камерата при
маневриране, завиване и при смяна на пътната лента.
Новият Actros L е задвижван с иновативния двигател OM 471 от
трето поколение, който предоставя значително подобрено задвижване за конструктивните типове Actros и Arocs и намалява с до 4%
разхода на гориво.
По-специално на Transpotrec Logitec ъпгрейдваният Aсtros L 1853
LS бе във версия на ОМ 471 двигателя от второ поколение, 6-цилиндров, 390 кВч/530 к.с., 2600 Нм максимален въртящ момент. ОМ
471 използва два усъвършенствани турбокомпресора, оптимално
съгласувани за съответното приложение. Функцията Top Torque активира още от седма предавка допълнителни 200 Нм в режимите на
движение A-Standard/A-Power. По този начин се постигат по-висока
мощност при наклон нагоре и ускоряване. PowerShift Advanced пък
опростява поведението при стартиране и превключване за 40% помалко време при горните предавки, като по този начин се намаляват
загубите от прекъсванията на въртящия момент.

Scania e Super
Устойчивост бе ключовата дума и в предложението на Scania,
която отново доказа, че е супер. Снежнобялата Scania S 500 А 4х2 NB
от гамата Super впечатли както с контрастната си черна предна решетка и морскозелените странични кантове, така и с производителността си с двигател от 500 к.с. при 1800 об./мин. Именно с този влекач Scania Super спечели тазгодишния тест за зелени камиони, провел се в Германия. Като цяло гамата на Scania на Transportec Logitec
бе доминирана от новите 13-литрови дизелови мотори, които, както
е известно, могат да работят и на биогориво. Работният обем на редовите 6-цилиндрови, 16-клапанови двигатели е 12,74 л, а степента
на сгъстяване е 23:1. Те са разработени в 4 разновидности, със стандарт Евро-6, със SCR с двойно дозиране на AdBlue.
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В допълнение към Super новото поколение екологично чисти 13-литрови камиони
щандът на Scania включваше и електрически превозни средства – моделът 25 P, превозни средства, задвижвани от биогорива,
с оборудване за контролирана температура и за събиране на отпадъци, както и решения за строителството. Ексклузивното
Frost Edition – лимитирано издание на V8
двигател, персонализирано от Svempa и
произведено само в 100 бройки по целия
свят, също бе на Transpotec.

DAF показа ударната си
мощ
DAF дойде на Transportec Logitec с новите си моделни линии XF, XG и XG+. Така нидерландският производител даде възможност на гостите да видят на едно място камионите, спечелили наградата „Международен камион на годината 2022“. А призът
бе повече от заслужен заради зададените
нови стандарти в транспортния сектор по
отношение на ефективност, безопасност и
комфорт при шофиране. Това са първите
превозни средства, възползвали се от новия европейски регламент за масите и размерите. Заемащи челно място по отношение на намаляването на емисиите (CO2),
пътната безопасност и комфорта при шофиране, те могат да се похвалят със силно
аеродинамичен атрактивен дизайн.
Наред с новото поколение превозни
средства, DAF представи един от своите „иновационни камиони“ – DAF CF FAN

Electric. CF Electric е триосен 6x2 камион с 26 тона допустима максимална маса,
предназначен за локално разпределение
или събиране на отпадъци. 100% електрическото превозно средство използва
усъвършенстваната технология E-Power
на VDL. В основата на задвижващия агрегат е електрическият двигател с мощност
210 кВ, който черпи енергия от 170 кВч литиево-йонна батерия. CF Electric има пробег от повече от 200 километра, с частично
бързо презареждане на батериите само за
40 минути, при пълно за 1,5 часа.
В съответствие с мотото си „Стартирайте бъдещето“ щандът на DAF представи и
Virtual DAF Experience, в която благодарение на новата технология Oculus Quest 2
всеки можеше да се наслади на VR виртуално изживяване и да се потопи изцяло в
света на DAF.

Електрическият марш
на Volvo
На Transpotec шведският производител
направи важен анонс с влекача Volvo FM
Electric 4x2, напълно електрическо превозно средство, представено в тандем с Volvo
FE 6x2 Electric. Така Volvo Trucks отговаря
на предизвикателството за устойчиви решения – влекачът Volvo FM Electric 4x2 е изцяло електрически, може да тегли композиция с общо тегло до 44 тона, 490 кВ (666
к.с.) мощност и до 300 км пробег. Минималният шум и липсата на отработени газове превръщат камиона в идеален за ре-

гионален транспорт и дистрибуция в градските центрове, дори в зони с нулеви емисии, по всяко време на деня и нощта.
Тих, гъвкав и маневрен, Volvo FE пък е
идеален за придвижване в тесни градски
пространства. Показаният модел разполагаше със 100% електрическо хладилно
помещение за транспорт с контролирана
температура и с нисък шум. За Volvo Trucks
устойчивостта винаги е била свързана и с
енергийна ефективност, поради което FH
I-Savе с най-икономичният възможен двигател също бе показан в Transpotec. FH е
със задвижване от 420 к.с., 2400 Нм въртящ момент и софтуерен пакет, предназначен да пести гориво и да намалява емисиите на CO2.

И още
Много от жизненоважните въпроси в сектора бяха в светлината на прожекторите в продължение на четири дни
на Transportec Logitec. Eнергийният преход, недостигът на шофьори, прекомерната възраст на превозните средства в движение – на всички тези теми лекторите на
събитието предложиха конкретни отговори. Но Transpotec Logitec беше и още нещо.
Откритата част на изложението беше домакин на тест драйв на тежките камиони,
както и на демонстрации на живо с над 200
дизайнерски украсени превозни средства.
Както се казва – за всекиго по нещо… K
Калоян АТАНАСОВ
Милано – София

юни 2022

37

38

ИЗЛОЖЕНИЯ

Камионите на БАТА 2022

На приливи и отливи, но БАТА се наложи като главното изложение на селскостопанска техника
у нас. И тази година и вносителите на транспортни средства и принадлежности са все така
важна част от изложителите. Ако голяма част от тях пазят сили за предстоящото специализирано
изложение през юни в Пловдив, други се представиха пълноценно в полето край Стара Загора

F

ord Trucks бе представен с влекача F-MAX
500 в топизпълнението Blackline Limited
Edition и четириосния самосвал 4142 D. Булавто представи Iveco Daily със самосвална надстройка Cantoni с едностранно разтоварване и
предпазна скара зад кабината, и влекач Iveco
Stralis Hi-Way от OK Trucks – системата за сертифицирани употребявани автомобили на Iveco.
Малките големи работници Porter NP6 (бордови
и самосвал) на Piaggio Commercial все още трудно привличат вниманието на селските стопани,
за които по-привлекателни са камионите с високообемни надстройки и ремаркетата Mega.
Турският производител BMC бе представен
от БМ Лизинг – Трейд със седловия влекач BMC
TGR 1846 4х2.
От българските производители на превозни
средства специално за селското стопанство видяхме продукти на РЕМЕЛ и на РЕМБИ – и двете предприятия са в Елена, като първото има над
50-годишна история. Сериозно бе представянето на Българско машиностроене Добрич – БМД,
производител на нови ремаркета и надстройки за
автомобили, който също трансформира употребявани автомобили в самосвали-зърновози и реконструира употребявани ремаркета (селскостопански и шосейни) в самосвали-зърновози.
Най-внушителна в сектор Прикачна транспортна техника бе експозицията на ОТТО Трейлър България ООД. Официалният представител
за България на полския производител MEGA пък
представи 55-кубиково самосвално полуремарке за превоз на зърно с хидравлика Hyva, подвижен лафет Доли, както и специализирани продукти на литовската компания Laumetris и украинската Egritech. При Fliegl всичко бе от марката –
и цистерната, и селскостопанското ремарке, но
най-внушително бе полуремаркето Gigant.
Трудно се оказа правенето на снимка на щанда на Мек-Дизел България – постоянен поток от
клиенти, имащи проблеми с поддръжката или
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ремонта на своите двигатели: масла Petronas и
други консумативи, както и части за Iveco, FIAT,
Citroën, Ford, DAF, MAN, Mercedes, Peugeot,
Renault, Scania, Volvo.
СФК, на площта на МАДАРА Агро, предлагаше гама от принадлежности, резервни части, инструменти, гуми Black Lion и колела – стоманени
и алуминиеви.
И щандът на Константин и Синове – изключителния партньор и сервиз на производителя на
двигатели Deutz за България, беше под постоянната обсада на посетители.
Гумите винаги са били важен елемент и при
селскостопанските, и при транспортните машини, така че и тази година конкуренцията беше
силна. Медина-Мед, Диана, AДК, Ванина не бяха
единствените участници, но фирмата от Стара
Загора продължава да изпъква със своя висококачествен регенерат Remedina – топъл и студен,
на гуми за тежки товарни автомобили.
БАТА 2022 се оказа първото изложение, на
което новият Opel Movano дебютира в България.
Резултатът от този нов френско-германски брак
се предлага с четири дължини (от 4,96 м до 6,36
м), с товарен обем до 17 куб. м и с полезен товар до 2100 кг.
Тук бе и Мото Пфое, като между автомобилите
за работа изпъкваха легендата Ford Transit и агресивният пикап Ranger Raptor.
Няма ги на изложението, а и не вярвам някому да липсват, търговците от първите години,
които предлагаха бартер: употребявани, но поизлъскани спортни и луксозни автомобили срещу еди-колко си тона зърно. За сметка на това на
няколко щанда видяхме да предлагат четириколки (ATV) от различни марки и калибър, джетове и
други моторни средства за развлечение. Цените
на някои ни се сториха разумни, на други – не, но
както казват хората „Кеф цена няма!“ K
инж. Радослав ГЕШОВ

ИЗЛОЖЕНИЯ » КАМИОНИТЕ НА БАТА 2022

Ford Trucks F-MAX 500 Blackline Limited
Edition и 4-осен самосвал 4142 D

Iveco Daily със самосвална надстройка
и влекач Iveco Stralis Hi-Way

ATV, джетове и други моторни возила за
развлечение

Част от гамата Remedina

Мек-Дизел България – части за
камионите, масла, консумативи

БМД-Добрич: нови ремаркета и
надстройки, трасформиране на ПС в
зърновози

СФК предлагаше части,
принадлежности, инструменти и гуми

MEGA на щанда на
ОТТО Трейлър България ООД

БГ премиерата на Opel Movano бе край Щандът на Deutz беше под постоянната
Стара Загора
обсада на посетители

Полуремарке Fliegl Gigant

Гумите BKT печелят популярност
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Кой какво ще покаже
на Truck Expo 2022
Представяме моделите, за които вносителите на товарни автомобили и автобуси ни информираха,
че ще представят на изложението Truck Expo в средата на юни
iTrucks ЕАД
Дилърът на Iveco за камиони за работа
в строителството ще участва с Iveco T-Way
AD410T45, 8X4 – самосвал за извънпътна употреба, с усилено окачване. Задният
мост е тандемен, а двата предни са завиващи. 13-литровият двигател Cursor е с мощност 450 к.с. Автоматизирана 16-степенна предавателна кутия TraXon с 4 предавки за движение назад плюс режим на разклащане. Спирачките са дискови и на четирите моста, а кабината е дневна, Active Day.
Рамата е от профили с дебелина на стената 10 мм, устойчива на усукване и с висока еластичност. Надстройка Meiller с правоъгълно сечение, вместимост 20 куб. м и
задно разтоварване.
Другият експонат е Iveco Daily 50C18,
петтонен модел 4х2 с мощност 180 к.с. Четирицилиндровият двигател с обем 3 л и
турбокомпресор с механично променяна
геометрия предоставя максимален въртящ момент 430 Нм. Третиране на отработените газове: със SCR + филтър за частиците (DPF). 6-степенна механична предавателна кутия. Дискови спирачки и на двата моста. Единична кабина с 2+1 места.

Булавто АД
Топмоделите в представянето на Булавто са двуосните влекачи F-MAX и F-MAX L,
съответно с нормално и увеличено междуосие, предназначени за превози на дълги
и средни разстояния. Кабините им, широки 2,5 м, притежават удобствата за водачите, за които това е втори дом. 12,7-литровият двигател Ecotorq с мощност 500 к.с. и
въртящ момент 2500 Нм е в златната среда
на тринайсетлитровите дизелови агрегати
за международен транспорт. Автоматизираната 12-степенна предавателна кутия ZF
12TX2620 позволява удобно, неуморяващо
управление и по време на дългите курсове.
Самосвалът 4142D с параметрите си –
420 к.с., механична предавателна кутия ZF,
задвижване 8х4 и заоблен кош от стомана
Hardox със задно разтоварване, е показал в
експлоатация качества, които са го направили водещ на пазара на самосвали.
Бетон-миксерът FORD TRUCKS 4142M е
плод на сътрудничеството между производителя на камиони и реномирания производител на бетоновозни надстройки IMER.
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Сметосъбираща машина на шаси 1833
DC 4х2 с дневна кабина и 9-литровия двигател Ecotorq с мощност 330 к.с. Механично окачване и на двата моста. Дискови спирачки

Волво Груп България ЕООД
Групата предвижда да покаже седем машини, всичките с двигатели Евро-VI, версия Е:
)) Volvo FH 4х2 – влекач за превози на дълги разстояния с обновения 13-литров
двигател Turbo Compound/TC I-Save с
460 к.с., обновена кутия I-Shift с 30%
по-бърза смяна на предавките, интелигентна система I-Torque за оптимално управление на силовата линия, кабина Globetrotter XL с подобрена аеродинамика;
)) FH16 6x4 - влекач с повдигащ се заден
тандемен мост с 16-литров двигател с
eSCR, с мощност 750 к.с., кутия I-Shift с
пълзящи предавки (Crawler Gear), Volvo
Dynamic Steering – за транспорт на тежки товари;
)) FMX, 8x4 шаси кабина с 11-литров двигател, с мощност 430 к.с., кутия I-Shift с 12
предавки и бетон-миксер Schwing Stetter
10 куб. м. – за строителни дейности;
)) FM 4х2 влекач с 13-литров двигател
eSCR с мощност от 500 к.с., с ADR-адаптация class FL за транспорт на горива;
)) FL 4x2 шаси кабина, 5-литров двигател с
мощност от 210 к.с. – за градска дистрибуция и регионален транспорт;
)) FH 4х2 влекач с 13-литров ДВГ TC I-Save,
с мощност 500 к.с., кабина Globetrotter
XL – за превози на дълги разстояния;
)) FH 4х2 влекач с 13-литров двигател
TC I-Save с мощност 460 к.с., кабина
Globetrotter – за превози на дълги разстояния.

Исубус ООД
На Трък Експо ще изложат 8-метров
електрически градски нископодов автобус
Novociti Volt, както и 60-местен междуградски дизелов автобус.

Рено Тракс България
Ще представи новите Т/ T High и K
Evolution. Моделите предлагат подобрена

горивна ефективност, безопасност и комфорт за водача, както и повече услуги за
поддръжка на камионите в движение.
)) Гама T HIGH 480 к.с., 4х2, 13-литров двигател, Евро 6
)) Гама T 480 к.с, 4х2, 13-литров двигател,
Eвро 6
)) Гама K 480 к. с., кош MEILLER с обем 19
кубични метра, подходящ и високо ефективен за работа на всякакви терени
Изцяло електрическа гама камиони
D–D Z.E. MED P4x2 16T – с брутно тегло на
автомобила – 16 тона, електрически двигател с върхова мощност 185 кВт (постоянна
мощност от 130 кВт) и максимален въртящ
момент: 425 Нм. Капацитет на литиевойонни батерии: 265 кВтч. Автономен пробег: до 400 км

Силвър Стар Моторс ЕАД
Две премиери: новият Citan – международен ван на годината 2022, със системи
за сигурност и инфотейнмънт от най-новото поколение, с бензинов 4-цилиндров ДВГ
със 131 к.с.;
)) новият модел Fuso Canter в изпълнения от 3,5 т до 8,55 т, с шест междуосия
(2500 мм до 4750 мм) и три различни кабини – стандартна, широка 1,7 м, комфортна/2,0 м и двойна кабина, също 2,0
м. Три варианта по мощност на двигателя – 130 к.с. до 175 к.с.
Vito е представен с KA 110 Extra Long с
товарен обем 6,6 куб. м и е подходящ за
дистрибуция. Серията Sprinter е представена от товарен, пътнически и електрически вариант. 315 RWD Extra Long побира
до 7 европалета. Нов 2-литров двигател с
мощност 150 к.с. Пътническият Sprinter 519
с 19+1 места е обзаведен с телевизор, допълнителен климатик за пътническия салон и други. Двигател с мощност 190 к.с.,
Sprinter 315 FG е за вътрешен или международен транспорт с полезен товар 1100 кг
и вмества до 8 европалета. Електрическият eSprinter 312 с нулеви локални емисии,
пробег до 160 км и товарно пространство
11 куб. м е подходящ за дистрибуция в големи населени места.
„Тежката артилерия“ е застъпена с
Actros L 1845 LS Giga Space и Actros F 1845
LS Stream Space с еднаква силова верига:
6-цилиндрови двигатели с обем 12 809 куб.
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см, мощност 449 к.с. и максимален въртящ момент 2400 нМ,
и автоматизирана 12-степенна
предавателна кутия PowerShift
3, G 211 – 12.
Бетоносмесителят Arocs
3740 K e с двигател 10,7 л
с мощност 394 к.с.и кутия
PowerShift 3, G 330 – 12. Кабината е S, Classic Space със 170
мм тунел.

Скания България
ЕООД
Тази година представянето
на Скания България ще е различно. Единственият физически изложен експонат ще бъде
представител на поколението
с новата силова линия Scania

Super. Останалото ще бъде разходка във времето, преплитаща минало, настояще и бъдеще:
)) поглед към миналото на компанията, която през м.г. отбеляза своята 130 годишнина
– време на постоянен стремеж чрез иновации да прави транспорта по-ефективен
и устойчив;
)) преглед на настоящето –
13-литровото задвижване на
Scania Super е най-ефективният ДВГ, създаван някога.
Новата силова линия осигурява безпрецедентни икономии на гориво, а и най-силната обща оперативна икономия в индустрията;
)) поглед към бъдещето – диги-

тално открехване на вратата
към темата електрификация.

Турботракс
България ООД
Начело на четирите модела
е флагманът за международен
транспорт, влекачът с кабина
XG+ 530 FT. Новата концепция
е с богат пакет от най-съвременни решения: LED светлини,
комплект камери за задно виждане и уникална камера DAF
Corner View, заместваща предното и страничното огледало, 2
комфортни легла, 2 хладилника
и т.н. Двигател PACCAR МХ-13 с
530 к.с. и автоматизирана предавателната кутия ZF TraXon.
Кабината на XG 530 FT е с оп-

тимален вътрешен обем. Силова верига и спирачна система
като на XG+ 530 FT.
Подобна, само че с 483 к.с.,
е силовата верига на XF 480 FT,
най-продавания влекач за международен транспорт.
Триосната шаси-кабина на
XF FAN 410 е със завиваща задна ос, двигател PACCAR МХ-11
с мощност 408 к.с. и 12-степенна автоматизирана кутия
ZF TraXon.
Всички модели са със забавител DAF MX Engine brake и с
необслужваеми акумулатори
AGM, с до 6 пъти по-дълъг живот от стандартните. Богат пакет от системи за безопасност
и икономия на гориво. Тригодишна пълна гаранция. K
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ТРАНСПОРТ

Война и мир в транспорта ни

Хиляди камиони, протестиращи по пътищата ни, блокирани граници и пътни артерии, тежки
преговори с „посочване на врати“ и компромисни решения… През месец май се разрази истинска
война в транспорта ни, в която от двете страни на барикадата застанаха обединените превозвачи и
правителството

П
ABSTRACT IN ENGLISH

War and Peace
in Bulgarian Transport
Thousands of trucks protesting on the roads, blocked borders and road arteries, difficult
negotiations with “pointing at
doors”, and compromise solutions... In May, a real war broke
out in Bulgarian transport, in
which the united hauliers and
the government stood on both
sides of the barricade.

юни 2022

ричината за конфликта бе предизвестена
– търпението на бранша спрямо неконтролируемите цени на горивата и постоянните реформи в тол системата, които гарантират
единствено повече разходи, вече е напълно изчерпано. Ако към това добавим демонстрираното пълно неглижиране от страна на ресорния министър на проблемите на автомобилния транспорт, става пределно ясно защо камиони, автобуси и градски транспорт „излязоха на улицата“
на 10 и 18 май.
В ролята на „миротворец“ трябваше да влиза
премиерът Кирил Петков, но и той тръгна с грешна стъпка, като при първата си среща с превозвачите се опита да наложи авторитарен подход и
буквално ги изгони от кабинета си. Преди втория
протест, когато „стомната“ почти бе съвсем счупена, Петков намери сили да признае грешката
си и да проведе конструктивен диалог с бранша.
Все пак на финала на сагата с много компромиси бяха постигнати конкретни договорености. Те обаче не отговарят напълно на нуждите на
превозвачите, нито пък бяха обвързани с конкретни срокове за изпълнение. И затова сценарият със замазването на очите или с отбиването
на номера, което със сигурност ще бъде последвано от още по-болезнени за властта протести,
все още е напълно възможен.

Какво искат превозвачите,
с какво се ангажира
правителството
Превозвачите очакват да бъдат разрешени незабавно основните им искания, които съвсем не са прекомерни, а в този кризисен период
са съвсем икономически обосновани. Браншът
иска намаляване на акциза на горивата с 50%,
премахване на биокомпонентата от горивата до
края на 2022 година, както и отлагане на разширяването и оскъпяването на тол системата. Първата стъпка е дори закъсняла, защото, докато у
нас мнозина поддържат мантрата, че в България се предлага най-евтиното гориво на помпа, почти всички европейски държави предприеха пакетни мерки, за да защитят гражданите си
и транспортните си сектори от тежките инфлационни процеси. По отношение на горивата редица страни премахнаха или намалиха акцизите,
биокомпонентата, сложиха горна граница на цените на най-употребявания бензин и дизел.Като
резултат държави като Полша, Унгария, Словакия, Хърватия са с по-ниски номинални цени на
горивата въпреки по-високия стандарт на живот,
който предлагат.

ТРАНСПОРТ » ВОЙНА И МИР В ТРАНСПОРТА НИ
След серията от разговори премиерът все
пак обяви пакет от антикризисни мерки, които
обаче не са напълно насочени към автомобилния транспорт. Изключението е, че за малките
превозвачи прагът за регистрация по ДДС ще
се вдигне на 100 000 лв., което все пак е „глътка
въздух“ за дребния бизнес. Правителството обеща и да свали ДДС ставката на природния газ,
втечнения нефтен газ и метана на 9%, но ефектът за бранша ще е минимален, защото все още
твърде малко камиони у нас са със задвижване,
използващо алтернативни горива. Кабинетът не
прие предложението на обединения транспортен бранш за временно невлагане на биодобавката в горивата, което би намалило цената на литър гориво с 12 стотинки. Мотивът е, че подобен
ход би бил в ущърб на бюджета. Премиерът Петков каза, че са проведени разговори с асоциираните производители на биодобавки, които
предложили да намалят цената си с 3 стотинки
на литър. Но ще бъде твърде любопитно да видим как един бизнес доброволно ще отреже печалбите си за сметка на друг…

Превозвачите
& министър Събев
И ако браншът все пак стигна до що-годе ползотворен разговор с премиера, то отношенията
му с транспортния министър Николай Събев все
още изглеждат твърде обтегнати, а различията –
непреодолими. Нагласата в средите на превозвачите е, че министър Събев е дошъл с амбици-

ята да реанимира железниците на България и за
тази цел е готов да жертва интересите на автомобилния и автобусния транспорт. Превозвачите нееднократно обвиниха ресорния министър,
че бяга от диалог за конкретните проблеми в сектора. Или пък им се отговаря с „ще видим, ще помислим, какво можем да направим“, след което
не се случва нищо.
Председателят на Съюза на международните
превозвачи Ангел Траков заяви, че браншът де-

Превозвачите категорично
отрекоха да има какъвто и
да е политически акцент в
протеста им

юни 2022
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Браншът иска
намаляване на акциза
на горивата с 50%
и премахване на
биокомпонентата от
горивата до края на
2022 година

Камионите със
сигурност отново ще
влязат в големите
градове, ако
исканията им не
бъдат изпълнени

юни 2022

кларира огромно недоверие към министър Събев и вторият протест в голяма степен се е случил по тази причина. Траков се обяви за подмяна
на транспортния министър, с цел да се започне
диалог в правилна посока и „разговорите да бъдат наистина конструктивни и резултатни“. Подобно мнение неведнъж изказаха и други лидери на обединения транспортен бранш.
От своя страна министър Събев обвини превозвачите, че са използвани с цел да дестабилизират и свалят кабинета. Според Събев зад протеста се крие „петата колона“ на Путин, или хората, които нямат интерес България да бъде независима от руските енергоносители и да има своя
собствена политика. На фона на това превозвачите са били използвани и търсели повод, а изведнъж – не повече от 30 дни след 24 февруари,
„те започнали да се изнервят и да ескалират техните искания“. От своя страна транспортният министър поиска оставката на Магдалена Милтенова и Йордан Арабаджиев, защото били политически емисари на хората, които не искат България
да бъде независима държава от Русия.
Превозвачите категорично отрекоха да има
каквато и да е политически акцент в протеста им.
Но изглежда, че „студената война“ между двете
страни ще продължи, а конфликтът може да бъде
възобновен и при най-незначителния повод.

Превозвачите
& министър Караджов
Правителството и бранша отново „кръстосаха
шпаги“ и по темата за тол системата. Напрежението се породи още в края на март, когато реги-

оналният министър Гроздан Караджов на опознавателна среща с превозвачите предложи превозните средства между 3,5 т и 12 т от 1 юли да
плащат между 2 и 7 стотинки на километър за
преминаване през досега безплатните второкласни пътища, които са включени в обхвата на
тол системата. Министър Караджов каза, че у нас
е нарушен основният принцип на ЕС „ползвателят/замърсителят плаща“, тъй като въздействието върху пътната настилка от леките превозни
средства било несъпоставимо с това от тежкотоварните ППС. От своя страна, представителите на превозвачите изразиха категорична позиция „против“ увеличаването на размера на тарифите с мотива, че по-високите такси ще доведат
до увеличаване на цените и на инфлацията, което ще се отрази най-вече на крайния потребител.
Министър Караджов обаче изглежда предприе по-диалогичен подход и отново извика превозвачите на разговор за бъдещето развитие на
тол системата. Двете страни си „стиснаха ръцете“ да продължат конструктивния диалог на експертно ниво. Ще бъде излъчена работна група,
която ще излезе с конкретни предложения.
„Имаме съгласие за обхвата на въпросите, по
които трябва да вземем решение. Предложенията не могат да бъдат разглеждани поединично,
а да бъдат вкарани в една обща схема“, каза министър Караджов след последната среща с превозвачите.
От страна на превозвачите Магдалена Милтенова отбеляза, че браншът продължава да настоява да бъде изпълнено коалиционното споразумение и тол системата да бъде разширена само
по второкласните пътища, които са международни коридори. Николай Рашков добави, че е важно
тол системата да бъде рентабилна, равнопоставена и справедлива за всички участници в нея.
Йордан Арабаджиев допълни, че предложенията на бранша са ясни от самото начало. Като
антиинфлационна мярка измененията в тол системата да влязат в сила от 1 януари 2023 г., а в
самия ѝ механизъм да бъдат предвидени няколко стъпки, които ще бъдат най-вече в защита на
местния бизнес, без да се нарушава европейското законодателство, но от друга страна, да
има постъпления, които да помогнат за подобряване на инфраструктурата.
Пpeвoзвaчитe посочиха конкретни възможни
мерки – oтcтъпки от тол таксите пpи изминaти
над 3 xил. км пpoбeг, по-ниски ставки за екокамионите, премахване на високите компенсаторни
такси, дa ce нaчиcлявa ДДC въpxy cтoйнocттa нa
тpaнcпopтнaтa ycлyгa нa тpaнзитнo пpeминaвaщитe, гopивoтo дa ce oтчита и paбoтнaтa гpyпa дa
oбcъждa вayчepи или дoтиpaнe нa пpeвoзвaчитe
зa ocъщecтвeни пpeвoзи нa cтoки или пътници нa
бaзa peaлнo изминaти килoмeтpи c тoвap.
Kapaджoв нe пoжeлa дa ce обвърже c кoнкpeтни oбeщaния дaли мoгат дa бъдaт yдoвлeтвopeни
иcкaниятa нa тpaнcпopтния бpaнш. Но въпpeки
тoвa и двeтe cтpaни пpивeтcтвaт eкcпepтнитe
диcкycии. В името на добрия тон бе започнат,
макар и временен, peмoнт нa ужасно тежкия за
камионите проход „Bитиня“. Cлeд кaтo тpaфикът
бъдe кaчeн пo виaдyктa нa мaгиcтpaлa „Tpaкия“,
щe бъдe нaпpaвeн ocнoвeн peмoнт на пътя, кoйтo
щe минe пpeз пpoeктиpaнe и oбщecтвeнa пopъчкa. Така че тук стъпките, изглежда, са в правилната посока… K
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Европа отрича е-горивата,
а България е поела задачи,
които не може да изпълни

„Ястребите“ в Комисията по околна среда на Европарламента (ENVI) на 10 май отхвърлиха
възможността преходът към декарбонизирана мобилност в ЕС да бъде по-плавен и на попоносима цена. Комисията не допусна предложението устойчивите възобновяеми горива (e-Fuels)
да бъдат включени в отчитането на декарбонизацията от нови автомобили и микробуси

В

место да се съсредоточи върху постепенното премахване на използването на изкопаеми горива, Комисията избра да противопостави технологиите за защита на климата
една срещу друга, осигурявайки монопол на автомобилите с батерии (BEV).
С приемането на предложението потребителите щяха да получат още една благоприятна за
климата алтернатива на автомобилите с фосилни горива, алтернатива, базирана на технологичен микс, включващ и синтетични горива, които
са неутрални за климата. Това би ускорило дефосилизирането на транспорта, запазвайки същевременно мобилността достъпна.
Ако Европейският парламент потвърди едностранчивия избор на ENVI при гласуването по темата на 7 юни, към досегашната зависимост на
Стария континент от вноса на течни горива ще се
добавят нови зависимости, както и нови икономически и екологични проблеми.

Известното сметище за негодни за употреба литиево-йонни батерии край Париж вероятно ще получи своите двойници и в другите страни. Тези батерии, чийто живот е чувствително покъс от средната възраст на автомобилите в Европа, не са желан продукт за рециклиране. Въпреки конструктивните предпазни мерки (разполагат се на сравнително защитени места в автомобила), Li-Io батерии са носител на опасности от
различно естество: химични, термични, електрически и механични. Най-малко позната е химическата опасност при изтичане на електролит: отделят се токсични пари, а при наличие на влага
се образува флуороводородна киселина, която
освен токсична е и силно корозионна – разтваря дори стъкло. Действието ѝ при съприкосновение е коварно: прониква лесно и дълбоко в живи
тъкани, въздейства пряко върху нервните окончания и заради първоначалната липса на болки
изгарянията остават незабелязани, като първиюни 2022

45

46

ТРАНСПОРТ » ЕВРОПА ОТРИЧА Е-ГОРИВАТА, А БЪЛГАРИЯ...

В Брюксел искат да
премахнат един вид
енергийна зависимост, като
я заменят с друга, не помалко опасна

Електрическите/
синтетични горива са без
алтернатива в авиацията и
корабоплаването

юни 2022

те симптоми могат да се проявят и след денонощие. Проблеми като описаните възникват обикновено при сериозни удари, а превишаването на
максималната работна температура може да доведе до самоусилващ се процес и експлозия.
Докато това все пак ще бъдат единични изолирани случаи, много по-широко отрицателно
въздействие върху мобилността имат два други фактора:
)) Не всеки може да си позволи електрически автомобил – и сега, и в близкото бъдеще, докато
електрическите/синтетични горива дават възможност декарбонизацията на транспорта да
бъде ускорена, като се запази достъпността
на мобилността. При първоначално смесване
на малки количества eFuels с конвенционални
горива цената на колонката/помпата за зареждане ще се повиши съвсем леко. Според eFuel
Alliance смес от 5% e-Fuels би увеличила цената на горивото със 7 евроцента на литър. Това
е доста по-малко, отколкото одобрените и насърчавани в ЕС „био“ добавки оскъпяват дизеловото гориво и бензините. При това тези добавки (7% в дизеловото гориво и 10% в бензините) бъркат в джоба на клиентите, тъй като
влошават качествата на горивата и вредят на
двигателите/автомобилите.
)) Ориентирането единствено към BEV ще постави Европа пред нови зависимости. Особено рисково е концентрирането върху единединствен избор и отсъствието на алтернативи в сегашния период на дълбоки смущения и пренареждане на световната икономическа система. Започнала доста преди военните действия в Украйна и доизостряна от тях,
кризата в енергетиката и снабдяването с ме-

тали и други суровини няма да приключи скоро и продължава да налага промени във всички
графици и цени. Иска или не, когато става дума
за внос на суровини за батерии, Европа, чието влияние намалява, е принудена да се съобразява с фактите: Китай преработва (По данни на Международната агенция по енергията
(IEA/International Energy Agency) 87 на сто от
световните находища на редкоземни елементи, 40% от медта (Cu), 58% от лития (Li), 65%
от кобалта (Co).
Решението на ENVI, прието с мнозинство от
3 гласа (членовете на комисията са 88), показва, че там решенията се определят не с грижа за
опазването на природата и здрав разум, а от корпоративни интереси и лични пристрастия. Регламентът относно СО2, действащ в ЕС, е едностранчив и изглежда създаден в полза на технологията с батерии. Той отчита единствено емисиите на изпускателната система, но не и тези,
които възникват в по-ранни или по-късни етапи
от жизнения цикъл на превозното средство, например по време на неговото производство или
са свързани с неговото зареждане.

Абсурдът като норма
Въпреки че европейският микс на електроенергия все още се основава до голяма степен
на изкопаеми горива, действащата регулация
определя електромобила, зареден с електричество с такъв произход, като превозно средство
(ПС) с нулеви емисии! В същото време ПС, задвижвано от e-Fuels (синтетично гориво), се причислява към ПС с изкопаеми горива. Дали Европейският парламент ще коригира това абсурдно
становище – безполезно и за потребителя, и за
климата?
Каквото и да бъде крайното решение на Европарламента, електрическите горива имат своето бъдеще: те са без алтернатива във въздушния
транспорт, в морските превози, както и при тежките товарни автомобили за дълги разстояния.
Ако Европа ги отхвърли, действайки по принципа „Един континент, една технология!“, това ще е
в неин ущърб, но няма да попречи на употребата
им в останалите части на света.

Мисията „Транспорт на ВЕИ“ –
неосъществима у нас
(Как ще ги стигнем)
Към началото на март 2022 година в България
са били регистрирани 2 816 007 леки автомобила, 454 196 товарни, 41 066 специални и 16 842
автобуса.
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54,05% от тях са с дизелови двигатели,
33,37% – с бензинови, а 11,24% са двугоривни
(бензин и LPG). 0,67% от автомобилите са с хибридно задвижване, 0,21% са на сгъстен природен газ (CNG), 0,12% са електрически (на батерии). Единадесет автомобила са на биогориво и
0 – на водород.
Ето какви ангажименти е поело предишно
българско правителство за дяловете електроенергия от ВЕИ (възобновяеми източници на
енергия), която ще се използват в транспорта:
Година
2020
2030
2050

Дял на ВЕИ в транспорта
9,1%
14%
100%

Делът на консумираната електроенергия от
ВЕИ в брутното потребление в страната през
2020 година е бил 23,6%.
За постигане на приетото от България увеличение с почти 5 на сто до 2030 година, следва в
автомобилния парк на страната годишно да се
вливат средно по 17 – 18 хиляди електромобила.
А за изпълнение на целта до 2050-а, която е 100%
електроенергия от ВЕИ, са необходими поне 100
– 150 хиляди електромобила годишно.
От другата страна на везните имаме целия годишен внос на нови автомобили в БГ, който е около 30 000 бр. годишно, и то преди кризата, която
не направи цените на новите автомобили достижими за повече българи.
Така стигаме до голямо НЕРАВЕНСТВО меж-

ду целите и възможностите за постигането им на
местния пазар. Който е подписвал поемането на
ангажиментите, изглежда, се е ръководил от популярната приказка „Сега дава ли се, или само
се обещава?“ K

Водородът е ефективното
средство за съхраняване на
свръхпроизводството от ВЕИ

инж. Радослав ГЕШОВ

THE STRONG LINK IN THE COLD CHAIN

e-mail: mladenov@frigos.bg
Lamberet Bulgaria: www.lamberetbg.com
FrigoS-IK-Ltd: www.frigos.bg
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Пакет Мобилност и
за вановете над 2,5 т

След кратко затишие Пакет Мобилност пак напомня за себе си с нова серия от регулации, като
този път „на мушката“ са операторите на ванове. Транспортният пакет на Европейския съюз включва
допълнителни мерки за регулиране на превоза на товари в лекотоварни превозни средства

Н

овите изисквания касаят както пътната
безопасност, така и лицензите за достъп
до дейността. Тъй като се прилагат като
регламенти на ЕС, новите мерки са пряко приложими в страните членки, без да е необходимо
транспониране чрез националните законодателства на държавите членки.
От май 2022 г. се въвеждат нови изисквания за
лицензиране на транспортните оператори в ЕС.
В резултат на това и лекотоварните автомобили
за работа над 2,5 тона, изпълняващи международни транспортни операции, ще трябва да кандидатстват за Транспортен лиценз на Общността. Тази мярка първо влезе в сила за превозните
средства над 3,5 тона.

юни 2022

Тази нова регулация, която влиза в сила, предполага, че операторите на лекотоварните превозни средства (LCV) трябва да отговарят на същите изисквания за професионална компетентност, икономически възможности и имидж като
превозните средства с по-голям тонаж. Изключението е, че изискванията за финансов капацитет тук са намалени до 1800 евро за първо превозно средство и 900 евро за второ и следващи
превозни средства.
Стават задължителни лицензите за оператор, издадени от съответния национален орган
за превозни средства с обща маса над 2,5 тона.
Освен това, както и при операторите на тежкотоварни превозни средства, поне един представи-
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тел на компанията, в която се експлоатират превозните средства (собствени, наети или на лизинг), трябва да има необходимата квалификация и сертификат, за да управлява автопарка съгласно лиценза. Компаниите с автомобили над
2,5 тона следва да регистрират и мястото си на
дейност.
Транспортните операции, които трябва да се
извършват с Евролиценз, са:
)) курсове, които се правят с автомобили под
наем и срещу възнаграждение;
)) операции с товар на превозното средство, когато точката на тръгване и точката на крайната
дестинация са в две различни държави членки,
със или без транзитно преминаване през една
или повече държави членки или трети страни;
)) пътувания с товар на превозно средство с
точка на тръгване в държава членка и финална дестинация в трета страна и обратно, със
или без транзит през една или повече държави членки или трети страни;
)) курс с товар на превозно средство между трети държави, който преминава транзитно през
територията на една или повече държави членки;
)) празна денивелация, свързана с всички гореспоменати транспорти;
)) каботажен транспорт.
Европейската комисия прие и два други регламента като част от Пакет Мобилност, които целят да превърнат проверките за съответствие с
правилата на ЕС за автомобилен транспорт в поцеленасочени и последователни за целия Съюз.

Първият регламент актуализира класификацията на сериозните нарушения, които могат да
доведат до загуба на добра репутация на автомобилен превозвач (Регламент 2016/403 на Комисията). Новият инструмент добавя нови нарушения, произтичащи от приемането на Пакет
Мобилност, и ще гарантира, че държавите членки
оценяват въпросните нарушения на автомобилните превозвачи по унифициран начин. Сериозните нарушения на законите, касаещи договорните задължения, каботажа и командироването
на работници в автомобилния транспорт, са добавени към списъка с нарушения, които могат да
доведат до загуба на добра репутация. Добрата
репутация е едно от четирите ключови изисквания, които превозвачите от ЕС трябва да изпълнят, за да работят в рамките на Общността.
Вторият регламент установява обща формула за изчисляване на рисковия рейтинг на предприятията за автомобилен транспорт в ЕС. Рейтингът на риска се изчислява въз основа на броя
и тежестта на нарушенията на правилата за автомобилен транспорт, извършени от превозвачите и техните водачи. Тази информация се записва в националните системи за оценка на риска, създадени съгласно Директива 2006/22/ЕО.
Общата формула за изчисляване на риска следва да осигури равно третиране на операторите
при проверките за съответствие, за да има съпоставимост на оценките на риска. Следващата
стъпка ще бъде да се даде достъп на крайпътните инспектори в Евросъюза до данните за оценки на риска. K

И лекотоварните
автомобили за работа над
2,5 тона, изпълняващи
международни транспортни
операции, ще трябва
да кандидатстват за
Транспортен лиценз на
Общността. Тази мярка
първо влезе в сила за
превозните средства над
3,5 тона
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Тест: Новият Ford E-Transit впечатли
с пробег с едно зареждане

Напълно електрическият двутонен ван Ford E-Transit вдигна високо летвата в сегмента на големите
електрически ванове. Още при пазарния си старт той впечатлява – с иновативна си силова линия, с нивото
си на оборудване, с товароносимостта си и най-вече с пробега с едно зареждане от 317 км по WLTP

Р

азход на електроенергия от само 19
кВт/100 км – при батерия с капацитет 68
кВтч. Това по груби сметки би означавало
пробег с едно зареждане от почти 358 км! Данните са от медийните тестове на новия електрически Ford E-Transit, организирани в края на април и през първата седмица на май в Барселона
от Ford Pro – създадената неотдавна лекотоварна дивизия на производителя. В пробните шофирания се включи и списание КАМИОНИ.
Показанията са от бордовия компютър на един
от тестваните от КАМИОНИ автомобили, с който
за около 45 мин изминахме маршрут от 23 км със
средна скорост от 31 км/ч по улиците и в околностите на Барселона. Тестът бе при умерен трафик
и температура на околната среда 18 градуса по
Целзий. Наистина ванът, който бе с размер L2H2
350, товарен обем на фургона 9,5 куб. м, собствено тегло 2485 кг и допустима максимална маса от
3500 кг, в случая не бе натоварен. Но резултатът
въпреки това е повече от впечатляващ.
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Този тестови автомобил бе оборудван с електродвигател с мощност 135 кВт. Силовият агрегат бе по-слабият от двата налични при модела,
но при теста се видя, че е напълно достатъчен –
шофирането е динамично, а мощност не липсваше дори по хълмовете над Барселона. Както при
цялата гама на Ford E-Transit предавателната кутия е едностепенна автоматична, а задвижващ е
задният мост, в който е интегриран електродвигателят.
Логично при тестваните от КАМИОНИ в Барселона други две версии на новия електрически
ван на Ford разходът на електроенергия бе малко
по-висок, защото вановете бяха и по-тежки. Вариантът L3H3 350, който е по-дълъг и по-висок и
е оборудван със същата батерия и електродвигател, също впечатли със средния си разход от
22 кВт/100 км. Товарният обем на тази версия е
12,4 куб. м при собствено тегло 2545 кг и допустима максимална маса 3500 кг. Отделно при теста този E-Transit носеше и 400 кг товар. Поведе-

ТЕСТ: НОВИЯТ FORD E-TRANSIT ВПЕЧАТЛИ...

нието му при шофиране обаче в никакъв случай
не бе по-лошо от това на по-лекия вариант.
Много малко по-висока се оказа консумацията при версията E-Transit L3H2 425, оборудвана
със същата батерия, но вече с електродвигател
с мощност 198 кВт. Но тук говорим вече за товарен ван, който има собствено тегло 2565 кг, натоварен със 750 кг в момента на тестовете. Товарният обем при него е 11 куб. м, а полезният товар
достига до впечатляващите за електрически ван
1685 кг. За тестове в Барселона на разположение бе почти пълната гама на E-Transit – с двете
мощности на електродвигателя и разно-образни
комбинации от дължини и височини.

Гамата E-Transit
В Барселона се видя защо E-Transit ще постави нови стандарти в сегмента си. Двутонният
електрически ван се различава коренно от всичко, представено досега в сегмента на големите
електрически ванове от другите производители. Той е със задно предаване, а електродвигателят е разположен над задния мост, под товар-

ното пространство. Изцяло нова е конструкцията на задното окачване и задния мост. Мостът е
независимо окачен, а не цял, както при версията с ДВГ. Електрическото задвижване е модулен
тип. Мостът и електродвигателят са монтирани
предварително към специално разработен метален фундамент, а след това целият модул се захваща към рамата – независимо дали тя е на ван,
затворен фургон или на шаси-кабина. В резултат
на тази конструкция товарната височина е нараснала с незначителните 50 мм.
Батериите са пред задния мост, под пода на
товарното пространство. Стандартният им капацитет е 68 кВтч и осигуряват впечатляващ за
сегмента пробег с едно зареждане от 317 км по
WLTP. Батерията на E-Transit може да се зарежда
от 15 % до 80 % за 34 минути от 115 кВт променливо токово зарядно устройство. Пълното зареждане от стандартно 230-волтово захранване
с променлив ток отнема малко над 8 часа. Мощният електродвигател осигурява въртящ момент
от 431 Нм, като, както вече споменахме, се предлага с възможност за избор на две мощности –
135 кВт или 198 кВт.

На разположение за пробно
шофиране в Барселона
бе почти цялата гама на
E-TRANSIT
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Единият от трите тествани от КАМИОНИ
в Барселона автомобила

Задните врати се отварят на 270 градуса

Куплунгът за зареждане
CCS2 е на предната решетка
Широката гама на Ford E-Transit включва 25
варианта – с различна дължина, височина и обем
на товарното пространство, единична или двойна кабина, версия микробус… Моделът идва с
три варианта на допустимата максимална маса
– 3,5 тона, 3,9 тона и 4,25 тона. И сега внимание
– полезният товар при най-тежката версия е до
1758 кг!

Тестовете
Тестовете в Барселона бяха с възможност за
избор на различни маршрути, които включваха
градско движение, магистрала, стръмни изкачвания и спускания при сравнително интензивен трафик. Още с качването кабината на Ford E-Transit
той се нрави с комфорта, ергономията и практичността си. Водачът седи на високо, има отлична видимост навън и удобен достъп до всички
уреди за управление. Големият 12-инчов сензорен екран на централната конзола, част от новата информационно-развлекателна система Ford
юни 2022

SYNC 4, впечатлява с ясния си и кристален образ
и с бързата и точна реакция при докосване. Под
него е превключвателят за управление на силовата линия, в средата на който е бутонът за избор на
едното от двете възможни нива на рекуперация на
енергия в батерията при отпускане на газта или
спиране. При активиране на бутона след отпускане на газта забавянето е осезаемо, а в батерията
се връща повече енергия.
Точно умелото боравене с газта и степента
на рекуперация, особено при движение по пресечени терени или в градска среда, осигурява
удължаване на пробега с едно зареждане. Електродвигателят, независимо с коя от двете мощности, дърпа уверено големия ван дори при сериозни и продължителни изкачвания. На магистралата E-Transit развърта бързо и безпроблемно поддържа скорост. При движение се вижда,
че всичко в новия електрически ван на Ford е изработено качествено и напасвано перфектно – и
при преминаване през неравности, и при висо-

Иновативно, комфортно и
ергономично е мястото на
водача

Камерата за обратно виждане и „птичият
поглед“ вършат перфектна работа
ки скорости липсват паразитни шумове и вибрации. А индикацията за разреждането на батерията и средният разход показват, че декларираният пробег с едно зареждане е напълно постижим.

Нови услуги от Ford Pro
При пазарния си старт Ford E-Transit е достъпен за всички клиенти с напълно изчерпателна стандартна спецификация, включваща усъвършенствани технологии и услуги, които правят преминаването към електрифициран автопарк по-лесно. E-Transit идва и с цялостен пакет
от инструменти за свързаност, телематика, управление на парка, дистанционен контрол и диагностика на превозните средства, планиране на
зарядната инфраструктура и зареждането на батериите, планиране и извършване на обслужването и поддръжката на автомобилите…
Новата комплексна услуга от Ford Pro, включваща услугите Ford Pro Intelligence, Ford Pro
Charging, Ford Pro Service и Ford Pro FinSimple,
която ще бъде достъпна не само за електрическите версии, а за цялата лекотоварна гама на производителя, бе представена паралелно с тесто-

Разходът е 19 кВтч/100 км!

вата програма в Барселона. Тя идва от едно място и целта ѝ е да оптимизира бизнеса на клиентите на марката, като намали до минимум престоите и увеличи времето за работа на автомобилите – както и да намали общите разходи и общата
стойност на притежание. В услугата е включено
и финансиране от Ford, което също е комплексно, идва отново от едно място и може да покрива
всичко – закупуването на превозните средства,
обслужването и поддръжката им, изграждането
на зарядни станции за електромобили…
Инструментът Ford Pro FinSimple е разработен за лесно планиране на разходите, с идея автопаркът на клиентите да бъде по-продуктивен.
Ford Pro FinSimple трябва да улесни клиентите
закупуването или наемането на превозни средства, предлагайки комбинирано фактуриране,
финансови изгоди, кредитни линии и възможност за работа с финансови експерти. Услугата
ще се предлага от Ford Motor Credit Company LLC
и стартира първоначално на големите пазари на
лекотоварните автомобили на марката. K
Лъчезар АПОСТОЛОВ
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Ford разкри новия изцяло
електрически E-Transit Custom
Ford направи още
една голяма стъпка
към електрическото
бъдеще. Ford Pro
– лекотоварното
подразделение на
компанията, разкри
първи подробности
за изцяло новия
електрически среден
ван E-Transit Custom

F

ord E-Transit Custom следва стъпките на изцяло електрическия голям ван E-Transit, чието производството стартира през март тази
година. Той е първият от четирите изцяло електрически модела, които Ford Pro ще представи
до 2024 г.
E-Transit Custom е проектиран да създаде нов
еталон в сегмента на еднотонните ванове в Европа и да помогне на бизнеса в трансформацията към електрическа мобилност. Изцяло електрическият наследник на най-продавания в Европа
ван е проектиран изначално да се впише безпроблемно в екосистемата на Ford Pro от решения за
повишаване на производителността и добавена
стойност. E-Transit Custom идва с новия софтуер
от Ford Pro, който осигурява решения за зареждане, обслужване и финансиране от едно място,
за да помогне за намаляване на престоите и оперативните разходи. Новото попълнение в електрифицираната гама на Ford Pro е ключов компонент в ангажимента на Ford за достигане на нулеви емисии във всички продадени от Ford автомобили в Европа и въглероден неутралност във
въглеродния отпечатък на континента до 2035 г.
Безкомпромисната електрическа силова линия на E-Transit Custom ще осигури пробег с едно
зареждане до 380 км, бързо зареждане с постоянен ток и отлични динамични, товарни и теглителни характеристики. Новият ван ще помогне за
повишаване на производителността чрез сложна постоянна свързаност. Сред функциите при
E-Transit Custom, разработени след задълбочени проучвания на мненията на потребителите на ванове, е технологията ProPower Onboard.
Тя осигурява изход на мощност за захранване на
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инструменти, апарати и устройства на борда на
автомобила.
Външният дизайн на E-Transit Custom е изцяло нов и е в стила на съвременните автомобили
на Ford. Отличава се с балансирани пропорции,
уверена стойка и изцяло LED светлини. Височината му е под 2 м, за да може да влиза във всички
закрити градски паркинги.
По-рано през тази година Ford обяви, че до
2024 г. ще пусне четири нови, изцяло електрически превозни средства, които ще станат част
от емблематичното семейство на Transit. Това са
товарните ванове Transit Custom и Transit Courier,
както и пътническите им изпълнения Tourneo
Custom и Tourneo Courier.
Изцяло електрическият E-Transit Custom влиза в производство през втората половина на
2023 г. и става част от най-обширната гама Transit
Custom, предлагана някога на европейски клиенти. Новият Transit Custom ще се предлага и с
конвенционален ДВГ, както и като plug-in-hybrid.
Допълнителни подробности за продукта ще бъдат обявени през септември.
Всички варианти на Transit Custom ще бъдат
произведени от Ford Otosan – в съвместното
предприятие на Ford в Коджаели, Турция, където се произвеждат моделите на Transit за Европа. Неотдавна Ford, SK On Co. Ltd. и Koç Holding
подписаха Меморандум за разбирателство за
създаване на голямо съвместно предприятие за
производство на акумулаторни батерии за автомобили за работа. Началото на производството
трябва да е в средата на десетилетието при годишен капацитет в диапазона от 30 до 45 гигаватчаса. K
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Новият Mercedes-Benz T-Class:
Премиум ван за активен
начин на живот

Новият Mercedes-Benz T-Class предлага пространство за цялото семейство, възможност за
поставяне на до три детски седалки на задния ред, както и предостатъчно място за оборудване за
спортните ентусиасти. Плъзгащите се врати осигуряват бързо качване и слизане и дават гъвкави
възможности за товарене. Новият T-Class се отличава със съвременен дизайн, широка гама от
оборудване за безопасност и свързаност

С

новия пътнически премиум ван T-Class
Mercedes-Benz внася комфорт в сегмента на малките градските ванове, като дава
възможност на всички клиенти, нуждаещи се от
много място, да се докоснат до качеството на
бранда със звезда на предната решетка. Този
напълно нов модел съчетава мултифункционалност и огромно пространство, с оборудване от
висок клас.
В стандартния пакет на Т-класата влиза и инфотейнмънт системата MBUX, както и електрическа ръчна спирачка. Опционално се предлагат
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17-инчови джанти, KEYLESS-GO функцията и амбиентно осветление, както и кожената тапицерия
ARTICO. Новият T-Class определено може да се
похвали с разнообразни акценти на оборудване
в своя сегмент.
Богатата гама от стандартно оборудване за
безопасност, включително седем въздушни възглавници и множество системи за подпомагане
на шофирането, прави модела съвременен, надежден автомобил за семейства и любители на
активния отдих.
Изцяло новият модел на Mercedes-Benz съ-

НОВИЯТ MERCEDES-BENZ T-CLASS

четава компактни външни размери с огромно
пространство. Петместният T-Class е дълъг
4498 мм, широк 1859 мм и висок 1811 мм. Очаква се на пазара да бъде представен и модел с
удължено междуосие, който ще разполага с до
седем места.
Допълнително предимство на T-Class е ниският товарен праг – само 561 мм, което улеснява товаренето на тежко оборудване. Широко отварящите се плъзгащи се врати от двете страни
дават удобен достъп до задната част на купето.
Това позволява на децата да влизат и излизат от
автомобила бързо и безопасно в тесни улици и
места за паркиране.
Новият T-Class разполага с високо ниво на
оборудване с функции за безопасност, като много от системите за подпомагане на шофирането се предлагат в стандартния пакет. Пример за
това са системата за предупреждение за загуба на налягане в гумите и системата за спешно
повикване на Mercedes-Benz. Включени са също
асистент за потегляне по наклон, асистент при
страничен вятър, система за предупреждение за
умора у водача, активен асистент за спиране, активен асистент за поддържане на лентата, асистент за мъртва зона и асистент за ограничаване
на скоростта.
При излизането си на пазара T-Class ще се
предлага с 4-цилиндров дизелов и 4-цилиндров
бензинов двигател, всеки от тях с два варианта
на мощност. Тези двигатели се отличават с висока мощност, дори и в ниския оборотен диапазон,
както и с оптимизираните си разходи. За още побързо ускорение дизеловият модел с мощност
115 к.с. разполага с функция за свръхмощност и
свръх въртящ момент, с която постига съответно
до 121 к.с. максимална мощност и 295 Нм въртящ момент. Всички двигатели са оборудвани с
ECO start/stop функция. Наред с шестстепенната
ръчна предавателна кутия, двата дизелови модела и по-мощния от двата бензинови модела,
се предлагат и със седемстепенната трансмисия с двоен съединител.
Всички двигателите са редови. При версията
T 160 – бензин работният обем е 1332 куб. см, с
мощност 102 к.с. при 4500 об./мин и максимален
въртящ момент 200 Нм при 1500 об./мин. Консумацията на гориво е 6,7/7,2 л на 100 км при 153–
162 г СО2. Ускорението от 0–100 км/ч е за 14,7

сек, а максималната скорост е 168 км/ч. При дизеловия двигател на T 160 d обемът е 1461 куб.
см с мощност 95 к.с. при 3750 об./мин и максимален въртящ момент 260 Нм при 1750 об./мин.
Консумацията на гориво е 5,3/5,9 л на 100 км
при 138–154 г СО2. Ускорението от 0–100 км/ч
е за 15, 1–15,3 сек, а максималната скорост е
164–165 км/ч.
По-мощните двигатели са при серията Т 180.
За T 180 бензин, обемът е 1332 куб. см с мощност
131 к.с. при 5000 об./мин и максимален въртящ
момент 240 Нм при 1600 об./мин. Консумацията
на гориво е 6,6/7,3 л на 100 км при 150 –165 г СО2.
Ускорението от 0–100 км/ч е за 11,6–12,8 сек, а
максималната скорост достига впечатляващите
за този клас 184 км/ч.
За дизеловия Т 180 d обемът е 1461 куб. см с
мощност 116 к.с. при 3750 об./мин и максимален
въртящ момент 270 Нм при 1750 об./мин. Консумацията на гориво е 5,5/5,9 л на 100 км при 144–
154 г СО2. Ускорението от 0–100 км/ч е за малко над 13 сек, а максималната скорост е 175–177
км/час. K

Новата Т-класа разполага с
високо ниво на функции за
безопасност, като много от
системите за подпомагане
на шофирането се предлагат
в стандартния пакет

Изцяло новият модел на
Mercedes-Benz съчетава
компактни външни размери
с огромно пространство.
Петместният T-Class е дълъг
4498 милиметра,
широк 1859 милиметра
и висок 1811 милиметра
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Член на международнoтo жури

Bus Euro Test 2022 Limerick:
Високо напрежение!

Кой ще е Автобус на годината 2023? Отговорът на този въпрос даде Bus Euro Test 2022
Limerick, който се проведе от 10 до 13 май в третия по големина град на Ирландия – Лимерик.
Победителят ще стане известен през септември, след което ще получи наградата си. Ясно
обаче е едно – престижната награда ще отиде при напълно електрически автобус, защото за
пръв път в теста се конкурираха само градски автобуси, задвижвани изцяло на ток

П

ет единични 12-метрови електрически автобуса застанаха на старта в Лимерик. Съперници и кандидати за званието Автобус
на годината 2023 бяха Higer Azure, Karsan e-ATA
12, MAN Lion’s City 12 E, Mercedes-Benz eCitaro и
Volvo BZL MCV. Какви по-добри предпоставки за
високо напрежение?

Събитието
Домакин на теста през тази година бе изданието Bus and Coach Flet, което е представител
на Ирландия в международното жури Автобус на
годината. Грижа за цялостната перфектна организация и логистиката по време на събитието имаха редакторът от списанието Шон Мърта
и екипът му.
През двата дни, при които автобусите бяха на
пътя, те бяха тествани от членовете на международното жури Автобус на годината, сред които и представител на списание КАМИОНИ. 23мата журналисти от водещи европейски издания, специализирани в областта на автобусите
и автобусния транспорт, имаха възможност да
ги изпробват по разнообразен маршрут в реални условия като водачи и пътници в околностите на Лимерик.
Ден преди пътните тестове бяха проведени
традиционните измервания на спирачния път и
нивото на шум в салона на автобусите. Това са
юни 2022

показатели, които помагат на членовете на журито да получат по-пълни впечатления за възможностите на автобусите. За да има равнопоставеност между кандидатите, измерванията за дължината на спирачния път от скорост 50 км/ч до
пълно спиране бяха направени с един и същ водач зад кормилото на всеки от автобусите. С всеки от автобусите бяха направени по 4 спирания,
като за сравнение между кандидатите бяха взети
най-добрите им постижения. Шумът бе измерен
по време на движение в зоната над задния мост.

Тестът
След измерванията на спирачния път и шума
дойде ред на обстойните презентации на производителите. След това участващите в надпреварата автобуси бяха подложени на обстойни тестове в околностите и по улиците на Лимерик.
Основният тестов маршрут преминаваше
през разположените югозападно от Лимерик
предградия и градчета. Начална и крайна точка
бе автобусна спирка при Коллопис Крос. Оттам
тръгваше на югозапад по не особено широк двупосочен крайградски път, преминаващ по разнообразен терен с редуващи се изкачвания и спускания. След 6 – 7 км на кръговото кръстовище
при Гортаганиф посоката на движение се обръщаше. Обратният път към началната точка до затварянето на кръга преминаваше по магистра-
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Два дни обстойни тестове в
Лимерик определиха кой ще
е Автобус на годината 2022

ABSTRACT IN ENGLISH

Bus Euro Test 2022
Limerick: High Voltage!

лен участък, където автобусите можеха да се
тестват на максимална скорост. След това трасето навлизаше в предградието Патриксуел. Там
кандидатите за наградата попадаха в напълно в
своя среда – градско движение, трафик, светофари, прави, но не особено широки улици, множество леви и десни завои под прав ъгъл, паркирани край пътя автомобили... Тук вече можеше да се проверят маневреността на автобусите, както и видимостта, която предлагат на во-

дача, още повече че три от автобусите, участници в теста, пристигнаха в Лимерик, оборудвани
с камери за обратно виждане вместо огледала.
За членовете на журито допълнително предизвикателство беше лявото движение в Ирландия,
като три от автобусите бяха предназначени за
пазара на Острова и пристигнаха за теста с десен волан. Трябва да уточним, че трите автобуса
с дясно управление – Higer Azure, Mercedes-Benz
eCitaro и Volvo BZL MCV, са специални разработ-

Which one will be the Bus of
the Year 2023? The answer
to this question was given by
Bus Euro Test 2022 Limerick
which took place from May 10
to 13 in the third largest city in
Ireland – Limerick. The winner will be announced in September, and after that it will receive the prize. However, one
thing is clear - the prestigious
award will go to a fully electric
bus because for the first time in
the test, only city buses powered 100% by electricity competed in it.
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HIGER AZURE

12

-метровият Higer Azure бе представен в Bus Euro Test от
компанията Harris Auto, която е дилър на китайската марка за Великобритания и Ирландия. Участвалият в теста автобус е
разработен във вариант за предпочитанията на тези пазари. По
тази причина салонът е само с една врата, разположена в предната част на автобуса, а след задния мост ниският под с няколко
стъпала преминава във висок. Harris Auto вече е доставила 20 такива автобуса на Острова.
Електрическият Higer Azure е типичен представител на китайската автобусна школа. При конструирането му целта е била да
се получи максимално иновативен, съвременен и много богато
оборудван автобус на силно конкурентна цена, който да хваща
окото още с оригиналния си външен дизайн. Може да се обобщи, че целта е постигната. Higer Azure изглежда модерно и иновативно както отвън, така и отвътре. Водачът разполага с всичко
за един съвременен автобус. В същото време това бе най-евтиният автобус в теста.
Китайският автобус пристигна за участие в BET 2022 с впечатляващ деклариран пробег с едно зареждане от над 370 км. Този
пробег се осигурява от пакет батерии с капацитет 350 кВтч, произведени от CATL, които, според производителя се зареждат бързо и имат дълъг живот. Стандартният куплунг за бързо и бавно зареждане – тип CCS2, е на задния ляв калник и може да бъда допълнен от пантограф за бързо зареждане.
Теглото на автобуса е 13 200 кг, а конструкцията на бодито е
от алуминий и стомана. Централно разположеният електродвигател е Prestolite MD130B. Предният мост е ZF RL82A, а задният
– ZF AV133. Окачването и на двата моста е пневматично – Wabco
ECAS. Кормилното управление е Bosch 9098, спирачната система
е по технология на Wabco с дискови спирачки и EBC, ABS и ESC.
Инструменталният панел в кабината на водача идва от френския
производител Actia. Местата за сядане в салона са от 35 до 46, а
правостоящите – 30.
На пътя в Ирландия Higer Azure се представи според очакванията и остави впечатление на практичен и удобен автобус. Динамиката и комфортът са на добро ниво. Рекуперацията на енергия
в батерията се усеща при отпускане на педала на газта. Известна доза критика може да бъде отправена към настройките на кормилното управление, което не бе толкова прецизно и „послушно“,
както при другите участници в теста. По отношение на пътниците
Higer Azure предложи едни от най-добрите условия в сравнение с
останалите кандидати за наградата. Впечатляващи бяха пътническите седалки Kiel, които се оказаха най-удобните в теста. В същото време салонът е светъл, с добре подбрани цветове и предлага достатъчно простор.

Колоната от електрически
автобуси е готова за път
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ки за британския пазар. Затова имаха някои
особености, които ги отличаваха от останалите, но които са почти задължителни за да могат да се продават на Острова. Освен десния
волан, това са наличието на само една врата
за пътниците – отпред и задължителен авариен изход от дясната страна в средата на автобуса. Съответно – задната част на салона за
пътниците обикновено не е нископодова, а до
последния ред седалки се стига по едно или
две стъпала.
За два дни членовете на журито имаха възможност да преценят управляемостта, пътното поведение, динамиката, сигурността, комфорта и удобствата на автобусите по отношение на водача и пътниците, достъпността за
инвалидни и бебешки колички, осветеността и обезшумеността на салона, возията... Не
на последно място те получиха информация и
за предлаганите от производителите възможности за изграждане на зарядна инфраструктура, както и надеждна поддръжка и качест-
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KARSAN E-ATA 12
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рез последните години турският производител Karsan без
много шум се превръща в един от най-сериозните производители на градски електрически автобуси за европейския пазар.
Факт са вече и редица доставки на продуктите на Karsan за много европейски градове. Категорично може да се каже, че турският
производител се трансформира успешно от бодибилдер в производител на автобуси, поне що се отнася до електрическите модели. И серията електрически автобуси e-ATA, представена през
септември 2021 г., го доказва.
В Ирландия Karsan се представи с 12-метровия e-ATA 12, като
в моделната линия влизат още 10-метровият e-ATA 10 и 18-метровият съчленен e-ATA 18.
Първото, с което впечатлява e-ATA, е външният дизайн – модевено следпродажбено обслужване. Преди гласуването, което се състоя в последния ден на
Bus Euro Test 2022 Limerick, на закрито заседание всеки от членовете на журито сподели впечатленията си от петте автобуса, отчитайки гледните точки на водача, пътниците и транспортните оператори. След това гласуването определи
подреждането в теста, а кой ще е големият победител, който ще бъде обявен за Автобус на годината 2023 (Bus of The Year 2023) и ще получи
право да бъде брандиран с логото на наградата,
ще се разбере през септември.
По традиция основни спонсори на провеждания всяка година европейски автобусен тест са
Busworld International и ZF Friedrichshafen.
Busworld International e организатор на няколко големи периодични автобусни изложения в
различни части на света, като най-значимото е
Busworld Europe, провеждано на всеки 2 години
в Брюксел.
ZF Friedrichshafen e най-големият в света дос-

рен и дори футуристичен, но в същото време без излишни елементи, отлично вписващ се в съвременните градове и даващ увереност за практичност на целия автобус. Дори само това говори за
еволюцията при Karsan, ако го сравним с дизайна на досегашните
модели на производителя от Бурса. От Karsan пък подчертават, че
това е автобус, който изначално е проектиран като електрически.
Karsan пристигна за теста в Ирландия с вариант на е-ATA 12,
разработен за европейския пазар. Автобусът бе изцяло нископодов с 3 врати на салона и ляв волан.
Всички модели от серията е-ATA разчитат на електродвигатели с ниска консумация, вградени в главините на задвижващите
колела. При 12-метровата версия мощността е 250 кВт, а въртящият момент – 22 000 Нм. Гъвкави според нуждите на клиента са
решенията, предлагани при пакета от батерии. В е-АTA 12 батериите могат да са с капацитет от 149 до 449 кВтч, като големият
пакет осигурява пробег с едно зареждане от над 450 км. Пълното зареждане през plug-in конектора CCS2, разположен на предния ляв калник, от зарядно устройство с мощност 150 кВт на найголямата батерия трае 3 часа. Като опция ще се предлага и бързо зареждане от пантограф. Дълготрайността на конструкцията
на модела е гарантирана с катафорезна защита на елементите от
рамката на корпуса. Допустимата максимална маса при Karsan eATA 12 е 19 000 кг.
Задният мост, който е двигателен, е ZF AVE 130, а предният е
ZF RL 82 EC – с независимо окачване. Автобусът е с пневматично
окачване отпред и отзад, електронен контрол на нивото, спирачна уредба с ABS, ASR, EBS. Седящите места са 40, а общият капацитет за пътници – 89.
На пътя в Ирландия е-ATA 12 остави отлични впечатления. Ако
погледнем нещата от страна на пътниците, можем да кажем, че
това бе автобусът с един от най-приветливите салони сред участниците в теста – с много светлина и достатъчно пространство и
без излишни шумове и вибрации при движение.
На комфорт и всички необходимо се радва и водачът. Той разполага и разчита и на множество активни и пасивни системи за
сигурност. Мястото му е удобно, видимостта навън – добра, инструменталният панел предлага нужната информация. На добро
ниво работят камерите за обратно виждане и екраните в кабината, заместващи страничните огледала. Автобусът показва добра
динамика, а рекуперацията е осезаема и видима по уредите на
приборния панел. За удобството на водача говори и това, че въпреки левия волан и лявото движение в Лимерик по време на теста нямаше никакъв проблем с видимостта навън, усещането за
положението на превозното средство на пътя, габаритите и маневреността.
Не може да не се отбележи и доста приятното и изключително прецизно кормилно управление на автобуса, който бе една от
приятните изненади в теста в Ирландия.

тавчик на различни възли, агрегати, системи и
задвижвания за първоначално вграждане в автобуси. Показателно е, че в теста в Лимерик, нямаше електрически автобус, който да не използва някакъв компонент от ZF. Както винаги, в рамките на събитието автобусната дивизия на немския гигант представи последните новости около своите продукти. Този път в тон с участващите в теста автобуси акцентът бе върху новата система на ZF за предотвратяване и смекчаване на
евентуални сблъсъци при градски автобуси –
Collision Mitigation System (CMS), и върху електрическите задвижвания.
CMS включва активен спирачен асистент за
избягване на челни сблъсъци, който е проектиран да предпазва и пътниците в автобуса от неблагоприятните ефекти на внезапното спиране.
Системата предпазва и намиращи се в сляпата
зона на автобуса велосипедисти и пешеходци. В
презентацията място имаха и новите поколения
на елементи от силовата линия на автобусите,
юни 2022
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MAN LION’S CITY 12 E

12

-метровият електрически MAN Lion’s City 12 E пристигна в
Ирландия след впечатляващ десетдневен тур из различни
градове на Европа, при който измина над 2000 км на собствен ход.
Преди година пък моделът счупи рекорда за пробег с едно зареждане при градските автобуси. Тогава при 24-часова експлоатация
в реални условия – с товар и по съществуваща линия на градския
транспорт в Мюнхен, Lion’s City 12 E измина точно 550,8 км без
нужда от презареждане или дозареждане на батериите. От MAN
Truck and Bus направиха уговорката, че тогава климатичните условия са били оптимални. Почти същите бяха те и в Ирландия, така
че електрическият флагман на автобусите на мюнхенския производител имаше възможност да разкрие пълните си възможности,
които, както се видя в Лимерик, не са малки.
Ако започнем от външния дизайн, трябва да кажем, че при MAN
Lion’s City 12 E той е изключително балансиран. Автобусът изглежда модернистично и футуристично, без излишни натрапчиви и
дразнещи детайли. Всеки елемент обаче говори, че това е автобус

от бъдещето, което е тук и сега. Допустимата максимална маса на
автобуса е 19 500 кг, а общата пътниковместимост – до 88 души.
Батерията е с капацитет до 480 кВтч. Тя е NMC и е разположена
на покрива. Елементите ѝ идват от групата на VW. Декларираният
максимален пробег с едно зареждане е до 350 км. Рекуперацията може да се настройва в сервиз, според типа на експлоатацията и релефа на терена, по който ще се движи автобусът. Налични
са три нива, като идеята е в бъдеще те да могат да се избират от
водача. Зареждането е с конектор CCS, който по избор може да
бъде разположен на 5 места по автобуса. Отоплението и климатизацията на автобуса стават с термопомпа, което пести заряда
на батерията, като за някои пазари като опция и при желание на
клиент се предлага и отоплител на НVO и биодизел. Зареждането на батерията става с постоянен ток до 150 кВт и трае до 3 часа.
Електродвигателят е централно разположен и задвижва задния мост. Номиналната му мощност е 160 кВт, а пиковата – 240
кВт.
Участвалият в теста автобус бе с ляв волан, изцяло нископодов и с три врати на салона. Двата моста са MAN, като предното
окачване е независимо.
Ако започнем от салона на автобуса трябва да кажем, че нивото и качеството на материалите и изпълнението са изключително високи. Перфектно напасване на всичко, отличен подбор на
цветовете и материите. Салонът е просторен, а високите странични прозорци, чиято долна линия слиза ниско, осигуряват много естествена светлина и приятна атмосфера. Никакви вибрации
и паразитни шумове не възникват при движение на автобуса. За
разлика от всички останали участници в теста обаче пътниците в
Lion’s City 12 E не разполагаха с USB-портове за зареждане.
На високо ниво са ергономията и оборудването в шофьорската кабина. Типично за марката всички уреди за управление са разположени интуитивно, а приборният панел е с богата информация. Разбира се, налични са всички системи за активна и пасивна безопасност, включително камера за обекти в сляпата зона.
Динамичните качества са отлични, управляемостта и маневреността – също, а рекуперацията се усеща. Камерите и екраните за
обратно виждане представят реална и ясна картина.
Това, което прави най-силно впечатление обаче, е наистина
консумацията на енергия. Условията в Лимерик бяха близки до
оптималните и реалните. Температура – около 15 градуса по Целзий, почти сух асфалт, разнообразен терен. Единственото, което можеше да попречи на отчитане на реален разход, е умереният и на моменти до силен вятър. При тестовото шофиране на КАМИОНИ бе отчетен среден разход на енергия 67,3 кВтч/100 км
при средна скорост 36,1 км/ч. За сравнение при рекордно ниския
разход в Мюнхен преди година е било отчетено 66 кВтч/100 км
при 22,8 км/ч средна скорост. Сега в Лимерик данните показваха, че от тази енергия 62,8 кВтч са отишли за движение, а 4,6 кВтч
– за захранване на допълнителните системи на автобуса. Значи,
ако направим много грубата сметка, че имаме батерия с капацитет 480 кВтч, и допуснем, че средният разход се движи в тези граници, възможният пробег с едно зареждане би изглеждал доста
внушителен. Факт е, че по време на трите дни тестове в Лимерик
на екипа на MAN Truck and Bus не се наложи да презарежда и дори
да дозарежда батерията на автобуса. След всички тези впечатления не е учудващо, че поръчките за MAN Lion’s City 12 E се увеличават, както съобщават от MAN Truck and Bus.

голяма част от които са предназначени за електрически задвижвания. Порталният заден мост с
два електродвигателя, интегрирани в главините AxTrax AVE, е широко разпространен при редица нископодови електрически автобуси. Благодарение на него при съчленените автобуси
вече са възможни конфигурации с 4 задвижващи колела. Централното електрическо задвижване CeTrax, предназначено за автобуси, осигурява мощност до 300 кВт и максимален въртящ
момент до 4500 Нм.
юни 2022

За журито
Международното жури Автобус на годината е
независима, демократична организация с нестопанска цел, създадена от група водещи списания
за автобуси от Европа. На всеки две години – в
четна година журито Автобус на годината организира тест за градски автобуси – Bus Euro Test.
В нечетни години тестът Coach Euro Test e за туристически автобуси. Членове на журито участват в тестовете доброволно и при много строги
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12

-метровата версия на електрическия Mercedes-Benz
eCitaro пристигна в Лимерик със самочувствието на найдълго разработван и най-изпипан продукт от всички участници в
теста. Моделът бе показан за пръв път в средата на 2018 г. и оттогава е преминал през няколко надграждания и усъвършенствания. Доста голям брой автобуси от него са в реална експлоатация
от доста време при транспортни оператори в Германия и Европа.
Така че сигурното е, че при eCitaro характерните за всичко ново
детски болести са отминали.
В Лимерик Mercedes-Benz представи вариант на eCitaro, специално разработен за британския пазар, който вече беше навър-

правила за запазване на безпристрастност.
В журито и съответно – в тестовете участва
по едно водещо издание от държава. За България това е списание КАМИОНИ. През последните десет години журито нарасна, а членовете му
се увеличиха от първоначалните 12 до 23, като
най-скоро приетата държава е Сърбия. Основният принцип на журито остава, че е възможно
членство само на едно издание от държава. Чле-

тял около 8000 км в реална експлоатация от местен транспортен
оператор. Автобусът бе с десен волан, една двойна врата отпред,
изцяло нископодов. Външния вид бе познат – характерните линии на новото поколение на легендарния Citaro – най-продавания градски автобус в света, допълнени с меките очертания на
прототипа Future Bus, показан от Mercedes-Benz преди вече близо 10 години. Това, което прави впечатление, е, че от немския гигант бяха заложили на обичайните огледала за обратно виждане,
което според някои участници в теста не бе толкова лошо заради все още леки несъвършенства при камерите за обратно виждане. Това, че моделът е за британския пазар, не даде възможност eCitaro да бъде представен в теста, оборудван с батериите solid state, които бяха пуснати преди малко повече от година
от Daimler и осигуряват по-голяма енергийна плътност и още подълъг пробег.
12-метровият eCitaro има собствено тегло от 14 375 кг. Оборудван е със заден двигателен мост ZF AVE 130 с два асинхронни
електродвигателя с обща пикова мощност от 250 кВт, монтирани
в главините на колелата. Те осигуряват краен максимален въртящ
момент от 22 000 Нм. Предният мост е ZF RL 82, а кормилното управление е интелигентно и адаптивно.
Тяговите батерии са литиево-йонни тип NMC (никел – манган
– кобалт) с течно охлаждане. Гаранцията им е 5 години. Разположени са в до 12 клъстера, всеки по 250 кг, на покрива и в задната
част на автобуса и могат да са с различен капацитет. Позволяват
както бавно – plug-in, зареждане с конектор CCS (два – на предния десен калник и в задната част на автобуса) в депото, така и
бързо зареждане – с пантограф по трасето за работа. Зареждането трае от 3 до 8 часа. Мощността на зареждане е от 80 кВт при
мобилно зарядно до 150 кВт – за стационарно. При жизнен цикъл
на автобуса 16 години според Daimler те могат да бъдат заменени 1 или 2 пъти. Системата за отопление и охлаждане е с термопомпа за пестене на енергия.
Салонът на автобуса е приветлив и съвременен и разполага с
до 37 седящи места. Цветовете и материите са подбрани отлично, всичко е напасвано перфектно, при движение няма дразнещи
шумове и вибрации. Благодарение на порталния заден мост целият под е нисък и равен въпреки липсата на задна врата.
В кабината на водача първото, което прави впечатление при
eCitaro, e, че електробусът се управлява по същия начин, както
дизеловият автобус. За това допринасят абсолютно идентичното оформление на шофьорската кабина и на приборния панел, в
който оборотомерът е заменен с индикатор за моментното разреждане или зареждане на батериите, а уредът за нивото на горивото – с индикатор за нивото на заряда в батериите. Идентично, интуитивно и ергономично е и разположението на всички уреди и бутони за управление. Лост от дясната страна на кормилната
колона управлява няколкостепенен забавител, който има функция като тази на ретардера при дизеловите автобуси. Всичко това
спомага който и да е водач на автобус да седне зад волана на
eCitaro и да го подкара без нужда от каквото и да било опознаване и привикване с електрическото превозно средство.
На пътя динамиката е много добра, а рекуперацията се усеща
отчетливо. Видимостта навън е отлична, возията е плавна и типична за марката, маневреността е на високо ниво. Интелигентното и адаптивно електромеханично кормилно управление пък бе
сред най-прецизните в теста. Водачът разполага с всички познати системи за активна и пасивна безопасност, а конвенционалните огледала за обратно виждане наистина не са недостатък.

нове на международното жури Автобус на годината в момента са:
ÖPV Österreichischer Personenverkehr (Австрия); Transporama (Белгия); КАМИОНИ (България); Kamion & Bus (Хърватия); Danske
Busvorgnmand (Дания); Auto, tekniikka ja kuljetus
(Финландия); Bus & Car Connexion Transports
Territoires (Франция); Omnibusrevue (Германия);
Troxoikaitir (Гърция); Bus & Coach Buyer (Велиюни 2022
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VOLVO BZL MCV

П

редставеният по време на теста като Volvo BZL MCV 12-метров
електрически автобус привлече нескрит интерес сред участниците, защото може да се каже, че е особено познат за конти-
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нентална Европа в този си вид. Моделът е разработен специално за британския пазар и вече се продава успешно там. Любопитното е че, той е изграден върху шасито за градски електрически автобуси Volvo BZL (Bus Zero Emission Low Floor), а бодито
идва от най-големия египетски производител на автобуси – MCV.
В резултат се е получила една нелоша комбинация, вероятно на
добра цена, съчетаваща в себе си доказаният опит на шведите в
електрическата мобилност и доброто качество на каросериите на
MCV, които са познати и от европейските изложения за автобуси.
И тук, разбира се, имахме само една врата – отпред на салона
за пътници. Цялата ходова част – шасито, окачването, мостовете, силовата линия, включваща двигател, пакетът батерии, управлението на силовата линия, идват компановани от Volvo. Шасито се предлага и като BZL DD – версия за дабълдекер, която е с
около 1,3 м по-къса.
Допустимата максимална маса на тестовия автобус бе 19 500
кг. Силовата линия е позната и вече доказала се при градския
електрически автобус Volvo 7900. Електродвигателят е централно разположен, пред задния мост ZF AV133, който е портален и
задвижващ. Типично за марката силовият агрегат е в общ модул
с двустепенна автоматизирана предавателна кутия, като се предлагат варианти с един двигател с мощност 200 кВт или два двигателя с обща мощност 400 кВт. Съответно максималния краен
въртящ момент е 19 000 или 31 000 Нм. Тестовият автобус бе с
един двигател.
Капацитетът на литиево-йонните (NCA) батерии с автоматизиран термичен контрол е до 470 кВтч, но при тестовия автобус бе
376 кВтч, от които използваеми са 301 кВтч, осигуряващи порбег
с едно зареждане около 300 км. Монтирани са на покрива в модул, който идва с шасито. Зареждането е с пантограф – до 300 кВт
или от CCS2 конектор – до 150 кВт.
Предният мост е Volvo RFS-L, окачването е пневматично отпред и отзад, а кормилното управление е с електро-хидравличен
усилвател. Спирачната система е с дискови спирачки на всички
колела и е снабдена с EBS5, ABS, ASR, асистент за потегляне по
наклон, ESC. Оборудването на кабината на водача и арматурното табло идват от Volvo.
Салонът за пътници е с нисък под, като три стъпала в задната
част отвеждат до последния ред седалки. Капацитетът за пътници
е 39 седящи места плюс 3 сгъваеми седалки в зоната за колички
и още 49 правостоящи пасажери. Оригинално бе решението двата предпоследни реда седалки да са обърнати един срещу друг,
а между тях да има маса. Салонът се нрави с щедрото си пространството, удобните седалки и свежите цветове. Прави впечатление, че всеки седящ пътник разполага не само с USB-порт за
зареждане на телефон, но и със стойка за индукционно зареждане на мобилен апарат.
На пътя Volvo BZL MCV се представи по типичния за шведската марка начин – стабилен, маневрен и приятен за управление.
Динамиката е на добро ниво, въпреки че електродвигателят на
Volvo BZL MCV бе с най-ниската мощност в теста. Не може да не
се спомене кормилното управление, което със сигурност бе найпрецизното от това на всички конкуренти. Видимостта за водача
е добра, като особено се нрави работата на системата от камери
за обратно виждане и на екраните в кабината, които заместват огледалата. Екраните може би предложиха най-ясния и реален изглед в сравнение с тези на другите автобуси в теста, оборудвани
с подобни системи.

АВТОБУСИ » BUS EURO TEST 2022 LIMERICK: ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ!
Кратка спецификация на автобусите от Bus Euro Test 2022*
Параметри*

Higer Azure

Karsan
e-ATA 12

Дължина, мм
Ширина, мм
Височина, мм
Колесна база, мм
Преден / заден надвес, мм
Собствено тегло, кг
Максимално допустима маса, кг

12 000
2480
3295
5900
2700 / 3400
13 200
19 000

12 220
2550
3350
6000
2870 / 3350
н.д.
19 000

ZF AV133

ZF AVE 130

н.д.
230
1
н.д.
350
370
CCS2/
пантограф
1
н.д.
47 / 77

н.д.
2х125
1
22 000 (краен)
от 149 до 449
450
CCS2/
пантограф
3
340 / 340 / 340
40 / 89

16,4
68,5

15,2
69,7

MAN Lion’s
City 12 E

MercedesBenz eCitaro

Volvo
BZL MCV

12 185
2550
3320
6005
2775 / 3405
н.д.
19 500
MAN
HU-1330-B-00
21 494
240
1
2100
480
350

12 135
2550
3400
5900
2805 / 3430
14 375
19 500

12 175
2500
3200
6110
2765 / 3200
н. д.
19 500

ZF AVE 130

ZF AV133

21 214
2х125
1
2x485
н.д.
н.д.

CCS2

CCS2

3
320 / 320 / 32
29 (44) / 88

1
320
36 / 64

22 100
200
2
19 000 (краен)
376
300
CCS2/
пантограф
1
н. д.
42 / 91

15,2
68,1

14,5
69,8

15,7
69,2

v

Двигателен мост
Диаметър на завой, мм
Мощност на тяговия електродвигател, кВт
Брой предавки
Въртящ момент, Н.м
Капацитет на батерията, кВтч
Пробег с едно зареждане, км
Тип зарядно устройство
Брой врaти
Височина на достъп при 1 / 2 / 3 врата, мм
Брой места – седящи / общо
Данни от измерванията
Спирачен път от 50 км/ч до 0 км/ч, м
Шум в задната част на салона при 60 км/ч, дБ

* Данните са от спецификациите за демоавтобусите, представени от производителите на BET2022

кобритания); Rolling Tons (Унгария); Fleet Management
Magazine (Ирландия); Tuttotrasporti (Италия); Touringcar &
Bus (Нидерландия); Buss-Magasinet (Норвегия); Autobusy
(Полша); Tranzit (Румъния); Autobuses & Autocares (Испания); Res och Trafikforum (Швеция); TIR transNews (Швейцария); Transport & Logistika (Словения); Transport a Logistika
(Чехия), Veliki točkovi (Сърбия).

Международното жури
Автобус на годината и
участниците в тестовете

Лъчезар АПОСТОЛОВ
София – Лимерик
юни 2022
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i6S Efficient – най-ефективният
туристически автобус на Irizar
Irizar представи
новото поколение
на модела Irizar
i6S, което е
по-ефективно,
устойчиво и
печелившо. Irizar
i6S Efficient е
подобрената
версия на модела
i6S, предназначен
за средни и дълги
разстояния, както и
за случайни превози

Т

уристическият автобус Irizar i6S Efficient,
който съчетава иновативен дизайн и технология, е уникално превозно средство със
собствена индивидуалност, като негов отличителен белег са качеството, ефективността, здравината и надеждността.
В новия Irizar i6S Efficient потреблението и
емисиите са намалени с до 13%, теглото е с 950 кг
по-малко, а аеродинамичният коефициент е понисък с 30%. Това прави автобуса превозно средство от последно поколение, предназначено да
осигури максимална ефективност на операторите и най-доброто изживяване за пътниците.
Възможните височини на модела са 3,5 м и 3,7
м. Двуосните варианти се предлагат с дължина
10,8 м, 12,2 м, 12,9 м и 13,2 м. Триосните версии
са с дължина 13,22 м, 14 м и 15 м.

Отлична аеродинамика
Отличните аеродинамични характеристики
са ключът към ефективността на новото поколение автобуси на най-големия испански автобусен производител Irizar, базиран в Ормайстехи, в
страната на баските. Подобрени са част от предницата и покривът. Кривината на челното стъкло и на останалите предни прозорци също е преработена, за да се намали максимално въздушното съпротивление. Изчерпателните проучвания и тестове на аеродинамиката, използващи
симулатори и измервания в реални условия, поюни 2022

казват изключително подобрение с 30% в аеродинамичния коефициент и намаление с до 13%
на потреблението и емисиите.
При Irizar i6S Efficient има опцията огледалата
за обратно виждане да се заменят с цифрови камери, които осигуряват ясна видимост при всякакви метеорологични условия. Тези модификации подобрява изгледа към прякото и непрякото зрително поле на водача. Вградената електрониката в централната конзола, достъпността на
уредите за управление и виртуалното арматурно табло позволяват на водачите лесно да взаимодействат с превозното средство, бързо да получат цялата необходима информация и да администрират системата за комфорт на автобуса. Друго голямо предизвикателство на модела е намаляването на теглото. За да се постигне
това, вместо традиционните конструктивни материали са използвани високоякостна стомана и
по-леки композитни материали.
Благодарение на тези иновации производителят е успял да увеличи пространството за пътниците, да подобри ергономията и комфорта, а
също така да намали шума и вибрациите до минимум. Работното място на водача също е преработено, за да бъде по-удобно и да осигурява
по-добра видимост. Новата линия климатични
устройства Hispacold, използвана при модела, е
по-компактна, ефективна и по-лека. Това прави
изживяването при пътуване в новия автобус на
Irizar възможно най-удобно.

АВТОБУСИ » I6S EFFICIENT – НАЙ-ЕФЕКТИВНИЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ АВТОБУС НА IRIZAR

В новия Irizar i6S Efficient потреблението и емисиите
са намалени с до 13%, теглото е с 950 кг по-малко, а
аеродинамичният коефициент е понисък с 30%

Производителят е успял да увеличи пространството за
пътниците, да подобри ергономията и комфорта, а също така
да намали шума и вибрациите до минимум

Системи за свързаност и
диагностика в реално време
i6S Efficient има нова мултиплексирана архитектура и комуникационен протокол, който може
да предоставя услуги за диагностика в реално
време. Технологията на Irizar дава възможност за
превантивна поддръжка и онлайн наблюдение за
дистанционна диагностика на автобуса.
Със системите за свързаност, разработени от
Datik, всички ключови данни за експлоатацията
на превозното средство се съхраняват в облачното пространство, за да се увеличи максимално рентабилността, да се оптимизира планирането на маршрутите и да се намалят разходите
за поддръжка.
i6S Efficient разполага с най-модерните системи за активна безопасност за предотвратяване на злополуки. Освен това автобусът има подсилена конструкция, която подобрява устойчивостта му срещу усукване, огъване и челен сблъсък.
Подобно на всички автобуси Irizar, i6S Efficient
е изработен с помощта на най-модерните тех-

Моделът разполага с най-модерните системи
за активна безопасност за предотвратяване на
злополуки

Irizar i6S Efficient има опцията огледалата за обратно
виждане да се заменят с цифрови камери, които осигуряват
ясна видимост при всякакви метеорологични условия

нологии в областите на дизайна, материалите,
компонентите и производствените процеси. Моделът е бил подложен на тестове за издръжливост в една от най-престижните изследователски институции в света, за да се гарантира неговата надеждност и високо качество.

Адаптиран към специфичните
изисквания на всеки пазар
Както винаги в Irizar са се постарали да адаптират новия модел туристически автобус към
специфичните изисквания на всеки пазар и клиент. Производителят предлага възможността за
персонализиране на превозни средства с различни конфигурации за шофиране.
i6S е пригоден за зареждане с дизел, биодизел, природен газ и биогаз и е проектиран по начин, по който може да бъде пригоден към бъдещи
модели с нулеви емисии. Версиите, адаптирани
към всеки отделен пазар, ще бъдат представени
през 2022 г.
Мартин СЛАВЧЕВ
юни 2022
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Volvo Buses стартира
Volvo Connect

Volvo Connect е новият клиентски портал на Volvo Buses, където операторите и собствениците
имат достъп до услугите на компанията. С всички свързани услуги, събрани на едно
място, клиентите на Volvo ще разполагат с нов набор от инструменти за увеличаване на
производителността и подобряване на безопасността

П

ри всяко влизане в портала, благодарение
на ясното и добре подредено табло за управление, мениджърите на автопаркове
могат да наблюдават производителността, да
преглеждат горивната и енергийната ефективност и да планират обслужването и поддръжката на своите автобуси.
„Чрез събирането на ключови услуги и информация в един портал, ние улесняваме нашите
клиенти да подобрят времето на работа, производителността и безопасността“, казва Дан Петерсон, старши вицепрезидент на Volvo Buses.

юни 2022

Моментален достъп до
ключови отчети
Volvo Connect дава възможност за моментален достъп до ключови отчети за състоянието на
превозното средство в реално време. Когато извлечените от автобуса данни се трансформират
в информация, тогава става възможно извършването на задълбочен анализ на характеристиките на шофиране и консумацията на енергия, който в крайна сметка ще ви помогне да намерите
начини за намаляване на разходите. Също така
клиентският портал предлага уникалната функ-

АВТОБУСИ » VOLVO BUSES СТАРТИРА VOLVO CONNECT

Volvo Connect дава възможност за моментален достъп до ключови отчети за състоянието на
превозното средство в реално време
ция Zone Management, с която операторът може да
ограничи скоростта на автобусите в определени зони
или да позволи използването само на електрически
режим при хибридни превозни средства.
Чрез удобния достъп до системата от мобилни устройства всички сигнали, известия, отчети, позицията и данни за събития са ви винаги под ръка – независимо дали сте в офиса, или в движение. Само с няколко натискания на дисплея всички данни могат да бъдат проследени или дадени за по-нататъшен анализ.

Ориентиран към бъдещето
клиентски портал
Volvo Connect е ориентиран към бъдещето клиентски портал, предназначен да се развива. Нови услуги
и нова функционалност ще се добавят непрекъснато,
а интеграцията със съществуващата инфраструктура
на операторите е важна част от услугата.
Според Дан Петерсон съвместната разработка на
портала с клиенти и специалисти е правилният начин
за усъвършенстване на Volvo Connect.
От Volvo Buses смятат, че стартирането на Volvo
Connect идва в момент, когато транспортната индустрия е в процес на трансформация, а електромобилността, свързаността и търсенето на устойчиви операции пренаписват правилата.
Анна Вестерберг, президент на Volvo Buses, заявява: „Пускането на Volvo Connect е важен стратегически ход към по-тясно и по-интелигентно взаимодействие и партньорство с клиентите.“
Мартин СЛАВЧЕВ
юни 2022
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В Италия Ленц се намеси
в спора на шампионите

Едни и същи състезатели заеха първите пет места в Състезанията 1 и 3, които носят голям брой
точки на пилотите в челото. Норберт Киш отново, както и през миналия сезон, бе най-бърз.
Старите муцуни Антонио Албасете (3 титли) и Йохен Хан (6 титли) демонстрираха добра форма
и дадоха да се разбере, че няма да се дадат без бой на по-младите си съперници, а Саша Ленц
показа, че от която и позиция да стартира, целта му е поне подиум

П

осещението на състезанието бе силно затруднено от общата стачка, която парализира в петък летищата в Италия, превърна достигането до Мизано в изпитание и остави
почти празни трибуните.

Червеният MAN на отбора
Revesz
Първото състезание от сезон 2022 протече
сякаш по сценария, познат от миналата година: действащият шампион Киш, № 1, MAN е найбърз в тренировките, стартира от най-добрата позиция и съумява да изпревари най-близкия си съперник с преднина, достатъчна, за да
влезе първи в завоя. А след като оглави колоната, продължава да води до финала, като се движи по идеалната траектория и с темпо, което не
позволява на основните му конкуренти да го изпреварят. И в събота, и в неделя в първите състезания най-близкият му съперник бе Йохен Хан,
№ 4, Iveco. Макар да изглежда пробуден от летаргията, в която бе изпаднал през 2021-ва, той
не успя да стори повече от това да не отстъпи второто място на напористия си сънародник Ленц,
№ 2, MAN. Всъщност в първите обиколки изглеждаше, че Киш и Хан участват в отделно състезание, в което надпреварата е само между тях дваюни 2022

мата. Четвърти и пети, макар с немалко изоставане от първите трима, завършиха Албасете, №
23, MAN и Адам Лацко, № 55, Freightliner. Саша
Ленц е единственият пилот без титла в тази петорка, Лацко има една, Киш и Албасете притежават по три, а рекордьорът Хан има цели шест –
единствен в историята на този шампионат.
Вторият пилот от отбора на Buggyra Racing
Тео Калвé, № 20, Freightliner, започна добре новия сезон с шестото място, което успя да измъкне от Щефи Халм, № 44, Iveco, изпреварвайки я
с около половин секунда. Приблизително толкова бе и преднината на Щефи пред сънародника
ѝ Ренé Райнерт, № 77, също с Iveco. Топ 10 допълниха Шейн Брертън, № 17, MAN и французинът Тома Робинó, № 17, също с MAN. Финишираха и шестнадесетте стартирали машини, като последният – Клеменс Хекер, № 17, със своята нова
Scania изостана с 1 обиколка.
Имаше дъжд от предупреждения и наказания, базирани на показанията на системата ня
Sensata, например Андре Курсим, № 11, Iveco, бе
наказан в шестата обиколка с 10 секунди за превишаване на ограничението на скоростта от 160
км/ч. Тео Калвé взе отличията в Promoter’s Cup
пред Шейн Брертън и Тома Робинó.
В състезание 2 Ренé Райнерт бе пилотът, който водеше до седмата обиколка, след като потегли от първа редица заедно с Щефи Халм, която

СПОРТ » В ИТАЛИЯ ЛЕНЦ СЕ НАМЕСИ В СПОРА НА ШАМПИОНИТЕ

Киш, Хан, Ленц, Албасете и Лацко – добре познати имена, които, изглежда, и този сезон
ще бъдат основните конкуренти
пък още на третия завой бе „понесена навън“ от
Калвé, за което французинът бе санкциониран с
5 секунди. Лацко и Албасете използваха момента
да изпреварят двамата и да подгонят Райнерт. Няколко обиколки по-късно Лацко трябваше да влезе в своя бокс, а Албасете и Ленц изпревариха
Райнерт, на гърба на когото се „залепиха“ и Киш
и Хан. Така във второто съботно състезание победи Албасете, следван на половин секунда от настойчивия Ленц, от Киш, Райнерт и Щефи Халм.

Вече виждано
Класирането на първите петима в Състезание
3, първото в неделя, повтори съботното подреждане. Киш отново успя да дръпне пред Хан, Ленц,
Лацко, Албасете, Халм и Курсим. Отново, както
и в събота, Лацко не съумя да опази четвъртата
си позиция и в последната четвърт от състезанието я отстъпи на Албасете. В обиколка 2 Брертън, № 17 се завъртя почти в края на 180-градусов завой, но следващите го три камиона успяха
да го заобиколят. До последния завой преди финала авансът на Киш пред Хан бе почти 6 секунди. Ленц, Албасете, Лацко, Халм, Курсим, Калвé,
португалецът Родригес, № 14, MAN и Яниек, №
66, също с MAN, допълниха челната десетка. Завършиха и шестнадесетте стартирали камиона.

От първа линия в Състезание 4 потеглиха
Калвé и Курсим, следвани от Щефи Халм и Лацко. Съвсем скоро Ленц излезе на трета позиция, следван от Албасете, Киш и Хан. Пак в първата обиколка, на влизане в същия завой, където в Състезание 3 се завъртя Брертън, се хлъзна
и машината на Калвé, когото Ленц мигновено изпревари. Зад французина следваха Албасете,
Ленц, Хан, Халм и Киш. Дамата доста грубо избута Лацко извън пистата, а зад тях Киш предпочете да пази позицията си, без да рискува да повреди машината си. В петата обиколка Калвé отстъпи и втората позиция на Албасете, а скоро и Хан
го изпревари.
Финала първи пресече Ленц, следван от Албасете, Хан, Калвé, Халм, Яниек, Райнерт, Брертън,
Киш и Андерсън, № 33.
Така след първия кръг от надпреварата лидер
във временното класиране е Норберт Киш с актив от 51 точки. На 6 точки след него е Хан, трети
е Ленц с 43 точки. Следват Албасете – 39, Халм –
21, съотборниците Калвé и Лацко с по 16 точки,
Райнерт – 11, Яниек – 9, и Брертън – 8. С 8 точки е и Курсим.
Следващият кръг от Европейския пистов шампионат за камиони/ETRC е на Хунгароринг, на 11
и 12 юни. K
инж. Радослав ГЕШОВ
юни 2022
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