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Професионално обслужване на 
климатични инсталации за товарни 
автомобили и автобуси:
ACS 810 от Bosch

www.bosch.bg

ACS 810 е уред за сервизно обслужване на
климатични инсталации, специално разработен
за нуждите на автобусите и товарните автомобили
и е предназначен за климатици с голям капацитет,
базирани на R 134a.

temsa.com
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Обиколка на София
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Фирма ЕТ ”Румяна 
Николова – Даци-Р” 

е една от водещите транс-
портни фирми в Кюстен-
дилска област (регион). Тя 
извършва успешно вътре-
шен и международен пре-
воз от 1992 година. Автобу-
сите и микробусите на 
фирмата са лицензирани и 
категоризирани, съобразно 
международната класифи-
кация за туризъм.

Организация на собстве-
ни еднодневни екскурзии до 
китното градче Офринио 
(Гърция) разположено в 

ДАЦИ-Р -ДАЦИ-Р -  

водеща транспортна фирмаводеща транспортна фирма
в Кюстендилска областв Кюстендилска област

южните склонове на плани-
на   Кушница  (Пангео) неда-
леч от брега на Офранския 
залив .Включва целодневен 
престой на плажната иви-
ца в непосредствена бли-
зост до семейния Ресто-
рант-Даци -Р ,който пред-
лага разнообразна морска 
храна ,традиционни българ-
ски и гръцки ястия. 

Екипът на фирмата е с 
богат и дългогодишен опит 
в сферата на пътническия 
автотранспорт. Даци-Р 
притежава собствена сер-
визно-ремонтна база и 
гараж за автобусите. В сер-
виза работят квалифици-

рани монтьори, ел. техник, 
стругар и механик. 

Ние залагаме на високока-
чествено обслужване, гъв-
кавост и професионализъм 
в работата с всички клиен-
ти.

Фирмата предлага винаги 
най-достъпни цени и 
най-добро обслужване от 
високо квалифицирани 
шофьори и винаги се ста-
рае да удовлетвори клиен-
тите си.

 Фирмата разполага с 70 
собствени автобуси, 
микробуси и ванове.

 Oсигурява 80 работни 
места 
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 Фирмата извършва 
изцяло Общинските линии 
на територията на Общи-
на Бобов дол ,голяма част 
на Общинските линии на 
община Радомир ,също 
така и всички работниче-
ски линии на Въгледобив 
АЕД, ТЕЦ Бобов дол и голя-
ма част от работниче-
ските превози на други 
предприятия на терито-
рията на Област  Кюс-
тендил.

В базата на фирмата  се 
намира и Ресторант 
“ПАНОРАМА", общодос-
тъпно заведение с разноо-
бразен асортимент на кух-
ненска продукция,алкохол-
ни и безалкохолни напитки, 
условия за развлечение, как-
то и професионалната 
организация на семейни и 
бизнес събития.
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У нас по традиция на синдика-
тите се гледа по особен начин, 
съчетаващ в себе си съмнения и 
недоверие по отношение на ефек-
тивността на извършваната от 
тях работа. По принцип  и в 
най-широк смисъл тези организа-
ции би трябвало да играят роля-
та на естествен балансьор на 
взаимоотношенията „държава – 
бизнес – работници/служители“. 
С други думи синдикатите обе-
диняват и насочват в една посо-
ка усилията на трудещите се, за 
да могат те по-лесно и адекват-
но да изразяват мнението си и да 
защитават правата си.

Това ни накара да се замислим 
върху някои фрагменти от иначе 
сложния пъзел на таксиметровия 
бизнес в България. Например -  
има ли организация, която е дос-
татъчно голяма, за да защитава 
интересите на работещите в 
бранша? В случай, че няма, то не 
се ли нарушава изконното право 

на протест на десетки хиляди 
души, които изхранват прехра-
ната си по този начин? Ако 
направим кратка ретроспекция 
ще си припомним, че всъщност 
не е имало голям протест на 
таксиметрови шофьори може би 
от около 10 години. Не е тайна, 
че големите компании, включ-
ват клауза в договорите си за 
франчайз и продажба на автомо-
били, която забранява участие-
то на ответната страна в про-
тести, размирици и стачки, 
използвайки автомобилите и 
отличителните знаци на компа-
нията. Въпреки това същите 
тези компании изпращаха съоб-
щения и насърчаваха шофьорите 
да участват в протестни дейст-
вия, блокирайки централни 
софийски улици. Ако в това меро-
приятие са взели участие бран-
шови сдружения и синдикати, то 
чии интереси са защитавали с 
това си действие? Има ли някак-

ва бариера пред големите компа-
нии, която да им попречи да 
„изнудват“ държавата, използ-
вайки шофьорите, за да пости-
гат свои користни цели, които 
са в ущърб на обществото?

Защо големите национални 
организации като КНСБ, КТ Под-
крепа и други на практика са 
абдикирали от проблемите на 
трудещите се в жълтите авто-
мобили и не са ли последните 
равни по права с работещите в 
други сектори на икономиката? 
Могат ли няколкото сравнител-
но малки регионални и национал-
ни сдружения да поемат тази 
роля? Всъщност каква част от 
бизнеса представляват те и 
лесен ли е достъпът до членство 
в тях?  

Необходимо ли е създаването 
на нова мощна национална орга-
низация, която да бъде естест-
вен балансьор по трите оси на 
защита на интересите, посоче-
ни по-горе? А дали е по възмож-
ностите на бранша и има ли той 
капацитета да се справи със 
сложната задача да се създаде 
толкова мащабна структура, 
която да е способна по адеква-
тен начин да решава пробле-
мите, както на работещите в 
София и големите градове, така 
и на тези от малките населени 
места?

Отговорите на тези въпроси 
ще търсим в следващите броеве. 

Ясен Цветков

Браншови синдикати и сдружения -
има ли ги, в какво състояние има ли ги, в какво състояние 
са и чии интереси защитават?
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Фирма „ВАКАНЦИЯ“  изпъл-
нени успешно Договор № 492 / 
31.03.2017 г. за възлагането на 
обществена поръчка с пред-
мет: „Избор на изпълнител за 
предоставяне на услуга по 
организация и провеждане на 
посещения в чужбина на група 
младежи от Младежки център 
Стара Загора и обучителни 
посещения на екипа по проек-
та по проект BG 06-101 „Меж-
дународен младежки център 
за работа с деца и младежи в 
риск в град Стара Загора“, 
финансиран по ФМ в град Осло 
/Норвегия/ в периода 06.04.-

Успешно изпълнен европейски Успешно изпълнен европейски 
проект на проект на Ваканция ООД Ваканция ООД 
в Норвегияв Норвегия

11.04.2017 г.
Съгласно Техническата спе-

цификация, изпълнителят на 
услугата – фирма „Ваканция“ 

ООД, обезпечи логистиката за 
провеждането на международ-
ните дейности по горепосоче-
ния проект, свързани с едно 
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посещение в чужбина за група 
от 40 човека, включваща:

1. ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ 
ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

- Автобус, позволяващ пре-
возването на 50 души и тех-
ния багаж, който отговаря на 
техническите изисквания 
съгласно българското законо-
дателство за превоз на път-
ници от град Стара Загора до 
Летище София на 06.04.2017 г. 
и от Летище София до град 
Стара Загора на 11.04.2017 г.;

- Закупени и осигурени 
самолетни билети за група 
от 40 човека, компактно 
пътуване на групата в един 
полет по маршрут София – 
Истанбул – Осло на 06.04.2017 
г. и Осло – Истанбул – София 
на 11.04.2017 г., с разрешен 
багаж за пътуване 30 кг и 
ръчен багаж;

- Трансфер от летище 
Gardermoen, град Осло до мяс-
тото за настаняване на 
06.04.2017 г. и обратно на 
11.04.2017 г., отговарящ на 
изискванията за пътнически 
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транспорт в Норвегия, с въз-
можност за транспортиране 
на багажа на групата;

- Автобусен транспорт, с 
автобус с минимум 45 места, 
от мястото на настаняване 
до посетените младежки цен-
трове в град Осло, предвидени 
по програма от организато-
рите (домакини).

2. НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Фирма „Ваканция“ осигури 

нощувки за групата от 40  
човека за времето на посеще-
нието в Апартхауз в град Осло, 
в апартаменти за 5 нощувки с 
включена закуска. Бяха осигу-
рени и 6  единични стаи, съглас-
но Техническата специфика-
ция. 

3. ПОСЕЩЕНИЯ ПО ПРОГРАМА НА 
ОРГАНИЗАТОРИТЕ (ДОМАКИНИ)

Съгласно подготвената 
програма от организаторите 
(домакини) бяха посетени след-
ните младежки центрове и 
атракции:

- Център Aktivitetshuset K1 
– квартален център за мла-
дежки дейности www.
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aktivitetshusetk1.no 
- Център FRIGO -  център за 

дейности и занимания на 
открито http://www.frigo.no/

- Център KBB – ферма за 
деца в центъра на града https://
kampenbarnebondegard.com/ 

- Furuset Forum – спортен 
клуб за футбол, хокей, хандбал, 
тенис http://www.furuset.no/ 

- Veitvetklubben – младежки 
клуб https://www.oslo.kommune.
no / n at u r - k u l t u r - o g - f r i t id /
fritidsklubber/veitvetklubben/ 

- Център The Unginfo center 
– в центъра на града за помощ 
на младите хора

- Универнитетска ботани-
ческа градина

- Природно-научен музей
- Забележителности в цен-

търа на града – Кметство със 
залата за връчване на Нобело-
ви награди, Президентство и 
други.

Всички посещения и срещи 
преминаха по график и предиз-
викаха доста голям интерес 
сред българските младежи. 

Възникнаха въпроси към дома-
кините за живота на младите 
хора в Норвегия, за подкрепата 
на Община Осло в изграждане-
то на всички центрове, за без-
платното обучение и услуги за 
ученици и студенти. 

Така научихме, че безрабо-
тицата в Норвегия е само 7%, 
че 70 % от завършилите сред-
но образование, веднага могат 
да започнат работа, че прие-
мът в университетите е само 

по документи, а обучението е 
с минимална годишна такса, 
която всеки може да си позво-
ли.

Не можахме да видим „бели-
те нощи“, но се уверихме, че 
Норвегия е страна, социално 
ориентирана, подпомагаща 
младите хора, осигуряваща им 
пълна подкрепа за реализация и 
бъдеще. 

Наш специален пратеник 
Бранислава Недялкова
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На 19-ти, 20-ти и 21-ви 
април журито, съставено 
от специалисти от 19 спе-
циализирани международ-
ни издателства, проведе 
тестове със седемте кан-
дидатирали се превозни 
средства.

Подбраните модели 
бяха: Spica от Car-Bus.net, 
Nora от Ferqui, Next L7 от 
Indcar, in-vip от Integralia, 
Daily Tourys от Iveco, MD-7 
от Temsa и  Voyager GT от 
Unvi 

Наградата ще бъде връ-
чена на 23-ти май като 
част от събитията във 
връзка с Международния 
търговски панаир за град-
ски и туристически авто-
буси (FIAA) 2017 

Между 19-ти и 21-ви 
април, IFEMA беше дома-
кин на тестовете за опре-
деляне на превозното сред-

ство-победител в състеза-
нието за  наградата  
“Минибус на годината“. 
Журито на престижните 
европейски награди  за 
Международен градски и 
туристически автобус на 
годината предлага тази 
награда с цел да запълни 
една празнина в категории-
те, които се присъждат в 
Европа, тъй като досега 
нямаше категория, включ-
ваща минибусите, микробу-
сите и мидибусите за път-
нически транспорт.

Евротестът за минибус 
беше организиран от спе-
циализираното списание 
Autobuses & Autocares и в 
него участва Мигел Саез, 
директорът на публикаци-
ята и испански член на 
международното жури. 
Тестовете се проведоха в 
сътрудничество с Между-

народното изложение за 
градски и туристически 
автобуси FIAA, което се 
организира от IFEMA и ще 
се проведе между 23-ти и 
26-ти май в мадридския 
изложбен център Feria de 
Madrid.

Превозното сред-
ство-победител ще бъде 
обявено на церемонията по 
откриването на FIAA, на 
която ще присъства голям 
контингент от междуна-
родната преса, подкрепен 
от мощната група на спе-
циализираните медийни 
партньори, които органи-
зират събитието.

Целта на наградата 
„Минибус на годината“  е 
да се даде тласък на види-
мостта и промотирането 
на този важен сегмент на 
автобусния сектор, който 
е с голям потенциал за рас-

Тестовете Тестовете 
за Минибус за Минибус 

на годинатана годината
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теж. Способността на 
този вид превозни сред-
ства да се адаптират към 
нуждите на градския 
транспорт и туризма, как-
то и икономията на разхо-
ди, която те представля-
ват, ги правят една от 
формулите за пътнически 
транспорт на бъдещето. 
Това се подкрепя и от 
последните данни за про-
дажбите на минибуси, кои-
то през финансовата 2016 
година нараснаха с 65%.

Моделите, които бяха 
избрани да участват в със-
тезанието за тази първа 
награда и бяха подложени 
на многобройни тестове, 
бяха: Spica от Car-Bus.net, 
Nora от Ferqui, Next L7 от 
Indcar, in-vip от Integralia, 
Daily Tourys от Iveco, MD-7 
от Temsa и Voyager GT от 
Unvi. Всички те задоволя-
ват посочените изисква-
ния: минимум от 9 седящи 
места за пътници плюс 
седалката за шофьора; мак-

симална дължина от 9,9 
метра и присъствие на 
пазара от най-много две 
години.

По време на Евротеста 
за минибус членовете на 
журито провериха показа-
телите при работа на вся-
ко превозно средство в 
реални пътни условия по 
маршрут с няколко предви-
дени различни особености: 
отсечки с наклон нагоре и 
надолу, магистрала, тесни 
пътища и т.н.
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ДДоговорените сред-оговорените сред-
ства по ОП "Транс-ства по ОП "Транс-

порт и транспортна инфра-порт и транспортна инфра-
структура" 2014 – 2020 са 831 структура" 2014 – 2020 са 831 
млн. евро, което представля-млн. евро, което представля-
ва 44 % от бюджета на про-ва 44 % от бюджета на про-
грамата. Това каза ръководи-грамата. Това каза ръководи-
телят на Управляващия телят на Управляващия 
орган на ОПТТИ инж. Галина орган на ОПТТИ инж. Галина 
Василева, по време на семи-Василева, по време на семи-
нар за представяне на напре-нар за представяне на напре-
дъка по програмата в гр. дъка по програмата в гр. 

Стара Загора.Стара Загора.
 По думите й, към изпъл- По думите й, към изпъл-

нителите до момента са нителите до момента са 
разплатени 9% от средства-разплатени 9% от средства-
та или 171 млн. евро. В про-та или 171 млн. евро. В про-
цес на одобрение от УО са 11 цес на одобрение от УО са 11 
проектни предложения, сред проектни предложения, сред 
които е втората фаза на които е втората фаза на 
проекта за рехабилитация проекта за рехабилитация 
на железопътната линия на железопътната линия 
Пловдив – Бургас. До момен-Пловдив – Бургас. До момен-
та са одобрени 22 формуляра та са одобрени 22 формуляра 
за кандидатстване, от кои-за кандидатстване, от кои-
то 6 са за инвестиционни то 6 са за инвестиционни 
проекти. проекти. 

Галина Василева коменти-Галина Василева коменти-
ра, че трите проекта, фази-ра, че трите проекта, фази-
рани от ОП „Транспорт“ рани от ОП „Транспорт“ 
2007 – 2013, вече са завърше-2007 – 2013, вече са завърше-
ни. Те са втори етап от ни. Те са втори етап от 
изграждането на Западната изграждането на Западната 
дъга на Софийския околовръс-дъга на Софийския околовръс-
тен път, разширението на тен път, разширението на 
софийското метро от МС софийското метро от МС 
„Джеймс Баучер“ до МС „Джеймс Баучер“ до МС 
„Витоша“ и проекта за подо-„Витоша“ и проекта за подо-
бряване на корабоплаването бряване на корабоплаването 
по р. Дунав. Василева допълни, по р. Дунав. Василева допълни, 
че вече е доставен в гр. Русе че вече е доставен в гр. Русе 
новопостроения хидро-новопостроения хидро-

Договорените средства по Договорените средства по 
ОП “Транспорт и транспортна ОП “Транспорт и транспортна 
инфраструктура” са инфраструктура” са 831831 млн. евро млн. евро
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графен кораб, собственост на ИА графен кораб, собственост на ИА 
„Проучване и поддържане на река „Проучване и поддържане на река 
Дунав“, и след провеждане на необхо-Дунав“, и след провеждане на необхо-
димите тестови изпитания ще бъде димите тестови изпитания ще бъде 
въведен в експлоатация.въведен в експлоатация.

По програмата са заложени за По програмата са заложени за 
изпълнение шест големи проекта, изпълнение шест големи проекта, 
които представляват 89% от общия които представляват 89% от общия 
бюджет. Те са втора фаза на проекта бюджет. Те са втора фаза на проекта 
за рехабилитация на жп отсечката за рехабилитация на жп отсечката 
Пловдив – Бургас, с прогнозна стой-Пловдив – Бургас, с прогнозна стой-
ност 350 млн. евро, модернизация на ност 350 млн. евро, модернизация на 
жп линията Елин Пелин – Костенец жп линията Елин Пелин – Костенец 
(460 млн. евро), Лотове 3.1 и лот 3.3 на (460 млн. евро), Лотове 3.1 и лот 3.3 на 
автомагистрала „Струма“ и тунел автомагистрала „Струма“ и тунел 
„Железница“, за които има подписан „Железница“, за които има подписан 
договор за 378 млн. евро и проектът е договор за 378 млн. евро и проектът е 
в изпълнение. По отношение на Лот в изпълнение. По отношение на Лот 
3.2 на АМ „Струма“ Галина Василева 3.2 на АМ „Струма“ Галина Василева 
посочи, че докладът за въздействие-посочи, че докладът за въздействие-
то върху околната среда все още не е то върху околната среда все още не е 
внесен в МОСВ. Очаква се това да внесен в МОСВ. Очаква се това да 
стане до няколко дни и след това да стане до няколко дни и след това да 
започнат обществените обсъжда-започнат обществените обсъжда-
ния. В най-добрия случай строител-ния. В най-добрия случай строител-
ството на този участък от автома-ството на този участък от автома-
гистралата може да започне през гистралата може да започне през 
март 2019 г.март 2019 г.

По думите на Галина Василева По думите на Галина Василева 
строителството на третата линия строителството на третата линия 
на метрото върви с много добри на метрото върви с много добри 
темпове и се очаква скоро да започне темпове и се очаква скоро да започне 
изграждането на втория етап, кои-изграждането на втория етап, кои-
то включва 4 нови метростанции то включва 4 нови метростанции 
от кв. Овча купел до кв. Горна баня. от кв. Овча купел до кв. Горна баня. 
Там ще бъде изградена връзка с жп Там ще бъде изградена връзка с жп 
линията за гр. Перник.линията за гр. Перник.

Очаква се съвсем скоро да бъдат Очаква се съвсем скоро да бъдат 
обявени няколко тръжни процедури обявени няколко тръжни процедури 
за железопътните проекти, изпълня-за железопътните проекти, изпълня-
вани от НК „Железопътна инфра-вани от НК „Железопътна инфра-
структура“, коментира Василева. Те структура“, коментира Василева. Те 
са най-големият бенефициент по са най-големият бенефициент по 
програмата и трябва да изпълнят програмата и трябва да изпълнят 
проекти за над 1 млрд. евро – 673 млн. проекти за над 1 млрд. евро – 673 млн. 
евро по ОПТТИ и над 400 млн. евро по евро по ОПТТИ и над 400 млн. евро по 
Механизма за свързана Европа, посочи Механизма за свързана Европа, посочи 
тя. Предстоящите процедури ще са тя. Предстоящите процедури ще са 
за проектиране и изграждане на сиг-за проектиране и изграждане на сиг-
нализация и телекомуникация по нализация и телекомуникация по 
линията Пловдив – Бургас, рекон-линията Пловдив – Бургас, рекон-
струкция на коловозите на Централ-струкция на коловозите на Централ-
на гара София, ремонт на железния на гара София, ремонт на железния 
път и на контактната мрежа в учас-път и на контактната мрежа в учас-
тъка Централна гара София – Гара тъка Централна гара София – Гара 
Волуяк; модернизация на жп участъка Волуяк; модернизация на жп участъка 
Елин Пелин – Костенец, с дължина 52 Елин Пелин – Костенец, с дължина 52 
км и на участъка Костенец – Сеп-км и на участъка Костенец – Сеп-
тември, с дължина около 25 км.тември, с дължина около 25 км.
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Българският шампион ще се бори за голямата 
награда - камион Renault T 480 на световния 
финал в Испания през октомври

Квалификациите на състеза-
нието по икономично шофиране 
на камиони Renault Trucks  - 
Optifuel Challenge 2017 в Бълга-
рия започват в София. До 22 май 
предварителни кръгове ще се 
проведат в още 7 града – Пле-
вен, Велико Търново, Варна, Бур-
гас, Димитровград, Пловдив и 
Благоевград. 

За всяка от локациите ще 
бъдат излъчени по двама шофьо-
ри с най-добър резултат и така 
ще се формира група от 16 фина-
листи. Те ще се явят на нацио-
налния финал на 22 юни 2017 г., 
където ще бъде определен и 
шампионът на България. 

Optifuel Challenge 2017 e чет-
въртото издание на състезание-
то, организирано от Renault 
Trucks. Тази година в него се 
очаква да се включат над 2500 
участници от 30 държави. Спо-
ред регламента националните 
състезания излъчват 30 шампи-
она, които ще премерят умени-
ята си по икономично шофиране 
на големия финал през октомври 
в Испания. Там българинът ще 
има шанс да спечели и голямата 
награда - интелигентният и 
икономичен камион Renault T 480 
13L OPTIFUEL. 

Всички шофьори на камиони 
могат да се включат в квалифи-
кациите на Optifuel Challenge 
2017 без предварително записва-
не. На място те ще трябва да 

представят свидетелство за 
правоуправление Категория 
С+E, да се запознаят с правила-
та на състезанието и да ги при-
емат. След това те ще могат да 
демонстрират уменията си за 
ефективно шофиране на камион 
Renault T480, 13L, HSC, оборуд-
ван с редица решения за опти-
мизиране на разхода на гориво и 
системата Optivision, която 
използва GPS свързаност, за да 
определя смяната на предавки, 
ускорението и скоростта в 
зависимост от топографията 
на пътя. 

Маршрутите на състезания-
та у нас ще бъдат зададени 
предварително, а шофирането 
ще се оценява въз основа на срав-
нителен анализ на консумация-
та на гориво и данни за начина 
на шофиране от Optifuel Infomax.  

Големият финал в Испания 
ще се проведе в две части. В пър-
вия кръг участниците ще тряб-
ва да решат тест, който прове-
рява знанията им свързани с 
икономичното и екологично 
шофиране. Във втората фаза те 
ще трябва да ги демонстрират 
и на практика по време на 
40-минутно шофиране на ками-
он Renault Trucks T Optifuel. 
Победителят ще бъде опреде-
лен на база комплексна оценка на 
постигнат нисък разход на гори-
во и поддържане на ефективна 
скорост. 

# # #
Селекциите в България ще се 

проведат от 2 до 22 май (от 
10:00 до 18:00 часа), както следва:

• 2 и 3 май 2017 г. – София, Сер-
визен Център София, бул. Сли-
вница 630

• 5 май 2017 г. – Плевен, пар-
кинг “Балканстрой”

• 9 май 2017 г. – Велико Търно-
во, база “Румяна Хинкова”

• 11-12 май 2017 г. – Варна, база 
“Канотранс”

• 15-16 май 2017 г. – Бургас, 
паркинг, хипермаркет МЕТРО

• 18 май 2017 г. – Димитров-
град, бензиностанция Петрол, 
изход Стара Загора

• 19-20 май 2017 г. – Пловдив, 
паркинг, хипермаркет МЕТРО 2

• 22 май 2017 г. – Благоевград, 
картинг писта FDKART, главен 
път Е79, изход Кулата

Списък на държавите-уча-
стнички в Optifuel Challenge 
2017: 

Алжир, Германия, Белгия, Бъл-
гария, Чили, Хърватска, Испания, 
Естония, Франция, Финланция, 
Унгария, Израел, Италия, Лат-
вия, Литва, Люксембург, Мароко, 
Норвегия, Холандия, Полша, Пор-
тугалия, Чехия, Румъния, Обеди-
неното Кралство, Сърбия, Сло-
вакия, Словения, Швейцария, 
Тунис и Украйна. 

Започват квалификациите на Започват квалификациите на 
състезанието по ефективно състезанието по ефективно 
шофиране на камиони шофиране на камиони 
Optifuel Challenge 2017Optifuel Challenge 2017
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Мадрид инициира амби-
циозна програма за подо-
бряване качеството на 
въздуха и  намаляване на 
въглеродните емисии, 
като заявената цел е до 
2025 година дизелът да бъде 
забранен. Половината от 
парка на общинската 
транспортна компания 
EMT Madrid, който се със-
тои от над 1500 автобуса, 
вече работи на газ , а с 
предвидения график на дос-

тавките този дял ще ста-
не още по-голям.

Като част от програ-
мата за цялостно обновле-
ние на автобусите в испан-
ската столица   Scania ще 
достави 160 градски газови 
автобуса.

 EMT Madrid ще приеме 
през тази година достав-
ката на 80 нови автобуса, 
като други 80 ще бъдат 
добавени към автобусния 
парк през 2018 година. Тази 

SCANIA доставя SCANIA доставя 
160 газови автобуса на Мадрид160 газови автобуса на Мадрид

поръчка е в допълнение към 
поръчаните през минала-
та година 46 газови авто-
буса Scania. Дългите 12 
метра автобуси с нисък 
под ще са с корпуси, произ-
ведени от Castrosua.

Scania е част от 
Volkswagen Truck & Bus 
GmbH и един от водещи-
те производители на ками-
они и автобуси за тежки 
транспортни приложения 
в света.
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BYD откри през април 
2017 година унгарски завод за 
електрически автобуси с 
целеви производствен капа-
цитет за 400 автобуса 
годишно. Това е ден с огромно 
значение за  BYD, за град 
Комаром и за унгарския 
авто-мото сектор.

Компанията откри пър-
вия си завод в Европа в север-
ния унгарски град Комаром.

Новият завод се очаква да 
получи от BYD инвестиции 
на обща стойност от 20 
милиона евро (или около 6,2 
милиарда форинта) в трите 
години до 2018 година. За 
момента, наетите на рабо-
та служители са 32, като 
68% от тях са фабрични 
работници. В крайна смет-
ка, заводът ще наеме на 
работа общо 300 души, като 
огромното мнозинство от 

SCANIA доставя 
160 газови автобуса на Мадрид

тях ще са местни унгарци с 
технически опит, които ще 
асемблират до 400 електри-
чески автобуса годишно, 
работейки на две смени.

Произвежданите автобу-
си ще бъдат изнасяни за кли-
енти в цяла континентална 
Европа. Продукцията ще се 

състои първоначално от 
електрически градски и 
туристически автобуси, но 
скоро след това ще послед-
ват и други продукти, вклю-
чително електрокари, а след 
това и леки търговски пре-
возни средства.

Заводът се състои от 

BYD открива завод за електрически BYD открива завод за електрически 
автобуси в Унгарияавтобуси в Унгария
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пет сгради: главен офис, цен-
тър за тестване и поддръж-
ка на батерии, линия за 
инспектиране и тестов 
павилион за водни течове, 
хале за асемблиране на авто-
буси и камиони и цех за боя-
дисване. Планира се унгарски-
ят завод да произвежда и 
автобусни шасита за Обеди-
неното кралство (за асембли-
ране в цялостни превозни 
средства в рамките на парт-
ньорството между BYD и 
ADL) и наскоро обявения нов 
завод във Франция.

Има планове да се доста-
вят общо 40 превозни сред-
ства до края на тази година. 
Официалното наименование 
на бизнеса е ‘BYD Electric Bus 
and Truck Hungary Kft'.

В речта си на официално-
то откриване в Комаром 
Исбранд Хо, управляващ 
директор на BYD Europe, каза 
на присъстващите важни 
гости, сред които беше и 
представителят на унгар-
ското правителство г-н 
Петер Шийарто, министър 
на външните работи и тър-
говията, както и други офи-
циални лица: „Както можете 
да видите, ние сме готови за 

производството, което ще 
започне скоро — на време, а за 
мен е удоволствие да кажа, и 
с нужния бюджет.“ 

Г-н Хо обясни защо BYD е 
избрала Унгария и Комаром за 
новия си завод: „На първо мяс-
то, защото се радва централ-
но местоположение и има 
дългогодишни традиции в 
инженерното качество, но 
също и защато ясно съзнава-
ме силното наследство в 
автобусното производство 
точно в този регион.

А сега правителството 
укрепва тази индустрия и 
ние сме горди, че сме в челна-
та колона на това движение 
напред.“

Г-н Хо отдаде дан на 
почит и на много радушното 
приемане от страна на вла-
стите — както на местно, 
така и на централно равни-
ще.

„Много сме доволни, че 
голяма мултинационална 
китайска компания като BYD, 
която заема водеща позиция 
в новите автомобилни тен-
денции, е избрала Унгария за 
място на своя 100 процента 
собствен автобусен завод в 
Европа, в който в крайна 

сметка ще бъдат наети на 
работа общо 300 души,“ каза 
на церемонията по открива-
нето г-н Петер Шиарто, 
министър на външните рабо-
ти и търговията.

„Тази инвестиция демон-
стрира успеха на Унгария в 
привличането както на 
индустриални инвестиции, 
така и на иновации. Демон-
стрира и конкурентоспособ-
ността  на нейния автомо-
билен сектор.“ 

Г-н Дуан Жилонг, посланик 
на Китай в Унгария, каза: 
„Надявам се, че инвестицион-
ният проект на BYD може да 
реализира взаимни изгоди и 
общо развитие и по такъв 
начин да придвижи напред 
двустранното сътрудни-
чество в областта на произ-
водствения капацитет, 
включително в авто-мото 
индустрията, като се въз-
ползваме напълно от предим-
ствата на нашите съвмест-
ни усилия.“ 

За BYD, този комплекс на 
площ от над 66 000 квадрат-
ни метра е само първото от 
поредица европейските про-
изводствени съоръжения, 
които фирмата планира да 
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 www.busworldeurope.org

EUROPE KORTRIJK
 20-25 OCT 2017

The other Busworld exhibitions:
LATIN AMERICA MEDELLÍN 05-07 DEC 2017
INDIA BENGALURU APR 2018
TURKEY ISTANBUL APR 2018

RUSSIA MOSCOW 23-25 OCT 2018
EUROPE BRUSSELS 18-23 OCT 2019
www.busworld.org
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изгради.
Събитието става само 

две седмици след съобщение-
то за закупуване на обект с 
площ от 80 000 квадратни 
метра в Бове, северно от 
Париж. Г-н Хо обясни, че в 
BYD са напълно уверени, че 
ще имат нужда от този 
допълнителен производствен 
капацитет за автобуси. 

„Отговорът е прост – 
качеството на въздуха. А 
може би трябва по-скоро да 
кажа лошото качество на 
въздуха – нещо, което засяга 
гражданите на всеки голям 
град в света. Не минава и сед-
мица без пореден доклад, кой-
то свързва сериозните вред-
ни последици за здравето с 
дишането на замърсен въз-
дух, като голямата част от 
това замърсяване идва от 
пътните превозни средства, 
най-вече от тези, които 
използват дизелово гориво. 
Градските автобуси не само 
че имат важен принос за 
това, но тъй като са с напъл-

но предвидими маршрути, 
те са и едни от най-лесните 
за електрифициране превоз-
ни средства. 

Учейки се от улиците на 
големите китайски градове, 
където лошият въздух не е 
нещо ново, ние сме насочили 
водещата си батерийна тех-
нология към сектора на град-
ските автобуси, въпреки че 
нашите амбиции се прости-
рат далече отвъд този скро-
мен вид превозно средство.

Ето защо, никак не е слу-
чайно, че електрическите 
автобуси на BYD съставля-
ват най-големият парк от 
автобуси с нулеви емисии в 
такова важно международно 
летище като летище 
Схипсхол в Амсетрдам, а 
също и най-големият парк от 
градски електрически авто-
буси, които обслужват улици-
те на Лондон,“ каза г-н Хо.

НАКРАТКО ЗА BYD
BYD Company Ltd е воде-

ща високо-технологична и 

мултинационална компания, 
базирана в Шенжен, Китай. 
След създаването си през 
1995 година, BYD разви солид-
на експертиза в презарежда-
щите се батерии, ставайки 
неуморим застъпник за 
устойчивото развитие. Тя 
успешно разшири своите 
глобални решения в облас-
тта на възобновяемата 
енергия, като днес има опе-
рации в над 50 страни и 
региони в света. След едно 
развитие от 22 години, BYD 
създаде „Енергийна екосис-
тема с нулеви емисии“ – 
генериране на слънчева енер-
гия на достъпна цена, 
надеждно съхраняване на 
енергията, най-модерен 
електрифициран транс-
порт и монорейл на върхово 
технологично ниво. Тези 
„Четири зелени мечти“ пра-
вят от BYD индустриален 
лидер в сектора на енергия-
та и транспорта. BYD 
участва във фондовите бор-
си в Хонг Конг.
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Наградата Red Dot (Черве-
на точка) е престижна меж-
дународна награда за дизайн, 
която всяко година се присъж-
да от Центъра за дизайн на 
Северен Рейн Вестфалия в 
Есен, Германия. Бяха подадени 
повече от 5500 заявки от 54 
страни. Електрическият 
Citea на VDL спечели награда-
та в категорията за продук-
тов дизайн. Журито беше 
единодушно в похвалата си за 
новаторския дизайн на съчле-
нения VDL Citea SLFA – елек-
трическия обществен транс-
порт на бъдещето, който е 
напълно способен за експлоа-
тация днес.

„Спечелилите Red Dot са 
възприели правилната дизай-
нерска стратегия. Те са осъз-
нали, че добрият дизайн и 
икономическият успех вър-
вят ръка за ръка. Присъждане-
то на награда от силно кри-
тичното жури на Red Dot е 
признак за отлично качество 
на дизайна и представлява 
успешна политика на дизай-
на“, казва професор Петер 
Зек, основател и главен изпъл-
нителен директор на  награ-
дата Red Dot. 

Наградата Red Dot за Citea 
SLFA Electric на VDL ще бъде 
връчена на 3 юли 2017 година.

ДИЗАЙН НА БЪДЕЩЕТО
Холандската агенция за 

дизайн Vanderveer Designers 

вече много години играе важна 
роля в дизайна на гамата от 
продукти на VDL Bus & Coach. 
Предизвикателството в слу-
чая с Citea SLFA Electric беше в 
това да се съчетае един соци-
ално приемлив дизайн с нова-
торския и футуристичен 
характер на продукта. Резул-
татът беше един изчистен 
от излишества и много 
модерно изглеждащ автобус. 
Защитените колела подсил-
ват приветливия външен вид. 
Просторният интериор с 
омекотени и закръглени еле-
менти и оптимизиран поток 
на пътниците увеличава удо-
волствието от пътуването. 
Големите стъклени елемен-
ти, които осигуряват отлич-
на гледка към заобикалящия 
терен и дигиталният екран 
от най-ново поколение в кон-
тролното табло, който 
показва цялата нужна на 
шофьора информация, подо-

бряват безопасността както 
на шофьора, така и на пътни-
ците.

VDL CITEA ELECTRIC 
Модулната конструкция 

на гамата Citea означава, че 
има много електрически вари-
анти с пригодени към изисква-
нията на клиента решения в 
областите на дизайна, сило-
вите линии и пакетите бате-
рии. Това поставя VDL Bus & 
Coach на чело на прехода към 
ефикасни системи за общест-
вен транспорт с нулеви еми-
сии. Много клиенти предпо-
читат да закупят всичко от 
едно място. VDL осигурява не 
само автобуса, но и прилага-
нето, поддръжката и достав-
ката на зарядната инфра-
структура и на енергията. 
Като прави всичко това, VDL 
Bus & Coach активно доприна-
ся за по-чиста околната сре-
да, за по-ниска консумация.
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Моделът Citea SLFA Electric Моделът Citea SLFA Electric 
на VDL печели наградата на VDL печели наградата 
Red DotRed Dot за 2017 година за 2017 година
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На 18 април 2017 година 
холандската транспортна 
компания Hermes достигна 
жалона от 1 000 000 киломе-
тра, изминати с нейните 43 
електрически автобуса, кои-
то са в експлоатация от мина-
лия декември. Със своя футу-
ристичен дизайн, изцяло елек-
трическите возила от модела 
Citea на VDL сега се обичайна 
гледка в Айндховен. Шофьори-
те работят с автобусите по 

8 различни маршрута с нулеви 
емисии с основателна гордост. 
Електрическите операции 
сега се извършват в своя пълен 
капацитет, като автобусите 
отчитат изминаването на 9 
000 километра всеки ден от 

седмицата. Няколко автобуса 
изминават сами даже повече 
от 340 километра дневно. 
Всички предварителни пред-
стави за ограничения радиус 
на движението бяха разсеяни 
благодарение на супермодерна-
та концепция за бързо зареж-
дане с електричество в депо-
то на Hermes. Интензивното 
сътрудничество между VDL и 
Hermes осигури реалното при-
лагане в практиката на 

1 000 000 електрически 1 000 000 електрически 
километра в Айндховен 

    VDL поздравява VDL поздравява 

Hermes за Hermes за 

електрически жалонелектрически жалон
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холандската визия за устой-
чив обществен транспорт.

Фактът, че в момента в 
Айндховен се осъществява 
една уникална операция, става 
ясен от многото визити, кои-
то други европейски превозва-
чи и градове правят в Айндхо-
вен с цел сами да видят, че 
бъдещето се живее тук в пъл-
ната си сила. Големите пече-
ливши при този жалон обаче 
са самите жители на Айндхо-
вен, защото с тези един мили-
он километра, изминати без 
емисии, емисиите от азотен 
окис бяха намалени с не по-мал-
ко от 4,7 тона, а емисиите на 
въглероден двуокис с над 1000 
тона. Това постижение след 
само 4 месеца експлоатация е 
наистина много обещаващо за 
бъдещето! 

МОДЕЛЪТ CITEA SLFA 
ELECTRIC НА VDL

Моделът Citea SLFA Electric 
на VDL е съчленен автобус с 
дължина от 18,1 метра, изгра-
ден с футуристичен дизайн 
за BRT (Автобусен бърз тран-
зит). Този дизайн неотдавна 
получи признание с наградата 
Red Dot (Червена точка) за 
2017 година. 

С доставката за Hermes на 
43 броя Citea SLFA Electric 
холандската провинция Севе-
рен Брабант притежава 
най-големия действащ авто-
бусен парк с нулеви емисии. 
Батериите на автобусите 
ще бъдат допълвани перио-
дично, за да поддържат дос-
татъчен пробег за работа 
през целия ден. VDL достави и 

зарядните станции и ги снаб-
дява с енергия в сътрудни-
чество с доставчика на елек-
троенергия. Това прави от 
VDL не само доставчик на 
автобуси, но и доставчик на 
системи. По някои линии 
автобусите се движат тол-
кова често, че системата 
функционира по-скоро като 
трамвай. Тези линии с малки 
интервали между автобуси-
те пътуват до такива клю-
чови дестинации в Айндховен 
като Летище Айндховен и 
Кампуса за високи техноло-
гии. При тези връзки, на път-
ниците повече няма да се 
налага да чакат дълго за след-
ващия автобус, защото сис-
темата ще функционира 
като изцяло развита система 
от вида. 
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Solaris стъпва на Solaris стъпва на 
холандския пазар холандския пазар 
за автобусиза автобуси

средства, закупени от 
Connexxion, са съчленени 
автобуси, които ще са обо-
рудвани с добре познатата 
холандска марка двигатели 
DAF. Двигателният агрегат 
задоволява стриктните 
изисквания на стандарта за 
емисии Euro 6.

Новите автобуси от 
модела Solaris Urbino 18 ще 
бъдат използвани в региона 
Амстелланд-Меерланден в 

рамките на система за 
обществен транспорт, 
известна като R-net.

До този момент проду-
ктите на Solaris присъства-
ха на пазарите на 30 страни. 
Благодарение на тази най-но-
ва поръчка от Холандия, как-
то и на най-новият договор, 
получен от пазара на Люк-
сембург, присъствието на 
превозните средства на 
Solaris ще нарасне до 32 стра-
ни. Общият брой на превоз-
ните средства, доставени 
на клиенти в над 600 града, се 
доближи до 15 000.

Общо 40 броя нови съчле-
нени автобуси Solaris Urbino 
18 ще бъдат поръчани на 
Solaris от Connexxion, голяма 
холандска компания, прите-
жавана от Transdev. Това е 
първата поръчка, спечелена 
някога от Solaris на холанд-
ския пазар.

Съгласно договора 40 
автобуса Urbino ще бъдат 
доставени до края на тази 
година. Всички превозни 
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DON’T MISS THE INDUSTRY EVENT OF THE YEAR

SEMASHOW.COM

TUESDAY, OCTOBER 31–FRIDAY, NOVEMBER 3, 2017 • LAS VEGAS CONVENTION CENTER, NEVADA
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28.10.2017 – Излитане от аерогара София с 
кацане в Лондон. Трансфер от летище Хийтроу 
към летище Гатуик. Настаняване в хотел в района 
на летището. Свободно време. Нощувка.

29.10.2017 – Закуска. Трансфер до летището. 
Излитане за Лас Вегас. Пристигане в града на 
хазарта следобяд. Настаняване в хотела. Свободно 
време за аклиматизация и почивка.

Вечерта - запознаване с  Лас Вегас  и разходка 
покрай най-красивите и известни  хотели и  кази-
на. За най-смелите – пробване късмета си в казино-
то !!!  Нощувка.

30.10.2017 –  Трансфер до Sands Expo& Convention 
Center и разглеждане на изложението AAIW.  Вечер-
та – възможност за разглеждане на Пеещите фон-
тани и тематичните мега хотели по главната 
улица – The Strip.   Нощувка.

31.10.2017 – Посещение на изложението. Вечер-

та – възможност за посещение на  шоу спектакъл. 
Нощувка.

01.11.2017 – Посещение на изложението. Вечер-
та – възможност за посещение на  шоу спектакъл. 
Нощувка

02.11.2017 –  Свободно време  ИЛИ организирана 
екскурзия до Grand Canyon  – невероятното тво-
рение на природата  и най-голямата  язовирна 
стена в света Hoover Dam – феноменално архите-
ктурно чудо с височина 220 м .  Възможност за 
полет с хеликоптер над каньона .  Вечерта – връ-
щане в хотела. Нощувка

03.11.2017 - Свободно време за последни покупки 
и сувенири. Трансфер до летището. Излитане от 
Лас Вегас. 

04.11.2017 – Транзитно кацане в Лондон. Транс-
фер от летище Гатуик до летище Хийтроу.   Изли-
тане за София и кацане на терминал 2.

Имате уникалната възможност да посетите три изложения в едно:

 AAPEX – най-голямото изложение за включващо резервни части, приспособления, хими-
кали, гуми, джанти,автомобилни продукти, масла, диагностични уреди, резервни части, 
специализирани инструменти,сервизно оборудване, сервизни услуги и след продажбено 
обслужване  www.aapexshow.com

 SEMA – аксесоари и специална автомобилна екипировка и приспособления,екипировки 
за рали и състезания,  тунинговане,  офроуд, последен модел съоръжения за сигурност  www.
semashow.com

 NACE  –  продукти и апаратура за текущ ремонт и сервизиране на автомобилното 
шаси и купе и още много ........

AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY WEEKAUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY WEEK
ЛАС ВЕГАС,  САЩ   28.10.2017 – 04.11.2017ЛАС ВЕГАС,  САЩ   28.10.2017 – 04.11.2017

ПОСЕТЕТЕ ПОСЕТЕТЕ AAIWAAIW – НАЙ-ГОЛЯМОТО СВЕТОВНО  – НАЙ-ГОЛЯМОТО СВЕТОВНО 
ИЗЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ ИЗЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ 
И СЛЕД ПРОДАЖБЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И СЛЕД ПРОДАЖБЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 
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Пакетната цена включва:
- Самолетен билет София-Лон-
дон-Лас Вегас и обратно

- Трансфери летище в Лас Вегас- 
хотел - летище 

- Трансфер летище Хийтроу – 
Гатуик и обратно 

- 1 нощувка със закуска в хотел 
категория 4* в района на летище 
Гатуик. Настаняването е по два-
ма в стая

- 5 нощувки в избрания хотел в Лас 
Вегас. Настаняване в единична 
стая – с доплащане по предвари-
телна заявка

- Регистрация за изложението 
AAIW’17 в Лас Вегас

- Медицинска и туристическа 
застраховка с покритие 50 000щ.д.

- Придружител  на делегацията 
от страна на фирмата туропера-
тор при група от минимум 12 
участника

- Пълно съдействие за попълване 
на формуляри и кандидатстване 
за американска виза

ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
02 9805610, 0878 864 160 – Лили Христова, Ваканция ООД

ТА „Ваканция” ООД е с лиценз за туроператор № 00275 и сключена 
застраховка „Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл. 42 от ЗТ 

с полица № № 7500170000009/04.10.2016 г. с валидност до 24:00 часа на 
04.01.2018г  на „ Групама Застраховане“ ЕАД  

В пакетната цена 
не е включено:
- Такса за американска 
виза – 160 щ.д. по курса 
на деня
- Екскурзии, изхранва-
не, бакшиши и лични 
разходи
- Курортна такса в Лас 
Вегас, която се заплаща на 
място в хотела и възлиза на около 
35 щ.д./ден/стая

Цена при двойно настаняване в хотел Еxcalibur € 2090
Доплащане за единична стая – 560 евро

Цена при двойно настаняване в хотел Bellagio € 27502750
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На кръглата маса на IRU, 
която беше организирана в 
рамките на  форума 
„BUS2BUS Future“ и се прове-
де на 25-ти и 26-ти април в 
Берлин, се събраха иноватори 
от индустрията на градски-
те и туристически автобу-
си, компании и представите-
ли на градовете. Дискусиите 
се съсредоточиха върху това 
как по-добре да се подготвим 
за бъдещите благоприятни 
възможности и предизвика-
телства в двата главни 
пазарни сегмента: груповия 
туризъм с туристически 
автобус и междуградските 
линии по разписание.

IRU се възползва от въз-
можността да представи и 

своите предварителни резул-
тати от своето постоянно 
проучване за „Визия 2030 
година“ за градски и турис-
тически автобуси. 

Донякъде в противоречие 
с проектите за работни сце-
нарии, които предвиждаха 
бавен растеж и дори намаля-
ване на пазара през следващо-
то десетилетие, участници-
те наблегнаха на силния 
потенциал за растеж и в два-
та пазарни сегмента. Но за 
да се превърне този потен-
циал за растеж в реалност, 
частната индустрия на 
градските и туристически 
автобуси, включително мал-
ките и средни компании, ще 
трябва да поведат в инова-

Бъдещето на градските Бъдещето на градските 
и туристически автобуси и туристически автобуси 

циите и дигитализацията и 
да участват напълно във въз-
никващата платформена 
икономика.

Възникващата роля на гра-
довете беше също подчерта-
на — както по отношение на 
пазарния потенциал, така и 
по отношение на регулатор-
ното въздействие  върху биз-
неса с градски и туристиче-
ски автобуси.

Проучването се очаква да 
бъде финализирано през юни 
2017 година. Първите офици-
ални резултати за пазара на 
туристическите автобуси 
се очаква да бъдат оповесте-
ни публично през октомври, 
на изложението „Busworld 
Europe“ в Кортрийк.
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In collaboration with Local hosts

2,250
Delegates from 

80 countries

130
Speakers

30,000 m2 
Exhibition space

11,000
Visitors

Register Now!

Supporting organisations

#UITP2017

www.uitpsummit.org

THE GLOBAL AND UNIQUE EVENT FOR PUBLIC TRANSPORT PROFESSIONALS
On 15-17 May 2017, the international public transport community, 
mobility decision-makers and industry will come together in 
Montréal for the Global Public Transport Summit, the not-to-
miss rendez-vous for urban mobility players. It is a unique event 

that covers all urban and regional transport modes. It combines 
a full programme of congress sessions with an exhibition of the 
latest solutions, innovations and products in public transport 
and urban mobility.
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Избор на ефикасни и устойчивиИзбор на ефикасни и устойчиви  
алтернативни горива за алтернативни горива за 
автобусния транспортавтобусния транспорт

Голямото усилие в момен-
та според европейските 
директиви е да се избавим 
от превозните средства на 
дизел и да ги заменим с таки-
ва, които се движат с други 
източници на енергия, какви-
то разполагаме.

Очевидно е  че сегашното 
замърсяване в градовете дос-
тига критични нива и ние 
сме длъжни да направим 
нещо, макар и да не е съвсем 
ясно какво точно. Ясно е оба-
че, че на дизела се гледа като 
на най-големия замърсител. 

Но каквото и да изберем, 
то ще трябва да е ефикасно и 

устойчиво в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен 
план.

Любимият избор на всич-
ки днес изглежда, че е енерги-
ята от батерии. Ранните 
електрически автобуси с 
батерии преди около 40 годи-
ни са с технология все още не 
много придвижила се напред 
през цялото това време. 
Всъщност, ние все още сме в 
Средновековието що се 
отнася до батериите, защо-
то разчитаме на по-тежки-
те оловно-киселинни стан-
дарти, за да правим превоз-
ните средства да се движат 

с тежки товари. Някои от 
по-новите батерийни конфи-
гурации наистина изглеждат 
по-добри от стария стан-
дарт, но когато погледнем на 
мобилните телефони, дори 
най-екзотичните смеси 
могат да отидат в много 
погрешна посока. Просто 
погледнете на телефона S7 
на Samsung, който трябваше 
да се изтегли от търговска-
та мрежа поради големия 
брой пожари, свързани с този 
модел телефони, и днес нався-
къде по света те са забране-
ни в самолетите, ако все още 
сте достатъчно глупави да 
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имате такъв.
Един голям проблем с нови-

те батерии, които се тест-
ват, е че се използват много 
от редките земни метали и 
това причинява сериозно 
замърсяване при източника 
на минералите, като е много 
трудно да се извлекат, след 
като веднъж са били съедине-
ни в екзотични сплави. Освен 
това се използва енергия за 
извличането, рафинирането, 
производството и рецикли-
рането на използваните 
материали, ако въобще е въз-
можно да бъдат рециклира-
ни! Всичко, което правим в 
тези случаи, е да изчерпваме 
ресурсите на земята и да 
причиняваме на самите себе 
си различни проблеми, но 
поне няма да забележим тези 
проблеми в градовете. 

В момента предпочитани-
те батерии за много потре-
бители на търговски превоз-
ни средства са литиево-йон-
ните, които се използват все 
повече навсякъде по света. 
Китайската фирма BYD оба-
че избра да произвежда желяз-

но-фосфатна батерия, за 
която фирмата твърди, че е 
по-добрият избор и осигуря-
ва много по-дълъг полезен 
жизнен цикъл, претендирай-
ки до 250 км работен пробег 
на ден! Това не е чак толкова 
голям пробег когато се опит-
вате да използвате дадено 
превозно средство около 
16-18 часа на ден, за да извле-
чете максимума от своята 
инвестиция.

Нека сега погледнем на 
трънливия въпрос откъде 
всъщност идва електричест-
вото. Макар да изглежда раз-
умно, сега ни се казва, че като 
изпълняваме регламентите 
на ЕС, ние губим все повече 
електроцентрали, а нови 
просто не се строят в дос-
татъчно количество или 
достатъчно бързо, като от 
различни места се получават 
предупреждения, че можем да 
се сблъскаме със сериозен 
недостиг на електричество 
при една тежка зима.

 И така, сега имаме един 
ограничен ресурс, който ще 
попадне под увеличаващ се 

натиск да доставя доста-
тъчно енергия за зареждане 
на всички онези автомобили, 
ванове, камиони и автобуси, 
които ние всички сме закупи-
ли, за да намалим градското 
замърсяване. Прибавете голя-
мото равнище на лично 
потребление вечерта и нуж-
дата да се генерира много 
повече електроенергия от 
намаляващия брой електро-
централи и ще стигнем 
дотам да се увеличат спира-
нията на тока с алармираща 
скорост. 

Къде може да се крие 
решението?

Ако решим да построим 
нов енергиен източник, какъв 
да е той: ядрен, ползващ 
енергията на вятъра или 
енергията на слънцето?

 Един нов метод за произ-
водство на водород беше 
открит от учените след 
като направиха пробив, при 
който за първи път става 
възможно получавания от 
ферментацията на посевите 
етанол да се превръща изця-
ло във водород и въглероден 
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двуокис.
Новият метод е резул-

тат от продължилия 10 годи-
ни проект за сътрудничест-
во между учени от Универси-
тета в Абърдийн и междуна-
родни лаборатории-парт-
ньори. Над 90 процента от 
сега произвеждания в света 
водород се получава от нами-
ращия се във фосилните 
горива природен газ. Главни-
ят проблем при този метод 
е генерирането на големи 
количества въглероден двуо-
кис, които увеличават риска 
от глобално затопляне..

Този нов производствен 
метод използва етанола, кой-
то се произвежда от фермен-
тацията на посевите и 
затова е въглеродно неутра-
лен, което означава, че  всеки 
произведен въглероден двуо-
кис се асимилира обратно в 
околната среда и се използва 
от растенията за техния 
растеж. Нещо повече, гене-
рираният по този метод 
водород е много чист и сле-
дователно е подходящ за 
горивните клетки, защото 
превръща и всичкия генери-
ран в хода на процеса въглеро-
ден окис, който е отровен, 
във въглероден двуокис, кой-

то след това се асимилира 
обратно в околната среда и 
се използва от растенията 
като част от техния 
естествен кръговрат на рас-
теж.

Ние бихме могли да използ-
ваме и био-метан, но едва ли 
в момента разполагаме с дос-
татъчни наличности за да 
задоволим ежедневните нуж-
ди от гориво. 

Една нова газова система, 
която се задава на хоризон-
та, е миксът от дизел и 
течен азот. Превозното 
средство използва течния 
азот когато потегля от 
спирки, а там традиционни-
те автобуси изпускат 
най-много емисии от азотен 
окис и въглероден двуокис. 
При скорости под 32 км в час 
течният азот се черпи от 
изолиран резервоар под ниско 
налягане, преминава през 
цикъл на изпаряване и създава 
движение чрез мулти-циклов 
двигател Dearman. Двигате-
лят Dearman е нов буталов 
двигател, задвижван от раз-
ширяването на втечнен 
азот или на втечнен въздух, 
за да създава чист студ и 
енергия.

Тогава защо се опитваме 

да се отървем от дизела, след 
като знаем неговата цен-
ност и използваемост при 
транспортните операции? 
Един международен доклад 
показва, че дизеловите  авто-
буси и камиони с двигатели 
по стандарта Евро 6 изпус-
кат по време на работа зна-
чително по-малко емисии на 
азотен окис от леките дизе-
лови автомобили – всъщ-
ност, 50 процента спрямо 
автомобилите, но въглерод-
ният двуокис е значително 
повече поради тежките 
товари, които тези превоз-
ни средства транспорти-
рат.

Като заключение може да 
се направи извода, че новите 
горива за превозни средства 
са добра алтернатива, но 
само ако са разходно-ефек-
тивни и устойчиви в дълго-
срочен план. Не може да се 
подкрепи ситуация, при коя-
то европейската политика 
първоначално насърчава 
шофьорите да купуват дизе-
лови автомобили, а след това 
прави обратен завой и заявя-
ва, че тези автомобили 
замърсяват градовете.

Иван Димитров
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задоволяване на други изисква-
ния. Може да се инсталира и още 
един пакет, който да осигури 
още по-дълъг пробег. Благодаре-
ние на способностите на  BYD в 
изследователската и развойна-
та дейност, гъстотата и капа-
цитетът на желязно-фосфат-
ната батерия на фирмата 
нарастват стабилно всяка годи-
на.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Собствено разработеният 

моторен контролер на BYD е 
обединил в едно контролите на 
бордовото зарядно, които сле-
дят функциите на мотора, поз-
волявайки на движещия се мотор 

ЖЕЛЯЗНО-ФОСФАТНА ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗА БАТЕРИИ

Батерията, която осигурява 
енергия на един електрически 
автобус, трябва да отговаря на 
строги изисквания за безопас-
ност, енергийна гъстота и 
ниска стойност.

Желязно-фосфатната бате-
рия на BYD е безопасна, надежд-
на, екологична и с дълъг живот. 
Тя е най-добрият избор за задо-
воляване на всички тези взиска-
телни критерии. При нормални 
условия, желязно-фосфатната 
батерия на BYD може да запази 
над 75% от своя капацитет след 
10 години употреба.

Желязно-фосфатната бате-
рия не съдържа никакви тежки 
метали или токсични електро-
лити. В производствения процес 
няма също така замърсяване или 
емисии. Освен това, излезлите 
от употреба батерии могат да 
се рециклират с минимално въз-
действие върху околната среда. 

Дългият 12 метра е-бус 
наBYD може да измине 260 км с 
едно единствено зареждане при 
типичните градски условия. Два 
батерийни пакета с капацитет 
от 270 кВч могат да се монти-
рат в различни позиции, което 
дава възможност за гъвкави 
интериорни разпределение и за 

да променя посоката на тока 
когато е нужно. Разпределената 
Система за управление на бате-
риите се състои от сигналния 
колектор и контролер и има 
способността постоянно да 
инспектира работното състоя-
ние на всяка отделна клетка.

Е-бусът на BYD разполага и с 
Регенеративна спирачна систе-
ма. Тази система превръща в 
електричество част от кине-
тичната енергия по време на 
забавяне или на спускане надолу 
по наклон и съхранява тази 
„бонусна енергия“ в батерията, 
осигурявайки допълнителни 
километри пробег. 

Собствено разработеният
моторен контролер на BYD е 
обединил в едно контролите на 
бордовото зарядно, които сле-
дят функциите на мотора, поз-
волявайки на движещия се мотор 

икакви тежки 
ични електро-
твения процес 
мърсяване или 
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Инсталираната на е-буса 
задна подвижна ос, която е 
собствена разработка на BYD, е 
сърцевинната технология в 
електрическите автобуси на 
BYD. Задната осна система за 
движение интегрира технологи-
ята за задвижване в главината 
на колелото с регенеративната 
спирачна технология, като в 
същото време осигурява изклю-
чителен комфорт на пътници-
те.

Гамата на е-буса позволява да 
се проектират пригодени към 
изискванията на клиента кор-
пусни видове, интериори и 
товарни капацитети, с което 
се осигурява оперативна гъвка-
вост.

Проектиран да е устойчив на 
корозия при експлоатация от 
над 20 години, интегралният 
алуминиев корпус не само осигу-
рява възможно най-ниското бор-
дюрно тегло, но освен това 
гарантира оптимална работа и 
намалява консумацията на енер-
гия. 

Дългият 12 метра е-бус на 
BYD е получил Одобрението за 
цели превозни средства на ЕС, 
WVTA за краткост, което му 
позволява да бъде продаван във 
всички страни-членки на ЕС без 
нужда от отделно национално 
одобряване. Консумацията на 
енергия на е-буса на BYD е около 
130 кВч / 100 км в градски усло-
вия. Той икономисва до 80% от 

разходите за гориво в сравнение 
с традиционния дизелов авто-
бус. Колкото повече километри 
изминавате, толкова повече ще 
икономисвате.

С лесно разпознаваемия си 
външен вид е-бусът на BYD е в 
съзвучие със съвременния дизай-
нерски стил, който се изисква 
от онези оператори в сектора 
на обществения транспорт, 
които са отправили поглед 
напред. Много от детайлите, 
като например ясните и еле-
гантни линии отпред, сребър-
но-синьото овално лого и колела-
та от сплав заедно подчерта-
ват силната идентичност на 
дизайна. Е-бусът се предлага в 
гама от цветове, за да се задово-
лят изискванията на местните 
оператори, и в идентифицира-
щи оператора стилове.

БОРДОВА ЗАРЯДНА СИСТЕМА
Бордовата зарядна система с 

променлив ток на BYD е нова 
разработена технология за елек-
трическия автобус. Стойност-
та и заеманото пространство 
са много по-малки в сравнение с 
една извънбордова система на 
пряк ток, като с бордовата сис-
тема на променлив ток се рабо-
ти освен това много по-лесно.

НАПЪЛНО ДОКАЗАН
В момента BYD е най-големи-

ят производител в света на  
електрически автобуси в цял 
размер, като далеч изпреварва 
другите производители. Е-бусът 
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на BYD е доказан с милионите 
изминати километри при 
обслужването на пътници в 
Китай и в други места.

Е-бусът на BYD е тестван в 
над 160 важни града по целия 
свят, включително в Европа – в 
Мадрид, Залцбург, Варшава, 
Амстердам, Барселона, Брюксел, 
Тел Авив, Будапеща и Лондон, и в 
двете Америки – Ню Йорк, Сан 
Франциско, Лос Анджелис, Торон-
то, Богота, Сао Паоло и т. н.

Всеки град получи своите 
електрически автобуси на BYD, 
за да проведе своя собствена 
програма от тестове по отно-
шение на разходната ефектив-
ност и възвращаемостта на 
инвестициите при новата тех-
нология. Насърчаващите данни 
от проведените тестове и 
финансовите цифри демонстри-
рат забележителната надежд-
ност и ефикасност на уникална-
та електрическа система на 
BYD.

Холандският остров Шиймо-
никоог замени целия си автобу-
сен парк с електрически е-буси 
на BYD, а общо 35 броя вече рабо-
тят и на летище Схипсхол, 
Амстердам.

В Шенжен, Китай, 780 е-буса 
бяха доставени на на компания-
та Shenzhen Bus Group Company. 
Общият натрупан пробег до 
края на август 2015 година беше 
183 милиона км, като следният 
пробег на един автобус беше над 
0,27 милиона км.

През юли 2015 година BYD и 

най-бързо развиващия се евро-
пейски производител на  градски 
и туристически автобуси 
Alexander Dennis Limited (ADL) 
формираха мощен нов алианс и 
потвърдиха сделка за 19 милиона 
английски паунда, която ще 
доведе до въвеждането в Лондон 
на първия голям парк от едно-

етажни автобуси с нулеви еми-
сии – 51 броя от 12-метровите 
едноетажни е-буси. Това ще бъде 
и най-големият единичен парк 
от електрически автобуси с цял 
размер в Европа.

През август 2015 година Реги-
оналният транспортен окръг 
на Денвър в САЩ съобщи, че ще 
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закупи 36 нови електрически 
автобуса на BYD за молови услу-
ги.

През септември 2015 година 
BYD беше наградена с наградата 
за „доминиране“ в организирания 
от Държавния департамент по 
транспорта във Вашингтон 
(WSDOT) търг за големи автобу-
си, която дава възможност за 
закупуване на до 800 чисто елек-
трически големи автобуса.

От тогава са направени още 
много други покупки ....

ЗЕЛЕНИТЕ МЕЧТИ И 
СТРАТЕГИЯ НА BYD
ЗЕЛЕНИТЕ МЕЧТИ НА BYD

BYD има три зелени мечти: 
електрически превозни сред-
ства, станции за съхранение на 
енергия за батерии и слънчеви 
централи. Първата мечта да се 
заменят конвенционалните 
превозни средства на фосилно 
гориво с електрически превозни 
средства с цел намаляване на 
емисиите и замърсяването се 
превръща постепенно в реал-
ност. BYD вярва, че заместване-
то на фосилните горива, които 
един ден така или иначе ще се 
изчерпят, е от съществено зна-
чение. Възобновяемите и свобод-
ни от емисии енергийни източ-
ници, особено слънчевата енер-
гия, ще са ключови за дългосроч-
ното решаване на глобалната 
енергийна криза.

РЕШЕНИЕ ЗА ЗЕЛЕН ГРАД
BYD създаде своето Решение 

за зелен град с цел да се електри-
фицират градските системи за 
обществен транспорт чрез 
преход от автобуси и таксита 
на бензин и дизел  към такива 
изцяло на електрическа енергия. 
Освен електрическите превоз-
ни средства, BYD предоставя и 
свързани с това услуги, като 
зарядни съоръжения, системи за 
мониторинг на зарядните стан-
ции и следпродажбено обслужва-
не, което е цялостно решение 
от едно място за покупка.
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Thermo King, производител 
на транспортни решения за 
контрол на температурата 
за разнообразни мобилни при-
ложения и бранд на Ingersoll 
Rand, усилва своята Б-серия  
от ефикасни и екологични 
изделия за малки камиони и 
ванове с въвеждането на B-100 
30. Новото не-дизелово и зад-
вижвано от превозното сред-
ство изделие за охлаждане е с 
допълнителна опция за затоп-
ляне при същите компактни 
размери и същата отлична 
работа, която е характерна 
за цялата гама.

„Новият B-100 30, както и 
всички изцяло електрически 
изделия от серия Б, пасват 
перфектно на клиенти, които 
търсят за своите приложения 
от вида „последна миля изде-
лия за охлаждане с високи 

Thermo KingThermo King въвежда новото  въвежда новото 
изцяло електрическо охлаждащо изцяло електрическо охлаждащо 
изделие с нулеви емисии за 
малки камиони и ванове

задвижващ комплект или 
модификация на превозното 
средство, а в същото време 
монтираният на тавана 
тънък изпарител допринася за 
увеличено полезно простран-
ство. Новото изделие B-100 30 
добавя към сегашната гама и 
допълнителната опция за 
електрическо затопляне, оси-
гурявайки постоянни възмож-
ности за електрическо охлаж-
дане и затопляне. Капаците-
тът за затопляне е независим 
от двигателя на превозното 
средство и от околната тем-

пература.

работни показатели,“ каза 
Енеко Фернандес, ръководи-
тел на продуктовия менидж-
мънт в Thermo King. „Тъй като 
нямат дизелов мотор, издели-
ята дават на превозвачите 
гъвкавостта на операциите с 
ниски емисии вътре в градове-
те и допринасят за ниска 
обща стойност на притежа-
ването.“

Гамата електрически изде-
лия с нулеви емисии от серия Б 
се задвижва директно от 
батерията на превозното 
средство. Те са съвместими 
с превозни средства, 
които са оборуд-
вани с ориги-
нална клима-
тична сис-
т е м а , 
като не 
изискват 

в жв к к

Новото изделие B-100 

30 е с допълнителна 

опция за електрическо опция за електрическо 

затопляне и предлага затопляне и предлага 

отлично работещи отлично работещи 

приложения до приложения до 

„последната миля”„последната миля”
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Returning to Manchester in June 2017, 
the European Bus Forum is coming back to show 

you the changes and developments to bus operations 
across Europe and the UK.

Produced by the leading urban transport publication, Eurotransport 
and hosted by Transport for Greater Manchester, the one day 

conference and Gala Dinner, will bring together bus operators, local 
authorities, passenger transport executives and vehicle 

manufacturers for a unique event with unrivalled 
education, collaboration and quality networking.

OVER 300 

DELEGATES 

FROM ACROSS 

EUROPE ATTENDED 

THE 2016 EDITION OF 

EUROPEAN BUS FORUM

TO REGISTER AS A DELEGATE PLEASE VISIT: EUROPEANBUSFORUM.COM
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE EVENT, INCLUDING SPONSORSHIP, EMAIL US AT: EVENTS@RUSSELLPUBLISHING.COM

NEW FOR 2017: 

THE EUROPEAN BUS FORUM 

WILL SEE A BRAND NEW 

OUTDOOR VEHICLE 

EXHIBITION SPACE

I found it very informative in terms of 
emerging technology. It was interesting to 
hear from the leading industry experts.  

Garry Dean, 
National Transport Authority, Ireland
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Качествените летни 
гуми със сигурност са от 
първостепенно значение за 
безопасно придвижване през 
задаващия се летен и отпус-
карски сезон. По този повод 
финландският производи-
тел на автомобилни гуми 
Nokian Tyres пуска на пазара 
някои новости и разширява 
досегашното си портфолио 
от летни модели.

Летните гуми трябва да 
се поставят на колата вед-
нага след края на зимата 
или когато дневните тем-
ператури надвишават 7°C в 
продължение на няколко дни. 
Редовната проверка и пра-
вилното налягане в гумите 
им позволява да работят 
оптимално, изпълвайки 
предвидения им жизнен 
цикъл. Когато избирате 

летни гуми, не забравяйте 
няколко важни критерии 
като правилните размери, 
предназначение, скоростен 
и товарен индекс и здрави-
на. 

НОВАТА NOKIAN ROCKPROOF - 
ЗА СЕРИОЗЕН ОФРОУД, ГОЛЕМИ 
SUV И ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Новост за истинските 
фенове на офроуда, голе-
мите SUV и леки камиони. 
Тази гума предлага стабил-
ност, изключителна 
издръжливост и здравина 
благодарение на специална-
та каучукова смес на про-
тектора – Nokian Rockproof 
Hybrid, която се справя 
успешно с неочаквани удари 
от остри предмети при 

сериозна офроуд употреба. 
Оптимизираните стабили-
затори на протекторните 
блокове осигуряват по-пре-
цизно управление и стабил-
ност. Гумата е супер устой-
чива срещу нарязване, а спе-
циални издатини в основа-
та на каналите предотвра-
тяват заклещването на 
камъни. Всичко това в ком-
бинация с уникалната тех-
нология Aramid Sidewall 
карат Rockproof да се чув-
ства у дома си и при 
най-тежките условия. Тя ще 
се предлага в размери от 16 
и 17 инча и скоростен индекс 
Q (до 160 км/ч). През година-
та ще бъдат добавени още 
размери.

NOKIAN LINE SUV И NOKIAN ZLINE 
SUV - УНИКАЛНИ SUV ГУМИ С 
АРАМИДНИ ВЛАКНА В СТРАНИЦИТЕ

Популярните премиум 
летни SUV гуми гаранти-
рат висока безопасност и 
комфорт. Те предлагат пер-
фектно представяне както 
по неравни участъци, така 
и в „градската джунгла“, 
особено върху коварната 
мокра настилка. За макси-
мална издръжливост и 
защита, страниците на 
гумите са подсилени с ара-
мидни влакна. Високата 
горивна ефективност и 

Летни гуми от Летни гуми от 
Nokian Tyres 2017Nokian Tyres 2017
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превъзходното усещане при 
шофиране правят тези SUV 
гуми много популярен избор. 
Моделът Nokian Line SUV бе 
класиран на 3-то място в 
летния тест на ADAC за 
2017 г. и също така отличен 
в тестовете на TCS и 
AMTC. Серията Nokian 
zLine SUV е предназначена 
за по-мощни и спортни SUV, 
развиващи високи скорости. 
Уникалната гаранция Nokian 
Tyres Aramid Guarantee 
покрива инцидентни повре-
ди върху страниците на 
SUV гумите, а компанията 
заменя повредената гума с 
нова напълно безплатно. 
Nokian Line SUV е налична в 
размери от 15 до 19 инча и 
скоростен индекс H, T, V. 
Nokian zLine SUV се предла-
га в размери от 17 до 22 инча 
и скоростен индекс V, W, Y. 

NOKIAN  ELINE 2 - МАКСИМАЛНА 
ЕФЕКТИВНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ И 
ЕКОЛОГИЧНОСТ

Страхотната лятна 
гума с рейтинг АА осигуря-
ва надеждно представяне 
при всякакви условия. Тя 
предлага най-доброто въз-
можно сцепление на мокро и 

горивна ефективност, рес-
пективно оценени с АА по 
скалата на ЕС. Уникалната 
технология срещу аквапла-
нинг Coanda осигурява 
допълнителен резерв от 
сцепление при наводнени 
участъци. Каучуковата смес 
се представя изключително 
при широк диапазон от 
температури, запазва сце-
пление на мокро и осигурява 
ниско съпротивление при 
търкаляне, което спестява 
до 0.6 литра на 100 км. Благо-
дарение на тези си качества, 
Nokian eLine 2 е подходящ 
избор за електрически и 
хибридни автомобили. 
Моделът е наличен в 15 и 
16-инчов размер и скоростен 
индекс H и W.  

NOKIAN  ZLINE - ОПТИМАЛНО 
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВИСОКИ СКОРОСТИ

Перфектният модел за 
шофьори, които търсят 
оптимално поведение и при 
високи скорости. Уникални 
елипсовидни вдлъбнатини в 
напречните канали и поли-
раните основни такива по 
протежението на гумата 
максимално предпазват от 
аквапланинг. Специалната 

каучукова смес Nokian 
Intelligent UHP Silica има 
стабилно сцепление с пътя 
при всички скорости в голям 
диапазон от температури. 
Гумата е подходяща не само 
за спортни коли, но и за 
любители шофьори, които 
търсят прецизно усещане 
за сцеплението на автомо-
била. zLine е определена 
като много препоръчител-
на в летните тестове за 
2017г. на авторитетното 
немско списание Auto 
Zeitung. Налични размери за 
модела са от 16 до 21 инча и 
скоростен рейтинг V, W, X, 
Y.

NOKIAN ILINE - ПРЕМИУМ 
КАЧЕСТВО ЗА УСЛОВИЯТА В 
ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА

Лятна гума със забележи-
телна горивна ефектив-
ност, проектирана за 
по-малки и средно големи 
семейни автомобили. Ефек-
тивното противодействие 
на аквапланинга се осъщест-
вява от специални Venturi 
канали. Каучуковата смес 
iLine Silica гарантира отлич-
но сцепление на мокро и 
ниско съпротивление при 
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търкаляне при всякакви 
температури. Кръгли вдлъб-
натини по стените на 
напречните канали насоч-
ват въздушния поток и пре-
дотвратяват създаването 
на неприятен шум от гуми-
те. Наличните  размери са 
от 13 до 16 инча със ско-
ростен индекс T и H. 

NOKIAN LINE - СУПЕР ЕФЕКТИВНO 
И ДОКАЗАНO РЕШЕНИЕ

Доказан модел с изключи-
телни качества на сухо и 
мокро. Елипсовидни вдлъбна-
тини в напречните канали 
дават ефективна защита 
от аквапланинг при тежки 
метеорологични условия. 
Гумата дава усещане за пре-
цизна управляемост и ста-
билност, има ниско съпро-
тивление при търкаляне и 
пести гориво благодарение 
на специалните Cross-Block 
напречни ламели в блокче-
тата. Дългият експлоата-
ционен живот, ниското 
ниво на шум и комфортно-
то представяне на модела 
са високо оценени от неза-
висими организации за 
тестване на летни гуми за 
2017 г. като ADAC, AMTC и 

TCS. Наличните размери са 
от 13 до 17 инча със ско-
ростен индекс T, H, V, W. 

NOKIAN CLINE VAN И NOKIAN 
CLINE CARGO- СТАБИЛНОСТ, 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ  И БЕЗОПАСНОСТ 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Стабилността и издръж-
ливостта на Nokian cLine се 
дължи на специалните три-
ъгълни стабилизатори на 
протекторните блокове, 
което също така намалява 
износването им. Новата 
каучукова смес Clinch успеш-
но намалява шума, а вълноо-
бразният централен канал 
значително намалява риска 
от аквапланинг при обилни 
валежи. Nokian cLine Van е 
налична в размери от 14 до 
17 инча и скоростен индекс 
S и T. Nokian cLine Cargo се 
предлага в размери от 15 до 
17 инча и скоростен индекс 
S, T, R. 

Патентованият от 
Nokian Tyres индикатор за 
безопасно шофиране DSI е 
изобразен директно върху 
протектора на всички лет-
ни гуми на компанията. Бла-
годарение на него шофьори-
те могат на момента да 

видят колко милиметра е 
грайферът на гумата. Те са 
обозначени с числа и след 
определено износване избле-
дняват. За да се гарантира 
безопасност от Nokian 
Tyres препоръчват дълбочи-
ната на протектора да бъде 
поне 4 мм, т.е. в случай, че 
цифрата 4 върху протекто-
ра вече избледнява, то е раз-
умно гумата да бъде смене-
на с нова.

ТЕСТОВЕ ПРИ ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ
Най-съвременните проду-

кти на Nokian Tyres са в 
резултат на повече от 80 
години опит, тестове и 
постоянно търсене на 
най-добрите решения. 
Nokian Tyres е най-северният 
производител на автомобил-
ни гуми и разбира много 
добре нуждата от различни 
решения в зависимост от 
региона и специфичните му 
условия. Ето защо компания-
та тества новите си проду-
кти по целия свят. Nokian 
Tyres използва знанията си и 
прилага иновациите в името 
на най-голямата си цел – без-
опасността.  
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Masats празнува своя 
50-годишен юбилей

Тази година, по време на 
Международния търговски 
панаир за градски и турис-
тически автобуси (FIAA) в 
Мадрид компанията Masats 
ще отпразнува 50 години 

от своето основаване. 
Фирмата беше създадена с 
цел да направи ежедневие-
то на хората по-лесно с 
продукти с най-напреднала 
технология и надеждност, 

благодарение на които 
общественият транс-
порт да стане по-достъ-
пен и по-комфортен. Колко 
важни са хората за фирма-
та личи и от нейния изця-
ло нов лозунг, който гласи 
„50 години с вас ден след 
ден“. Този лозунг има за цел 
да разпространява осъзна-
тостта между всички 
хора, за които обществе-
ният транспорт е същест-
вена част от тяхното 
ежедневие. 

Предстоящото издание 
на FIAA, който ще се про-
веде от 23-ти до 26-ти 
май на панаирните площи 
на IFEMA, ще е от специал-
но значение за Masats, защо-
то не само ще представи 
своите най-нови разработ-
ки за пътническия транс-
порт, но освен това ще 
включи в отпразнуването 
на  своята половин-вековна 
история и своите клиенти 
— най-ценният актив на 
фирмата. 

Решителната ориента-
ция към хората и желание-
то на фирмата да направи 
ежедневния им живот 
по-лесен рефлектира и в 
обновения дизайн на корпо-
ративното изображение 
на Masats, който отразява 
еволюцията на фирмата 
по посока на модерните и 
доказани продукти с 
най-високи изисквания и 
равнища на технология и 
надеждност. Новата кор-
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поративна концепция 
излъчва идентичността 
на фирмата като произво-
дител, който прави транс-
порта по-достъпен за 
хората, работата на 
шофьорите по-лесна и 
автобусните паркове на 
операторите по-надеждни.

След своето начало, 
когато започна като про-
изводител на пневматич-
но оборудване за автобуси, 
Masats постепенно разши-
ри продуктовата си гама с 
електрически врати за 
пътни превозни средства 
— сектор, в който тя беше 
пионер през 90-те години 
на миналия век, с автобус-
ни рампи за хора с намале-
на подвижност и с лифто-
ве за туристически авто-
буси.

Като част от своето 
призвание да създава сис-
теми за достъпност, кои-
то улесняват живота на 
хората, Masats пое през 
последните няколко години 
решителен ангажимент и 
в железопътния сектор със 
специфична продуктова 
линия, която е високо цене-
на от сектора и включва 
бордови врати, стъпала и 
рампи за железопътни пре-
возни средства. В страте-
гията си да подпомага 
хората в техните всеки-
дневни нужди, Masats пред-
прие през 2016 година нова 
важна стъпка като пред-
стави новия си бизнес сек-
тор – платформени врати 
или PSD, предназначени да 
подобрят безопасността 
на гарите.

Постигането на макси-
мална безопасност винаги 
е било ръководна цел за 
Masats в нейната история, 
като в момента фирмата 
предлага врати с най-висо-
ко равнище на електриче-
ска и пневматична безо-

пасност, които улесняват 
ефикасния достъп на хора с 
намалена подвижност.

На предстоящото изда-
ние на FIAA, Masats ще 
покаже своята широка 
гама от врати заедно с 
най-новите разработки за 
минибусите Sprinter и KV5 
Lift, които ще бъдат пока-
зани за първи път на Тър-
говския панаир за градски и 
туристически автобуси. 
Става дума за вертикален 
хидравличен лифт с прост 
и практичен дизайн за спе-
циални врати. При все 

това, звездният продукт, 
който Masats ще донесе на 
търговския панаир, ще е 
новата версия плъзгаща се 
врата 028C Sliding Door, 
която е така подобрена, че 
да може успешно да преми-
не и най-строгите тесто-
ве по отношение на дълго-
трайността, вибрациите 
и водонепроницаемостта с 
изключителни резултати. 
Сегашната гама на Masats 
включва също и завъртащи 
се врати за градски цели и 
отварящи се навън врати 
за вътрешно-градски.



Актуално

1. Зависи ли експлоата-
ционният ресурс на двига-
теля от качеството на 
използваните маслени фил-
три?

  а) да
  б) не

2. Какво влияние върху 
работата на дизеловия дви-
гател може да окаже замър-
сеният въздушен филтър?

  а) понижава мощността 
на двигателя

  б) повишава оборотите 
на празен ход

  в) повишава температу-
рата на охлаждащата 
течност

3. Кога се налага да сме-
няте по-често въздушния 
филтър?

  а) при движение предим-
но по магистрали

  б) при движение предим-
но по планински пътища

  в) при движение предим-
но в запрашени и населе-
ни места

4. При какви условия на 
движение ще се износят 
по-бързо шарнирите по 
ходовата част на автомо-
била?

  а) при движение по магис-
трали с висока скорост

  б) при движение по пъти-
ща с разбити настилки 
и неравности

  в) експлоатационният 
срок на шарнирните съе-
динения е определен от 
производителя

5. Маршрутите ви са пре-
димно по пътища с лоши 
пътни настилки. Кога шар-
нирите по ходовата част 

ще бъдат подложени на 
по-интензивно износване?

  а) когато преминавам с 
по-висока скорост през 
дупките и неравности-
те

  б) когато преминавам с 
по-ниска скорост през 
дупките и неравности-
те

  в) скоростта не е фак-
тор, който оказва значе-
ние

 
6. Влияе ли стилът на 

управление на водача върху 
износването на гумите?

  а) да
  б) не
  в) ресурсът на гумите е 
определен от произво-
дителя и водачът не 
може да му влияе

7. Кога гумите ще се 
износят най-бързо според 
стила на управление на 
водача?

  а) при движение с високи 
скорости в завоите

  б) при движение с високи 
скорости по автомаги-
стралите

  в) при движение с ниска 
скорост

8. Кога гумите ще се 
износят най-бързо според 
стила на управление на 
водача?

  а) при движение с равно-
мерна скорост

  б) при движение с чести 
спирания и ускорявания

  в) при равномерно дви-
жение с висока скорост

9. Кога гумите ще се 
износват най-бързо в 
зависимост от 
маршрутите на 
движение?

ТЕСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
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Европроекти

  а) при движение предим-
но в участъци с много 
завои (проходи)

  б) при движение предим-
но по автомагистрали (с 
високи скорости)

  в) при движение по прави 
участъци (без наклони)

10. От физиката е извест-
но, че енергията в природа-
та не се губи, а само се 
превръща от един вид в 
друг. В тази връзка, в как-
во се превръща енергията 
на движението (кинетич-
ната енергия) на едно пре-
возно средство при спира-
не?

  а) в потенциална енер-
гия

  б) в топлинна енергия 
(топлина в спирачните 
механизми)

  в) в химична енергия

11. От какво зависи сте-
пента на загряване на спи-
рачните механизми на 
автомобила при спиране?

  а) от масата на автомо-
била и скоростта му

  б) от размерите на 
автомобила

  в) от състоянието на 
пътната повърхност

12. При движение с висока 
скорост и последващо спи-
ране спирачните механизми 
(накладки, барабани, диско-
ве) ще се загреят:

  а) повече
  б) по-малко
  в) загряването не зависи 
от скоростта на движе-
ние на превозното сред-
ство

13. Вашият автомобил 
има съвременни и мощни 
спирачки. Това гарантира 
ли постигане на един и 
същ спирачен път при вся-
какви условия?

  а) да
  б) не

14. От какво зависи спи-
рачният път при аварийно 
спиране на автомобила?

  а) само от мощността 

на спирачките
  б) само от състоянието 
на пътя

  в) от мощносиа на спи-
рачките и състоянието 
на пътната повърхност

15. При какво състояние 
на пътя коефициентът на 
сцепление е най-нисък?

  а) сух
  б) мокър
  в) заснежен
  г) заледен

16. Каква може да бъде 
максималната (теоретич-
на) стойност на коефици-
ента на сцепление между 
гумите и пътя?

  а) 2 
  б) 1
  в) 0,5

17. По какъв начин се съз-
дава налягането в привода 
на хидравличната спирачна 
уредба, за да се задействат 
спирачните механизми в 
колелата при спиране?

  а) чрез хидравлична пом-
па, задвижвана от двига-
теля

  б) чрез усилието на кра-
ка на водача при натис-
кане на педала на спи-
рачката, подпомогнато 
от сервоусилвателя

  в) само чрез вакуума в 
смукателния колектор 
на двигателя

18. По какъв начин се съз-
дава налягането в привода 
към спирачните механизми 
на пневматичната спирач-
на уредба при спиране?

  а) чрез въздушен компре-
сор

  б) чрез усилието на кра-
ка на водача при натис-
кане педала на спирачка-
та, спомогнато от сер-
воусилвателя

  в) чрез вакуума в смука-
телния колектор на дви-
гателя

19. Коя спирачна уредба 
се нуждае от помощно 
усилване (сервоусилвател) 
при натискане на спирач-

ния педал 
от водача?

  а) пневматичната спи-
рачна уредба

  б) хидравличната спи-
рачна уредба

  в) пневматичната и 
хидравличната уредба

20. Коя е основната 
(работната) спирачка на 
автомобила?

  а) тази, която се задей-
ства чрез педала (крач-
но) и спира всички коле-
ла

  б) тази, която се задей-
ства ръчно

21. Кои колела на автомо-
била се спират чрез основ-
ната (работната) спирач-
ка?

  а) само предните
  б) всички
  в) само задните

22. Кои колела на двуосо-
вия автомобил се спират 
чрез спирачката за парки-
ране?

  а) предните (управля-
емите)

  б) всички
  в) задните

23. Кога е възможно да 
потегли от място автомо-
бил с пневматична спирач-
на уредба след продължи-
телен престой?

  а) когато двигателят 
достигне определени 
(достатъчни) обороти

  б) когато налягането на 
въздуха в спирачната 
уредба стане достатъч-
но, за да свие пружините 
в тристоп цилиндрите

  в) веднага след отпуска-
не на лоста на спирачка-
та за паркиране

24. Влияе ли масата на 
автомобила върху дължи-
ната на спирачния път?

  а) да
  б) не

25. Кога едно превозно 
средство ще има по-дълъг 
спирачен път?
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  а) когато е без товар
  б) когато е натоваре-
но

  в) спирачният път не 
зависи от натоварване-
то

26. Кога превозното сред-
ство ще има по-дълъг спи-
рачен път?

  а) при спиране от по-ви-
сока скорост на движе-
ние

  б) при спиране от 
по-ниска скорост на 
движение

  в) спирачният път не 
зависи от скоростта

27. На кои колела дейст-
ват спирачни усилия при 
включен ретардер?

  а) само на колелата, 
свързани с трансмисия-
та (двигателните)

  б) на всички колела

28. Кога при спиране ком-
позицията „влекач - ремар-
ке" има вероятност да се 
„сгъне"?

  а) когато спирачките на 
ремаркето се задей-
стват по-рано от тези 
на влекача

  б) когато спирачките на 
ремаркето се задей-
стват по-късно от 
тези на влекача

29. Може ли спирачката 
за продължително действие 
(ретардерът) да се използ-
ва като спирачка за задър-
жане на място в автомо-
била?

 а) да
 б) не
  в) зависи на кои колела 
действа

30. Зависи ли ефектив-
ността на моторната спи-
рачка от оборотите на 
двигателя?

  а) да
  б) не

31. Моторната спирачка 
и ретардерът действат 
на едни и същи колела на 
автомобила:

  а) правилно
  б) неправилно

32. От известно време 
сте установили, че при 
спиране автомобилът, кой-
то управлявате, се откло-
нява вляво. Това означава, 
че има неизправност в спи-
рачните механизми:

  а) от лявата страна по 
посока на движението

  б) от дясната страна по 
посока на движението

  в) на предните колела

33. В коя ситуация тряб-
ва да сте по-предпазливи, 
особено при включване на 
ретардера?

  а) когато пътят е хлъз-
гав

  б) когато пътят е сух
  в) когато автомобилът 
е без товар

34. Каква опасност 
съществува, ако при включ-
ване на ретардера върху 
заледена пътна настилка 
свързаните с него колела 
блокират?

  а) при най-малката 
странична сила мостът 
с блокирали колела ще се 
изнесе встрани и ще се 
наруши устойчивостта 
на превозното сред-
ство

  б) завъртането на кор-
милното колело става 
невъзможно

  в) включването на 
моторната спирачка 
става невъзможно

35. Ще увеличите ли 
общата спирачна сила, ако 
при включен ретардер 
натиснете и основната 
спирачка?

  а) да
  б) не

36. Управлявайки превоз-
ното средство, се спуска-
те по наклон с включен 
ретардер. По какъв начин 
можете да увеличите и 
реализирате пълната спи-
рачна сила на автомобила?

  а) чрез задействане на 
основната и моторна-
та спирачка

  б) чрез задействане само 
на моторната спирачка

  в) чрез включване на 
спирачката за паркира-
не

37. Управлявайки превоз-
ното средство, се спуска-
те по наклон. Ще увеличи-
те ли спирачната сила, 
ако заедно с ретардера 
включите и моторната 
спирачка?

  а) да
  б) не

38. Кои колела спират 
чрез моторната спирачка?

  а) само предните
  б) колелата, свързани с 
трансмисията

  в) всички

39. Какви видове спирач-
ни уредби се монтират в 
товарните автомобили и 
автобуси?

  а) само хидравлични
  б) само пневматични
  в) хидравлични, пневма-
тични и смесени (комби-
нирани)

40. В кои МПС се монти-
рат пневматични спирач-
ни уредби?

  а) в МПС с малка това-
роносимост

  б) в МПС с големи това-
роносимост и дължина

  в) във всички автомоби-
ли с максимално допус-
тима маса над 3,5 тона
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Професионално обслужване на 
климатични инсталации за товарни 
автомобили и автобуси:
ACS 810 от Bosch

www.bosch.bg

ACS 810 е уред за сервизно обслужване на
климатични инсталации, специално разработен
за нуждите на автобусите и товарните автомобили
и е предназначен за климатици с голям капацитет,
базирани на R 134a.

temsa.com
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