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MARATON

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.



  

Setra 415 GT-HD

Setra 515 HD

MB Tourismo 15 RHD

MB Tourismo 17 RHD

MAN Lions Coach

MB Travego 15 RHD

MB Tourino

MB Travego 15 RHD

Volvo 9700 (2 )

Setra 431DT
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С впечатляваща церемо-
ния, гала вечеря и концерт, 
на 4 април в столицата бе 
открит официално нов 
представителен център на 
Opel. „Ню Ийст” е най-но-
вата перла  в короната на 
„Тандер Корпорация” и чет-
въртият дилър на герман-
ския автомобилен произво-
дител в София.

Специален гост на съби-
тието бе г-н Енрико де Ло-
ренци управляващ дирек-
тор на  Opel Southeast 
Europe, който бе посрещ-
нат топло от Васил Танев, 
собственик на „Тандер 
Корпорация” и г-жа Полина 
Янева, изпълнителен ди-
ректор на „Ню Ийст”.

Дружеството „Ню 
Ийст” е ново, но разполага с 
богата история, защото 
наследява традициите на 
прочутия сервиз „Изток” и 
е естествен наследник на 
представителството на 
Opel „Ауто Макс” (бившият 
„Аксон”). Компанията е дъ-
щерна на сервиз „Изток” и 
съществува вече десет го-

дини в състава на „Тандер 
Корпорация”. Официалният 
договор за представителс-
тво на Opel е сключен на 20 
септември 2017 година , а 
дейността започва офи-
циално на 1 ноември мина-
лата година.

Центърът в София е 
построен и оборудван изця-
ло по строго регламенти-

„Ню Ийст” отвори своите врати в столицата
••  Модерен център с екологично   Модерен център с екологично 
строителство и внушителен капацитет строителство и внушителен капацитет 

••  Богати традиции, професионален опит   Богати традиции, професионален опит 
и пълен спектър съвременни услугии пълен спектър съвременни услуги

Нов дом за марката Нов дом за марката 
OpelOpel в София  в София ––  
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раните, изключително ви-
соки стандарти на марка-
та Opel . Мащабната 
инвестиция в новия шоурум 
на дилърството се е пре-
върнала в солидна основа за 
изграждането на свръхмо-
дерно съоръжение без ни-
какви компромиси и с 
използване на най-модерни 
технологии в строителс-
твото и устойчива, еколо-
гична система за отопле-
ние и климатизация на 
сградата.

С ОПИТ В БЪДЕЩЕТО
Девизът на новото 

представителство на Opel 
– “С опит в бъдещето” е 

дело лично на собственика 
на компанията г-н Васил 
Танев. „Ню Ийст” е 
концентрирана изцяло 
върху налагането и разви-
тието на марката Opel на 
българския пазар.

Модерният център в 
София разполага с впе-
чатляващите 5000 м2 РЗП 
и над 1500 м2 площи за 
паркинг и склад на нови 
автомобили Opel. Предста-
вителната изложбена площ 
заема внушителните 1000 
м2, работилницата за меха-
нични ремонти е на площ 
от 900 м2, а каросерийното 
отделение на автосервиза е 
разположено на над 1100 м2.

В „Ню Ийст” клиентите 

получават възможност да 
направят информиран 
избор от богатата експо-
зиция на всички модели на 
марката Opel и могат да 
разчитат на компетентна 
и изчерпателна информа-
ция по всички въпроси, кои-
то ги интересуват. В дей-
ността си новото предста-
вителство ще заложи 
както на професионалната 
продажба на нови автомо-
били, така и на пълната га-
ма следпродажб ено 
обслужване, сервиз и задово-
ляване желанията на 
клиентите с високока-
чествени услуги, ориги-
нални резервни части и 
аксесоари. Всички служите-
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ли на „Ню Ийст” са висо-
коквалифицирани специа-
листи, разполагащи с дълго-
годишен опит и сертифи-
цирани в дейността си по 
високите стандарти на 
марката Opel.

Новост ще бъде и предла-
гането на пакетна услуга, 
включваща пълен спектър 
грижи за клиента – от 
обратното изкупуване на 
стария автомобил, през 
регистрацията и застра-
ховката на новия, лизинг и 
финансиране на покупката, 
гаранционно обслужване и 
възможност за контакт с 
дилърството по всяко вре-
ме.

За доброто настроение 
на присъстващите на 
тържествената вечеря, де-
ло на Рене Кетъринг, се 
погрижиха гласовете на 
Нели Рангелова и Георги 
Христов. Водещ на съби-
тието бе Драгомир Драга-
нов.
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На 15 май 2018 година от 
13.00 часа в зала Роял  на хо-
тел Балкан (Шератон)  град 
София, СЪЮЗЪТ НА МЕЖДУ-
НАРОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ 
организира международна 
регионална конференция на 
тема „Европейското бъдеще 
на транспорта в Централна 
и Източна Европа”, при 
следния дневен ред:

 

1.  Предложените промени в 
законодателството на 

ЕС за превози на товари (Па-
кет за мобилност 1) и 
последствията за транс-
порта в страните от Цент-
рална и Източна Европа;

2. Дискусия за възможности-
те за постигане на комп-

ромис в рамките на българс-
кото председателство на 
ЕС;

В Съюза на международни-
те превозвачи членуват 
транспортни фирми от ця-
лата страна, което го прави 
точен барометър на пробле-
мите, очакванията и 
настроенията на български-
те превозвачи. 

С цел защита на правата 
и законните интереси на 
транспортния сектор на 
европейско ниво, са обедине-
ни усилия с транспортните 
сдружения на Полша, Румъ-
ния, Словения, Хърватия, 
Унгария и Литва, в така на-
речения „Алианс за бъдеще-
то на транспорта”, създа-
ден на 28.04.2017 г. в гр. Варша-
ва, Република Полша. 
Представители на нацио-
нални и чуждестранни 
браншови асоциации ще взе-
мат участие в конференция-
та.

3.   Приемане на обща пози-
ция на държавите членки 

в защита на  европейския 
вътрешен пазар за междуна-
роден автомобилен превоз 
на стоки

 Секторът на междуна-
родния автомобилен транс-
порт на товари е в криза. 
Налице са множество пробле-
ми, свързани със законода-
телните промени в 
областта на товарния авто-
мобилен транспорт на ЕС, 
които не само ще доведат 
до ново разделяне на обеди-
нена Европа, но и до унищо-
жение на транспортния 
сектор в отделни държави 
членки и по специално тези 
от Централна и Източна 
Европа, което поражда на-
растващо напрежение в 
бранша.

Европейското бъдеще на транспорта Европейското бъдеще на транспорта 
в Централна и Източна Европав Централна и Източна Европа

Конференция в София -Конференция в София -
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Обиколка на София

Повече подробности може да прочетете на www.citysightseeing.bgПовече подробности може да прочетете на www.citysightseeing.bg

Последвайте ни във фейсбук:Последвайте ни във фейсбук:
http:www.facebook.com/citysightseeingsofia/http:www.facebook.com/citysightseeingsofia/

със City със City SightseeingSightseeing
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Ще бъдат набелязани 
мерки за действия, насочени 
към осигуряване на спра-
ведливи и конкурентни усло-
вия на транспорт, в рамки-
те на ЕС.

Необходимостта от 
предприемане на спешни 

мерки по регулиране на отно-
шенията в сектора между 
отделните държави членки, 
е причината за провеждане-
то на конференцията в наве-
черието на срещата на ръ-
ководителите на ЕС в гр. Со-
фия, която ще се състои на 
17.05.2018 г.

Гласът на транспортния 
сектор в нашите държави 

трябва да бъде чут ясно, 
тъй като проблемите не мо-
гат да бъдат подценявани 
повече!

На конференцията са по-
канени да вземат участие 
евродепутати, парламента-
ристи, политици и предста-
вители на браншови органи-
зации от страните в Цент-
рална и Източна Европа, 
които са пряко засегнати от 
готвените промени.



Какво ново у нас

9бр. 4 (136), април, 2018 Автобуси&микробуси 

Срещата се състоя на 30 
април в хотел „Вега“ в Со-
фия, организирана от  чле-
новете на Комисията по 
транспорт, информа-
ционни технологии и 
съобщения към 44 НС  от 
Парламентарната група на 
БСП „Лява България“ и Фо-
румът за Балкански транс-
порт и инфраструктура.

Присъстваха  г-н Петър 
Курумбашев, член на Евро-
пейския парламент и член 
на Комисия по транспорт 
и туризъм към Европейския 
парламент и г-н Георги 
Свиленски ,  народен 
представител и зам.-п-
редседател на Комисията 
по транспорт, информа-
ционни технологии и 
съобщения към 44 НС, 
както и представители на 
българските превозвачи.

На срещата  се обсъди 
предложението на Евро-
пейската комисия за про-
мените на общите прави-
ла за достъп до междуна-
родния пазар на автобусни 
превози, във втория „Па-
кет за мобилност“. С про-
мените се предлага либера-
лизация на международния 
превоз на пътници, което 
показва липсата на после-

дователност на Евро-
пейската комисия по отно-
шение на законодателс-
твото касаещо междуна-

родните превози, в 
контекста на първият и 
вторият Пакет за мо-
билност.

Среща-дискусия на Среща-дискусия на 
транспортния сектор транспортния сектор 
в Софияв София
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Добрата транспортна 
свързаност със Западните 
Балкани  е важна за  Евро-
пейския съюз - свързването на 
транспортните мрежи с инф-
раструктурата на Западните 
Балкани, Източното парт-
ньорство и страните от 
Южното Средиземноморие. 
Това заяви министърът на 
транспорта, информационни-
те технологии и съобщения-
та Ивайло Московски по вре-
ме на официалното открива-
не на европейската транс-
портна конференция TEN-T 
Days, която се провежда в пе-
риода 25-27 април в Любляна, 
Словения. 

Участие във форума взеха 
още еврокомисарите по 
транспорт и регионално 
развитие Виолета Булц и Ко-
рина Крецу, заместник-п-
редседателят на ЕК Марош 
Шевчович, министър-предсе-
дателят на Република Слове-
ния Мирослав Церар и ми-
нистри на транспорта от ре-
дица европейски държави. 

Министър Московски 
подчерта в изявлението си, че 
страните трябва да се 

възползват максимално от 
развитието на световните 
пазари, за да запазят конку-
рентоспособността на евро-
пейската икономика, а това 
означава по-добра интеграция 
със съседните региони и 
континенти. България при-
ветства приетата страте-
гия за разширяване и засилено 
участие на ЕС в Западните 
Балкани" и Договора за създа-
ване на транспортната 
общност между ЕС и страни-
те от Югоизточна Европа. 
„Тези инициативи ще задълбо-
чат нашето сътрудничество 
и ще доведат до по-ната-
тъшна либерализация на паза-
ра и интегриране на страни-
те от Западните Балкани“, 
подчерта Московски. По ду-
мите му много важна тема е 
Стратегията за свързване на 
Европейски съюз и Азия, която 
е стъпка към сближаване на 
страните от двата конти-
нента, и ще допринесе за 
улеснен достъп на европейски-
те компании до бързо растя-
щите азиатски пазари, ко-
ментира още Московски

„За 10-годишния период на 

Д б в в к

Добрата транспортна свързаност Добрата транспортна свързаност 
със Западните Балкани е важна за ЕСсъс Западните Балкани е важна за ЕС

членство в ЕС България получи 
значителна подкрепа по линия 
на политиките за TEN-T“, по-
сочи Ивайло Московски. „Мно-
го голям дял от железопътна-
та и пътна инфраструктура 
вече е изградена с финансиране 
от европейските фондове и за 
нас е важно този процес да 
продължи и след 2020 г.“, ко-
ментира още министърът. 
Той подчерта, че акцент в 
следващата финансова рамка 
трябва да са проектите с ви-
сока добавена стойност за 
Съюза, в т.ч. цялостното 
изграждане на основните 
транспортни направления.

В рамките на форума ми-
нистър Ивайло Московски 
проведе двустранни срещи с 
министъра на транспорта на 
Чехия Дан Ток и министъра на 
инфраструктурата и строи-
телството на Полша Анджией 
Адамчик. Основна тема на 
разговорите между министри-
те беше Пакета за мобилност 
и как готвените промени в 
европейското законодателс-
тво ще се отразят на транс-
портния сектор в държавите 
членки
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Новият средноразме-
рен SUV на Volvo - XC60, 
беше обявен за Световен 
автомобил на 2018 г. по 
време на Международно-
то автомобилно изложе-
ние в Ню Йорк. 

Това е поредната голя-
ма награда в списъка с 
престижни отличия на 
Volvo. 

По-рано тази година 
ХС60 беше обявен за SUV 
на 2018 г. в Северна Амери-
ка, а компактният SUV 
XC40 спечели наградата 
Европейски автомобил на 
2018 г. в началото на март, 

Volvo XC60 -Volvo XC60 -

  Поредното голямо отличие за шведскат
а 

компания беше обявено по време на компания беше обявено по време на 

автомобилното изложение в Ню Йоркавтомобилното изложение в Ню Йорк

Световен автомобил на 2018 Световен автомобил на 2018 

по време на Автосалона в 
Женева. Титлата Свето-
вен автомобил на година-
та е първата за Volvo Cars 
в международното състе-
зание.

В новото Volvo XC60 – 
най-безопасният автомо-
бил до момента според 
тестовете на независи-
мата международна орга-
низация Euro NCAP, систе-

мата за автономно прила-
гане на спирачките при 
опасност е усъвършенс-
твана с асистент за 
контрол на волана, когато 
автоматичното прилага-
не на спирачките не е 
достатъчно, за да се 
избегне потенциалният 
сблъсък. В допълнение 
системата за предотвра-
тяване на удар с насрещно 
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движещ се автомобил 
Oncoming Lane Mitigation и 
предупреждението за 
опасност в мъртвата 
зона на видимост Blind 
Spot Information System 
(BLIS) с асистент за подпо-

магане на кормилното 
управление също намаля-
ват риска от инциденти 
при промяна на пътното 
платно.

ХС60 се предлага с бога-
та гама дизелови и бензи-

нови двигатели, както и с 
топ задвижващата систе-
ма T8 Twin Engine Plug-in 
Hybrid, която осигурява 
мощност от 407 к.с. и 
ускорение от 0 до 100 
км/ч. само за 5,3 сек.
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България на глобалния финал 
в Гьотеборг през септември 
2018.  

Квалификационните кръ-
гове на Drivers Fuel Challenge 
2018 ще преминат ударно 
през осем български града 
през април - София, Пловдив, 

Бургас, Плевен, Севлиево, 
Варна, Благоевград и Русе. В 
тях могат да вземат 
участие всички шофьори с 
валидна шофьорска книжка 
категория C+Е. Най-добре 
представилите се участни-
ци ще се борят за титлата 

За пети път у нас старти-
ра състезанието по 
ефективно шофиране на ка-
миони – Volvo Drivers Fuel 
Challenge. Победителят ще 
спечели VIP пътуване за два-
ма до екзотична дестинация 
и правото да представи 

Volvo Trucks търси нов Volvo Trucks търси нов 
шампион в майсторското шампион в майсторското 
шофиране на камионишофиране на камиони
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Шампион по ефективно шо-
фиране на България на нацио-
налния финал в края на юни.

Във Volvo Drivers Fuel 
Challenge професионалните 
водачи на товарни автомо-
били ще могат да покажат 
своите умения по иконо-
мично шофиране, като 
управляват камион Volvo FH, 
420 к.с., по предварително 
определен маршрут. 

“Основната цел на 
участниците е да постигнат 
най-нисък среден разход на 
гориво в рамките на предва-
рително зададеното време. 
Но фокусът не е само върху 
това. За добро представяне е 
важно оптималното усвоя-
ване на ресурса на автомоби-
ла, отговорното шофиране 
без риск за участниците в 
движението и автомобила, 

както и постигане на висока 
продуктивност и по-малко 
емисии СО2.”, обясни Иван 
Зънзов, Директор Продажби 
нови камиони Volvo.

Състезателният влекач 
Volvo е от лимитирана серия 
FH Reloaded, специално 
конфигуриран за намаляване 
разхода на гориво, повишава-
не на комфорта на водача и 
гарантиранe на захранване-
то. Товарният автомобил е 
оборудван с интелигентна-
та автоматизирана ско-
ростна кутия на Volvo – 
I-Shift с бутони, вградени в 
инструменталния панел . 
Това осигурява по-малко 
превключвания на предавки-
те, по-малко умора и повече 
комфорт за водачите. Сред 
другите ефективни решения 
на борда са онлайн система-

та за управление на авто-
парка Dynafleet, навигация 
със сензорен дисплей, систе-
мата I-See с топографска 
карта, пълен пакет спойле-
ри, гуми – енергиен клас А. 

В края на всеки състеза-
телен ден сред участници-
те с най-малко изразходвано 
гориво, отчетено с Dynafleet, 
ще бъде излъчен победител 
за града, след директна ели-
минация между шофьорите. 
Тази година са планирани и 
допълнителни кръгове за 
транспортни компании, 
така че техните междуна-
родни шофьори също да мо-
гат да се включат, без това 
да нарушава работния им 
график. Отчитането отно-
во ще става на база данните 
от Dynafleet по време на 
ежедневната работа на во-
дачите и ще обхваща перио-
да април-май 2018 г., като 
участниците трябва да 
имат минимален пробег от 
14 000 км.

Националният шампион 
на България ще бъде излъчен 
по време на финала в края на 
юни. През септември той и 
собственикът на компания-
та, за която работи, ще 
отпътуват за Гьотеборг, 
Швеция, за да представят 
страната ни на глобалния 
финал на DFC 2018. Победи-
телят ще спечели и голяма-
та награда на Volvo – VIP пъ-
туване за двама до екзо-
тична дестинация. Органи-
заторите и партньорите на 
инициативата - Goodyear, 
OMV и Schmitz Cargobull оси-
гуряват награди и за други-

те двама 
състезатели в 
п р и з о в а т а 
тройка, както 
и за собствени-
ците на компа-
ниите, които 
пр е д с т а в л я -
ват.
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ще заемат около ще заемат около 
половината от световния половината от световния 
автобусен парк до 2025 г.автобусен парк до 2025 г.

Електрическите автобусиЕлектрическите автобуси

От Bloomberg казват, че до 
седем години почти половина-
та от движещите се по пъти-
щата общински автобуси в 
света ще са електрически, 
като Китай се очаква да доми-
нира световния пазар, тъй 
като си е поставил за цел да 
ограничи градското замърся-
ване и да подкрепя местните 
производители.

Общият брой на използва-
ните електрически автобуси 
се прогнозира да нарасне над 
три пъти — от 386 000 мина-
лата година до около 1,2 ми-
лиона през 2025 година, което 
ще се равнява на около 47 про-
цента от световния парк от 
градски автобуси според 
доклад на „Bloomberg финанси-
ране на нови видове енергия“  
(BNEF).

„Китай ще бъде лидерът на 
този пазар поради силната 
местна подкрепа и агресивни-
те цели на ниво град,“ писа 
Александра О-Донован, анали-
затор на BNEF и автор на 
проучването. Според доклада, 
до 2025 година страната ще 
отговаря за 99 процента от 
автобусите на батерии в све-
та.

Въпреки че началната 
инвестиция за електрически 
автобус остава по-голяма 
отколкото инвестицията за 
автобус с дизелово гориво или 
компресиран природен газ, от 
BNEF са установили, че авто-
бусите, които се движат на 
батерии, вече предлагат по-
ниски разходи за притежава-
не, ако се вземат под внимание 
разходите за гориво и 

поддръжка. Според проучване-
то, прогнозираното намалява-
не на цените на батериите 
ще направи началните разходи 
за някои електрически модели 
конкурентни спрямо дизелова-
та версия до 2026 година.

Обществените автобуси 
са ключова част на градската 
транзитна инфраструктура 
и фактът, че обслужват ру-
тинни, фиксирани маршрути 
ги прави идеални за електри-
фикация. Все повече градове в 
света гледат на електри-
ческите автобуси като на на-
чин да се намали местното за-
мърсяване на въздуха и общи-
ни като Париж и Амстердам 
са си поставили за цел да пре-
минат през идващите години 
изцяло към автобуси с нулеви 
емисии.
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ще заемат около 
половината от световния 
автобусен парк до 2025 г.
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Разработена и произведе-
на в Европа, Bridgestone 
Turanza T005 се представя 
невероятно на мокра 
настилка и осигурява иконо-
мия на гориво в комбинация с 
висок пробег, за да даде на во-
дачите пълен контрол в 
предизвикателните еже-
дневни ситуации, особено в 
дъждовните дни.

Bridgestone Turanza T005 е 
предлагана в широка гама на 
европейския пазар от януари 
2018 г. и заменя сегашния 
T001 EVO. Предлаганите раз-
мери Turanza T005 ще осигу-
рят почти цялостно покри-
тие при търсенето на 
„touring“ гуми от 2019 г. с по-
вече от 140 размера на джан-
ти от 14 до 21 инча. В също-
то време Bridgestone ще оп-

рости своята гама от ту-
ристически гуми и Turanza 
T005 и DriveGuard ще покри-
ят пълния туристически 
сегмент.

Bridgestone Turanza T005 
вече е избрана за оригинално 
вграждане от топ марки ав-
томобили и ще бъде видяна 
на пътя през следващите ме-
сеци.

ПЪЛЕН КОНТРОЛ 
НА ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ, 
ДОРИ И В ДЪЖДОВЕН ДЕН

Bridgestone нарича край-
ните потребители "BOSS", а 
BOSS е вдъхновението за ди-
зайна на Bridgestone Turanza 
T005. По време на производ-
ството Bridgestone интер-
вюира хиляди потребители 

на премиум гуми в цяла Евро-
па, за да идентифицира тех-
ните нужди и очаквания за 
„touring“ гумите, както и 
предизвикателствата, пред 
които са изправени при еже-
дневното шофиране.

 „Touring“ гумата на 
Bridgestone дава възможност 
да продължите да шофирате 
с пълен контрол при неблаго-
приятни условия, особено 
при мокра настилка, от за-
вои по магистралата до нео-
чаквано спиране в градски ус-
ловия.

Turanza T005: отлично 
представяне при мокра 
настилка, сертифицирано 
от TUV SUD.

Turanza T005 предлага на 
водачите най-доброто от 
европейския А-клас при мо-

Bridgestone Bridgestone с премиера на с премиера на 
„touring” гуми Turanza T005„touring” гуми Turanza T005

Bridgestone Turanza - Tom Joy 
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кра настилка и изключител-
ното добро съпротивление 
при търкане клас "B". Избра-
ните размери от гамата 
предлагат ефективност от 
клас A/A.

Най-доброто в класа сце-
пление и спиране при мокра 
настилка са тествани и сер-
тифицирани от TUV SUD, 
един от най-уважаваните 
независими институти за 
автомобилно тестване в Ев-
ропа .

За постигането на това 
високо представяне, инжене-
рите на Bridgestone създадо-
ха първокласен пакет за мо-
кра настилка от материали 
и дизайн на протектора. Гъ-
стите прорези в блоковете 
и разпределението на кухини 
в централната част на про-
тектора помагат за пости-
гане на високоефективно от-
тичане на вода. Използвайки 
нова технология за смесване, 

специалният полимер 
NanoPro-Tech™ на Bridgestone 
се смесва с високо съдържа-
ние на силициев двуокис, за 
да се постигне максимално 
износване, сцепление с мокра 
повърхност и горивна ефек-
тивност.

Вътрешно тестване 
на Bridgestone 
потвърждава цялост-
но подобрено 
представяне на 
Turanza T005 в 
сравнение с на-
с т о я щ а т а 
Turanza T001 
EVO с около 
10% по-дълъг 
живот на из-
носване, сре-
щайки и дори 
надминавайки 
очакванията 
на шофьорите, 
със значител-
но подобрено 

ление с мокра 
горивна ефек-

тестване 
estone 
ялост-
но 
на 

в 
на-

представяне в завои и спира-
не на мокра настилка, спира-
не при суха настилка и съ-
противление при търкане.

BS S17 
Turanza 
T005
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Защо е важна смяната 
на спирачната течност 
Спирачната течност е нео

бходимо да бъде 
Спирачната течност е нео

бходимо да бъде 

сменяна на всеки две год
ини, в съответствие с 

сменяна на всеки две год
ини, в съответствие с 

препоръките на производ
ителите, независимо 

препоръките на производ
ителите, независимо 

от честотата на използва
не на автомобила.

от честотата на използва
не на автомобила.

на цялата система. Шофьор-
ите могат да забравят да 
сменят спирачната теч-
ност, но понякога механици-
те също забравят.

Интервалите за подмяна 
не трябва да са базирани 
единствено на изминатите 
километри (подмяната обик-
новено се препоръчва на все-
ки 40,000-80,000 изминати ки-
лометри), но и на възрастта 
на автомобила. Препоръчи-
телно е проверка да се прави 
на всеки две години поради 
свойството на течността 
да абсорбира влага, което на 
свой ред повлиява представя-
нето. Евтините тестери 
тип „химикалка“ не са 100% 
надеждни, тъй като те ана-
лизират предимно състоя-
нието на спирачната теч-
ност, измервайки проводи-
мостта й, така че какво 
може да се направи? 

Тестерите за спирачна 
течност като тези, произ-

ведени от 
Ferodo® успя-
ват да тран-
сформират про-
цедурата и оси-
гуряват надежд-

Federal-Mogul Motorparts, 
съобщи, че спирачните ком-
поненти са възможно най-ва-
жните елементи по отноше-
ние на безопасността на пре-
возното средство, затова е 
съществено важно да се знае 
как и кога да се подменят. 
Прекаленото вибриране на 
спирачния педал, например, е 
възможно да е в резултат на 
деформиране на спирачния 
диск и неговата подмяна 
може да осигури допълнител-
ни 80,000 до 100,000 киломе-
тра шофиране. Странни или 
скърцащи звуци при спиране 
могат да бъдат сигнал за из-
носени накладки, въпреки 

това няма място за прите-
снение, тъй като е съвсем 
лесно те да бъдат подменени 
и да функционират безопасно 
още 40,000 до 50,000 киломе-
тра.  

Все пак съществуват ня-
колко критични за безопас-
ността компоненти, които 
често пъти се пренебрегват. 

Спирачната течност е 
един от най-лесните за смя-
на компоненти на спирачна-
та система и един от най-иг-
норираните.  Във времето 
шофьорите свикват с доста 
под оптималното предста-
вяне на спирачната система, 
което води до пренебрегване 
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Новото поколение 
спирачни течности 
на Ferodo® DOT5.1.

ни резултати. Тези тестери 
измерват директно точка-
та на кипене чрез сгорещява-
не на течността и генери-
рат повтаряеми резултати. 
Един от главните проблеми 
на спирачната течност е т.
нар. „въздушни мехурчета“, 
което може да се появи лесно 
при нормална употреба на 
автомобила. Влошеното със-
тояние на течността води 
до намаляване на точката на 
кипене. Това предизвиква поя-
вата на опасни въздушни ме-
хурчета вътре в спирачната 

система, което 
може да се свият и 
следователно нама-

лят ефикасността на спи-
рачните накладки и жила. Не-
обходимо е голямо внимание, 
в случай че спирачната теч-
ност трябва да бъде сменена, 
какъо по отношение на про-
цеса, така и по отношение на 
избора на течност. Не се 
препоръчва употребата на 
привидно евтини решения. 

Federal-Mogul Motorparts е 
извършила технически те-
стове на най-разпростране-
ните видове: резултатите 
показват компромисно пред-
ставяне поради нестабил-
ност, особено при 
горещи и студени 
т е м п е р а т у р н и 

крайности. Течността може 
да стане твърде рядка при 
горещи температури и 
„твърда“ при студени. В до-
пълнение, в състава на тези 
спирачни течности е откри-
то твърде висока киселин-
ност. 

Това прави киселинност-
та им твърде агресивна за 
компонентите на спирачна-
та система, както за метал-
ните, така и за гумените 
части. 

Експертите по спирачни 
системи както на пазара за 
авточасти, така и при ори-
гиналното вграждане, напри-
мер Ferodo, съветват за вни-
мателен подбор на добре по-
знати и признати на пазара 
марки, които да осигурят 
безпроблемно шофиране. 

ПРАВИЛНИЯТ ИНСТРУМЕНТ
Тестерът за спирачна 

течност на Ferodo проверя-
ва здравния статус на спи-
рачната течност по всяко 
време и на всяко място.  Тес-
терът осигурява за по-мал-
ко от минута коректно ди-
гитално измерване на точ-
ката на кипене на течност-
та. Тестерът на Ferodo из-
ползва проба, която директ-
но измерва температурата 
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Новото поколение спирачна 
течност на Ferodo® DOT4.

Тестерите за спирачна течност на Ferodo® проверяват здравния 
статус на спирачната течност по всяко време и на всяко мяс-
то.  Тестерът осигурява за по-малко от минута коректно диги-
тално измерване на точката на кипене на течността. 

на кипене; не измерва темпе-
ратурата индиректно като 
електрически тестери за 
проводимост. Особено с но-
вото поколение спирачни 
течности като тези на 
Ferodo, гореспоменатите 
инструменти се оказват не-
точни и относително нена-
деждни. Тестерите, които 
използват електрическа 
проводимост могат потен-
циално да подложат на риск 
правилното опериране на съ-
ществено значими за сигур-
ността компоненти.  

СЪОТВЕТСТВИЕ С DOT, 
ПРЕПОРЪЧАН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Интервалите на подмяна 
са продиктувани от хидро-
скопичното качество на 
течността, което предста-
влява тенденцията й да аб-
сорбира влага, причинена ве-
роятно от спукване на спи-
рачния маркуч или от нор-
малната дегенерация на ка-
чеството на течността. 
Например, DOT5 на силиконо-

ва основа е по-хидроскопичен 
от DOT3 или от DOT4, кой-
то е на гликолова основа. При 
рязко спиране, течността в 
контакт с повърхността на 
гумата и буталата на жило-
то може да повиши темпера-
турата й до 200°C. Поради 
задържането на влага се про-
извежда пара, която може да 
се свие. Следователно ходът 
на педала става опасно дълъг 
с последователно влошаване 
на спирачната ефективност. 
Една година е достатъчен пе-
риод за това температура-
та на кипене да спадне с до 
80°C. Поради това, минимал-
ните точки на кипене на 
по-разпространените теч-
ности са както следва:  DOT3, 
205°C; DOT4, 230°C; DOT5, 
250°C; DOT5.1, 260°C. Трябва 
да се вземе предвид, че кога-
то DOT и точката на кипене 
се увеличат, тенденцията за 
задържане на влагата също 
нараства. Следователно, 
DOT5.1 sе нормално да се сме-
ня на всеки 6 месеца.  

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
След няколко хиляди кило-

метри, вземете предвид до-
ливането на спирачна теч-
ност. Малък спад в нивото 
често се дължи на прогре-
сивно износване на триеща-
та повърхност спирачната 
система (накладки и рото-
ри), или количество теч-
ност може да е преляло от 
резервоара по време на смя-
ната на накладките. Тази 
разлята течност може да 
кородира частите на двига-
теля, с които влиза в кон-
такт. Не смесвайте glycol-
based DOT3 и DOT4 базирани 
на гликол течности DOT5 
базирани на силикон теч-
ност, тъй като са несъвмес-
тими.
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Концептуалният GR SUPRA 
RACING дебютира, съживя-
вайки името и духа на 
най-известния модел в зна-
менитото спортно на-
следство на Toyota и де-
монстрирайки ангажимен-
та на компанията да върне 
Supra обратно на пазара. 

Името Supra говори за 
силата, производителнос-
тта и прецизността на 
управление, които опреде-
ляха световните стандар-
ти в автомобилната ин-
дустрия за четвърт век. 
Като чистокръвен спор-
тен автомобил, Toyota 
Supra изгради репутация-

та си на страховит съпер-
ник на пътя, а също и сигу-
рен победител на писта-
та, доминиращ в японска-
та серия GT и печелещ лю-
бовта на хиляди фенове. 
GR Supra Racing Concept 
има конфигурация с предно 
разположение на двигателя 
и задвижване на задните 
колела и използва кон-
струкцията от съвремен-
ни леки материали.

Концептуалният състе-
зателен автомобил има 
драматичен дизайн на ка-
росерията, който включва 
голямо задно крило.

AURIS И ДВОЙНАТА 
ХИБРИДНА СТРАТЕГИЯ

Третото поколение 
Auris, представено в Же-
нева, разполага с по-дина-
мичен екстериорен ди-
зайн и с изцяло нов хибри-
ден двигател с обем 2.0 ли-
тра, който се присъеди-
нява към серията двига-
тели, бележейки дебюта 
на двойната хибридна 
стратегия на Toyota.

По-дълъг и по-нисък от 
предшественика си, нови-
ят Auris има значително 
по-динамичен дизайн и 
по-забележителен фрон-
тален стил.

Новата платформа на 
Auris TNGA гарантира 
по-приятно шофиране 
благодарение на центъра 

Toyota 
по време на

AURIS И ДВОЙНАТА 
ХИБРИДНА СТРАТЕГИЯ

Третото поколение 

Автомобилното изложение Автомобилното изложение 
в в Женева 2018Женева 2018

Три големи Три големи 
автомобилни автомобилни 
премиери премиери 
направи направи 

автомобилният автомобилният 
гигант по време гигант по време 
на изложението на изложението 
в Женева 2018в Женева 2018
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Toyota 
по време на

Повече информация на 02 9809161, 0878 575200

Автомобилно изложение Автомобилно изложение 
в Лас Вегасв Лас Вегас

28.10.2018 – 03.11.2018
 най-голямото изложение включ-

ващо резервни части, приспособления, 
химикали, гуми, джанти, автомобил-
ни продукти, масла, диагностични 
уреди, резервни части, специализира-
ни инструменти, сервизно оборудва-
не, сервизни услуги и след продажбено 
обслужване; 

 аксесоари и специална автомо-
билна екипировка и приспособления, 
екипировки за рали и състезания, ту-
нинговане, офроуд, последен модел съо-
ръжения за сигурност;
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на тежестта, многопос-
очното задно окачване и 
по-твърдата корпусна об-
вивка чрез използване на 
стомана с висока якост 
като арматура в ключови 
области. Всичко това до-
принася за по-доброто 
управление и стабилност, 
без да се компрометира 
пътуването и комфорта.

НОВИЯТ AURIS  - 
TOYOTA NEW GLOBAL 
ARCHITECTURE (TNGA)

Toyota New Global 
Architecture (TNGA) пред-
ставлява основата за бъ-
дещото развитие на 
Toyota в областта на зад-
вижването и произ-
водството на автомоби-

ли. Това е революция в на-
чина, по който фирмата 
проектира,  и произвежда 
автомобили и е неразделна 
част от мисията на ком-
панията да изгражда все 
по-добри автомобили, кои-
то са по-стилни, по-при-
ятни за шофиране и дори 
по-безопасни.

TNGA въвежда нови, 
ясни правила за позицио-
ниране на различни ком-
поненти, които оп-
ростяват дизайна на ав-
томобила в ключови об-
ласти. Влиянието е върху 
елементи, които до голя-
ма степен са извън поле-
зрението на клиента, 
така че дизайнерите са 
имали свободата да да-
дат на новия Auris визу-
ално-отличителен вид с 
по-ниска позиция и 
по-привлекателни про-
порции.

Новата платформа на 
Auris TNGA гарантира 
по-приятно шофиране 
благодарение на центъра 
на тежестта, многопос-
очното задно окачване и 
по-твърдата корпусна 
обвивка чрез използване 
на стомана с висока 
якост като арматура в 
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ключови области. Всичко това до-
принася за по-доброто управление и 
стабилност, без да се компромети-
ра пътуването и комфорта.

Всички нови автомобили, базира-
ни на TNGA, дават приоритет на 
най-високите стандарти за актив-
на и пасивна безопасност. Новият 
Auris е разработен, за да отговаря 
на най-високите стандарти за без-
опасност и осигурява повишено 
ниво на сигурнсот чрез най-новата 
технология Toyota Safety Sense.

По-дълъг и по-нисък от пред-
шественика си, новият Auris има 
значително по-динамичен дизайн и 
по-забележителен фронтален стил.

Общата дължина се е увеличила с 
40 мм, като всички те са използва-
ни в по-дългото междуосие. Важно 
е, че общата височина на новия 
хечбек е намалена с около 25 мм, до-
като височината на предницата на 
автомобила е с 47 мм по-малка от 
тази на настоящия модел. Резулта-
тът е по-елегантна форма и по-ат-
рактивен капак, което на свой ред 
подобрява безопасността, като 
дава на шофьора по-добра видимост 
напред.

Новият преден дизайн е еволю-
ция на философията на дизайнери-
те  на Toyota Under Priority Catamaran 
и Keen Look. Под извития преден 
край на по-плоския капак, тясната 
горна решетка включва логото на 
Toyota, а в краищата - нови, изцяло 
светодиодни предни светни с ин-
тегрирани дневни светлини.

Новият дизайн на задната част 
е по-заоблен от преди, усилвайки 
визуалната връзка между предната 
и задната част на автомобила. Уве-
личение с около 14 градуса на накло-
на на задното стъкло и по-муску-
лестата форма  над арката на зад-
ните колела, се съчетават, за да 
придадат на автомобила по-ком-
пактен вид, въпреки увеличавания с 
20 мм заден надвес. Спойлерът на 
покрива е стандартен за всички 
нива на оборудване.
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Задните светодиодни 
светлини включват 
светлинни водачи, про-
ектирани да подчерта-
ят широката задна пози-
ция на новия Auris.Задна-
та броня отразява пред-
ния Under Priority 
Catamaran дизайн.

Новото поколение 
Auris ще бъде произвеж-
дано в Бърнастон, UK от 
следващата година.

TOYOTA AYGO 2018
Toyota AYGO 2018 пра-

ви своя дебют на Авто-
мобилното изложение в 
Женева.  Засилвайки уни-
калната ДНК на модела 
и отличимото му пози-
циониране в рамките на 
високо-конкурентния 
A-сегмент, дизайнерите 

и инженерите на Toyota 
не само засилват мла-
дежкия и отличителен 
имидж на AYGO, но и по-
добряват производител-
ността и управлението 
на автомобила, за да 
бъде той по-забавен за 
шофиране.

Пуснат на пазара през 
2014 г., настоящият мо-
дел AYGO бележи забеле-
жителен успех за Toyota 
в европейския сегмент А. 
Силно разпознаваемия 
фронтален дизайн, пред-
ния елемент "X" и широ-
ката гама от опции за 
персонализиране, които 
предлага, гарантират, 
че той винаги се отлича-
ва от тълпата.

Привличайки внима-
нието на по-стилни кли-
енти в сравнение с тези, 

които купуват автомо-
билите си по чисто ра-
ционални причини, пора-
зителният външен вид и 
завладяващото поведе-
ние при шофирането на 
AYGO го превръщат в 
един от най-добре пред-
ставящите се модели на 
Toyota за привличане на 
нови клиенти.

През 2017 г. AYGO е 
сред най-продаваните 
модели в А-сегмента с 
повече от 85 000 прода-
дени бройки и дял в сег-
мента от 6,6%.

Новото AYGO запазва 
емблематичния 'X' от-
пред, който сега се пре-
връща от двуизмерна 
графика в мощен трииз-
мерен елемент. Отличи-
телният нов фронтален 
дизайн включва прерабо-
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тени "keen look" предни 
светлини с интегрирани 
дневни светлини, които 
допълнително подчер-
тават поразителния 
вид на AYGO. 

Долната секция e оф-
ормена от предната ре-
шетка и подчертава 
стабилната позиция на 
AYGO, както и гъвка-
востта, присъща на ком-
пактния автомобил. 

 Елементите под фа-
ровете, налични в черно, 
гланцово черно или среб-
ристо, акцентират вър-
ху ширината на автомо-
била.

 В профил, триизмер-
ните предни елементи 
се комбинират с новосъз-
дадения дизайн на задни-
те светлини като визу-
ално се свързват предна-
та и задната част на ав-
томобила, което създава 
впечатление за движе-
ние напред и увеличена 
динамика. 

Отзад, новите диодни 
светлинни водачи осигу-
ряват на AYGO изтънчен 
външен вид и правят мо-
дела лесно разпознаваем. 
Уникалният светлинен 
подпис създава усещане-
то за компактна кабина 
над по-широката долна 
част, за да подчертае 
ширината и стабил-
ността на автомобила.

Новият екстериорен 
дизайн е допълнен с два 
нови цвята - магента и 
син, а добавянето на 
нови 15-цолови алумини-
еви колела с уникален ди-
зайн за всяко ниво на обо-
рудване допълва първо-
класния външен вид на 
новото AYGO.

От вътре, подобрена-
та графика на таблото с 
инструментите има 
по-триизмерен ефект и 
то е осветено в нов 
цвят. Използвана е цве-
това схема от по-висок 
клас в кварцовото сиво и 
черен пиано лак, а за по-
вечето нива на оборуд-
ване са създадени и нови 
тапицерии.

Представеният фей-
слифт на AYGO запазва 
емблематичния 'X' от-
пред, който сега се пре-
връща от двуизмерна 
графика в мощен трииз-
мерен елемент. Отличи-
телният нов фронтален 
дизайн включва прерабо-
тени "keen look" предни 
светлини с интегрирани 
дневни светлини, които 
допълнително подчер-
тават поразителния 
вид на AYGO. 

Спечелилият множе-
ство награди 1.0-литров, 
3-цилиндров, 12-клапа-
нен, VVT-i двигател на 

Toyota вече отговаря на 
Euro 6.2. Той е прерабо-
тен, съчетавайки идеал-
но мощността и консу-
мацията на гориво с по-
добрено предаване на 
въртящия момент при 
по-ниски обороти на 
двигателя за още по-при-
ятно шофиране в град-
ския трафик.

Предлагайки изключи-
телна стойност, високо-
то стандартно оборуд-
ване на x-play включва 
удобства като клима-
тик и мултимедиен сен-
зорен екран със 7-инчов 
цветен дисплей.

Новият високо обо-
рудван x-clusiv се базира 
на спецификацията на 
стандартния x-play с 
отличителен двуцветен 
екстериор с възможни 
три основни цвята. 

В допълнение, две спе-
циални нива на оборудва-
не x-cite и x-trend ще об-
новяват AYGO гамата 
регулярно.



Форум

32 Автобуси&микробуси бр. 4 (136), април, 2018

Австрия е в центъра 
на бъдещата мобилност  

и авиационните иновации. 
Инголф Шедлер, председател 
на конференцията TRA 2018 
и ръководител на отдела за 
иновации в австрийското 
Министерство на транс-
порта, иновациите и техно-
логиите, заявява:  „Съдържа-
нието на това ключово съ-
битие покрива наистина 
„големите тенденции“. Те-
мите за автоматизацията 
и дигитализацията на всич-
ки видове транспорт са 
точно толкова важни колко-
то декарбонизацията. Мо-
тото на TRA 2018 гласи „Ди-
гитална епоха за транспор-
та – решения за общество-
то, икономиката и околната 
среда““.

На TRA 2018 има общо 600 
устни и плакатни презента-
ции.

 Друга цел на  събитието 
е да се увеличи взаимо-
действието между участни-
ците. Предлагат се няколко 
изложбени площи, които по-
криват територия от общо 
7000 квадратни метра. В 
специалната „Интерактив-
на зона“ се представят на 

живо резултатите от из-
следванията и на наскоро 
създадени фирми ще се даде 
възможността да предста-
вят себе си международно. 

В групата на австрийски-
те щандове на изложението, 
известна като „Австрийско 
село“, около 30 австрийски 
компании и проекти пред-
ставят своите компетент-
ности и визии за мобил-
ността на бъдещето.

Палитрата от теми е ог-
ромна и включва технически 
области като околна среда и 
енергийна ефикасност, пре-
возни средства и кораби, ал-
тернативни пропулсионни 
системи, интелигентна 
градска мобилност и логис-
тика, пътническа мобил-
ност (системи и услуги), 
транспорт и логистика, 
транспортна инфраструк-
тура, мрежов и автомати-
зиран транспорт, дигитал-
ни технологии за транспор-
та, безопасни и здрави 
транспортни системи, как-
то и човешки измерения на 
транспорта, социо-иконо-
мика, иновации и политика.

Седмото издание на „Аре-
на за транспортни изследва-
ния“ (TRA 2018), най-голяма-
та конференция за транс-
портни изследвания в Евро-
па, ще се проведе от 16-ти 
до 19-ти април във Виена. 

Около 3000 експерта от 
целия свят ще обсъдят в 
дните на това събитие 
най-новите развития в обла-
стите на трафика, транс-
порта и мобилността. „Не-
посредствено виждам как 
тази конференция оформя 
бъдещата стратегия за из-
следвания и иновации на 
ниво Европейски съюз. 

В този смисъл важни по-
литически послания не само 
могат, но и ще бъдат дове-
дени до най-високото поли-
тическо ниво с цел адекват-
на дискусия и евентуално 
практическо прилагане“, 
подчертава Клара де ла Тор, 
Директор по транспорта в 
Генералната дирекция за из-
следвания и иновации към Ев-
ропейската комисия.

Темите се простират от 
автоматичното шофиране 
до корабите с нулеви емисии 

Най-голямата Най-голямата 
европейска европейска 
конференция конференция 
за транспортни за транспортни 

изследвания във изследвания във 

Виена през априлВиена през април
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 Фирма:      „ХАДЖИГРУДЕВ И СИН“ ЕООД

 Централен офис:    гр. София, ул. „Одеса”№36

 Телефони      Тел./факс:  02 898 50 61
       GSM: 0888 564 732
       GSM: 0888 772 713

 Представлявано от:    Стефан Хаджигрудев

E-mail:bgglass@mail. bg
www.bggtransform.com 

Автосервизите на фирмата извършват: тенекеджийски , бояджийски, авто и 
електро дейности и съпътстващи авто-монтьорски услуги.

Ремонтират  товарни автомобили , автобуси , хладилни фургони и хладилни 
агрегати . Автобазите разполагат с оборудване за корекция по геометрията на 
тежко катастрофирали камиони и автобуси. Сервизите са специализирани в 
подмяната на авто-стъкла за всички ППС.  

Управителя на фирма   „Хаджигрудев и син” ЕООД  е съсобственик във фабрика-
та за производство на автомобилни и автобусни стъкла, стъкла за пътно стро-
ителна техника и селскостопански машини , предлага  също изработка и монтаж 
на бронирани стъкла, ремонт на инкасо-бронирана техника, възстановяване и 
фолиране на бронирани стъкла  и пълна или частична бронировка на автомобили-
те.

Сертифицирани сме по ISO 9001 : 2000 и изпълняваме всичко по стандартите 
за бронирана технология. Фирмата е специализирана и в трансформация на то-
варни бусове в туристически. В сервизната база се правят различни доработки 
– нов под, изолация на стените и тавана, вътрешни  багажници и външни багаж-
ни раници, обдухватели, климатик и осветление.

Фирма „Хаджигрудев и син”  има добро партньорство с много превозвачи в 
страната. Освен това има сключени договори, като доверен сервиз за автосер-
визно обслужване и работи успешно с част от застрахователни компании.                                                                                                                               

                                                

СЕРВИЗ ЗА ТЕЖКИТЕСЕРВИЗ ЗА ТЕЖКИТЕ
АВТОСТЪКЛААВТОСТЪКЛА

ХАДЖИГРУДЕВ И СИН ЕООДХАДЖИГРУДЕВ И СИН ЕООД
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УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

След шест издания на 
Busworld Turkey в Истанб-
ул, това беше първото из-

дание в Измир, третият по го-
лемина град в Турция. Изложе-
нието се състоя в съвсем нов из-

ложбен център. 
Официалното откриване бе 

извършено от редица длъжност-
ни лица, между които и кметът 
на Измир г-н Азиз Кокагла, прези-
дент на TOF, търговската орга-
низация на турските автобусни 

превозвачи, Мустафа Йълдрим, 
началник отдел "Транспортно 
планиране" от израелската фир-
ма за обществени транспортни 
услуги Eshot, Hakan Uzun Ozet, 
Дидие Рамод, президент на 
Busworld International и Bekir 

BUSWORLD TURKEYBUSWORLD TURKEY
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Cakici, отговарящ за организа-
цията Busworld в Турция. 

Въпреки че някои хора се чу-
деха как това преместване от 
Истанбул в Измир ще се отрази 
на броя на изложителите и посе-
тителите, беше ясно още от 
първата минута, когато изло-
жението отвори вратите си, че 
това ще бъде успех. Автобусите 
един след друг спираха през вхо-
да на изложението, като разто-
вариха пътниците си за посеще-
ние в Busworld. Общо 10540 посе-
тители от 107 държави посети-
ха 115 изложители от осемнаде-
сет държави. Изложението има-
ше площ от 10 500 квадратни 
метра, което е дори малко 
по-голямо от предишното изда-
ние в Истанбул.

Още един начин за измерване 
на успеха на изложението е фа-
ктът, че се направиха действи-
телни бизнес сделки: продаваха 
се автобуси и се  много бизнес 
преговори се финализираха с ус-
пех.

Най-големият изложител 
беше BMC, който се завърна впе-

чатляващо след няколко години 
отсъствие. Те имаха най-големия 
щанд (3000 квадратни метра), 
където всеки ден имаше различ-
ни изненади - изпълнения на из-
вестна турска танцова група, 
известен  цигулар и най-различ-
ни други сюрпризи.

Търговската организация на 
турските производители твър-
ди, че автобусната индустрия е 
на стойност 1,15 милиарда щат-
ски долара. Така че, в този ред на 
мисли не е случайно, че Busworld 
Турция привлича много посети-

тели и компании от чужбина,  
Близкия изток и други съседни 
страни като Ирак и Иран. Мно-
го турски компании наистина се 
фокусират върху износа, като 
Otokar е един от тях, както и 
Guleryuz, Safkar и много други. 
Anadolu Isuzu  например изграж-
да силна връзка с Европа, особе-
но с Франция, същото което е 
вече традиция при Otokar. Меж-
дународни марки като Allison 
Transmission, ZF, Cummins, 
Fasching, Fogmaker, Hubner и др. 
също бяха представени на изло-
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жението. Един от посетители-
те чухме да казва, че му се стру-
ва, че е влязъл в голям супермар-
кет, където може да закупи 
всичко за автобуса.

Mapar, дилър на MAN в Тур-
ция, показа много превозни сред-
ства на щанда си. Те имат много 
специфична пазарна дейност от 
втора ръка: обновяване на авто-
бусите на MAN в напълно нови 
модели. 

Пазарът на микробуси също 
остава важен фактор в турския 
автомобилен бизнес. Няколко 
производители на микробуси 
присъстваха: Bur-Can, Meydan 
Otomotiv и др.

Изложението се състоя в Из-
мир, столицата на провинцията 
със същото име. Само преди пет-
надесет години градът има 2,5 
милиона жители. Сега през 2018 г. 
градът е нараснал до над четири 
милиона души, според официални 
данни. Това е третият по голе-
мина град в Турция след Истанб-
ул и Анкара.  С второто по голе-
мина пристанище в страната, 
международно летище и добри 
влакови връзки с други градове, 
значението на Измир нарасна 
през годините. Измир е също 
един от по-старите градове в 
Турция с древни руини, датира-
щи много преди годините на 
Римската империя. 

Busworld Академия
В рамките на изложението 

Busworld Академията играе ва-
жна роля. Също така по време на 
Busworld Турция конференциите 
за "Бъдещето на автобусната 
мобилност" не останаха незабе-
лязани. Имаше интересни семи-
нари за електрическия автобус и 
как да се направи закупуването 
на тези нови и сложни системи, 
също така инфраструктурата 
за таксуване на оборудване и 
доставка на електроенергия. В 
"Безопасност и технологии в об-
ществените автобуси" г-н. Ха-
кан Узун Юзет, от Еshot в Измир, 
обясни какво прави неговата  
компанията за безопасността 
на автобусните превози.

Още веднъж Академията 
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Busworld се доказа като най-до-
брото мрежово събитие за пред-
ставители на международни, на-
ционални и местни власти и фе-
дерации, агенти за обществен 
транспорт, оператори на авто-
буси, производители, доставчи-
ци и други експерти и професио-
налисти, да споделят своите 
знания и визии в сектора", комен-
тира Жан Деман, директор на 

Busworld Academy.
Паралелно с официалната 

програма на Busworld Academy 
Турското министерство на 
транспорта и съобщенията ор-
ганизира "Транспортни, елек-
тронни системи за проследяване 
и контрол“.

Всичко това допринесе за реа-
лизиране на целта, която 
Busworld академията си опреде-

ли: "Придобиване, обединяване и 
споделяне на знания, свързани с 
автобусите и всички аспекти на 
индустрията, включително 
технологично развитие за пови-
шаване на устойчивата мобил-
ност, обобщено в три теми: без-
опасност, устойчивост и ком-
форт. „Организацията на 
Busworld може да погледне назад 
на едно успешно изложение“, 
обясни директорът на Busworld 
Мийке Глорио.

Дидие Рамод, президент на 
Busworld International, заключи: 
"Разбира се, ние сме много довол-
ни от резултатите на пре-
местването от Истанбул в Из-
мир. Busworld Турция се оказа до-
бро представяне за нашите кли-
енти: изложителите и посети-
телите. Удовлетворението на 
нашите клиенти е тнай-важно 
за нас! Когато те са щастливи, и 
ние сме щастливи."

Инж. Георги Милошев,
наш специален пратеник 

в Измир, Турция 



ТехнологииФорум

бр. 4 (136), април, 2018 Автобуси&микробуси 39www.internationalbusexpo.it

ORGANISED BY
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На 26- 27 май, Око-
ловръстен път Симеоново, 
най-зрелищното шоу със 
собственоръчно направени 
автомобили, Луда Надпре-
вара ще разтърси София с 
брутални сблъсъци и рев на 
гърмящи двигатели.

Чрез своята социална 
кауза  „Спри агресията по 
пътищата, стани един от 
нас“, се цели шофьори да 
покажат своите умения, 
предвидливост, точна пре-
ценка, бързи и адекватни 
животоспасяващи реакции 
в контролирана и обезопа-
сена среда.

Тази година организато-
рите са вдигнали още пове-
че летвата с уникална по 
рода си шоу програма, 
каскади, автогладиатори 
борещи се да оцелеят в 
една епична и безмилостна 
надпревара в театър на 
разрушението. Ще имате 
уникалната възможност 
да се насладите на живо на 
заснемането на български 

пълнометражен филм с 
опасни каскади и специални 
ефекти.

И това не е всичко, през 
септември 2018 година в 
битката на гладиаторите 
в зала Арена Армеец имаше 
горещо, женско включване: 
сексапилна плеймейтка 
Кети Кор и единствената 
по рода си българска дрифт 
състезателка Ива Русино-

ва. Кои ще бъдат тазго-
дишните звездни пилоти, 
предстои да разберем.

За най – малките си фе-
нове, организаторите са 
подготвили коли на люби-
мите анимационни герой.

„Елате и се насладете 
на екшъна – удоволствие-
то от вас, ламарините от 
нас, очаквайте неочаква-
ното!“

Луда надпревара - 

Театър на разрушението Театър на разрушението 
ще разтърси Софияще разтърси София



Форум

бр. 4 (136), април, 2018 Автобуси&микробуси 41

Луда надпревара - 
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ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА 
АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
НА ДВИЖЕНИЕТО 
ПО ПЪТИЩАТА

Цел – предотвратяване на оч-
аквания ръст на смъртните слу-
чаи по пътищата през периода.

Как да се промени обстановка-
та?

 Защо страни които в предиш-
ните години са били в по-тежко-
състояние, сериозно са ни изпре-
варили?

 Изпреварването не е само в 
числата на този показател, а в 
промяната на всички онези фак-
тори и условия които опреде-
лят безопасността на движе-
нието.

Традиционен подход- да пови-
шаваме БД чрез изменение на по-
ведението на участниците в 
движението дава резултати но 
те не са достатъчни .

 В много страни с висока сте-
пен на БД тенденцията на нама-
ление е била прекратена към 90 
години на м.в.- нов подход -безо-
пасна ПТ система -Визия нула, 
Устойчива ТС, Безопасна систем.

В основата на Визия Нула - ни-
кой не бива да загива или тежко 
нараняван при използване на 
пътната мрежа.

Принципи:
1. Хората допускат грешки, 

които могат да доведат до ПТП. 
Въпреки това никой не бива да 
умира или да бъде нараняван в 
резултат на тези грешки.

2. Човешкото тяло има огра-
ничена физическа способност 
да поема удари. При удар с над 
30км/час, нараства риска от 
смърт.

Инвестиции в пътната безопасност: Инвестиции в пътната безопасност: 
проблеми и решенияпроблеми и решения

Международната конференция по пътна Международната конференция по пътна 
безопасност "Нови технологии и  добри безопасност "Нови технологии и  добри 
световни и европейски практики - световни и европейски практики - 
март 2018г. в гр. София - инж. Алекси март 2018г. в гр. София - инж. Алекси 
Кесяков, секретар на ДОККПБДП

3. Безопасността на движе-
нието е споделена отговор-
ност между всички включител-
но и тези които проектират, 
изграждат, експлоатират и из-
ползват системата за движе-
ние по пътищата.

4. Всички части на системата 
трябва да бъдат с висока сте-
пен на безопасност и в комбина-

ция да умножават защитните 
ефекти. Ако една част се повре-
ди, другите да защитават хо-
рата.

Грешката!
1. Човек естествено допуска 

грешки в движението по пъти-
щата, които могат да доведат 
до ПТП. Въпреки това никой не 
бива да умира или да бъде нара-
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Страничен 
удар

 Удар в дърво

 Челен удар

няван в резултат на тези греш-
ки.

- уморява се, разсейва се, не 
знае, не умее, други правят 
грешки…

- една единствена грешка на 
един от хилядите участници 
може да доведе до катастрофа..

- пътната травма не може да 
бъде избегната само чрез подо-
бряване на поведението на 
участниците в движението

- пътно транспортната сис-
тема трябва да отчита греш-
ката и да защити човека(!!!)

- 30% от СС са следствие на 
груби нарушения/САЩ/

2. Човешкото тяло има огра-
ничена физическа способност 
да поема удари. При удар на пе-
шеходец с над 30км/час - риска 
от смърт.

3. Безопасността на движение-
то е споделена отговорност 
между ползвателите на ПТС и 
тези проектират , изграждат, 
експлоатират и поддържат сис-
темата.

Отговорността за безопас-
ността в движението не може 
да се насочва единствено към 
индивидуалния участник.

Участникът в движението ос-
тава отговорен за спазването 
на правилата , скоростните ре-
жими.

Проектантите на система-
та и право прилагащите органи 



Актуално

44 Автобуси&микробуси бр. 4 (136), април, 2018

се тези които са отговорни за 
функционирането на система-
та.

Грешките да не водят да 
смърт и тежки наранявания.

Веригата от събития, която 
води до смърт и наранявания 
трябва да бъде прекъсната по 
начин, който е устойчив и ри-
ска от загуба на живот здраве 
трябва да бъде елиминиран

4. Всички елементи на систе-
мата трябва да бъдат с висока 
степен на безопасност и в ком-
бинация да умножават защит-
ните ефекти и опрощават 
грешките. Ако една част се по-
вреди, другите да защитават 
хората. Да се прекъсва верига-
та от събития които са дове-
ли до загуба на живот или теж-
ко нараняване на хора.

5. За всяка смърт или тежки 
наранявания да се търси сис-
темната грешка с цел от-
страняване на факторите 
които са способствали за това 
събитие. Всяко тежко пътно-
транспортно произшествие е 
в резултат на конкретни на-
рушения и грешки в момента 
на катастрофата но и поради 
някои случили се значително 
преди това.

- Визия нула като политика е 
приложима на национално, ре-
гионално и локално ниво.

- Визия нула е заложена в Бя-
лата книга за транспорта на 
Европейския съюз към хори-
зонт 2050г.

- Визия нула е приета като 
политика по безопасност на 
движението в много европей-
ски и други страни по света.

- Визия нула се прилага в мно-
го градове по света.

- Визия нула, препоръка в Де-
кларацията от Валета на СЕ 
през 2017

- за Визия нула е необходима 
лидерска подкрепа

- Визия нула се прилага в дру-
ги сфери на живота (въздушно 
движение, здраве опазване, 
атомна енергетика.
БЕЗОПАСЕН УЧАСТНИК В 

ДВИЖЕНИЕТО-ЧОВЕКЪТ?
От кога започва БД за чове-

ка- от вдишването!
- Кога приключва проблема за 

човека- с последното издишва-
не.

- Както се казва в Шведска-
та стратегия за пътна безо-
пасност „Между раждането и 
смъртта има живот. Двете 
не зависят от нас, но как да си 
живеем живота в голяма сте-
пен - да.

Какво са пътнотранспорт-
ните произшествия?

- война, епидемия, бедствие;
- наследствена болест-пре-

даване на незнания от поколе-
ние на поколение и от инсти-
туция на институция- и на-
следяване на знания, умения и 

други характеристики на об-
ществото в което израства 
човекът?

Колко време живеем на пътя?
- Един живот от 100 години, 

2 часа на ден по пътната мре-
жа означава че ние през този 
живот 8 години ще живеем на 
пътя.

Умират и биват наранявани 
деца, младежи и девойки, зрели 
хора, възрастни- т.е. умират 
през целия си живот

Какви процеси се развиват на 
пътя? Знаем ли ги? Кой убива 
хората? Пътя е място с „пови-
шена енергийност“ - на пътя 
се движат хора и превозни 
средства.

Превозните средства като 
всяко движещо се физическо 
тяло натрупват кинетична 
енергия. И тази енергия може 
да се преобразува в топлина 
или механична работа.

Величината на кинетичната 
енергия зависи от скоростта 
на движение на квадрат, кое-
то означава че малки превише-
ния на скоростта водят до по 
голямо нарастване на силата 
на удара при ПТП. А човека е с 
ограничени възможности да 
понася механични удари.

Как бихме могли да си пред-
ставим действието на кине-
тичната енергия?

Латентни грешки + опасни действия,
съвпадение по време и място-сблъсък
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лефона , най добре е да спре-
те автомобила на безопасно 
място и да проведете разго-
вора. Системата Хендс Фри /
свободни ръце/ сама по себе 
си подсказва, че нарушава 
концентрацията Ви когато 
говорите по телефона. Спо-
ред статистиката 30% от 
катастрофите са причинени 
от използването на телефо-
на по време на шофиране. 

4. Бъдете предпазливи къ-
дето има пешеходни пътеки. 
НЕ ИЗПРЕВАРВАЙТЕ авто-

мобила който се движи пред 
вас, той намаля скоростта 
до спиране за да даде предим-
ство на пешеходците. 

5. Пазете най уязвимите 
участници в пътното дви-
жение- мотоциклетисти, ко-
лоездачи, пешеходци. Пази де-
тето. 

6. Ако имате малко дете 
настанете го в специална 
анатомична седалка закрепе-
на здраво на задната седалка 
и го стегнете с коланите. 

1212-те златни правила -те златни правила 
за безопасно шофиранеза безопасно шофиране

на „Академия за на „Академия за 
безопасно майсторско безопасно майсторско 

шофиране Павел Жеков”шофиране Павел Жеков”1. Сложете колана и се на-
станете в седалката много 
плътно. Осигурете между 90 
– 120 градуса свивка на лакъ-
тя.Това е позицията за най 
бързо овладяване на волана.
Ако имате пасажери на зад-
ните седалки е задължител-
но да поставят коланите си. 
Те са най уязвими. 

2. Левия крак никога не 
стои над педала за съедини-
теля, той позиционира тяло-
то на степенката която се 
намира в ляво на подкалника. 

3. Бъдете концентрирани 
само във шофирането. Ако ви 
се наложи да говорите по те-
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7. Напрегнатото ежедне-
вие изморява много, в часове-
те между 12 часа и 17 часа 
сте застрашени от заспива-
не на волана. Спрете и почи-
нете 20 минути не са фатал-
ни за където и да бързате. 

8. Скоростта убива. Спаз-
вайте ограниченията. Съо-
бразявайте се с пътната 
настилка и сцеплението, ат-
мосферните условия и със-
тоянието на гумите. Съо-
бразявайте скоростта спо-
ред вашата индивидуална 
подготовка така че , да мо-
жете да спрете на безопасно 
рзстояние и да не попадате в 
ситуация водеща до ката-
строфа. Вие сте отговорни 
за живота на пасажерите 
които возите в колата. 

9. Павел Жеков – Рали пи-
лот Европейски шампион за 
1993 год. казва: „ Никога не 
шофирайте ако сте пили ал-
кохол или други упойващи ве-

щества те би лишават от 
реалната оценка на ситуаци-
ята и това е първата крачка 
към ПТП. Не се забавлявайте 
с автомобила, не експеримен-
тирайте спортно управле-
ние ако не сте обучени специ-
ално за това “. 

10. Следете движението 
на автомобилите зад вас на 
страничните огледала и ог-
ледалото за задно виждане. 

11. Шофирайте плавно, аг-
ресивното управление може 
да доведе до грешна преценка 
на пътната обстановка. Ко-
гато водача не е спокоен въз-
можността за грешки в пре-
ценките е много по-голяма. 

12. Избягвайте час пик и 
задръстванията , така ще 
спестите нервно напреже-
ние и гориво.
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СПИРАНЕ НА 
СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ:
 Проверете внимателно 

дали пострадалия има диша-
не и сърдечна дейност, ако 
няма то тогава:
 Извикайте за помощ, ня-

кой който да позвъни на спеш-
ните медицински служби и да 
Ви бъде в помощ когато про-
веждате мерките по съживя-
ване!
 Направете 30 извънгръд-

ни притискания на сърцето!
 Направете 2 вдухвания!
 Редувайте 30 притиска-

ния с 2 вдухвания!
  Продължете така до 

пристигането на мястото 
на екип от медицински про-
фесионалисти!

ТЕХНИКА ЗА ИЗВЪНГРАДНИ 
ПРИТИСКАНИЯ НА СЪРЦЕТО:
 Поставете пострадали-

ят върху твърда подложка – 
дъска, върху пода, маса.
 Клекнете отстрани на 

пострадалия.
 Поставете възглавничка-

та на дланта на едната Ви 
ръка по средата на гръдната 
му кост.
 Поставете втората си 

длан върху първата и кръсто-
сайте пръстите на ръцете 
си.
 Опънете ръцете, изпра-

вете лактите. Вашите раме-
на трябва да са над гръдния 
кош на пострадалия.

 Упражнете натиск право 
надолу, като гръдната кост 
при всеки натиск трябва да 
хлътва с 5-7 см. надолу.
 След всеки натиск оста-

вете гръдният кош да се вър-
не в изходното си положение.
 Всяко едно притискане 

трябва да трае около 0.5 се-
кунди.

Техника на изкуствено ди-
шане “уста към уста” :
 Отворете дихателните 

пътища на пострадалия - пов-
дигнете брадичката нагоре, 
отведете челото назад.
 Притиснете с два пръ-

ста ноздрите на пострада-
лия.
Сложете предпазно ус-

тройство върху устата на 
пострадалият за избягване 
на директен контакт с уста-
та на пострадалия – чиста 
марля, защитна маска.
 Обхванете с вашите уст-

ни устата на пострадалият 
и вдухайте въздух в устата 
му, като в същото време сле-
дите с поглед дали се повдига 
гръдният му кош. Всяко едно 
вдухване трябва да е с про-
дължителност от 1 секунда.

БЕЗСЪЗНАНИЕ, 
КОГАТО СА НАЛИЦЕ 
НОРМАЛНО ДИШАНЕ И ПУЛС:
 Убедете се че пострада-

лия е в безсъзнание.
 Отворете дихателните 

му пътища - повдигнете бра-
дичката нагоре, отведете 
главата назад! Убедете се че 
пострадалият има дишане и 
сърдечна дейност. Разкопчай-
те яката на ризата му.
 Поставете пострадали-

ят в стабилно странично по-
ложение. Сигнализирайте на 
спешните медицински служ-
би за случая.
 До пристигането им про-

С

Основни правила при Основни правила при 
оказване на първа помощ оказване на първа помощ 
на пострадална пострадал

Д-р Марин Маринов, Д-р Марин Маринов, 
директор Спешна директор Спешна 
помощ гр. Плевенпомощ гр. Плевен
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верявайте периодично за на-
личие на пулс и дишане у по-
страдалия. Техника за поста-
вяне в стабилно странично 
положение
 Клекнете отстрани на 

пострадалия.
 Изпънете двата крака на 

пострадалият по дължина.
 Поставете близко сто-

ящата до Вас ръка под прав 
ъгъл към тялото на постра-
далият, както и под прав ъгъл 
в лакетната става. Дланта 
да е обърната нагоре.
 Вземете другата ръка и 

през гръдният кош на по-
страдалият фиксирайте 
дланта и към близкостояща-
та до Вас буза на пострада-
лия.
 Сгънете в коляното и 

повдигнете далечният от 
Вас крак като влачите стъ-
палото му по земята.
 След което хванете сре-

щуположното му от Вас рамо 
и таза и го превъртите на-
страни, докато коляното му 
не докосне земята. Поставе-
те този крак под прав ъгъл 
към другият крака, както и 
под прав ъгъл в колянната 
става.
 Отведете главата назад 

и отворете устата на по-
страдалия!

ЗАДУШАВАНЕ: 
Пострадалият хрипти, 

дави се, понякога може и да 
не издава въобще звук.
 Направете 5 силни по-

тупвания между плешките 
на гърба.
 Направете пет притис-

кания на предната коремна 
стена с двете ръце през кръ-
ста на пострадалия /маньо-
вър на Хаймлих/.
  Редувайте периодично 

5-те потупвания по гърба с 5 
маньовъра на Хаймлих, като 
след всеки цикъл проверявай-
те в устата дали чуждото 
тяло не се вижда и може да 

бъде отстранено с ръка.
 Ако пострадалият меж-

дувременно загуби съзнание, 
внимателно го поставете на 
земята и почнете да прави-
те извънгръдни притискания 
на сърцето.
 Продължавайте да оказ-

вате помощ до пристигане-
то на спешната медицински 
служби!

Техника за провеждане на 
маньовъра на Хаймлих:
 Застанете малко в стра-

ни и отзад на пострадалия.
 Наведете го леко напред, 

като придържате с едната 
си ръка предната му гръдна 
стена.
 Обгърнете го с двете си 

ръце около талията му. По-
ставете единият юмрук на 
ръката си между пъпа и до-
лната част на гръдната му 
кост. Обгърнете с другата си 
ръка свитият юмрук на пър-
вата и притиснете силно в 
посока към Вас и нагоре. Пов-
торете това движение 5 
пъти!

МАСИВНО КРЪВОТЕЧЕНИЕ:
Избягвайте директен 

контакт с кръвта на постра-

далия, поставете еднократ-
ни ръкавици!
 Притиснете мястото с 

пръста на ръката си или го 
притиснете с чиста марля, 
бинт или кърпа.
 Поставете пострадалия 

в хоризонтално положение 
или седнал.
 Направете с помощта на 

ролка от бинт притискаща 
превръзка.
 Повдигнете засегнатият 

крайник над нивото на сърце-
то.
 Ако кръвотечението про-

дължава, направете надвръз-
ка, т.е. втора превръзка върху 
първата.
 Ако и тогава раната про-

дължава да кръвотече, свале-
те и двете превръзки и на-
правете нова по-стегнато.

ИЗГАРЯНЕ:
 Поставете изгореният 

участък под хладка течаща 
вода в продължение на 10-15 
минути.
 Повдигнете крайника, за 

да се намали отока!
Покрийте изгореното 

място с чиста марля бинт 
или друга чиста тъкан!



temsa.com

MARATON

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.
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УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА BUSWORLD TURKEY
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛ

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В СОФИЯ
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