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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.
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С НОВОСТИТЕ В АВТОБУСНИЯ БРАНШ, ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ 

В ДИСКУСИИТЕ ИЛИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН 

СЕМИНАР ИЛИ ИЗЛОЖЕНИЕ.
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Още със създаването си 
през 2010 година във Варна, 
компания Софтелектроник  
се фокусира в сферата на 
ремонта и програмирането 
на специализирана електро-
ника, свързана с управле-
нието на двигателя, авто-
матичната скоростна ку-
тия, навигацията и други. 
Постепенно се превръща в 
доверен партньор на серви-
зни центрове, официални  
представителства на ре-
дица марки автомобили, 
фирми за тунинг и компа-
нии за рециклиране на ав-
томобилни компоненти в 
България. Днес освен със съ-
временна лаборатория за 
ремонт и програмиране на 
автомобилна, корабна и 
промишлена електроника, 
компанията разполага и с 
отдели за софтуерни раз-
работки, ремонт на тур-
бокомпресори, ремонт на 
автоматични скоростни 
кутии и монтаж и под-
дръжка на системи за упра-
вление на автопаркове. Към 
момента компанията има 

клиенти в над 100 държави 
по света като от 2013 го-
дина е член на APRA - Асо-
циация за рециклиране на 
автомобилни части създа-
дена през 1941 година в Лос 
Анджелис, САЩ. 

"Нашата стратегия за 
успех е свързана както с 
непрекъснати инвестиции 
в иновативни  технологии 
и разработки така и с ин-
дивидуален подход към все-
ки ремонт. Стремим се да  
изграждаме здрави и трай-
ни взаимоотношения с на-
шите клиенти и партньо-
ри, основани на взаимно 
доверие и прозрачност. 
Съзнаваме, че най-големия 
актив на компанията са 
нейните  високо квалифи-

цирани служители и полага-
ме усилия да осигурим бла-
гоприятна среда за тяхно-
то професионално разви-
тие."

Фирма Софтелектроник - 
Ваш доверен партньор

Димитър Петров
/Създател и управител 

на Софтелектроник/ 



4 Автобуси&микробуси бр. 10 (142), ноември-декемнви, 2018

Представяме ви

РЕМОНТ И ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОНИКА
Основната дейност на компанията е 

свързана с единствени по рода си ремонт-
ни решения при възстановяване на повре-
дена електроника, не само за масовия ав-
томобилен транспорт, но и за превозни 
средства и машини използвани в селското 
стопанство, строителството, морския и 
обществен транспорт. При авария на ав-
тобус, камион, селскостопанска машина, 
кораб или друго специализирано превозно 
средство, компанията оператор генерира 
загуби свързани от една страна с пропус-
натите ползи за периода до доставката 
на нов модул и от друга стана с високата 
цена платена за закупуването му. След 
своевременната намеса на компетентни-
те специалисти от Софтелектроник, 
превозното средство може да бъде върна-
то бързо в експлоатация, като по този 

начин да се спестят ценно време и сред-
ства.   Софтелектроник успешно възста-
новява електроника за автобуси, която 
включва арматурни табла, управление на 
климатични системи, управление  на ин-
формационни табели, управление на авто-
матични скоростни кутии и други. Клиен-
ти на компанията са както общински и 
частни предприятия обслужващи редов-
ния градски транспорт в София, Варна, 
Шумен, Сливен и Ямбол, така и фирми за 
междуградски и международни превози на 
пътници. 

ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ПРОДАЖБА 
НА ТУРБОКОМПРЕСОРИ

Софтелектроник разполага с високо 
технологични изпитателни стендове и 
налични резервни части, чрез които  се 
извършва профилактика и ремонт на тур-
бокомпресори за леки и лекотоварни авто-
мобили, автобуси, камиони, селскостопан-
ска и строителна техника, яхти и стацио-
нарни двигатели. При профилактика в 
специализирания отдел  турбокомпре-
сорът преминава през процес на разглобя-
ване, почистване с бластираща машина и 
измиване със специален препарат. Измерва 
се износването на всички съставни части 
- корпус, актуатор, променлива геометрия, 
байпасен клапан, уплътнителни пръстени, 
лагери, перки и други. При установено от-
клонение се подменят необходимите ком-
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поненти.  Следва сглобяване на турбоком-
пресора и настройка на актуатора - меха-
ничен или електронен. Сервизните техни-
ци проверяват херметичността и балан-
сират ядрото на турбокомпресора. Ком-
панията предлага за продажба рециклира-
ни и нови турбокомпресори  на атрактив-
ни цени.  

ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ 
НА АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТНИ КУТИИ

Софтелектроник предлага на своите 
клиенти диагностика на автоматични 
скоростни кутии за леки и лекотоварни 
автомобили , която включва компютърна 
диагностика, тестване на автомобила 
от сервизни техници и анализ на тран-
смисионното масло. При компютърната 
диагностика се проверява за наличие на 
грешки в механиката и електрониката, 
като се следят и работните стойности, 
при които кутията работи. При тества-
нето на автомобила от сервизните тех-
ници се проверява поведението на кутия-
та в реални условия. Следи се за приплъзва-
не или приблъскване при смяна на предав-
ките. Сервизните техници могат да от-
крият и несвойствени шумове, които са 
предпоставка за бъдеща повреда. Накрая 
се пристъпва към анализ на трансмисион-
ното масло в кутията. Проба от него се 
обследва за наличие на твърди частици. 
Прави се химичен тест за наличие на гли-
кол и други течности, различни от съста-
ва на трансмисионното масло. След резул-
татите от направената диагностика, 
ако е нужно се извършва профилактика 
или ремонт.

Профилактиката включва: подмяна на 
износеното масло чрез специализирана 
станция; подмяна на масления филтър и 
гарнитурата на картера в кутията; ре-
сетване на електрониката и ако е необхо-
димо да се направи  адаптация на кутията 
от сервизните техници.

Ремонтът на автоматичните ско-
ростни кутии за леки и лекотоварни ав-
томобили се извършва в няколко специали-
зирани отдела на Софтелектроник. В от-
дела за механика се извършва демонтажа 
на кутията от купето и разглобяването 
й на съставни дялове. На маслото се прави 
анализ за наличие на гликол и други течно-

бр. 10 (142), ноември-декемнви, 2018 Автобуси&микробуси 
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сти. Хидротрансформаторът, клапанно-
то тяло и компютъра се изпращат в съ-
ответните отдели за извършване на ди-
агностика и ремонт. Предавателната 
част на кутията остава в отдела по ме-
ханика за последващо разглобяване и 
подмяна на неизправните компоненти 
като фрикционни дискове, уплътнителни 
пръстени или други движещи се части.  В 
отдела на Софтелектроник за профилак-
тика и ремонт на клапанни тела се нами-
рат единствените на балканския полуос-
тров и едни от малкото в света стендо-
ве за изпитване на мехатроника в авто-
матичната скоростна кутия. Чрез тях 
прецизно се определя износването и необ-
ходимостта от ремонт. В лаборатория-
та по електроника висококвалифицирани-
те специалисти извършват необходими-
те дейности по възстановяване на харду-
ера и програмирането на компютъра, 
който управлява скоростните кутии. 
Има случаи, в които повредата в компю-
търа не може да бъде отстранена. В та-
къв момент Софтелектроник може да 
предложи рециклиран компютър, който 
да бъде подготвен за конкретния авто-
мобил. Разглобяването, почистването, 
диагностиката, ремонтът и балансира-
нето на хидротрансформатора се из-
вършват в съответния отдел. След като 



Представяме ви

7бр. 10 (142), ноември-декемнви, 2018 Автобуси&микробуси 

компонентите бъдат изпратени отново 
в отдела по механика, те биват сглобени 
и кутията се монтира на автомобила. 
Накрая сервизните специалисти извърш-
ват тестове и адаптация на кутията в 
реални условия.

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА АВТОПАРКА
Софтелектроник разполага с отдел за 

монтаж и поддръжка на системи за кон-
трол на автопарка. Чрез монтирано в 
превозното средство устройство, което 

подава информация в реално време, могат 
да се следят различни показатели като 
местоположение, ниво на горивото, заряд 
на акумулатора и други. Посредством 
онлайн платформа с индивидуален потре-
бителски достъп клиентите разполагат 
с детайлна информация и автоматично 
генерирани доклади за всеки автомобил, 
автобус, камион или друго превозно сред-
ство. По този начин се улеснява  анализа и 
управлението на автопарка в компания-
та, като се оптимизират разходите за 
гориво и поддръжка.
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Karsan Jest ElectricKarsan Jest Electric  
навлиза в Европанавлиза в Европа
На 6 и 7 ноември Karsan пред-

стави изцяло новия електри-
чески автобус Jest пред кли-

енти, дистрибутори и членове на 
пресата от Европа и Турция на съ-
битието „Положителен енергиен 
опит". По време на събитието за 
първи път бяха демонстрирани пре-
димствата на Jest Electric, а именно 
изминаване на разстояние до 210 
километра с батерии от BMW, 
като това можеше да бъда изпита-
но от участниците в BMW и MINI 
Driving Academy в Maisach, Герма-
ния.

Освен Jest Electric, новият Karsan 
Atak Electric беше представен с моде-
лите i3 и i8 на BMW в  събитието „По-
ложителен енергиен опит".

Karsan, която предлага удобни 
транспортни решения за мобил-
ността, чрез своя завод в Турция, обе-
дини клиенти, дистрибутори и пред-
ставители на пресата от Европа и 
Турция на събитието "Положителен 
енергиен опит" в Maisach, Германия, 
организирано в съвместно с BMW.  
Karsan представи нови версии на Jest 
Electric с 44 и 88 кВт батерии. Предим-
ствата на Karsan Jest Electric, които 

могат да достигнат изминато раз-
стояние до 210 километра с новите 
батерии BMW i, могат да се видят за 
пръв път от участниците в сайта 
BMW и MINI Driving Academy в 
Maisach, Германия.

Посочвайки, че Karsan Jest Electric 
се превърна в уникален и конкурентен 
електрически обществен транспорт 
в света с технологията BMW i, която 
е в сърцето на Karsan Jest Electric, глав-
ният изпълнителен директор на 
Karsan Okan Bas заяви, че ще започне 
масово производство от ноември. 

Okan Bas заяви: „Технологиите за елек-
трически автомобили са много важни 
за нас и ние продължаваме да развива-
ме сътрудничеството си в тази об-
ласт. В този контекст ние произвеж-
даме решения за обществен транс-
порт, които могат да се използват в 
цял свят чрез включване на силата на 
електрическо задвижване от BMW, 
което е една от водещите автомо-
билни марки на света. Нашата цел е 
да бъдем най-ценната компания в на-
шата страна в своя клас и предпочи-
тан доставчик на световните паза-
ри. 

Събрахме се заедно с нашите кли-
енти и дистрибутори от Европа и 
Турция и заедно с местни и чуждес-
транни членове на пресата по време 
на събитието „Положителен енергиен 
опит". Получихме много похвали от 
участниците, които караха автобуса 
Jest тук.“

„Изключително голям интерес
 от Европа"

Главният изпълнителен директор 
на Karsan Okan Bas посочи, че са полу-
чили първите поръчки за кратко вре-
ме за Jest Electric, които  започнаха ма-
сово производство през ноември.

„Ние скоро ще изпълним поръчки-
те за Jest Electric от Румъния, Порту-
галия, Испания, Словакия и Франция.  
Европейските страни проявяват го-
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Представяме ви

лям интерес към Jest Electric, който се 
различава от конкурентите си с ори-
гиналния си размер и технология. Ос-
вен това имахме възможността да 
покажем нашия 8.1-метров прототип 
Atak Electric, разработен от нашия 
екип за научноизследователска и раз-
война дейност с подкрепата на BMW 
Group, на изложението за търговски 
превозни средства на IAA в Хановер и 
събитието "Положителен енергиен 
опит". През следващата година плани-
раме да започнем масово производ-
ство на Atak Electric, който може да 
бъде зареден само за 2,5 часа и предла-
га изминато разстояние до 300 км ", 
добави той.

Jest Electric Transportation 
е решение на бъдещето!

Електрическият двигател, произ-
веждан от BMW, с който работи  Jest 
Electric, е с едноскоростна трансмисия 
и произвежда мощност от 125 кВт и 
290 Нм въртящ момент. Jest Electric, 
който може да бъде оборудван с бате-
рии от 33, 44, 66 и 88 kWh, разработе-
ни от BMW, предлага изминато раз-
стояние до 210 км и може да бъде за-
реждан за 6 часа с традиционните за-
рядни устройства AC и само за 0,7 
часа с бързо зареждащи станции.

Освен това батериите могат да 
се зареждат до 25%, благодарение на 
регенериращата спирачна система, 
която осигурява възстановяването 
на енергия. Karsan Jest Electric, се отли-
чава с висока маневреност, просторен 
интериор, динамичен дизайн и изклю-
чителна ефективност на сцепление-
то и с безшумно пътуване.

Karsan Jest Electric, е оборудван с 
10,1-инчов мултимедиен екран, панел с 
цифров дисплей, безжичен изход, USB 
изход и Wi-Fi съвместима инфра-
структура, предлага комфорт подо-
бен на лек автомобил със своята неза-
висима система за окачване на чети-
рите колела.
Водещата марка за автомобили 

в Турция е Karsan!
В продължение на 50 години в тур-

ската автомобилна индустрия Karsan 
създава водещи световни марки, 
включително собствена марка в сег-
мента на търговските автомобили 
във фабриката с модерните си съоръ-
жения. Фабриката Karsan в Бурса Хаса-
нага, произвежда търговски автомо-
били със 100% местен капитал от 
1981 г., като може да произвежда 18 200 
превозни средства годишно на една 
смяна. 

Фабриката, която е проектирана 
да произвежда всички видове автомо-
били - от автомобил до камион, от 

миниван до автобус, е на 30 киломе-
тра от центъра на Бурса и е разполо-
жена на 206 хиляди квадратни метра, 
от които 90 хиляди квадратни метра 
е закрита площ.

Karsan е единственият независим 
производител на автомобили в Тур-
ция, който е на пазара на автомобил-
ната индустрия от повече от 50 го-
дини, с голям производствен обхват 
за автомобили от 5 метра до 25 ме-
тра, опит в сектора, качество на про-
изводството, одобрено от световни-
те гиганти, квалифицирана работна 
сила и независима структура на дру-
жеството. 

В съответствие с визията си, 
Karsan се стреми да участва във всич-
ки сегменти на товарния и пътниче-
ския транспорт, като развива верси-
ите на нови и съществуващи проду-
кти със своите бизнес партньори и 
лицензодатели. Karsan продължава 
своята дейност да развива "инова-
тивни продукти и услуги", "от идеята 

до пазара" в сегмента на обществения 
транспорт, съсредоточавайки усили-
ята си върху укрепването на бизнеса с 
OEM (Original Equipment Manufacturer). 

Karsan управлява цялата автомо-
билна верига от научноизследовател-
ска и развойна дейност до производ-
ство, от маркетинг до продажби и 
следпродажбени дейности.

Днес Karsan произвежда нови леки 
търговски автомобили H350 за 
Hyundai Motor Company (HMC), 10-12-
18 метрови автобуса за Menarinibus, 
25 м електрически автобуси за 
Bozankaya и дизелови и електрически 
Karsan Jest под собствената си марка. 
Karsan също произвежда 8 метров 
Atak и Star автобуси от собствената 
марка като решение на променящите 
се нужди на градските транспортни 
системи на градовете. В допълнение 
към производството на автомобили, 
Karsan предоставя и индустриални ус-
луги във фабриката си, намираща се в 
Организирания промишлен комплекс. 
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УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАИВАНОВА,

От името на „Конфедерация на автобусните превоз-
вачи”  и от името на нейните членове- Браншови съюз за 
стопанска инициатива в транспорта, Национално сдру-
жение на автобусните превозвачи, Корпорация на авто-
мобилните превозвачи, Национален съюз на превозвачите, 
Българска Федерация пътнически транспорт, Национално 
сдружение на автобусните превозвачи в България, Нацио-
нален съюз на превозвачите-Варна изразявам категорично-
то ни несъгласие с така предложения проект  на Наредба за 
единните изисквания за коригирането на застрахователна-
та премия, в зависимост от поведението на водача на мо-
торното превозно средство, покрито от застрахователен 
договор за задължителна застраховка „Гражданска отговор-
ност“ на автомобилистите, по чл. 490, ал. 5 от Кодекса за 
застраховането. Мотивите за това са следните:ни 

1. Недопустимо е обвързването на застраховката „Граж-
данска отговорност”  с административните нарушения, ре-
гламентирани в Закона за движение по пътищата. В така 
предложения проект и мотивите към него няма нито един 
логичен довод, защо и на какво правно основание се обвързва 
застрахователната премия с  административното наруше-
ние, при условие, че застраховката „Гражданска отговор-
ност” не покрива такъв риск и не се изплаща обезщетение за 
претърпени вреди. Незаконосъобразно е за едно и също нару-
шение да се предвиждат две санкции- от една страна санк-
цията по Закона за движение по пътищата, от друга – при-
нудителното заплащане на по- висока застрахователна 
премия, или така наречената система „бонус-малус”. 

 Видно от мотивите към проекта: „Предвидената сис-
тема „бонус-малус“, която е предвидена с проекта на на-
редба, не е класическата, при която бонусът или съответ-
но малусът се определя само на базата на причинени щети 
или злополуки, а е една изцяло нова система, в която освен 
посочените по-горе фактори, се взема предвид и поведе-
нието на водача при управление на МПС.”  Това показва, 
че в момента върху българските граждани се правят екс-
перименти, които целят единствено неоснователното 
обогатяване на застрахователните компании.  Опи-
тът да се използва текста на чл.490, ал.5 от Кодекса на 
застраховането, че застрахователната премия по за-
дължителна застраховка "Гражданска отговорност" на 
автомобилистите се коригира от застрахователя съ-
гласно единни изисквания за коригиране на застрахова-

телната премия в зависимост от поведението на вода-
ча при движение по пътищата и/или причинените щети 

(система "бонус-малус") като основание за предложените 
текстове е меко казано  скандален. Поведението на вода-

ча при движение по пътищата може да се отразява от за-
страхователите само ако е причинило щета, по която за-

страхователят дължи обезщетение на пострадалите лица.  
Щетата  може да бъде причинена от водача виновно и ли не. 

Може да бъде поради несъобразена скорост, неспазване прави-
лата за движение, но може да бъде допуснато ПТП и без водача 
да има виновно поведение на пътя, а същото да се дължи на 
непреодолима сила.

2. Обвързването на системата „бонус-малус” с превозно-
то средство, а не с причинените от водача щети е скандал-
но. Недопустимо е на превозвачите, в качеството им на ра-
ботодатели да бъде вменявана вината на шофьорите на 
МПС. В българското законодателство е прието, че админи-
стративно наказателната отговорност е лична. В чл.83 от 
ЗАНН е предвидено в кои случаи може да се налага санкция 
на юридическите лица, а именно – за неизпълнение на за-
дължения към държавата или общината при осъществява-
не на тяхната дейност. Абсолютно недопустимо е зара-
ди неправомерното поведение на водачите, превозвачи-
те да заплащат по висока премия по „Гражданска отго-
ворност” за автобусите, с които извършват търговска-
та си дейност. Още повече, че това ще се отрази на край-
ната цена на услугата, респективно на крайния потреби-
тел,който ще трябва да заплаща по висока цена на билета.  
Увеличаването на премията по този показател, ще се отра-
зи и на държавния бюджет, от който се изплащат и субсидии 
на превозвачите. 

3. Считаме за противоконституционно неприлагането 
на наредбата за държавни и общински автомобили. Общини-
те са собственици на така наречените училищни автобуси, 
които също не попадат в обхвата на наредбата. Това изна-
чално ни поставя в дискриминационни  условия при осъ-
ществяване на превозната ни дейност.

4. С мотивите си към предложения проект на Наред-
ба за единните изисквания за коригирането на застрахо-
вателната премия, в зависимост от поведението на во-
дача на моторното превозно средство, покрито от за-
страхователен договор за задължителна застраховка 
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите, по чл. 
490, ал. 5 от Кодекса за застраховането, законодателят 
казва, че „Крайната и най-съществена цел е да се създадат 
условия за намаляване на пътнотранспортни произшест-
вия и особено на тежките от тях, които водят до загуба 
на човешки живот или трайно инвалидизиране и по този 
начин да бъдат предотвратени както лични страдания на 
жертвите на такива произшествия и техните близки, 
така и да бъдат ограничени вредите за държавата и обще-
ството”. В този си вид наредбата няма да стимулира нама-
ляването на ПТП, но със сигурност би стимулирала увелича-
ването на корупцията в големи размери. Не смятаме, че 
върху българските граждани следва да се налагат рестрик-
ции, за това, че държавата не е в състояние да осъществява 
необходимия контрол на пътя и не предприема необходими-
те мерки за обезопасяване на пътните участъци в които 
ежегодно загиват хора.

ДоДо
Г-жа Карина КараивановаГ-жа Карина Караиванова

Председател на КФНПредседател на КФН

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Обществено обсъждане на системата „Бонус-малус” Обществено обсъждане на системата „Бонус-малус” 
при застраховка „Гражданска отговорност”.при застраховка „Гражданска отговорност”.

С УВАЖЕНИЕ,
МАГДАЛЕНА МИЛТЕНОВА
Председател на КАП



Kакво ново у нас

11бр. 10 (142), ноември-декемнви, 2018 Автобуси&микробуси 

  VDL Futura.
  VDL Futura       

  .    -   ,
 , -     

-    . ,    ,
   .

   vdlbuscoach.com

PROFITABILITY HAS 
A NEW NAME.
MOVE. TOGETHER.



12 Автобуси&микробуси бр. 10 (142), ноември-декемнви, 2018

Kакво ново у нас

Казвам се Димитър 
Илиев, управител съм на  
Safety Driving Academy. 
Това е Академия за безо-
пасно шофиране в Бълга-
рия. Цялата ни енергия и 
ентусиазъм сме насочили 
към намаляване броя на 
ПТП –та, които правим 
по време на шофиране, 
ние хората. Когато ста-
не някоя тежка ката-
строфа, всички започват 
да говорят  за Закона за 
движение по пътищата, 
правилници, търсят 
грешката и вината във 
всякакви странични  фак-
тори, но не и в човешкия фактор, който в 
по-голяма част от случаите е основният ви-
новник за ПТП-тата.  Ние се стараем да рабо-
тим точно с хората, там където възниква про-
блемът. 

Въпрос: Какви точно обучения организирате?
Правим обучения. Искам да подчертая, че ние не вадим 

шофьорски книжки. Не може хора без шофьорски книжки 
да идват при нас. При нас идват хора, които притежават 
вече свидетелства, и имат някакъв опит, а ние просто 
спомагаме за усъвършенстване на техните шофьорски 
умения, като ги поставяме умишлено в по-сложни ситуа-
ции, за които редовият шофьор не е подготвен да реагира 
адекватно в тях. 

Въпрос: Къде провеждате тези обучения?
На територията на цялата страна, използваме стари 

полигони, където провеждаме практическите неща, а те-
орията и симулативната част – навсякъде, в зависимост 
където групата, която обучаваме пожелае. 

Въпрос: Колко време трае едно такова обучение?
Обученията са на различни нива и различни видове. 

Най-масовото и най-често срещаното е т. нар. първо 
ниво. То се провежда в два стадия – едното е теория, дру-
гото е практика. Практиката е полигонно обучение. Няма 
да сбъркам, ако ви кажа колко малко получаваме като обу-
чение, когато отидем да вземем шофьорска книжка. Реал-
но получаваме 32 часа практика с много теория, която 

Казвам се Димитър

Safety Driving Academy за 
сигурно и безопасно шофиране

обаче е под формата на листовки, т. е голяма част от 
тази теория е ненужна или  морално остаряла. Истина-
та е, че тези които са реално необходимите  неща, 
които един шофьор трябва да научи – не ги научава. Ще 
ви кажа за пример, че почти всичките нови шофьори, 
които тръгват по пътищата не са спирали аварийно. 
Те дори не знаят как се прави това нещо. И в това, кое-
то ви говоря съм напълно убеден. Ние даваме тази въз-
можност на хората да се научат да избягват ситуа-
ции, да разпознават ситуации, да повишаваме тяхната 
двигателна активност, тяхната моторика, двигател-
ни навици и смятам, че сме допринесли значително за 
подобряване уменията на голяма част от шофьорите. 

Въпрос: Какви са клиентите ви? Млади, стари, как-
ва е възрастовата граница?



13бр. 10 (142), ноември-декемнви, 2018 Автобуси&микробуси 

Kакво ново у нас

И ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
SAFETY DRIVING ACADEMY

Safety Driving Academy е наясно с важността на сигур-
ното и безопасно управление на моторно превозно сред-
ство. Ние съществуваме единствено с цел да се подобри 
начина на шофиране и да насърчаваме развиването на 
уменията при управление на автомобила.

 Пътнотранспортните травми са един от основните, 
но и най-често пренебрегвани от обществото здравни 
проблеми, които изискват всеобщи усилия за ефективно 
и адекватно решение. От всички задачи, с които хората 
трябва да се справят всеки ден, движението по пътища-
та е една от най-сложните и опасни за човека. В свето-
вен мащаб около 1,2 милиона души губят живота си в 
пътни катастрофи всяка година. Прогнозите сочат, че 
тези цифри ще се увеличават , освен ако има нов ангажи-
мент за превенция.

Статистиката показва, че огромен брой от пътнот-
ранспортните произшествия са резултат от грешка на 
водача. 

Safety Driving Academy смята, че катастрофите са 
предотвратими , ако водачите са добре обучени и съзна-
ват отговорността си, сядайки зад волана.

Препоръчваме ви да усъвършенствате уменията си по 
безопасно шофиране в практически курс в академията. 
Целта на обучението ви като водач е да придобиете зна-
ния и умения за безопасно управление на моторно превоз-
но средство и поведение, с което да не застрашавате 
вашия живот и живота на останалите участници в дви-
жението. Опита и уменията, които ще придобиете над-
хвърлят традиционното обучение за водачи. Високо ква-
лифицирани инструктори чрез серия от упражнения ще 
ви подготвят да се справяте в критични ситуации, въз-
никнали на пътното платно, както и да ги предотвратя-
вате.

Курсовете включват теоретична и практическа част. 
Обучението протича при безопасни условия на полигони-
те на Safety Driving Academy.

Академията е разработила няколко тренировъчни про-
грами. Има възможност и за индивидуално договаряне на 
съдъражанието на курса според нуждите на обучаващи-
те се. В началото на всеки курс се прави характеристика 
на шофьорските ви умения, индивидуална преценка за ни-
вото на подготовка и областите за подобрение.

НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ, 
КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ, СА:

- Да подобрите времето си на реакция;
- Да намалите спирачния път при хлъзгави настилки;
- Да усъвършенствате усета си на водач при управле-

ние на различните типове автомобили и да се научите 
как да използвате предимствата им;

- Да опознаете системите за сигурност и да се въз-
ползвате от тяхното действие ефективно и безопасно;

- Да развиете уменията си за ускорение в изпълнение 
на бързи и сигурни маневри.

Преминалите курса получават специален сертификат 
за безопасно шофиране.

Основната цела на Safety Driving Academy се съдържа в 
нашето мото:

„СИГУРНОСТТА МОЖЕ 
ДА БЪДЕ ПРИДОБИТА“

Няма възрастова граница. Истината е, че с младите 
хора се работи по-лесно, те са и по-готови да се обучават. 
При един затвърден човек с навици от много години при 
шофирането, там големият проблем е да влияещ върху на-
вика, трудно можеш да промениш навиците, докато мла-
дият човек още не ги е създал. И сравнително лесно при 
него могат да се изградят правилни двигателни навици. 
Така че, нямаме възрастови граници, но определено по-лес-
но се работи с по-младите хора.

Въпрос: Как намирате клиентите, как популяризирате 
вашата дейност?

Истината е, че ние не ги намираме. Те ни намират. Оп-
ределено от към популяризиране не сме си поставили та-
кава цел, тъй като не можем да обхванем целия поток от 
хора, по-скоро се информират хората от уста на уста. 
При нас най-добрият показател, че сме си свършили рабо-
тата, е когато хора, които са били при нас са ни предло-
жили на други хора. 

Въпрос: Къде може да ви намери човек, ако се инте-
ресува?

Сайтът е sda.bg
Интервюто проведе 

Лили Христова
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KARSAN JEST ELECTRIC  в  Германия – 
решението на бъдещето в транспорта  
Karsan Jest Electric, първи-

ят продукт от споразу-
мението на Karsan с 

BMW за електрически моторни 
превозни средства, остави 
своя отпечатък на 67-ия пана-
ир на IAA в Хановер, проведен 
в Германия тази година. Jest 
Electric, която се отличава със 
своята екологична структура, 
съвременни технологични ха-
рактеристики и изгодна цена, 
ще започне масово производ-
ство след изложението и ще 
достави първите си клиентски 
поръчки през декември. 

Karsan, представяйки  инова-
тивни решения за проблемите 
на мобилността на нашето вре-
ме, разработва важни продукти 
в областта на електрическия 
обществен транспорт. Karsan 
Jest Electric, първият продукт на 
споразумението за доставка на 
електрически автомобили на 
Karsan с BMW, привлече внима-
нието на всички в изложението. 
Главният изпълнителен дирек-
тор на Karsan Okan Bas подчер-
та, че Jest Electric е тестван от 
BMW в Maisach Track (който се 
използва като шофьорска акаде-
мия за BMW). Той също така каза, 
че Jest Electric ще се утвърди 
като уникален и конкурентен 
електрически автомобил в све-
товен мащаб. Bas добави: "Jest 
Electric получи пълна оценка за 
тестовете, извършени от BMW 
и резултатите са  много впе-
чатляващи. Ние ще развием на-
шите стратегически парт-
ньорства, за да направим Jest 
Electric популярен на европейския 
и американски пазар. Неговото 
масово производство ще започне 
веднага след панаира; нашата ос-

новна цел ще бъде западният ев-
ропейски пазар. " 

Jest Electric, е започнала да 
приема поръчки от различни ев-
ропейски държави, въпреки че ма-
совото производство още не е 
започнало и ще продължи да пъ-
тува по европейските пътища с 
модела с двойна батерия с 66 
кВт. Този модел е на пътя от на-
чалото на годината.

Технология, 
която носи бъдеще 

Електрическия двигател на 
Jest Electric, произвеждан от 
BMW има максимален въртящ 
момент от 170 к.с. Jest Electric е с 
батерии от 33 или 66 кВтч, раз-
работени и произведени от 
BMW и развива до 165 километра. 
Може да се зарежда за 8 часа с 
традиционните акумулаторни 

агрегати и за 1,2 часа с бързи DC 
зарядни станции. Благодарение 
на регенериращата спирачна сис-
тема, тя осигурява възстановя-
ване на енергията до 25%. Освен 
това батериите, използвани в 
Jest Electric, предлагат гаранция 3 
години или 120 000 километра за 
батерията. Jest Electric е  с капа-
цитет от 26 пътници, висока 
маневреност, просторен инте-
риор, динамичен дизайн и уникал-
но изпълнение. С тези функции 
тя също така достига бъдещето 
в  екологичните пътувания. С 
10.1-инчов мултимедиен дисплей, 
пълно функционално табло, ус-
тройство без ключ, USB порто-
ве, Wi-Fi и независима 4-колесна 
система за окачване, Karsan Jest 
Electric се стреми  пътниците да 
не търсят комфорта на собст-
вената си кола.
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Електрическа „АТАКА” Електрическа „АТАКА” 
от Карсан!от Карсан!

K
arsan, предоставящ иновативни решения за 
проблемите на мобилността на нашето време, 
пусна електрическата версия на своя 8-метров 
автобус "Atak" в IAA Hannover Expo. "Atak 

Electric", който привлича вниманието с динамичния 
си дизайн, надмина своите опоненти, с пълно преза-
реждане само за 2,5 часа, с изминато разстояние до 
300 километра и напълно електрически модел.

Okan Bas, главен изпълнителен директор на Karsan, 
заяви, че "Karsan Atak Electric" ще бъде на пътя през лято-
то на 2019 г. и че: "Atak Electric е прототип, който еки-
път на Karsan Research & Development е разработил съв-
местно с BMW и е използвал техните технологични ба-
терии, каквито са и в пътническите автомобили на 
BMW. За да се популяризира, прототипът беше предста-
вен за първи път в Hannover Expo.Освен други марки, кои-
то разработват електрически автомобили, Karsan 
стартира този прототип с доказана технологична 
структура и бърза промяна в масовото производство."

Турският производител Karsan продължава да при-

„Karsan Atak Electric” „Karsan Atak Electric” 
преодолява своите преодолява своите 
опоненти с разстояние опоненти с разстояние 
от 300 километра!от 300 километра!
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влича вниманието с представянето на иновативни ре-
шения в областта на транспорта. Пълната електриче-
ска версия на „Karsan Atak" с дължина 8 метра беше пред-
ставена на клиента за първи път в IAA Hannover Expo. 
"Karsan Atak Electric" привлича с динамичния си дизайн и 
същевременно осигурява лесен достъп и комфорт със 
своя нисък под, като обещава максимален комфорт за 
пътниците с лесен достъп до рампа, ергономично проек-
тирани седалки и USB портове, заедно с мощен клима-
тична система.

Презарежда се за 2,5 часа!
С мощност 230 кВт, 2400 Nm въртящ се се момент, 

напълно електрически безшумен двигател с нулево въгле-
родно излъчване,  с ефективност, дори при  25% наклон 
на пътя. Акумулаторната му система от 5x44 kWh и из-
минато разстояние до 300 км, разработена от BMW, 

може да бъде напълно заредена в рамките на 2,5 часа. Ос-
вен това има панорамно предно стъкло, ергономичен 
място за шофьора и пълен цифров дисплей, осигуряващ 
комфорт на шофьора, с капацитет от 57 пътници.

„Нашата цел е да достигнем страните от Запад-

на Европа"

Главният изпълнителен директор на Karsan Okan 
Bas, който заяви, че модерната технология в модела 
Karsan Atak Electric обещава висока ефективност и ком-
форт, добави "Atak Electric значително е по-добър от 
своите опоненти с разстояние до 300 километра  и по 
този начин превозното средство не се нуждае от спира-
не и презареждане по време на часовете на работа и се 
движи непрекъснато. 

„Директното масово производство ще започне 

през 2019 г."
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В светлината на първия електрически дву-
етажен автобус с открит покрив в Лон-
дон, предназначен за разглеждане на забеле-

жителностите на града, Ралф Арнолд, управля-
ващ директор на Ziehl-Abegg Automotive, заявя-
ва, че „електрическата мобилност постига тих, 
но неумолим напредък“. Операторът на този 
автобус е фирма „The Original Tour“, дъщерна 
компания на международната група RATP Group. 
Двуетажният автобус е изграден в Испания от 
компанията Unvi, а моторът е доставен от 
Ziehl-Abegg в Купферцел (Германия).   

Unvi е най-големият производител на автобуси 
за градски туристически обиколки в света с репу-
тация, че изгражда превозни средства според из-
искванията на индивидуалния клиент. Испанците 
са избрали да си партнират с опитни производи-
тели на компоненти: с BMZ за батериите, с Ziehl-
Abegg Automotive за силовата линия и със SAV Studio 
за системната интеграция.

Предизвикателствата, които отправят двуе-
тажните автобуси с открит покрив, са огромни. 
Тъй като тези автобуси нямат покрив, не същест-
вува никаква възможност батериите им да се мон-
тират върху покрива. „Тъй като нашият задвиж-

Разглеждане забележителности Разглеждане забележителности 
в Лондон в Лондон 

с безшумни с безшумни 
хоп-он/хоп-оф автобуси хоп-он/хоп-оф автобуси 
Е-мобилност с двуетажни автобуси с открит Е-мобилност с двуетажни автобуси с открит 
покрив, които използват електрически покрив, които използват електрически 
мотори на Ziehl-Abegg от Германия мотори на Ziehl-Abegg от Германия 
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ващ агрегат е най-ефикасният в света, пакетите 
от батерии могат да са по-малки отколкото при 
всяка друга моторна концепция,“ казва Арнолд.

Въпреки законовите изисквания, дизеловите ав-
тобуси за разглеждане на забележителности имат 
значителни недостатъци спрямо движените от 
електричество автобуси. Тъй като като честото 
потегляне и спиране поставя голямо натоварване 
върху дизеловия двигател и скоростната кутия, 
това води до голям разход на гориво, като енергия-
та напълно се загубва при спиране. При електриче-
ските автобуси става обратното — спирачната  
енергия се използва за презареждане на батерията.    

Електрическият двуетажен автобус с открит 
покрив, който започна да работи в Лондон, е дълъг 
12 метра и притежава две оси. Вътре в автобуса 
могат да пътуват 75 седящи пътника. Превозното 
средство е проектирано за пробег от 150 киломе-
тра с едно зареждане и по този начин неговите 
най-важни работни характеристики са като на 
градските туристически автобуси с конвенцио-
нални двигатели, но има огромно преимущество по 
отношение на шума и на количеството емисии. 

Ронан Бойс, директор на звеното за забележи-
телности в RATP Dev, подчертава: „Всеки ден хо-
рата разчитат на нас в опознаването на най-до-
брите световни градове-икони и ние инвестираме 
в иновациите за нов тип автобус за забележител-
ности. Гордеем се с факта, че сме първата мрежа 
за разглеждане на забележителности, въвела в екс-
плоатация 100% електрически автобус в Лондон.“ 
След това той добавя: „Това бележи още една ва-
жна стъпка в обвързването на RATP Group с енер-
гийния преход. Нашият успех се дължи на силното 
партньорство на екипа на „The Original Tour 
London“ с четири европейски производителя, меж-
ду които е Ziehl-Abegg, където бе разработена 
електрическата силова система.“

През тази година вече бяха въведени в експлоа-
тация нови двуетажни автобуси с открит покрив 
за градски обиколки в Париж и Амстердам. Арнолд 
със задоволство казва, че „нашето електрическо 
задвижване ZAwheel е на разположение на операто-

рите на хоп-он/хоп-оф линии както за използване в 
нови превозни средства, така и за обновяване на 
вече съществуващи.“ Един двуетажен автобус с 
открит покрив от далечната 1975 година, който 
благодарение на ZAwheel ще започне да се движи 
тихо по улиците на Берлин, беше показан за първи 
път на панаира за търговски превозни средства  
IAA Commercial Vehicles.

ЗА ФИРМА 
ZIEHL-ABEGG

Ziehl-Abegg (Куенцелзау, Баден-Вюртенберг, 
Германия) е една от водещите компании в света в 
областта на технологиите за вентилация, кон-
трол и задвижване. Друга сфера на стопанска дей-
ност са електромоторите, които осигуряват 
енергията, например за асансьори, медицински 
приложения (томографско компютърно оборудва-
не) или подводни превозни средства за голяма дъл-
бочина. Темата на електрическата мобилност на 
моторните превозни средства става през 2012 
година една от темите, по които работи Авто-
мобилният екип на Ziehl-Abegg. 

Тази компания за напреднали технологии при-
тежава впечатляваща способност за иновации. 
Персонал от около 2200 човека работи в заводите 
на Ziehl-Abegg в Южна Германия. Общо в света, за 
компанията работят 3900 човека, разпределени 
между 16 завода, 28 компании и 108 места за про-
дажби. Продуктите на компанията, които са око-
ло 30 хиляди на брой, се продават в над 100 страни. 
Реализираният през 2017 година оборот е на обща 
стойност от около 540 милиона Евро, като три 
четвърти от тази цифра идват от експорт. 

Емил Цийл основава компанията през 1910 годи-
на в Берлин като производител на електрически 
мотори. След Втората световна война седалище-
то на компанията е преместено в Южна Германия. 
Ziehl-Abegg SE не продава акции на борсата, а е фа-
милна фирма. За повече информация използвайте 
фирмения уеб сайт на адрес www.ziehl-abegg.com. 
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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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Електрически Solaris Електрически Solaris 
завладява Румъниязавладява Румъния
Solaris Bus & Coach S.A. подпи-

са тези дни още един дого-
вор за доставка на електри-

чески автобуси от модела Urbino 
12 за румънския град Клуж Напока. 
Този път градът поръча 18 еколо-
гични превозни средства. С поръ-
чаните досега общо 41 автобуса 
Клуж Напока ще стане градът с 
най-много електрически автобуси 
Solaris Urbino в Европа. 

Възложените от градските 
власти електрически автобуси 
Solaris Urbino 12 са венецът на един 
рамков договор за доставката на 
общо 41 броя превозни средства с ну-
леви емисии. Въпреки, че договорът 
постановява доставките да се из-
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вършат в хода на следващите три 
години, градът в крайна сметка 
реши поръчката да бъде изцяло из-
пълнена в рамките на малко повече 
от година. Първите 11 електрически 
автобуса Solaris бяха доставени на 
клиента през пролетта на тази го-
дина. Други 12 броя ще пристигнат в 
Клуж около края на 2018 година. А по-
следната партида от 18 току-що по-
ръчани автобуса ще напусне завода в 
Болехово девет месеца след подпис-
ването на договора.

Покупката на автобуси беше час-
тично финансирана от Швейцар-
ско-румънската програма за сътруд-
ничество. За оператор беше опреде-
лена компанията CTP Transport. Дого-
ворът е на стойност почти 90 мили-
она злоти (около 20,7 милиона Евро). 
Изпълнението на последната възло-
жена поръчка ще превърне Клуж На-
пока в най-големия клиент на Solaris 
що се отнася до поръчките за еколо-
гични електрически автобуси. 
Най-големите еднократни доставки 
на електрически автобуси Urbino до-
сега са направени за  Cracowand 
Jaworzno (26 и 23 превозни средства 
съответно). CTP в Клуж Напока ще 
стане също и операторът с най-го-
лям парк от превозни средства на 
Solaris в цяла Румъния.

Дългият 12-метра електрически 
Urbino за румънския превозвач, боя-
дисан с отличаващите го бяло и пур-

пурно, ще е оборудван с централен 
двигател от 160 кВ и тягови бате-
рии от вида Solaris High Energy с ка-
пацитет от  200 кВч. Прибавянето 
на електрически автобуси към авто-
бусния парк на оператора беше от 
значение и за инвестициите на града 
в зарядни съоръжения. Единадесет 
станции за бавно зареждане и 3 стан-
ции за бързо зареждане, които из-
ползват пантографи (всеки автобус 
разполага с монтиран на покрива 
пантограф над втората ос), бяха из-
градени в града през изминалата го-
дина.

Автобусите за Клуж Напока раз-
полагат между другото с климатич-
ни инсталации в отделението за 
пътници, както и с цялостна систе-
ма за мониторинг отвън и вътре в 
превозното средство. Пътниците 
определено ще оценят възможност-
та   за използване на безплатен WiFi 
достъп и USB портове, благодарение 
на които ще могат да презареждат 
своите смартфони докато пътуват 
в автобуса. Автобусите могат да 
превозват до 78 пътника, 27 от кои-
то седящи на седалки, 10 от които са 
достъпни от ниския под.

Последните седмици бяха изклю-
чително продуктивни за Solaris на 
румънския пазар. Фирмата подписа и 
р а м -

ков договор за доставката на до 50 
съчленени тролейбуса от модела 
Trollino 18. Това ще са първите тро-
лейбуси на полския производител в 
Клуж Напока. Като се съберат всич-
ки доставени и поръчани превозни 
средства (първите бяха произведени 
преди 15 години), се получават общо 
300 автобуса със зелено лого на кон-
тролното табло, които обслужват 
румънските градове.

Solaris Bus & Coach S.A. е сред ев-
ропейските лидери в е-мобилността. 
За по-малко от 7 години след премие-
рата на първия си бизнес с електри-
чески автобуси, фирмата е достави-
ла или си е осигурила поръчки за над 
330 такива превозни средства от 
клиенти в 14 страни. Венец на по-
стиженията на фирмата в електри-
ческата мобилност беше моделът 
Solaris Urbino 12 electric, който спече-
ли най-престижната награда на ав-
тобусната индустрия „Автобус на 
годината за 2017 година“ – титла, 
която не само за първи път се полу-
чава от полски производител, но и за 
първи път се присъжда на електри-
чески автобус. 

 През 2017 година Solaris беше обя-
вена за водеща компания в Европа в 
сегмента на електрическите авто-
буси, като нейният пазарен дял над-
минава 18%.
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Транспортно решение с визия за бъдещето, 
което разчита на автономни електрически 
товарни автомобили, представя Volvo 

Trucks. Така може да се осигури по-ефективен, 
по-безопасен и по-чист транспорт. Това е особе-
но подходящо за компаниите, които се нуждаят 
от постоянни транспортни услуги между фи-
ксирани центрове. 

Работата се извършва от автономни свързани 
електрически автомобили, които имат връзка с 
облачна услуга и център за контрол на транспорта. 
Автомобилите са оборудвани с усъвършенствани 
системи за автономно шофиране. Те са създадени, 
така че да намират текущата си позиция с точ-
ност до сантиметри, да наблюдават в детайл и да 
анализират какво се случва с другите участници в 
пътното движение, а след това да реагират с из-
ключителна прецизност.

Центърът за контрол на транспорта наблюда-
ва непрекъснато движението на автомобилите и 

електрически автомобили

Volvo TrucksVolvo Trucks  
представя автономни представя автономни 
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през цялото време разполага с точна информа-
ция за позицията на всеки един от тях, заряда 
на батериите, съдържанието на товара, из-
искванията за сервизно обслужване и други 
ключови параметри. Както при процесите в 
промишленото производство, скоростта и 
траекторията на движение са персонализира-
ни, за да се избегне излишното чакане и да се 
увеличи точността на доставките. Така може 
да се намали и излишъка под формата на буфер-
ни запаси и да се увеличат наличностите. Ав-
томобили, които работят по един и същи 
маршрут, могат да се кооперират, за да създа-
дат оптимален поток.

Нарастващото население на света и засил-
ващата се урбанизация водят до значителни 
предизвикателства при решаване на екологич-
ните проблеми като задръстванията, замър-
сяването и прекомерния шум. Растящото по-
требление, бързото развитие  на електронна-
та търговия и широко разпространеният не-
достиг на водачи поставят по-високи изисква-
ния пред ефективните транспортни решения.

„Пълният потенциал на транспортната 
индустрия тепърва ще се види. Всичко подсказ-
ва, че глобалната нужда от транспорт ще 
продължи да нараства значително през идва-
щото десетилетие. Ако искаме да отговорим 
на това търсене по устойчив и ефикасен на-
чин, трябва да намерим нови решения. За да 
осигурим плавно функционираща система за 
движение на стоките, трябва също така да из-
ползваме съществуващата инфраструктура 
по-добре отколкото понастоящем. Новата 
система, която разработваме, може да бъде 
важно допълнение към използваните сега реше-
ния и да помогне да посрещнем много от 
предизвикателствата пред обществото, 
транспортните фирми и компаниите, които 
се нуждаят от превози.“, казва Клас Нилсон, 
Президент на Volvo Trucks.

Транспортното решение за бъдещето от 
Volvo Trucks е предназначено за използване при 
редовни и повтарящи се задачи, характеризи-
ращи се с относително къси разстояния, голе-
ми обеми от стоки и голяма прецизност на 
доставката. Тъй като използваме автономни 
автомобили без емисии на отработени газове 
и шум, те могат да работят по всяко време на 
деня и нощта. Решението използва съществу-
ващата пътна инфраструктура и устройства 
за превоз на товари, което  позволява инте-
гриране със съществуващите операции и въз-
връщане на инвестициите“, обяснява Микаел 
Карлсон, Вицепрезидент Автономни решения, 
Volvo Trucks.

В близко бъдеще разработването на транс-
портното решение от Volvo Trucks ще про-
дължи в партньорство с клиенти по проекти 
с подходящо приложение на новите техноло-
гии.
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Факти 
• Volvo Trucks разработва нов тип транспорт-

но решение за повтарящи се превози, между фи-
ксирани центрове, като допълнение към използва-
ните понастоящем решения.

• Транспортното решение включва автоном-
ни свързани електрически автомобили и център 
за контрол на транспорта. 

• Автомобилите се използват като влекачи и 
са съвместими със съществуващите устройства 
за превоз на товари/ремаркета.

• Задвижването е изцяло електрическо, без 
емисии на отработени газове и с ниски нива на 
шум. Силовата линия и комплектът акумулатор-
ни батерии са от същия тип като използваните 
в електрическите товарни автомобили на Volvo 
Trucks.
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Изложения

От 24 до 26 октомври в Римини От 24 до 26 октомври в Римини 
Експо Център се проведе Експо Център се проведе 
най-успешното, осмо поред, най-успешното, осмо поред, 
издание на Международното издание на Международното 
автобусно изложение - IBE 2018автобусно изложение - IBE 2018

Организирано от Италианска група за изложения 
(Italian Exhibition Group - IEG), биеналето е 
единственото в Италия, посветено изцяло на 

света на автобусите – луксозни туристически, както 
и за обществен и градски транспорт. Осмото между-
народно автобусно изложение събра в Римини Експо 
Център големите световни производители на автобу-
си, фирми от всички съпътстващи индустрии и ино-
вативни компании в сферата на транспорта.

Завърши най-голямото международно Завърши най-голямото международно 
автобусно изложение на Апенините - автобусно изложение на Апенините - 
IBE 2018IBE 2018
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Очакванията бяха потвърдени 
и надхвърлени - биеналето IBE е 
ключов пример за Средиземномор-
ския регион, в който секторът 
гледа уверено към бъдещето благо-
дарение на наличните икономиче-
ски ресурси за подновяване на фло-
та от автобуси, предназначени за 
пътнически транспорт, за пъту-
вания, почивки и за линиите на 
градския обществен транспорт. В 

изложението взеха участие 140 
компании, които останаха изклю-
чително доволни от качеството 
на бизнес контактите, броя на 
присъстващите и посетителите, 
които бяха с около 25% повече в 
сравнение с предишното издание.

В момента Италия излиза от 
фазата на ниско ротационна 
подмяна на превозните средства, 
използвани за градски обществен 

транспорт, с по-малко от 100 ав-
тобуса, закупувани всяка година 
от общо около 50 000 превозни 
средства, които са в движение, 
което е много нисък процент на 
подмяна. За да се задържи в рамки-
те на средното за ЕС, при аморти-
зацията на едно превозно сред-
ство след 7 години в експлоатация, 
след този период на експлоатация, 
около 3 000 автомобила трябва да 

Изложения
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напуснат системата за общест-
вен транспорт.

Положителното за транс-
портните компании на Апенини-
те е предвиденото финансиране с 
хоризонт от 15 години, както и 
положителната перспектива на 
наличните ресурси от Фонда за 
развитие и кохезионния фонд. Друг 
фактор, който оказва положител-
но влияние е Законът за бюджета 
232 от 2016 г., в частта относно 
устойчивата мобилност, които 
предвиждат разпределянето на 
многогодишни ресурси, но също 
така съдържат и точно обозначе-
ние, че секторът трябва посте-
пенно да се преориентира от ди-
зел към алтернативни горива.

Именно по време на IBE 2018 бе 
оповестено, че сумата, която е на 
разположение за закупуване на но-
ви превозни средства от името 
на публичните администрации 
възлиза на един милиард евро, кое-
то е добра новина и отлична биз-
нес възможност за целия транс-
портен сектор и важен шанс за 
Италия да модернизира автомо-
билният си парк. Приблизителна-
та оценка е, че през следващите 18 
месеца в употреба ще влязат 5 – 6 
хиляди нови автобуси, а до 2030 г., 
всяка година ще влизат в експлоа-
тация по 2 хиляди автобуси на ал-

Изложения
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Изложения

тернативни горива, по различните 
мерки и програми за стимулиране на 
устойчива мобилност.

В IBE 2018 големите играчи в сек-
тора показаха, че искат да участ-
ват в съвместни инициативи за 
растеж на автобусния сектор, а от 
друга страна, администрацията 
пое ангажимента да инвестира в 
друга култура на мобилност, насо-
чена към по-добро използване на об-
ществения транспорт и подобрява-
не на предлаганите услуги. Предиз-
викателството и прехода към нови 
устойчиви технологии на задвижва-
не ще може да се запази благодаре-
ние на новите технологии и наличи-
ето на решаващи фактори при пла-
нирането на градската логистика и 
туристическите връзки в градове-
те, подкрепящи днешния нов начин 
на живот.

По време на Международното 
автобусно изложение в Римини Екс-
по Център, общо за трите дни бяха 
проведени и повече от 500 тестови 
пътувания с различни марки авто-
буси, предоставени от автобусни-
те производители, а дебют по вре-
ме на изложението направи и кон-
курса IBE Bus Driver of the Year - кон-
курс, организиран за избор на най-до-
бър шофьор на автобус в Италия.

Иван Димитров
Hаш специален пратеник 

в Италия
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Голям успех за Голям успех за 
Busworld Russia 2018Busworld Russia 2018

Н
а щанда на  MAN бяха представени модерни 
туристически автобуси. MAN Lion's Coach, къ-
дето се  дава ясно разграничение между функ-
ционалните зони на работното място на вода-

ча и отделението за пътници, багажното отделение 
и отделението за двигателя. Вниманието привлича 
също така новите фарове, които са изцяло изработе-
ни от светодиоди. Вторият автобус на щанда на 
MAN е NEOPLAN Tourliner L, с дължина 13 913 мм, кой-
то може удобно да побере до 59 пътници. Обемът на 
багажното отделение на този модел е повече от 12 
м3. Благодарение на новия дизайн на корпуса, аероди-
намичните качества са подобрени с повече от 20% в 
сравнение с предишния модел.

За първи път в Русия португалският производи-
тел на автобуси CaetanoBus представи своите проду-
кти. На щанда си компанията показа ново електриче-
ско шаси на CAETANO за нискоетажни автобуси с 
дължина 10,7 и 12 метра.

Турската компания Anadolu Isuzu представи че-

Изложения

Продължение от миналия брой

Преглед на Преглед на 
чуждестранните марки, чуждестранните марки, 
представени на изложениетопредставени на изложението

Щанда на AnkaiЩанда на Ankai
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вносители са инвестирали в големи щандове на изложе-
нието, за да популяризират най-новите си туристиче-
ски и градски автобуси.

Бизнес програмата на изложението беше открита 
от Busworld Academy и TAMA Conference. През първия 
ден говорителите взеха участие в дискусиите по теми 
за "Редовни и случайни автобусни превози" и "Дигитали-
зация в областта на регулирането и организацията на 
междуградските автобусни превози". Предметът на 
втория ден от тази конференция беше "Безопасност в 
пътническите автобуси". Конференцията приключи с 

тири модела автобуси: два модела с полу-ниски етажи, 
със задно задвижване (8-метрови AOS NOVOciti LiFe и 9,5 
метрови AOS Citibus), както и два туристически модела 
с предни двигатели (7 , 3-метров AOS NOVOultra и 
7,7-метров AOS Turquoise). През следващата година ком-
панията планира не само да открие руско представи-
телство, но и да организира монтажа на градски автобу-
си на територията на Русия.

Експозицията на китайските производители на ав-
томобили бе широко представена от компаниите King 
Long, Yutong, Higer, Ankai и Zhong Tong. Техните руски 

Щанда на Щанда на 
YutongYutong

Щанда на Щанда на 
CaetanoCaetano

Щанда на Щанда на 
King LongKing Long
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състваха високопоставени представители на държав-
ната структура и ръководители на чуждестранни и 
руски компании, включително Mohamed Mezgani- гене-
рален секретар на UITP, Claire Depre- ръководител на 
подразделението DG MOVE към Европейската комисия, 
Vusal Keremli -  Генерален директор на Агенцията за 
транспорта в Баку,  Aset Asavbaev- председател на Ко-
митета по транспорта към Министерствата за ин-
вестиции и развитие на Република Казахстан, Sergei 
Ten- ръководител на Комитета по транспорта на Дър-
жавната Дума на Руската федерация, представители 
на  автобусни и тролейбусни оператори в Евразия и др.

Семинарът приключи с кръгла маса на някои важни 
ръководители на компании на тема "Автобусът на бъ-
дещето".

На третия ден от изложението Busworld Academy 
организира първи международен семинар на тема "Све-
тът на автономните автобуси".

Традиционно в рамките на изложението се проведе  
ежегодната церемония по награждаването в конкурса 
"Най-доброто превозно средство в Русия".

РЕЗУЛТАТИТЕ В КАТЕГОРИИТЕ, 
СВЪРЗАНИ С АВТОБУСИТЕ СА:

Автобус на годината: 
Vector NEXT "Dostupnaya Sreda"
Туристически / междуградски автобус на годината: 
MAN Lion’s Coach
Електробус на годината: 
KAMAZ-6282

Георги милошев
Наш специален пратеник в Москва

дискусия на кръгла маса за автономните пътнически ав-
томобили. 

На 24 октомври заместник-кметът на правител-
ството на Москва, началник на отдел "Транспорт и раз-
витие на пътната и транспортната инфраструктура" 
на Москва М.С. Ликуцов посети изложението. Поздравя-
вайки гостите и участниците, той отбеляза значение-
то на това събитие в условията на интензивно разви-
тие на индустрията за пътнически транспорт в Русия.

В същия ден се проведе за пръв път „Семинар за авто-
бусите в Евразия UITP / Busworld Academy". На него при-

Щанда на Щанда на 
HigerHiger

Щанда на Щанда на 
YutongYutong
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Технологии

ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЛОВ И ОРЪЖИЕ В ЛАС ВЕГАС -ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЛОВ И ОРЪЖИЕ В ЛАС ВЕГАС -
SHOT SHOW 19.01.2019 – 26.01.2019SHOT SHOW 19.01.2019 – 26.01.2019

  Самолетен билет с включени летищни такси. 
Пътуването е предвидено да бъде осъществено с 
Bulgaria air и Virgin със следното полетно разписание 

FB  19JAN 6 SOFLHR       1420 1555   
VS 20JAN 7 LGWLAS       1010 1300   
VS 25JAN 5 LASLGW        1530 0925+1 
FB 26JAN 6 LHRSOF        1645 2150   

  Трансфер в Лондон от летище Хийтроу до Гатуик 
и обратно;

   Трансфери летище в Лас Вегас - хотел - летище; 
  1 нощувка със закуска в Лондон  в хотел 3* до лети-

щето; 
  5 нощувки в избрания тип стая в Лас Вегас; 
  Регистрация за изложението SHOT SHOW’19;
  Пълно съдействие при кандидатстване за виза;
  Медицинска и туристическа застраховка с покри-

тие на стойност  50 000 евро;
  Придружител  от страна на фирмата /при група 

от минимум 12 човека/.

В ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВКЛЮЧЕНО:

Записване и информация: 
029805610, 0878 575200, 0878 864160, vakancia@einet.bg

ПРОМОЦИОНАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА: ПРОМОЦИОНАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА:  € 1990 € 1990

SHOT Show в Лас Вегас по традиция е едно от водещите специализирани събития в световен мащаб, 
посветени на стрелбата и лова на открито. Изложението и съпътстващите го конферентни мероприятия 
привличат всички специалисти, интересуващи се от последните новости в областта на спортната стрелба, 
лова, оптиката и всички свързани с това специализирани аксесоари. 

На това изложение ще намерите комбинирани огнестрелни оръжия, боеприпаси, прибори за хранене, спе-
циализирано облекло, оптика, бинокли и всички други аксесоари, продукти и услуги, свързани с лова и стрелбата. 

Изложението представлява и уникална възможност да се запознаете с най-новите тенденции в бранша, 
както и да създадете директни контакти с компании и асоциации, да подготвите търговски договори или да 
станете представител на американски стоки и услуги.

Изложението SHOT Show е международно и привлича купувачи от цяла Америка, както и от повече от 
100 страни по света. Ежегодно се посещава от над 60 000 представители на този бранш. 
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Изложения

На изложението Busworld Russia 2018, което се 
проведе от 23 до 25 октомври в Москва, ком-
панията KamAZ показа най-новите си пости-

жения в областта на автобусите. 
Най-забележимият автобус на щанда е експеримен-

талната безпилотна електрическа совалка KAMAZ, 
проектирана за маршрути с малко пътници. Автоном-
ният комплекс за совалков контрол включва радари, 
лидари, сонари и широкообхватни камери. Всички дан-
ни, събрани чрез тези технически средства, се използ-
ват за определяне на маршрута на електробуса. Совал-
ката може да спре на предварително определени места 

KamAZKamAZ    
на Busworld на Busworld 
Russia 2018Russia 2018



33бр. 10 (142), ноември-декемнви, 2018 Автобуси&микробуси 

за слизане и качване на пътници.
Друга техника, която бе представена на щанда 

на компанията, е вече активно използвана от систе-
мите за обществен транспорт в различни градове. 
Това е електрическият автобус KAMAZ-6282, вто-
рото поколение на този тип оборудване, който бе 
пуснат в експлоатация  от компанията миналата 
година. Сред неговите предимства са възможност-
та за целогодишна работа чрез подобряване на рабо-
тата на литиево-йонните батерии при студено 
време и нови стъклени панели.

Също така на изложението Busworld Russia 2018 
посетителите видяха нископодовия тролейбус 
KamAZ-62825. Той е оборудван с вградени батерии, 
които му позволяват да се движи без да се свързва с 
контактната мрежа повече от 20 километра. Кога-
то захранването се върне  към мрежата с високо на-
прежение, пълното зареждане на батерията се въз-
становява само за 20 минути. Инженерите на компа-
нията са интегрирали в конструкцията на тролей-
буса функцията за възстановяване на енергия по вре-
ме на спиране, която може да се използва като допъл-
нителен метод за презареждане на батериите.

Компанията е разработила ултра бърза зарежда-
ща станция за възстановяване на енергийните ре-
зерви на електрически автобуси. Те значително на-
маляват времето, необходимо за презареждане - до 
10-15 минути. Външната обвивка на станцията е на-
правена от анти-вандален материал, което намаля-
ва риска от повреда при поставянето й в крайната 
спирка. Освен това, за да се предотвратят различ-
ни инциденти, инсталацията е оборудвана с вграде-
на пожарогасителна и охлаждаща система.

Изложения
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Изложения

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ НА 
Busworld Europe 2019Busworld Europe 2019

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:     
тел. 02/980 91 61,  0878 575200,  0878 864 160тел. 02/980 91 61,  0878 575200,  0878 864 160

ПАКЕТНА ЦЕНА:  ПАКЕТНА ЦЕНА:  € 480€ 480  

В ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВКЛЮЧЕНО:В ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВКЛЮЧЕНО:

За пръв път се провежда в Брюксел!За пръв път се провежда в Брюксел!
(17.10.2019 - 21.10.2019)(17.10.2019 - 21.10.2019)

  4 нощувки със закуски в хотел в Брюксел 3-4 категория звезди. 
Настаняването е по двама в стая.

  Трансфер летище/хотел и обратно според датите на заплануваното 
пътуване

  Регистрация за изложението
   Официално откриване на изложението
  Медицинска застраховка с асистанс

Сумата за самолетния билет се заплаща веднага и е променлива.
17 октомври 2019  тръгване от София с Wizz air: 6.15 часа

Дата на връщане от Брюксел: 21.10.2019 - в 08.50 часа.

Допълнително заплащане за единична стая: 195 евро
Самолетен билет към 30 ноември 2018 – около 100 лева.

Намерете своите подходящи Намерете своите подходящи 
бизнес партньори сега!бизнес партньори сега!
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Изложения

Busworld China 2019 

След интервал от 7 години 
Busworld International и VNU 
Exhibitions Asia Ltd. отново 

подновиха сътрудничеството си, за 
да повдигнат репутацията на 
Busworld Asia в непрекъснато про-
менящия се китайски пазар под но-
вата марка "Busworld China", като 
продължение на по-доброто позицио-
ниране за целевия пазар, за да уле-
сни вътрешната търговия с ак-
цент върху автобусите за чиста 
енергия и преодоляването на обме-
на с Китай, в области не само на 
търговията, но и на индустриални-
те технологии и политическите 
дискусии.

В сърцето на разработеното из-
точнокитайско крайбрежие с голяма-
та си транспортна мрежа, която 
свързва градовете, както вътрешни, 
така и отвъд океана с високоско-
ростен влак и самолети, Шанхай ще 
продължи да бъде град-домакин на 
Busworld China, като мястото на 
провеждане ще бъде Shanghai World 
Expo Exhibition & Convention Center 
(SWEECC).

В периода 11-13 март 2019 г. ще 
бъде проведено изложението Busworld 
China, като този период перфектно 
се вписва в световния график на изло-
женията на Busworld. 

Тъй като купувачите на автобуси 
в страната и чужбина все повече при-
знават полезността на автомобили-
те с чиста енергия, Busworld China ще 
отговори на тази тенденция, като 
срещне вътрешната търговия с купу-
вачи от чужбина, като по този начин 
допринесе за подкрепата за обмена на 
знания и технологии.

Освен това, Busworld China ще из-
ползва ресурсите си от световната 
индустрия, за да подкрепи производи-
телите на  високотехнологични  
външни компоненти, като по този 

начин улесни обмена между произво-
дителите на компоненти и произво-
дителите на автобуси.

Г-н Didier RAMOUDT, президент 
на Busworld International, коментира: 
"Китай безспорно е най-голямата про-
изводствена база в света на автобу-
сите. Получихме силен интерес към 
китайския пазар от нашата общ-
ност Busworld и се радваме да играем 
сериозна роля в улесняването на ин-
дустрията в сектора на автобусите. 
Това не би могло да бъде по-добро вре-
ме за Busworld да се върне на ки-
тайския пазар с VNU Exhibitions Asia. " 

„Изложението VNU Asia  обслужва 
китайския пазар в различни индус-
трии от 2001 г. насам и е натрупала 
богат опит в работата с чуждес-
транни съпартньори, за да постиг-
нат напредък заедно. Пазарът на ав-
тобуси е различен в сравнение с пър-
вото сътрудничество. Технологията 
за чиста енергия вече е на ниво масо-
во производство, а VNU Exhibitions 
Asia със сигурност ще се адаптира 
към пазарните тенденции, за по-до-
бро уравновесяване на търсенето и 
предлагането. Ние сме уверени, че 
Busworld China ще бъде задължително 
участие  за всички от индустрията.

 Г-н David ZHONG, председател на 
VNU Exhibitions Asia Ltd споделя съща-
та визия на изложението.

Също така се завръща и  независи-
мата платформа за технологична и 
политическа дискусии, а именно 
Busworld Academy. 

Busworld Academy China ще бъде 
открит от  г-н James WANG, учен от 
университета Chongqing Jiaotong и 
той ще бъде назначен за посланик, 
който го представлява. Busworld 
Academy ще обучава местния пазар на 
теми като безопасност, комфорт, 
регулиране и най-модерните техноло-
гии и т.н.

Същевременно в Busworld China 

б ж в

с акцент върху глобалния с акцент върху глобалния 
футуристичен обществен футуристичен обществен 
транспорт и чиста енергиятранспорт и чиста енергия

ще се проведе конгрес на академията 
Busworld, за да се обсъдят, споделят 
и насочат към технологиите за ав-
тономно шофиране и горивни клетки 
и т.н. с участието на местни водещи 
и такива отвъд океана.

„ПРЕРОДЕНИЯТ“ BUSWORLD 
CHINA ЩЕ СЕ СЪСТОИ 

ОТ 3 ЧАСТИ:
1. Изложение - ефективна плат-

форма за доставчици на части, про-
изводители на автобуси (особено от 
сектора на чистата енергия), купува-
чи и търговци, които да се срещат, 
обсъждат и търгуват, както мест-
ни, така и от чужбина.

2. Конгрес на академия Busworld 
- с фокус, насочен към целевия пазар 
на домакините на теми като безо-
пасност, комфорт, регулиране и 
най-съвременна технология и др. Кон-
гресът на академията Busworld в Ки-
тай също ще срещне участници и от 
чужбина, за да обсъждат теми като 
споделено пътуване, автономно 
шофиране, горивни клетки и др.

3. Индустриални награди – за го-
дишен принос на предприятията в 
различни сектори като консумация 
на енергия, информация за пътници-
те, дизайн на комфорт и др.

Busworld International и VNU 
Exhibitions Asia през март 2018 г. посе-
ти най-големите производители на 
автобуси, с цел пазарни проучвания и 
индустриални дискусии. Списъкът с 
имена включва Yutong, King Long 
Motor Group (King Long, Golden Dragon, 
Higer), BYD, Foton AUV, CRRC, Sunlong, 
Sunwin, Skywell и т.н. Две основни 
асоциации в индустрията, а именно 
Китайската асоциация за градски 
градски транспорт (CUPTA) и CPTA 
клон на Китайската асоциация за об-
ществен транспорт (CRTA) също са 
били консултирани за нововъведения 
в индустрията, както и China 
Automotive News ,  China 
Communications News, China Buses, 
China RTA.  

Busworld International и VNU 
Exhibitions Asia ще интегрират ре-
сурсите си от международната общ-
ност и успешните изложения и ще 
представят изключително очаква-
ния Busworld China от 11 до 13 март 
2019 година.
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Изложения

МЕЖДУНАРОДНО АВТОМОБИЛНО МЕЖДУНАРОДНО АВТОМОБИЛНО 
ИЗЛОЖЕНИЕ В ЖЕНЕВАИЗЛОЖЕНИЕ В ЖЕНЕВА  

GENEVA  INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2019

За повече информация относно пътуването, моля За повече информация относно пътуването, моля 
обръщайте се към ТА „Ваканция” ООД, обръщайте се към ТА „Ваканция” ООД, 

тел. 02 980 56 10, 0878 575200, 0878 864 160, тел. 02 980 56 10, 0878 575200, 0878 864 160, 
vakancia@einet.bgvakancia@einet.bg

ПАКЕТНА ПАКЕТНА 
ЦЕНА:ЦЕНА:  

 € 395 € 395

В ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВКЛЮЧЕНО:В ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВКЛЮЧЕНО:

В пакетната цена не е включено:В пакетната цена не е включено:

8 март 8 март –– 11 март 2019 11 март 2019

  3 нощувки в Aparthotel Adagio Geneve Mont Blanc или подобен. Настаняването 
е в двойна стая. Доплащане за единично настаняване 150 евро.  

  Трансфер летище - хотел;
   Транспорт с градски автобус хотел – летище; 
  Ваучер за ползване на градския транспорт по време на целия престой; 
  Входен билет за изложението на 9 март; 
  Медицинска застраховка с асистанс на стойност 4000 евро;
  Водач по време на пътуването /при група от минимум 12 пътуващи/.

  Самолетен билет на Wizz air, чиято цена към 5 декември 2018 г. е около 
260 лева в двете посоки с включени летищни такси и  малък салонен багаж до 
10 кг и размери до 42 Х 32 Х 25 см. 

  Туристическа курортна такса, която се заплаща директно в хотела – 
3.30 CHF човек/ден

 Екскурзии по желание, лични разходи, бакшиши, изхранване
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Новата Nokian MPT Agile 2

Отбранителните и мироопазващи машини, спаси-
телните автомобили и камионите с висока про-
ходимост имат специални изисквания към гуми-

те. На пътя или при офроуд шофиране при всякаква 
скорост, гумата трябва да е изключително маневрена, 
да предлага добро сцепление и най-вече да не се прова-
ли в критичен момент. Nokian MPT Agile 2 е новата 
версия на вече доказаната в практиката 
Nokian MPT Agile и предлага няколко по-
добрения в сравнение с оригинала.

Сътрудничеството между Nokian 
Tyres и Финландските отбранител-
ни сили при проектирането на 
гуми с висока подвижност за 
всички терени продължава вече 
няколко десетилетия. Северни-
те условия осигуряват много 
предизвикателства за гумите с 
терени, вариращи от сняг и лед 
до кал, остри скали и други пре-
пятствия. Необходимо е ново по-
коление офроуд гума и Nokian Tyres 
проектират напълно нова гума, коя-
то да отговори на тези нужди.

Универсална и гъвкаваУниверсална и гъвкава
„Ключът към добрата гума за превозни 

средства с висока проходимост, е много-
странността", казва Тепо Силтанен, про-
дуктов мениджър в Nokian Heavy Tyres. 
"Гумата трябва да работи, както на пъ-
тища, така и на меки терени – или въ-
обще, навсякъде, където ви отвежда ра-
ботата."

Както подсказва името, друга съ-
ществена част от дизайна на новата 
Nokian MPT Agile 2 е маневреността. 
Не само военните машини, но например 
пожарните и други спасителни съоръ-
жения изискват точно управление на, 
понякога, високи скорости.

„Ние сме много доволни от реакция-
та към волана и стабилността, които 
Nokian MPT Agile 2 предлага", казва с усмив-
ка Силтанен. "Същевременно, имаме спокой-
но и удобно шофиране и по шосе."

Нова и подобренаНова и подобрена
„Оригиналната Nokian MPT 

Agile доказа своята стойност 
многократно", казва Силтанен. 
"Въпреки това, чрез обширно 
разработване на продукти и 
строги полеви тестове успях-
ме да направим още по-добра 

гума."
Най-значителната промяна е 

симетричната шарка на протек-
тора, която се справя еднакво добре, 

независимо от посоката на въртене на 
гумите. Но по-модерният дизайн, също води 

до подобрено вертикално и странично 
захващане на меки повърхности, по-добри 
самопочистващи свойства, както и 
по-добро сцепление в зимни условия. В 
допълнение, страниците вече имат ка-
муфлажна шарка.

„Новият дизайн има по-голям от-
печатък от предишната версия, кое-
то води до по-добра флотация и 
по-малък повърхностен натиск – 
всички желани качества на мек те-
рен", казва Силтанен. "Има и по-малко 
топлинно натрупване, което подо-
брява експлоатационния живот на гу-
мите."

Важен аспект при екстремни зим-
ни условия, е възможността за използ-
ване на шипове. Nokian MPT Agile 2 идва 

с предварително маркирани места за ши-
повете, както за военни, така и за граж-

дански автомобили.

офроуд гума с многостранно офроуд гума с многостранно 
приложениеприложение

Автобуси&микробуси бр. 10 (142), ноември-декемнви, 2018
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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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Световен рекорд:Световен рекорд:  
Безпилотна Valtra почиства сняг Безпилотна Valtra почиства сняг 
със 73.171 км/чсъс 73.171 км/ч
Nokian Tyres и Valtra постави-

ха световен рекорд за по-
чистване на сняг с безпило-

тен трактор. Скоростта бе по-
стигната през март 2018 г. и бе 
използван безпилотен трактор 
Valtra T254 Versu снабден с гуми 
Nokian Hakkapeliitta TRI. Управля-
ван без шофьор, тракторът обра-
боти снега на затворен път в 
Южна Финландия при скорост 
73.171 км/ч.

Valtra T254 Versu бе удостоен с 
титлата „Трактор на годината“ за 
2018-та и е широко ценен от пред-
приемачи и фермери поради своята 
гъвкавост, която му позволява да из-
вършва различни дейности, сред кои-
то селскостопанска работа, лесовъд-
ство и общински дейности, свързани 
с поддръжка на пътищата. Макар и 
да не е причината за достигане на 
тази рекордна скорост, стандарт-
ния T254 Versu е екипиран с иновати-
вен SmartTouch интерфейс, който е 
високо ценен от шофьорите на трак-
тори поради интуитивната си упо-
треба.

 „За много наши клиенти, лекота-
та, с която се ползва подлакътника 
SmartTouch е увеличил склонността 

на потребителите за инвестиция в 
технологии, допреди това считани 
за хубави, но недостъпни, или за 
твърде сложни, като автоматично 
насочване, управление на задачите, 
чрез софтуер и телеметрия. В също-
то време виждаме растяща нужда 
от нови технологии, които помагат 
повишаване на ефикасността, и кои-
то биват интегрирани с вече съ-
ществуващи бизнес системи. Решени 
сме да останем в предните редици 
като компания, предлагаща инова-
тивни технологии за тракторите 
ни SmartTouch.“, коментира Мико Ле-
хикоинен, Маркетинг директор във 
Valtra.

Рекордът за скорост бе поставен в 
безопасни условия и с намесата на из-
следователски екипи на Nokian Tyres 
и Valtra. Автономната технология 
представлява огромен интерес за 
много индустрии, сред които логис-
тика, пътно строителство и селско 

стопанство. Като водещ Скандинав-
ски производител на трактори 
Valtra има дълга история в създаване-
то на машини за поддръжка на пътя 
в студени условия. Данните извлече-
ни по време на рекорда за скорост 
дават ценна информация, която 
може да се използва за бъдещи изслед-
вания в областта на автономната 
технология.

Надвишаване на обичайната ско-
рост за един трактор, съчетано с 
монтирано отпред оборудване и 
хлъзгава настилка, натоварва както 
трактора, така и гумите. Шарката 
на протектора на гумите Nokian 
Hakkapeliitta TRI са специално разра-
ботени за стабилност на заледени и 
заснежени повърхности.

 „Предвидимостта и управление-
то на гумите Nokian Hakkapeliitta 
TRI, което е подобно на управление 
на лек автомобил, комбинирано с тя-
гата им, превърна тези гуми в попу-
лярен избор сред зимните предприе-
мачи.“, коментира Тони Силверберг, 
ръководител Продажби и маркетинг 
в Nokian Heavy Tyres. “Същите харак-
теристики се проявяват чудесно и 
при работа с рекордни скорости.”

Това е вторият световен рекорд, 
поставен в условия с температура 
под нулата от Nokian Tyres и Valtra. 
През 2015 г., двата финландски про-
изводителя обединиха сили с рали 
легендата Юха Канкунен, за да по-
ставят настоящия световен ре-
корд за каране на трактор на лед с 
130.165 км/ч, ползвайки трактор 
Valtra T234 Versu с гуми Nokian 
Hakkapeliitta TRI.
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Н овите двигатели DAF ‘Next Gen’ (NG) водят 
до значително по-малка консумация на гори-
во и до много по-ниски разходи за поддръжка. 

Много аспекти на двигателите  DAF MX-11 и MX-
13 ‘NG’ са значително подобрени с цел намаляване 
на консумацията на гориво и на CO2 емисиите. 
Двигателният блок е така приспособен, че да оси-
гурява по-малко вътрешно триене и съпротивление, 
като двигателите са снабдени с ново турбо с ус-
корено време за реагиране, нови бутала за по-добра 
горивна ефикасност, помпа за хладна вода с промен-
лив дебит, една също променлива маслена помпа с 
голяма ефикасност, индивидуално контролирани ал-
тернатори и двигателна спирачка. Конструктори-
те са съумели да увеличат мощността и въртя-
щия момент на двигателите. Благодарение на сис-
темата за down-speeding, която намалява броя на 
оборотите в минута, без да се влошава цялостна-
та работа на двигателя, сегашните двигатели ще 
генерират максимален въртящ момент при по-ни-
ски скорости на двигателя, което води до пониже-
на консумация на гориво и по-малко шум и вибра-
ции. И накрая, подобряването на двигателя води до 

намаляване с над 50 кг на теглото на превозното 
средство.

Съобщените от DAF резултати от първите те-
стове показват значителна икономия на гориво от 
над 3% в сравнение с предишното поколение двигатели. 

Значително удължените интервали за поддръжка 
(стандартният интервал е до 100 хиляди км, а удълже-
ният интервал е до 150 хиляди км за MX-11 или дори до 
200 хиляди км за MX-13) означават големи икономии за 
клиента по отношение на разходите за поддръжка и 
ремонт.

Нашата гама от трансмисии за нашите модели през 
2019 година също еволюира. Например, всички двойно 
осови (EX) версии ще са с ръчна трансмисия като стан-
дартна. Автоматизираната трансмисия ZF AS Tronic 
сега е заменена с по-модерната ZF TraXon с цел намаля-
ване на консумацията (а следователно и на CO2) и оп-
тимизиране на комфорта със скоростната кутия. ZF 
TraXon се предлага с функцията EcoRoll като стан-
дартна: функция за движение по инерция, която при 
определени условия, като например при спускане по лек 
наклон или при движение по равна повърхност, прави 
възможно или да не се използва мощност или да се из-
ползва много малко такава, като скоростта може а се 

Актуална информация Актуална информация 
за продукти наза продукти на

VAN HOOLVAN HOOL
през 2019 годинапрез 2019 година
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намали дори до празен ход. Това може значително да 
съкрати консумацията на гориво.

Онези, които търсят комфорт без компромис, мо-
гат да изберат напълно автоматичната (хидравлична) 
трансмисия ZF Ecolife (модели EX с двойна ос) или 
Allison T525R (три-осови модели EX и T(D)X). Послед-
ната е уникално предложение за превозните средства 
на Van Hool по отношение на комфорта, лесна употре-
ба от потребителя и надеждността, като от някол-
ко години насам бележи все по-голям успех.

Гамата EX е дори Гамата EX е дори 
още по-ефикасна сегаоще по-ефикасна сега

През тази година Van Hool въведе и актуализирана 
версия на гамата EX с цел намаляване на теглото и по-
добряване на аеродинамиката. Превозното средство 
има сега и напълно обновено контролно табло с усъвър-
шенствана ергономия.

Намаленото тегло моментално съкращава разхода 
на гориво и емисиите на CO2, като в зависимост от 
модела може да достигне до 1200 кг.

Наред с по-леката си конструкция, превозното 
средство сега има и нови закрепвания и подобрено ох-
лаждане на двигателя, като тези две подобрения на-
маляват вибрациите и правят превозното средство 
по-безшумно, с което се осигурява най-високо ниво на 
комфорта. В допълнение към класическите EX 15, 16 и 
17 ‘M’ и ‘H’ предложения, тази година ще стане свиде-
тел и на следващото разширяване на гамата EX с по-
ниска (средно-етажна) версия на ‘L’, къса версия ‘11’ 
(10-метров клас) или комбинация от двете. Разширява-
нето на гамата EX следователно ще позволи на Van 
Hool до достигне до един по-широк пазар.               

Двигателите „Next Gen“ на DAF: разнообразни про-
мени, които имат за цел да намалят консумацията на 
гориво и емисиите на CO2, като направят целия двига-
тел по-екологичен.

• Downspeeding (Същата скорост с по-малко оборо-
ти в минута): новите двигатели DAF ‘NG’ постигат 
своя въртящ момент с по-ниски обороти в двигателя. 
В съчетание с модифицираното съотношение на задна-
та ос, това осигурява по-ниски обороти в двигателя 
при движение с крайцерска скорост, по-ниска консума-
ция на гориво, по-ниски емисии на CO2 и по-безшумно 
превозно средство (което води до-голям комфорт за 
пътниците).

• Функцията EcoRoll: това е функция за движение 
по инерция, която позволява при определени условия, 
като например при спускане по малък наклон или при 
движение по равна повърхност, да е нужна малка и 
дори никаква двигателна мощност и скоростта на 
двигателя да се понижи дори до нивото на работа на 
празен ход. Това дава възможност за значително 
по-малки разходи на гориво.

• Угасване при работа на празен ход: с цел иконо-
мия на гориво, ако превозното средство не се движи, 
двигателят ще се изключи автоматично след работа 
на празен ход в продължение на 5 минути.

• PCC (Предвещаващ круиз контрол): електронният 
контрол както на двигателя, така и на скоростната 
кутия използва GPS данни, за да „предвещае“ смяна на 
предавката и да я адаптира към географските харак-
теристики на маршрута. Тази функция означава, че 
скоростната кутия винаги ще избира оптималното 
съотношение с цел да се осигури възможно най-ефикас-
ното шофиране с най-ниска консумация на гориво. Тази 
опция ще бъде на разположение към края на тази годи-
на.   

• Модернизираната автоматизирана скоростна ку-
тия ZF TraXon по-бързо сменя скоростите и така 
адаптира своя начин на работа, че да се постигне на-
маляване на консумацията на гориво и на емисиите от 
CO2. Нещо повече, тази скоростна кутия има много 
висок въртящ момент и формира идеална комбинация 
с най-мощните двигатели и с модифицираното съот-
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ношение в задната ос.       
• Интелигентен, екологичен контрол на алтерна-

торите, маслената помпа, водната помпа  и маслена-
та помпа за усилено кормилно управление. Същите ще 
се използват променливо от сега нататък и ще се на-
месват само когато е нужно. Това ще се намали ненуж-
ното натоварване на двигателя, а полезният живот 
на компонентите ще се удължи.

• Окачване с електронно регулиране на височина-
та ECAS: при новото окачване височината се регули-
ра автоматично и по този начин се използва по-малко 
компресиран въздух. В съчетание с интелигентното 
управление на компресирания въздух (EC APU – из-
сушител на компресиран въздух), което също е ново, 
въздушният компресор се намесва само когато е нуж-
но и в най-благоприятния момент (например, превоз-
ното средство се движи в права линия или се спуска 
надолу). Отчасти в резултат на по-голямото налягане 
на резерва от компресиран въздух (12 бара вместо 10 
бара), превозното средство може да се движи по-дълго 
преди да се намеси компресора.

• Използване на HVO или биогорива: двигателите 
DAF ‘NG’ са проектирани да използват най-новите би-
огорива. Тези горива имат голям принос за съкращава-
нето на емисиите от парникови газове (CO2).

• По-лек EX: паралелно с въведените в ЕХ естетиче-
ските промени, конструкцията на 2-осовата версия на 
EX е изцяло променена с цел намаляване на разхода на 
гориво и на емисиите на CO2. В зависимост от специ-
фиката на версията, могат да се икономисат до 900 кг. 
Благодарение на тази промяна, превозното средство е 
по-безшумно и свободно от вибрации, което прави EX 
еталон за сравнение в своя сегмент по отношение на 
комфорта и преживяването по време на шофиране и 
пътуване.   

• Осъвременено охлаждане на двигателя на EX и 
TX: с цел да се намали натоварването на двигателя и 
по този начин да се намали консумацията, охлаждане-
то на всички EX и TX превозни средства е с радикално 

променен дизайн. Снабдените с напречно охлаждане 
двигатели сега разполагат с охлаждащ вентилатор с 3 
скорости (досега с 2 скорости), като скоростта на 
вентилатора може да се адаптира по-добре към изиск-
вания капацитет за охлаждане.  EX превозните сред-
ства с 2 оси разполагат сега с изцяло нова надлъжна 
охлаждаща система, при която вентилаторът е хи-
дравлично задвижван, което прави възможно постига-
нето на 100% променлива скорост. Всичко това прави 
превозното средство не само по-икономично, но 
по-тихо и свободно от вибрации.       

По-малко поддръжка означава по-малко посеще-
ния в сервиза и по-ниски разходи за експлоатация.

• Удължени сервизни интервали на двигателите 
DAF ‘NG’: максималните сервизни интервали са значи-
телно удължени  при новите двигатели на DAF. При 
двигателя MX-11 те са 150 хиляди км, а при двигателя 
MX-13 са не по-малко от 200 хиляди км. По такъв на-
чин, превозното средство може да се движи по-дълго и 
съвкупните разходи за поддръжка и ремонт се съкра-
щават с 3%. С други думи, превозното средство може 
да се движи по-дълго при значително намалени разходи 
за поддръжка.  

• Нова EAS (Система за до-очистване на емисиите): 
до-очистващата система сега е с 50 кг по-лека и заема 
с една трета по-малко пространство. При досегашни-
те двигатели, филтърът за дизелови частици трябва-
ше да се очиства по-често. При днешното ново поколе-
ние двигатели, това трябва да се прави средно взето 
само веднъж на 500 хиляди км. 

Интегрирана спирачка на двигателя: двигателите 
с автоматизирана и автоматична скоростна кутия 
обикновено имат и спирачка за двигателя. Когато спи-
рачният забавител в скоростната кутия се активи-
зира, това задейства спирането на двигателя и осигу-
рява ефикасно забавяне на превозното средство. Тази 
спирачка на двигателя намалява износването върху 
спирачните накладки, което води до по-рядката им за-
мяна.
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Приключи изпълнението Приключи изпълнението 
на дейностите по на дейностите по 

проект „Приятели”проект „Приятели”

20.10.2018 г. туристическа и транс-
портна агенция „Ваканция“ изпъл-
ни договор с предмет: „Услуги на 
туроператор за организиране на 
изнесени семинари, участие на деца 

в мероприятия, екскурзии, „Зелено 
училище” във връзка с изпълнение 
на дейностите по проект „Прия-
тели”, включващ подготовка на 
програми за екскурзии, зелени учи-

П рез изминалият месец 
„Ваканция“ ООД успешно 
приключи с изпълнението 

на дейностите по договор, склю-
чен с Община Искър за изпълне-
нието на обществена поръчка с 
предмет: „Услуги на туропера-
тор за организиране на изнесени 
семинари, участие на деца в ме-
роприятия, екскурзии, „Зелено 
училище” във връзка с изпълне-
ние на дейностите по проект 
BG05M2OP001-3.001-0039, „Прия-
тели”, финансиран от Опера-
тивна програма „Наука и образо-
вание за интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейските струк-
турни и инвестиционни фондове.

В периода 01.03.2017 г. – до 
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лища и училища за родители, оси-
гуряване на транспорт, хотелско 
настаняване, изхранване, култур-
ни и развлекателни дейности, от-
читане на дейностите, комуника-
ция и координация с Възложителя, 
изготвяне на приемо-предавател-
ни протоколи. 

В рамките на поръчката, в съот-
ветствие с техническото задание 
по проекта бяха изпълнени следни-
те дейности:

- проведени 4 броя „Училище за 
родители“ за 22 участника всяко, 
общо за 88 участника – хотелско 
настаняване в двойни стаи за 1 но-
щувка за всяко училище, изхранва-
не на пълен пансион, наем зали с 
пълно техническо оборудване, 
транспорт на участниците;

- предоставен организиран 
транспорт за участие на деца от 
ДГ „Щастливо детство“ с. Долни 
Луковит в 6 бр. хепънинга и 1 бр. 
състезание в гр. Искър - общо 7 (се-
дем) мероприятия - 46 участника ( 
40 деца и 6 придружители);

- 2 броя „Зелени училища“ за 40 
деца и 6 ръководителя, общо за 92 
участника – хотелско настанява-
не за 4 нощувки за всяко училище, 
изхранване на пълен пансион, 
транспорт и посещение на забеле-
жителности, мед.застраховка

- Организирани и проведени 4 ед-
нодневни екскурзии до Ловеч, Пле-

вен, Троян и София за по 80 деца 
всяка – транспорт, посещение на 
забележителности и мед.застра-
ховка.

Успешното изпълнение на об-
ществена поръчка с предмет: „Ус-
луги на туроператор за организи-
ране на изнесени семинари, учас-
тие на деца в мероприятия, ек-
скурзии, „Зелено училище” във 
връзка с изпълнение на дейностите 
по проект BG05M2OP001-3.001-0039, 

„Приятели”, финансиран от Опера-
тивна програма „Наука и образова-
ние за интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейските структур-
ни и инвестиционни фондове, бе 
постигнато посредством коорди-
нацията и компетентното съдей-
ствие от страна на представите-
лите на Община Искър и детска 
градина „Щастливо детство“, с. 
Долни Луковит.
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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.
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