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Греши този, който мисли, че знае
всичко и смята, че може да управлява
света както до преди 100 години
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Разговор с г-н Валери Петрунов – Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД,
представител на Jungheinrich за България, Албания и Косово
Г-н Петрунов, каква беше изминалата година за
Вашата фирма?
Миналата година беше изключително добра, бих казал
експоненциално добра. Това може да се обясни с едно
не нормално развитие на пазара. Годишно се продават
около 1500 машини. Миналата година обемът надхвърли
3000 машини. Говорим за нашия пазар. Това само по
себе си не е логично, защото на нашия пазар нито има
толкова много предприятия и потребители на подемнотранспортна техника, нито има такава голяма нужда
от машини като нашите. Търсенето се движи в един
определен обем, който не може да бъде надскочен по
никакъв начин. Една от причините е, че на пазара се
появиха много машини от тъй наречените електрически
транспалетни колички, които изкривиха пазара, и то
го изкривиха в диапазон от 1000 до 1500 броя, които
нямаха никаква логика да съществуват на пазара. Друга
причина е презапасяването. Това е естествено, защото
и самите ние се презапасихме с машини, очаквайки
неблагоприятно развитие на пазарите в световен мащаб.
Това, предполагам, че са направили и по-голямата част
от нашит конкуренти, което само по себе си изкриви
тотално целия пазар, като продажбите надхвърлиха
нормалните 1000 до 1500 бройки и достигнаха през
миналата година до рекордните 3200 броя. Ако
структурираме пазара и направим точен анализ, ще
видим, че ръстът се дължи на едни 1500 броя малки
машини, които реално не бихме могли да ги наречем
и електрически машини, които влизат в статистиката.
За това, миналата година ръстът на продажбите беше
експоненциално висок. Тази година очаквам продажбите
да се развиват по същия начин. Една от причините е
скокът в цените на металите. Всички суровини поскъпват
буквално в рамките на дни. Войната, епидемиологичната
обстановка, самата ситуация в света е толкова несигурна,
че в момента се наблюдава едно презапасяване било
то с машини, с материали, със суровини, с всякакви
неща, които по някакъв начин биха могли, колкото и
смешно да звучи, да превърнат парите в някакъв вид
стока. Колкото и комично да звучи, в момента отиваме
не към една монетарна икономика, както беше до сега,
а вървим към една натурална икономика. Към нея ни
подтиква несигурността на света, заради войните, които
ще продължат да възникват и в бъдеще в различни
точки на света, не дай Боже и една световна война. Има
една тотална несигурност в участниците на пазара,
а и в обикновените хора, които нямайки доверие на

финансовата система, инвестират парите си в какво ли
не. По този начин завъртат спиралата на инфлацията,
а този процес може да доведе и до хиперинфлация.
Това явление по скоро е стагфлация. Като изключим
парите от системата на икономиката и добавим страха
на хората, ще видим, че се връщаме към една натурална
икономика. Голяма част от участниците на пазара, не
виждайки смисъла на паричната система, започват да се
връщат едва ли не към натурална размяна на суровини
и продукти. Това е трагично в един такъв момент. Аз
смятам, че сме на прага на нова финансова система,
нов социален и икономически ред. Многократно съм
подчертавал, че тъй наречената „либерална икономика“,
тъй нареченият модел на Западния свят вече е изчерпал
своите възможности и ресурси за развитие. Самата маса
от потребители в Западния свят не е по-голяма, колкото
в Източния свят, който ще се развива бурно в следващите
50-100 години. Той ще се развива в посока, която не
би се харесала на Западния свят или тъй наречените
демократични общества.

ИНТЕРВЮ

- В каква посока ще се развива света според Вас?
Ще се развива към Изтока. Политическата и социалноикономическата система, либералният модел ще
бъде тотално заменен с нов вид капиталистически
социализъм, по модела на Китай, ще има една натурална
икономика и ще се дава на хората според нуждите им,
а не според желанията им. В този момент на Запад се
развива експериментален модел: хората не работят,
седят си в къщи, дават им се всичко необходимо за
живеене. Държат ги при поносими условия за живот,
биват облъчвани от масовите медии, защото няма какво
друго да правят. Социалният им живот също е повлиян
от тях. За съжаление по този начин ще бъде повлияно и
върху съзнанието им. Доказано е вече, че нашата планета
е на ръба на оцеляването. Самите ресурси не стигат за
повече от 3,2 млрд. души. Ние в момента сме почти 8
млрд., така че голяма част от нас ще трябва да изчезнат,
ако искаме да си запазим планетата. Можем да кажем,
че аварийният режим вече е включен. Пандемията беше
само началото. Тепърва се очакват нови пандемии.
Очакват се локални конфликти, локални войни, които
непрекъснато ще нарушават веригите на доставки, които
по някакъв начин ще развалят старите икономически
модели.
- Извади ли си поука светът от Пандемията?
Не! Според мен светът никога няма да си извади поука,
защото ако една част от човечеството си вади поука,
другата я забравя, не й е изгодна. Човешката лакомия и
ненаситност е безгранична. Ако в следващите години не
се намери начин за укротяване на тези пороци, а самият
аз не виждам начин това да бъде овладяно, не ни очаква
нищо добро. Безспорен факт е, че Западният модел е
изчерпал своето съществуване и оттук на сетне отиваме

към форма на някаква разновидност на социализма.
- Кой ще наложи този нов световен ред и къде сме ние?
Путин и войната са част от решението на проблема.
Войната беше неизбежна, колкото и да ми е неприятно
да го кажа. Мисля, че беше позволено това да се случи.
Много хора имат интерес от тази война. Войната е
средството за постигане на даден резултат и той е в
контекста на това, което казах. Тепърва ни очакват
локални войни в различни точки на света. Поредица от
военни конфликти. Не смятам, че ще има някакъв траен
мир. Единственият начин да има мир и просперитет е,
както казах и в предишните ми интервюта, Европа да се
обърне към себе си, да възвърне част от производствата
на своя територия. Проблемът е един, и той е, че
достъпът й до полезни изкопаеми е ограничен, т.е.
ресурсите й са доста ограничени, малко или много е
зависима, както винаги е била. За съжаление, ние не си
вадим поуки от историята и не виждаме и не търсим
други икономически модели.
Интересното е, че понеже много обичаме да говорим
за Западния свят и банките, много хора не се замислят,
че в Западния свят, в Арабския свят, в Индия, в Китай,
в Източна Азия съществуват други религии и други
морални ценности и обществени порядки, и за
съжаление, тези хора са много повече от европейците.
Този свят лека полека започва да се еманципира от
Западният свят и технологиите му. Като погледнете само
за миналата година американските патенти са едно към
пет спрямо китайските за нови технологии. Някак си
между другото, мина фактът, че Китай изпрати собствена
орбитална станция в открития космос. За нас, азиатците
са едва ли не евтина работна ръка, ние сме свикнали така

5

6

ИНТЕРВЮ

05-06/2022

да ги приемаме. Забравяме, че тези хора са наследници
на огромни империи в древността, които империи,
са носители на уникална култура в древността. Това,
че Западния свят не иска или не може да го разбере е
бумеранг, който ще се върне към главите на арогантния
Запад. Греши този, който мисли, че знае всичко и смята,
че може да управлява света както до преди 100 години.
Доказа се, че дори и с огромни капитали е трудно
в общество, в което информацията е бързо и лесно
достъпна, да контролираш икономики като източните.
Да не говорим, че самия обществен модел. и самата
народопсихология на тези народи, позволява да живеят
с много по малко, от колкото един средностатистически
западноевропеец.
България е на границата на двата свята. Ние винаги
сме били там и товa e моята надежда за добруването
на нашата страна. Много се надявам това да е шанса на
България за бъдещето. Защото, когато сме в периферията
на западният и източният свят, в един момент се
оказва, че сме по средата на единият и другият свят.
Това е доста добре за България и аз съм изпълнен
с оптимизъм по отношение на това, че алчността и
арогантността на западно-европееца, най-накрая
ще намерят своите граници и ще бъдат наказани.
Мисля, че моделът на западният свят приключи,
неолиберализмът приключи. Тази система, която в
същността си представлява механизъм за управление на
обществото чрез създаване на задлъжняване на хората
към финансовите институции и дефицит в държавните
бюджети, се основава на преразпределението на
благата, вместо на тяхното производство. Войната
в Украйна сложи началото на нейния края. Това е

една чудесна идеология... но само за един тесен кръг
от хора. Както знаем идеологиите са спекулативни
концепции за същността на обществото - икономиката,
културата и формата за управление. Всяка идеология
представлява виждането на определена социална класа
или група от обществото: „леви”, „десни”, консерватори,
либерали, либертисти, ислямисти, военни, икономисти,
финансисти и т.н. Характерното за идеологиите е,
че те защитават интересите на определена група от
обществото и са смес от верни и погрешни разбирания
за него, примесени с целенасочена пропаганда и
всевъзможни манипулации.
Проблемът е, че те
се прилагат от хора и те, освен чисто идеологическа,
имат и практическа страна. Парите са се превърнали
от икономически фактор (посредник в размяната на
стоки), в политически фактор (лост за управление на
обществото). Страничните ефекти от западния модел са
финансови кризи, климатични проблеми, нарастване
на пропастта между богати и бедни, надпревара във
въоръжаването, тероризъм, несигурност, миграция,
локални, информационни и хибридни войни, хаос и
упадък на МОРАЛА и КУЛТУРАТА. Няма „ляво и дясно”, има
„горе и долу”. Когато практичната страна целенасочено
е повлияна от споменатате фактори, е много трудно да
постигнете положителен резултат за мнозинството, но го
постигате за управляващото малцинство, което в крайна
сметка цели да запази и увеличи своята власт.
Западният свят и неолиберализмът с пророка си Джон
Мейнард Кейнс, който казва: „вземайте все повече
пари, а ще ги връщат поколенията“, в един момент
разбере, че колкото и пари да взима, колкото и пари
да печата, каквото и да правит, каквато и инфлация да
предизвика, всяко нещо опира до ресурси, а ресурсите
отдавна са пресметнати, те са ограничени и няма как да
станат повече. Много силно желая бързо да се развият
космическите програми и технологии, за да можем да си
доставяме ресурси от други планети, но това е в рамките
на позитивният сарказъм. Не виждам в близко бъдеще
излизане от тази спирала. Ще трябва да си помогнем
сами тъй като, пак повтарям, виждам, че Западният
свят и икономически модел е на предела си. Хубаво
е да помислим за някакъв друг начин за достигане на
„светлото бъдеще“
За съжаление, колкото и да ни е тъжно съдбата на
България е да заставаме на страната на губещия. За
съжаление не виждам печеливша формула. От една
страна имаме технологии и иновации от запада, а от
друга страна имаме ресурси от огромната територия
на Русия. И какво повече да искаме? Може би в
момента, имаме прекалена презокеанска зависимост. За
съжаление, тя не носи на европейците нищо добро.
Според мен самото американско общество, тъй като
е мултинационално, скоро ще бъде изправено пред
социално-религиозни или социално-икономически
проблеми. Мисля, че желанието на Америка да разделя и
владее, може да се обърне срещу самата нея.
- Разкажете ни как протича процеса на дигитализация
в компанията Юнхайнрих?

ИНТЕРВЮ

Юннгхайнрих направи нов център за дигитализация, като
продължение на цялата концепция за дигитализация.
Големите концерни вече започват да се преориентират.
Ако навремето такива центрове бяха създадени в
Шанхай и на други места в източна Азия, сега започнаха
да ги създават и в Европа. Хубавото е, че сега има такъв
център, който е близо до нас на Балканите в гр. Загреб.
Това е много добре, защото се наблюдава връщане
на западният капитал в рамките на Европа. Гр. Загреб
е едно уникално място, загребските университети
са много добри, самата общественост е много
напреднала в много области като дигитализацията,
развитието на програмирането, роботизацията,
зелената икономика. Да не забравяме, че в гр. Загреб
се произвеждат електрически автомобили, които са
по-добри от моделите на Тесла и при това, от млади
инженери. Хубавото е, че Юнхайнрих иска да черпи
опит и да доразвие потенциала, който имат загребските
университети. Силно се надявам, че това ще повлияе
и на България. Смятам, че имаме уникални кадри,
инженери, които трябва да получат достойно заплащане,
а не да ги експлоатират като роби. Надявам се, това да
се случи в близките години, производството се върне
на Стария континент. Това според мен, е единственият
шанс за спасение на Европа - да се обърне обратно
към себе си, защото епохата на капиталистическия
империализъм отминава. Вече става невъзможно да
бъдат принуждавани хората в източна Азия, или където
и да било, да работят за никакви пaри, а шепа хора да
обират печалбата и тя да остава в западните компании.
Това не е нищо различно от модерна форма на робство.
Смятам, че западнякът трябва да се научи да плаща за
това, което действително се изработва. Реализират се
огромни печалби. Говори се непрекъснато за равенство,
защо нито една западна компания идваща в България,
„обичайки“ ни много, не плаща на работниците си
адекватните заплати? С какво сме по различни от
един западняк? У нас много обичаме да говорим за
ефективността на производството, a тя започва от
самия работодател и неговото лично отношение към
заплащането на хората му.

- Как виждате бъдещето на предприятието?
Не може да сме сигурни, че някой от „екселските
мениджъри“, които непрекъснато гледат едни таблици,
работейки с една такава таблица в даден момент няма
да реши, че всичко започва от него, няма да ни зачертае
в края на деня. Предлагаме и машини и от други фирми,
които са в нашата област. По този начин разширяваме
нашето портфолио. Опитваме се да диверсифицираме
нашите доставки и нашите доставчици, което е актуално
напоследък, и смятам, че това е разумно.
Виждаме в някои производители връщането на
качеството на някогашния „Балканкар“ с концепции,
заимствани от него. Виждаме завръщането към едни
по-надеждни технологии за производство на машини,
имам предвид не само в нашият бранш. Наблюдаваме
отказ на конструкторите от постоянното увеличаване на
електронните компоненти и връщане към по основни,
опростени и надеждни технологии.
Забелязваме, че благодарение на иновативността
на някои източни компании, качеството на техните
продукти се изравнява с някои европейски такива. И да
не забравяме, че голяма част от западноевропейските
продукти се произвеждат на Изток. Така, че хубаво е
да се диверсифицира продуктовата гама, защото както
виждаме днес сте приятел с един, утре с друг. Както
е казал Чърчил: „няма вечни приятели, има вечни
интереси“.
Хубаво би било ние българите да намерим себе си,
защото мисля, че в нас, в нашето историческо израстване
е останала капка човещина.
http://www.gothipetrunov.com/
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HANNOVER MESSE: „Идеален
момент за завръщане“

05-06/2022

След две години на Пандемията, първият HANNOVER
MESSE приключи, като изложителите и организаторите
изготвиха напълно положителен баланс. HANNOVER MESSE
демонстрира как напредва процесът на индустриална
трансформация и че индустрията има отговорите на
двойното предизвикателство – опазването на климата
и енергийната сигурност. В същото време стана ясно, че
търговските панаири, като конкретно място за контакти
лице в лице, ще останат ключов двигател на бизнеса и
иновациите през следващите години.
Хановер, Германия. „Завръщането на HANNOVER MESSE
дойде в точното време“, заяви д-р Йохан Кьоклер,
председател на управителния съвет на Deutsche Messe.
„В лицето на нарушените вериги за доставки, растящите
цени на енергията, инфлацията и изменението на климата,
беше още по-важно да се срещнем отново лице в лице в
изложбените зали след две години, белязани от Пандемия,
за да се възползваме от най-новите технологични тенденции
и да получите прозорец към бъдещето. След четирите
дни на търговското изложение индустрията, политиката
и изследванията изпращат ясен сигнал от Хановер:
пандемиите и войните не трябва и няма да забавят процеса
на индустриална трансформация – напротив, трябва
да се движим още по-бързо, за да ускорим процеса на
дигитализацията и устойчивостта“, добави той.
Германският министър на икономиката Роберт Хабек
обобщи ситуацията след обиколка на търговското
изложение във вторник: „Само като вземем предвид всички
изложени тук технологии, имаме решението за всички

настоящи кризи. Това,
което виждаме тук на
търговския панаир, е
отражение на основните
проблеми на нашето време
с конкретни отговори
– което е завладяващо
развитие.”
Около 75 000 посетители
се свързаха в мрежа с 2 500 изложители за начини и
средства за съгласуване на своите вериги за стойност за
бъдещето. „Очакванията на изложителите на този специален
HANNOVER MESSE бяха напълно изпълнени. Което беше
отразено и в огромното намерение да се завърне отново
за HANNOVER MESSE 2023. Почти всички изложители вече
обявиха, че ще се върнат догодина. Бих искал да благодаря
на всички хора, които бяха толкова смели с нас, за да
направим така, че този панаир да се случи отново, въпреки
всички несигурности през последните няколко седмици“,
обясни Кьоклер.
Тази оценка беше подкрепена от президента на ZVEI и
председател на Консултативния съвет на изложителите на
Hannover Messe д-р Гюнтер Кегел, който обясни: „Повторното
стартиране на Hannover Messe беше голям успех и дойде
точно в точния момент. Той е незаменим за диалога между
политиката и индустрията, особено в променящи се
политически и социални времена като тези. Въз основа
на своите иновации компаниите в електрическата и
дигиталната индустрия показаха, че на тях може да се
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разчита при трансформацията към климатично неутрално
индустриално общество.
„Важно е сега политиците да държат на думата си и да
осигурят подходящите рамкови условия, така че инерцията
на панаира да може да се превърне в конкретни действия.
Очакваме следващата година да посрещнем още повече
гости от чужбина“, продължи Кегел.
„С тематичния си фокус върху енергията, сигурността на
доставките и индустриалната трансформация, HANNOVER
MESSE 2022 впечатляващо демонстрира, че имаме нужда
от такъв водещ панаир – повече от всякога след две години
на пандемия“, заяви изпълнителният директор на VDMA
Тило Бродтман. „В среда, която беше по-предизвикателна
от всякога, експонатите показаха, че няма заместител на
личния контакт. Това се отнася за отношенията между
компаниите и техните клиенти или следващото поколение,
но също и за дискусиите на високо ниво с политици, за
които Hannover Messe представлява идеалното място.
Бродман продължи: „Само това, че германският канцлер
Олаф Шолц, министърът на икономиката и климата Роберт
Хабек, както и министърът на образованието Бетина
Старк-Вацингер обещават подкрепата си за притесненията
на индустриалните МСП в Хановер, означава много във

времена като тези. Ето защо сме, че отново следващата
година, когато гостите се надяваме да могат да пътуват от
още по-далеч, Hannover Messe ще продължи да възвръща
традиционния си размер и обхват."
Участниците в търговското изложение научиха как могат
да използват автоматизацията и дигитализацията, за да
намалят консумацията на енергия в своите фабрики и
производствени мощности. Как биха могли да захранват
производството си, използвайки електричество от
водород или как могат да изградят устойчивост във
веригите си за доставки. От широкомащабни решения като
дигитализация на процесите на разработка и производство
в автомобилостроенето, до водораслите като заместител на
пластмасата, до целенасоченото използване на софтуер за
записване и намаляване на отпечатъка на C02, HANNOVER
MESSE предложи широка картина на технологичните опции
за индустрията на днешния и утрешния ден.
Германският канцлер Олаф Шолц и много от отговорните
за вземането на решения в политиката и бизнеса
предупредиха да не се обръщат срещу глобализацията.
Въпреки това се наложи пренастройка. Идеята за
„приятелите“ беше модната дума на панаира. Имаше
се предвид изграждането на производство и бизнес в

9

10

HANNOVER MESSE 2022

05-06/2022

страни, които поддържаха подобна ценностна система.
Като страната партньор Португалия, която се представи
по време на панаира като изключително атрактивна и
динамична локация за инвестиции и партньорства.
В допълнение към 75 000 посетители на изложбените
площи, други 15 000 посетители присъстваха на събитието
дигитално. Те проследиха програмата на конференцията,
възползваха се от презентациите на дигиталните продукти
и проведоха разговори чрез чат или видео разговор. Както
каза Кьоклер: „Успяхме да обединим най-доброто от реалния
и цифровия свят. Въпреки това отново беше потвърдено:
Когато хиляди посетители се срещнат с хиляди изложители,
това е възможно само директно, лице в лице. Магията на
панаира не може да бъде възпроизведена цифрово.”
Следващото HANNOVER MESSE се провежда от 17 до 21
април 2023 г.

Относно HANNOVER MESSE
HANNOVER MESSE е водещото световно търговско
изложение за индустрията. Неговата водеща тема,
„Индустриална трансформация“, обединява секторите
на дисплея на автоматизация, движение и задвижвания,
цифрови екосистеми, енергийни решения, логистика,
инженерни части и решения, глобален бизнес и пазари и
Future Hub. Ключовите теми включват цифрови платформи,
Индустрия 4.0, ИТ сигурност, CO2-неутрално производство,
AI, олекотена конструкция и Логистика 4.0. Изложбената
програма се допълва от поредица от конференции и
форуми. Държава партньор на HANNOVER MESSE 2022 беше
Португалия.
www.hannovermesse.de/en/press/

7 – 10 МАРТ 2023
Панаирното дуо за машиностроене,
производствена техника и
индустрия на поддоставките
Международно индустриално изложение за
инструментално и специално машиностроене
www.messe-intec.com
Международно изложение за поддоставчици на части,
компоненти, модули и технологии
www.subcontractingfair.com
Германо-Българска индустриално-търговска камара,
тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg

Опит – Нови продукти - Комплексни решения - Склад
SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения
• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

• Опростени конструктивни решения
• Намаляване на производствените разходи
• Надеждност при работа, използвайки
ефекта “магнитосъпротивление”
• Приложение при MONORAIL - сачмени и
ролкови интегрални направляващи

- Направляващи
- Търкалящи и плъзгащи лагери
- Кабеловодещи вериги и кабели
- Редуктори и моторредуктори
- Съединители и други компоненти за машиностроенето ...

И

HI-FLEX КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Всичко, което Ви е нужно е …

Атлас Техник ЕООД

www.atlas-technik.com

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil
info-a@schneeberger.com
info-bg@schneeberger.com

TOTALTRAX СИСТЕМИ

ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ
Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс: +359-2-859 76 81
моб.:
+359-885-232595
+359-897-981669

www.atlas-technik.com
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Избор на нови модули
EtherCAT plug-in от серията EJ
Непрекъснато разширяваното портфолио поддържа още по-голямо
разнообразие от приложения
Beckhoff предлага изключително широк I/O спектър от продукти за традиционното
полево ниво под формата на EtherCAT терминали и модули Box. Дългогодишният опит
и утвърдени технологии на компанията са отразени и във форм - фактора на EtherCAT
plug-in модулите за монтаж на платки. Непрекъснатото разширяване на гамата EJ е
представена в четири от последните иновации за 2022 г.

05-06/2022

Новият EJ6070 EtherCAT plug-in модул представлява
хардуерен лицензионен ключ в модулната EtherCAT
I/O система. Може да се използва за управление на
TwinCAT лицензи, като информацията за лиценза
се прехвърля чрез EtherCAT. За тази цел модулът с
лицензионен ключ е оборудван с 1 Mbyte локална
памет за данни за запазване на TwinCAT 3.1
лицензионни файлове. По отношение на функцията
и паметта, EJ6070 съответства на лицензионния USB
флаш ключ C9900-L100. Технологията на свързване на
модула, който има размери само 12 x 66 x 55 mm, е 2 x

20-пинов конектор.
Модулът с памет EJ6080 EtherCAT използва 128
kByte енергонезависима памет (NOVRAM) и може
да се използва за съхраняване и четене на изходни
параметри и данни. Част от паметта – максимум
1280 байта – може да се използва и за циклично
съхранение на машинни данни, като броячи
на работни часове или производствени данни.
За ацикличен достъп 128 kBytes са налични за
използване в обекти с максимален размер от 8190
байта в зависимост от променливата структура.
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1-канален комуникационен интерфейс може да
се използва в модулни машинни концепции с
централно управление за съхранение на данни за
специфични за машината параметри. Това е само
едно от приложенията му. Размерът и технологията
на свързване отговарят на EJ6070 EtherCAT plug-in
модула.
EJ7334-0008 EtherCAT plug-in модулът позволява
едновременна работа на четири DC двигателя и е
галванично изолиран от E-bus. Това беше постигнато,
като все още предлага изключително компактните
размери на корпуса от 12 x 66 x 55 mm. Скоростта
се определя от 16-битова величина от устройството
за автоматизация, а изходното стъпало е устойчиво
на претоварване. Ако не се изисква обръщане на
въртенето, до осем двигателя могат да се управляват
еднопосочно на модула на двигателя EJ7334-0008.
Максималният общ ток е 8 A (до 3 A на канал с
работни температури в диапазона от 0 до +40 °C)
или 6 A (до 3 A на канал с работни температури в
диапазона от 0 до +45 °C).
Another innovation in the field of compact drive
technology for the EJ series is the EJ7411 BLDC motor
module. It offers high control performance in a very
compact design for the medium power range of
BLDC motors. Available module inputs include 2 x
end positions, 1 x encoder, and 3 x Hall sensors, while
outputs include 1 x BLDC motor, 1 x motor brake, 1 x
sensor power supply and 1 x encoder power supply. The
fast control technology and support for connection of
an incremental encoder make it possible to achieve both
very high speed profiles and dynamic positioning tasks.
Numerous monitoring functions, such as overvoltage
and undervoltage, overcurrent, module temperature
and motor load (via calculation of an I2T model), result
in maximum operational reliability. Further features of
the 24 mm wide EtherCAT plug-in module include 4.5
A output current (Irms) and support of the distributed

clocks functionality.
Друга иновация в областта на технологията
за компактно задвижване за серията EJ е
моторният модул EJ7411 BLDC. Той предлага
ефективно управление на производителността
в много компактен дизайн за средния диапазон
на мощност на BLDC двигатели. Наличните
модулни входове включват 2 крайни позиции,
1 енкодер и 3 сензора на Хол, докато изходите
включват 1 BLDC двигател, 1 моторна спирачка,
1 захранване на сензора и 1 захранване на
енкодер. Технологията за бързо управление и
поддръжката за свързване на инкрементален
енкодер правят възможно постигането както на
много високоскоростни профили, така и на задачи
за динамично позициониране. Многобройни
функции за наблюдение, като свръхнапрежение и
поднапрежение, свръхток, температура на модула и
натоварване на двигателя (чрез изчисляване на I2T
модел), водят до максимална надеждност на работа.
Допълнителни характеристики на 24 мм широк
EtherCAT plug-in модул включват 4,5 A изходен ток
(Irms).
Тези модулни иновации представляват четири
примера за непрекъснато разширяване на
портфолиото на EJ. В момента се проучват и
запитвания за проекти за включване на нови
форми на сигнали в областта на управлението на
светодиодите, измерването на мощността и обмена
на данни за EtherCAT мост. В резултат на това
портфолиото ще продължи да се допълва от нови
технологични области в бъдеще.

Допълнителна информация:
http://www.kastiva.com/
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Schneider Electric укрепва
партньорствата за устойчивост
на Hannover Messe
• Стреми се да даде възможност на партньорите си да развиват цифрова
трансформация, устойчивост и ефективност в новия електрически свят
• Има за цел да помогне на партньорите си да се развиват и да утвърдят бизнеса си за
цял живот с устойчиви, гъвкави и дигитални решения
• Разкрива следващото поколение новаторски технологии за управление на енергията,
включително TeSys™ New Generation, TransferPacT и PowerPacT Solutions.
Schneider Electric, лидерът в дигиталната
трансформация на енергийния мениджмънт и
автоматизацията обяви, че стартира „Инициатива
партньорство за устойчивост“, като дава възможност
на партньорите да намират подкрепа и растеж в
партньорската екосистема на Schneider Electric.
Отчитайки важната роля, която неговите партньори
играят за формирането на по-устойчив и гъвкав
електрически свят, новата програма е предназначена
да подготви по-добре партньорите да разбират
и постигат целите на своите клиенти. Тя включва
цялостно образование и обучение, опростено
продуктово портфолио, отворена и съвместна
екосистема за поддръжка, цифрови знания и опит.
Допълване на тази визия са нови продукти в гамата
TansferPacT, PowerPacT и TeSys Giga.
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Последните проучвания на IDC разкриха, че само
7% от компаниите изпълняват своите планове
за устойчивост, а над 40% от клиентите търсят
стратегическа подкрепа от партньорите си за
постигане на екологичните си цели[1]. Дава ясна
търговска възможност на партньорите да развиват
бизнеса си с устойчиви, гъвкави решения и да им
помогнат за ускоряване на растежа.
Като част от програмата „Партньорство на
бъдещето“, партньорството за устойчивост е
продължение на визията на Schneider Electric да
използва своята обширна екосистема, за да даде
възможност на партньорите да се движат към поустойчиво бъдеще. Компанията предоставя четири
лесни стъпки, които партньорите да следват, за да
утвърдят бизнеса си за цял живот, като станат поустойчиви в собствените си практики и подкрепят
клиентите си по пътя към постигане на техните цели.
1. Електрифицирайте операциите модернизирайте

процесите на клиента с чиста електрификация и
дигитализация, с готови за бъдещето продукти
и хибридни електрически системи, които са
високоефективни, надеждни и лесни за използване.
2. Намалете потреблението на енергия и
въглеродния отпечатък чрез максимизиране на
енергийната ефективност, чрез интелигентни,
цифрови и свързани продукти и софтуер, който
позволява наблюдение, поддръжка и оптимизиране
на операциите.
3. Заменете енергийните ресурси в рамките на
целия жизнен цикъл на продукта и осигурете
оптимално използване на ресурсите.
• Елиминиране на 7M полистиролови блистери и
части от пяна в полза на устойчиви и рециклируеми
опаковки за намаляване на отпечатъка върху
околната среда в над 14 завода в световен мащаб.
• 75% Green Premium продукти в портфолиото
обещават отлични екологични характеристики
4. Включете веригата на стойността, за да
оптимизирате процесите, да увеличите
устойчивостта на доставките, да намалите
отпечатъка
5.
• Софтуер за проектиране, насочен към намаляване
на отпадъците в рамките на целия жизнен цикъл на
продукта, за да се осигури оптимално използване на
ресурсите.
• Възприемане на кръговост чрез Circular Certified
Products за намаляване на отпадъците в рамките на
целия жизнен цикъл на продукта и гарантиране на
оптимално използване на ресурсите, помагайки на
клиентите да постигнат непрекъснатост на бизнеса
и зелени приходи.
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Партньорство за устойчивост: опростени,
отворени и дигитални решения
Като част от програмата Партньорство за
устойчивост, Schneider пуска и своите продукти
от следващо поколение oт популярните си гами
TransferPacT, PowerPacT и TeSys. Проектиран да
предоставя решения за безопасност, надеждност
и свързаност за критични индустриални сегменти,
сгради и инфраструктура:
• Автоматичният прекъсвач PowerPacT (MCCB)
предлага подобрено решение за прекъсвач на
бъдещето, като дава възможност на клиентите да
увеличат оперативната ефективност и ненадмината
надеждност.
• Емблематичната TeSys New Generation е
преосмислена с най-новите интелигентни
дигитални иновации, за да предостави по-просто,
по-устойчиво, безопасно и сигурно приложение
за клиентите производители на панели, инженериконсултанти, системни интегратори, фасилити
мениджъри и производители на оригинално
оборудване (OEM), които допълнително надграждат
доказана надеждност и голяма електрическа
издръжливост.
• TransferPacT Automatic Transfer Switching Equipment
(ATSE) – гама от високоскоростни, компактни,
модулни интелигентни автоматични превключватели
– продължава ангажимента, като помага на
професионалистите от индустрията да максимизират
времето на работа, повишават безопасността,
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надеждността и свързаността, като същевременно
поддържат устойчивост чрез решения, поддържащи
IOT и гъвкав дизайн.
„Ако искаме да ограничим глобалното затопляне
до 1,5 градуса, трябва да ускорим пътя към
нетната нула. В Schneider Electric разполагаме с
технологията, решенията и ноу-хау, за да помогнем
за декарбонизиране на нашите икономики.
Нашите партньори трябва да играят важна роля
за мащабиране на действията и изпълнение на
дейностите на клиентите по декарбонизация“,
каза Рохан Келкар, изпълнителен вицепрезидент
на Power Products в Schneider Electric. „С нашата
нова инициатива „Партньорства за устойчивост“
се надяваме да снабдим партньорите с уменията
и технологиите, за да се възползват от бизнес
възможностите и да ускорим устойчивото бъдеще“.
Открийте как #EcoStruxure може да ви помогне
#MakeItForLife #PartnershipsofttheFuture
#FutureProofitforLife

1. ^ [1] Доклад за партньори на IDC: „Приемане
на цифрови екосистеми за предоставяне на
интелигентни енергийни решения“ (август 2021 г.)
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Световни индустриални брандове ще предложи
изложение MachTech&InnoTech 2022
Решенията от последно поколение на Trumpf, Mazak, Fanuc, Karmet, Bodor, KUKA и Amada –
сред акцентите на 13-ото издание

05-06/2022

Въпреки, че остават повече от три месеца до старта
на индустриалното изложение MachTech&InnoTech,
вече са ясни някои от глобалните брандове, които ще
видим в на територията на Интер Експо Център в София.
Бизнес форумът, наложил се като едно от водещите
събития в България и региона за машини и технологии в
металообрабоотката, автоматизацията и роботизацията
на индустриалните процеси, ще отвори врати от 13 до 16
септември в Интер Експо Център.
„Месец след като стартирахме кампанията на
MachTech&InnoTech 2022, участие са заявили над 100
фирми от България, Чехия, Австрия, Турция, Италия,
Германия, Китай. Водим постоянна комуникация с

компании, които имат силен интерес да се включат“,
информират организаторите от Интер Експо Център. Във
високотехнологичната реалност, изградена от компаниите,
ще видим брандовете на Trumpf, Mazak, Fanuc, Karmet,
Bodor, KUKA, Amada. Тези и много други български и
международни марки в сферите на металообработването,
индустриалната роботика и автоматизацията, заваръчната
техника, инструментите и 3D принтирането ще бъдат
показани на професионалната публика в рамките на
MachTech&InnoTech.
„Според първоначалното планиране MachTech&InnoTech
2022 ще се проведе в четири от изложбените ни зали на
площ над 10 000 кв.м“, коментират от Интер Експо Център.
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Водещото международно търговско
изложение на керамичната
индустрия ceramitec

На територията на Мюнхенски панаир от 21 до 24 юни се
проведе изложението ceramitec. Покривайки три палати –
C1 до C3 – водещото международно търговско изложение
на керамичната индустрия не само успя да включи целия
спектър от сектора – от класическа керамика и суровини
до индустриална керамика, техническа керамика и прахова
металургия – но също така имаше и богата съпътстваща
програма.
Без никакво съмнение, тази година ceramitec беше важен
еталон и точка на среща за индустрията, както каза д-р
Роберт Шьонбергер, директор на изложението ceramitec,
той също така допълни: „След две тежки години най-накрая
отново е време за контакт на живо – възможност, от която
много компании сега искат да се възползват." Въпреки че
пандемията доведе до забавяния или дори прекъсвания в
много индустрии, нейните ефекти върху иновативната сила
на керамичната индустрия не бяха сериозни: „В областта
на техническата керамика, фината керамика, суровините,
праховата металургия и пещите по-специално много
индустриални гиганти ще бъдат на изложението в Мюнхен,
за да представят своите иновации и актуално развитие."
Въпреки това Шьонбергер добавя, че последните две
години не пропуснаха да оставят своя отпечатък върху
индустрията: „Търговските панаири винаги отразяват

пазара. Що се отнася до ceramitec, очевидно бихме искали
да видим повече подкрепа в сектора на тежката глина,
въпреки че можем да приветстваме важни играчи от този
сегмент като Lingl Anlagenbau, Sabo, Metalcertima и De
Boer Machines." Но като цяло е очевидно, че компаниите
са наясно с важността на личния обмен. "Получаваме
изключително положителни отзиви, когато говорим с
нашите клиенти. И въпреки че нещата вероятно ще бъдат
малко по-различни тази година, много от тях наистина
очакваха с нетърпение сeramitec."
Рамковата програма, която за първи път успя да напълни
два форума (палати C1 и C3), със сигурност беше една
от причините да бъдете тук. Над 30 панела позволиха на
присъстващите да избират между експертни презентации,
панелни дискусии и презентации на изложители. Денят на
кариерата за млади специалисти, организиран от студенти
от Университета за приложни науки в Кобленц, представи
възможности за започване на кариера в керамичната
индустрия. „Програмата тази година беше такава, каквато
никога досега не е била, толкова пъстра и разнообразна“,
казва Шьонбергер. „Наред с новите приложения за нашите
високоефективни материали, посетителите на изложението
откриха идеи, които правят производствените процеси и
самите продукти още по-добри.“

ISCAR Движещата Сила
на Автомобилостроенето
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Оформяне на бъдещето на автоматизацията
чрез пионерски дух
Те са бързи, иновативни и нетрадиционни. Това е една от
причините стартиращите фирми да се считат за двигатели
на промяната. Те доказаха, че заслужават тази репутация
на изложението за умна автоматизация и роботика
automatica, което се проведе в Мюнхен от 21 до 24 юни.
Дали в Start-up Arena, специалното шоу AI.Society, или на
собствените им изложбени щандове: Впечатляващ брой
млади технологичните компании представиха визионерски
разработки и се срещнаха с мощни инвеститори в Мюнхен.

05-06/2022

Роботиката без код прави програмирането детска игра
аutomatica показа колко революционни могат да бъдат
подобни решения. Един пример дойде от базираната в
Дрезден компания wandelbots, която, подобно на много
други производители, работи по темата за тенденцията
за роботика без код. Със своето ново програмиране,
базирано на писалка, wandelbots демонстрира какво се
случва, когато подходите към програмирането на роботи с
отворен ум. Тяхното решение позволява на потребителите
просто да програмират пътека на робот, като го начертаят
с така наречения TracePen. wandelbots демонстрира
удобството и бързината на този метод на щанда на
японския производител на роботи Yaskawa.
Start-Up Arena с 44 участници
Посетителите на панаира, търсещи иновативните сили на
младите компании, откриха концентрираната иновативна
сила на 44 участници в изложението в Start-up Arena в
палата B4. Една от тях е andugo GmbH, която се фокусира
върху икономиката на платформите за машиностроенето
и инсталациите. Той управлява GO2automation.de,
специфичен за индустрията B2B портал за ефективно
сътрудничество и развитие на дигиталния бизнес.
Друга независима от производителя платформа за
роботика беше представена от базираната в Падерборн
стартъп компания Unchained Robotics. Тя помага на
компаниите да намерят подходящи компоненти за техните
усилия за автоматизация на процесите и да получат
представа за очакваните инвестиционни разходи. Младен
Миличевич, съосновател на Unchained Robotics, коментира:
„Ние предоставяме технология и гарантираме, че всяка
компания има възможност да използва подходяща
технология за роботика.“
Node Robotics е посветена на съвсем различна тема:
автономната интралогистика. Младите учени от тази
компания предлагат иновативни софтуерни решения plugand-play. Те позволяват цялостни операции на автопарка на
автономни мобилни роботи от различни производители,
използващи операционната система NODE.OS – от
получаване и възлагане на висящи транспортни поръчки
до контрол на отделни превозни средства.
Тези три примера показват иновативната сила, присъща

на всички млади компании, участващи в Start-up Arena.
Тези новодошли дават представа за бъдещето на
автоматизацията тук и на съвместния щанд на Odense
Robotics. И това е мястото, където иноваторите се срещаха
с инвеститори, тъй като представители на финансовия свят
търсят печеливши инвестиции чрез участие в етапа на
знания Start-up Arena.
Но, разбира се, специализираните посетители видяха
повече от просто представяне на продукти от търговски
панаир като automatica. „Съставихме специална програма
за подкрепа за стартиращата общност, включително
срещата на инвеститорите в Odense, панелната дискусия
robo.innovate, презентации на automatica Forum и
различни терени в Start-up Arena и i_space, AI”, обяснява
Аня Шнайдер, директор на изложбата automatica. „Това
ни позволява да предоставим изчерпателен преглед
на стартиращата сцена и да обединим потенциални
партньори за сътрудничество от технологичния и
финансовия сектор.“
Естествено, на automatica бяха представени и всички
водещи играчи в бранша.
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analytica 2022: Анализ, който е от полза за
защитата на потребителите и околната среда
- Фокус върху нанопластите и перфлуорираните замърсители
- Методи за снемане на пръстови отпечатъци в хранителната лаборатория
- Актуална тема за храната в конферентната програма на analytica
Тези аспержи наистина ли са местно производство?
Разреден ли е медът с евтина захар? Вашата минерална
вода съдържа ли нанопласти или други замърсители?
„analytica предостави на инспекторите по храните всички
необходими инструменти, за да отговорят на тези въпроси
бързо и надеждно“, казва Армин Витман, директор на
изложението analytica в Messe München. На водещото
световно изложение за лабораторни технологии, анализи
и биотехнологии, което се проведе в Мюнхен от 21 до 24
юни, повече от 50 изложители представиха иновации в
областта на анализа и безопасността на храните. С близо
70 изложители анализът на околната среда беше друга
фокусна точка. Тъй като замърсителите често влизат в
храната ни от замърсени води и почви, анализите на
храните и околната среда са тясно свързани.
Нови замърсители: нанопласти и PFAS
Първоначално лабораториите по опазване на околната
среда бяха единствените, които изследваха микро и
нанопластмасите, но сега участват и анализатори на
храни. Напоследък малките частици дори бяха открити в
кръвта ни. Освен техният състав, роля за въздействието
им играят и размерът и формата на частиците. FT-IR и
Raman микроскопите комбинират химически анализи
и изображения, за да определят едновременно всички
параметри. Най-новото за тези и други методи беше
представено на сесията на analytica Nanoplastics (22 юни от

09:30 до 11:30 ч. в ICM/зала 4В). analytica изложители като
Thermo Fisher, Bruker, Agilent, Horiba, Renishaw и Keyence
представиха съответното оборудване.
Пръстови отпечатъци за храна
В глобализирания пазар на храни, който сега също е
засегнат от недостиг и повишаване на цените, съществува
повишен риск от фалшиви твърдения. Системите на
изложителя на analytica Elementar напр. използват
масспектрометрия на изотопното съотношение за
откриване на фалшификации на храни, като добавена
вода в натурални сокове и произход на артикули като
зехтин и аспержи. Изотопният подпис на общи елементи
като водород, въглерод и кислород служи като пръстов
отпечатък, който разкрива мястото на произход, добавките
и методите на отглеждане - органични или не. ДНК
анализът също е полезен за разкриване на фалшификации
като наличието на конско месо в приготвените храни. С
усъвършенствани ДНК пръстови отпечатъци от изложителя
на analytica Eurofins, инспекторите по стоки могат дори да
различат ориз басмати от други сортове ориз.
Значението на биоаналитиката в хранително-вкусовата
промишленост се отразява и в нововъзникващата област
на фудомиката, която съчетава геномика, протеомика и
всички други технологии завършващи на омика.
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IFAT Мюнхен 2022: силно рестартиране
за опазване на климата
- Високо ниво на посещаемост на най-голямото световно търговско изложение за
екологични технологии
- 2 984 изложители, около 119 000 посетители, половината от чужбина
- Ключова тема: ефективно използване и повторно използване на ресурси

05-06/2022

Независимо дали става дума за пластмаси, строителни
материали или води: решенията за устойчиво управление
на ресурсите са от съществено значение за опазването на
околната среда и климата – и можеха да бъдат намерени
на IFAT Мюнхен. Водещият световен търговски панаир за
управление на води, канализация, отпадъци и суровини
се проведе от 30 май до 3 юни 2022 г. 2 984 изложители и
около 119 000 посетители потвърдиха, че панаирът е найважната платформа за екологични технологии в света.
„Огромна изложба, концентриран трансфер на знания,
работа в мрежа – IFAT Мюнхен 2022 послужи като чисто
вдъхновение и задвижва устойчивата трансформация на
индустрии и устойчиви на климата общности“, казва Стефан
Румел, управляващ директор на Messe München. „След
като привлече 2984 изложители от 59 страни и около 119
000 посетители от 155 държави, изложението се доближи
до нивата преди коронавируса – отразявайки големия
потенциал на екологичните технологии и потвърждавайки
позицията си на водеща световна платформа за вода,
канализация, отпадъци и управление на суровините.”
Д-р Йоханес Ф. Кирхоф, председател на Консултативния
съвет на IFAT Мюнхен, добавя: „Високата международна
посещаемост на търговското изложение през това
предизвикателно време беше впечатляваща. Страхотно е
да видим, че IFAT прави толкова силен рестарт, тъй като е
много важен, устойчив двигател за кръговата икономика и
екологичната индустрия."
От пластмаса към вода: фокусът беше върху
затворените цикли
Кръговата икономика зае повече място от всякога на
търговското изложение. При откриването германският
министър на околната среда Щефи Лемке подчерта:
„Една правилно функционираща кръгова икономика
спестява първични ресурси, намалява зависимостите
и има значителен принос за опазването на климата
и биоразнообразието. Моята политика има за цел да
подпомогне укрепването на кръговата икономика на
всички етапи от нейния цикъл и да превърне опазването
на околната среда в привлекателен бизнес модел."
Общо четири специални области бяха посветени на
кръговата икономика, например за пластмаси и строителни
материали. За водата също акцентът беше върху
устойчивото използване и затворените цикли, например
в промишленото производство - и в градовете, които
трябва да използват интелигентно управление на водата,

за да се подготвят за екстремна суша, както и за силни
валежи. Търговският панаир демонстрира възможностите
за технологии, програмата на конференцията включваше
повече от 300 експерти, споделящи своите знания, и имаше
много демонстрации на живо и обиколки на панаира с гид.
Основните параметри на панаира
IFAT Мюнхен обхващаше общо 260 000 квадратни метра,
заемайки всичките 18 палати и голяма част от външната
площ на Messe München. 2 984 изложители от 59 страни
и региони (2018: 3 305/58) и около 119 000 посетители
от 155 страни и региони (2018: 142 472/162) пътуваха до
Мюнхен. Половината от изложителите и посетителите са
от чужбина. В сравнение с предишното събитие липсваше
особено силното участие от Китай и Русия. Start-up Area
събра 49 стартиращи фирми от 16 нации. Имаше 15
международни съвместни павилиона от Европа, както
и от Япония, Канада, Южна Корея и САЩ. На събитието
пътуваха високопоставени политически представители,
включително от Египет, Белгия и Малайзия, както и
министрите на околната среда на Бразилия и Сингапур и
много международни делегации.

ВАЛИДНА
ДО КРАЯ НА
МЕСЕЦ АВГУСТ 2022

KPONY
Автоматика за
плъзгащи врати
портал до 350 кг.
вкл. 4 м рейки
1 бр. дистанционно

KIT JIM
Автоматика за
секционни врати
с височина до 2,50 м.
вкл. приемник и
1 бр. дистанционно

лв.

562 ДДС
без

лв.

0 ДДС
37
без

KIT BILL 30M
Автоматика за
двукрили врати
размер на крилото
до 2,50 м. и тегло до 250 кг. , вкл.
приемник и 1 бр. дистанционно

LADY 4
бариера - бърза
греда до 4,2 м.
вкл. приемник,
UPS с акумулатори и
1бр. дистанционно

лвС.
2
1
7 з ДД
бе

лв.
0
0
17 ДДС
без
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Автономните строителни
машини като цел за
развитие

05-06/2022

Може да има много препятствия за преодоляване
— разработването на автономни строителни
машини в момента е сред основните цели както
на производителите, така и на изследователските
институти. Съответно много аспекти на тази тема
ще бъдат отразени на bauma, най-мащабното
световно изложение за машини и материали за
строителството, което ще се проведе в Мюнхен от
24 до 30 октомври 2022 г.
Машините, които шофират и работят автономно, са
сред големите визии за бъдещето на строителната
индустрия. „Въпреки това, „истинската“
автономност в строителните машини е много малко
вероятна в обозримо бъдеще, тъй като – за разлика
от самостоятелната работна среда на кариера
или мина, например – има сложни технически и
свързани с безопасността предизвикателства“,
казва Тим -Оливър Мюлер. Директорът Германския
съюз на строителната индустрия вярва, че е много
по-реалистично и постижимо за строителната
индустрия да разработва и използва „интелигентни“
строителни машини с полуавтоматизирани,
автоматизирани или поддържащи функции – и
да го прави за избрани строителни процеси, като
например при земни работи, пътно строителство
или специална тежка конструкция. „Такива решения
имат потенциал за забележимо повишаване на
ефективността и производителността“, казва
Мюлер. Те биха могли да освободят операторите
на машини от повтарящи се и изморителни
дейности. Експертът от индустрията посочва,
че интелигентните машини също биха били
независими от индивидуалните си задачи –
предимство, което не е за подценяване във
времена, когато има недостиг на квалифицирани
работници.
Обсъждане на текущата ситуация по пътя към
автономни или поне интелигентни строителни
машини е възможно на bauma 2022, водещото

световно търговско изложение за строителни
машини, машини за строителни материали,
минни машини, строителни превозни средства и
строителна техника.
MiC 4.0: Полагане на основите на строителната
площадка на бъдещето
Първо, за да се даде възможност за частична
автоматизация дори на по-сложни строителни
обекти, комуникацията между производители от
машина до машина е от съществено значение.
Заедно с Германския съюз на строителната
индустрия, Германската асоциацията на
машиностроенето (VDMA) иска да създаде найдобрите условия за това. Поради тази причина
асоциациите основаха работната група „Машини
в строителството 4.0“ (MiC 4.0) на bauma 2019. „В
момента имаме 105 членове от седем нации и 31
работни групи“, съобщава д-р Дариус Сосдорф,
управляващ директор на MiC 4.0. За да могат
процесите на строителните обекти да протичат по
по-дигитален, по-интелигентен и в крайна сметка
по-автономен начин в бъдеще, неща като данни
за състоянието на машините трябва да бъдат
стандартизирани. Това започва с информацията
дали дадена машина е включена или изключена.
„Докато производителите досега са дефинирали
това за своите продукти сами, това вече се отнася
за всички производители, които са се ангажирали
с MiC 4.0: Във всяка строителна машина с двигател
с вътрешно горене, която изпраща сигнала
„включено“, коляновият вал на двигателя се върти,
“, казва Зосдорф. Той твърди, че прилаганият тук
съвместен подход е изцяло нов и уникален.
Този и много други резултати, постигнати от
MiC 4.0 през последните три години, ще бъдат
представени на специализираната публика в
иновационната зала LAB0 на bauma. В допълнение
към представянето на разработените документи ще
има и физическа демонстрация.
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Коботите намаляват времето на работния
процес
Максимилиан Шьоберл от Катедрата по обработка
на материали, материални потоци и логистика в
Техническия университет в Мюнхен очаква, че след
десет години различни коботи ще бъдат активни на
строителните обекти. Терминът „кобот“ е получен
от думите „сътрудничество“ и „робот“ (от английски
език). Отнася се за роботи, предназначени
за пряко сътрудничество с хора. Шьоберл и
изследователски екип от катедрата очакват да
видят развитие в тази посока под формата на
търговски жизнеспособен, радиоуправляван
уплътнител за вибрационни плочи. Първоначално
това беше направено „готово за автоматизация“
с подходящи сензори и контролни блокове. В
крайна сметка учените свързаха машината с
багер на принципа на следването на лидера:

багерът създаде самолет, докато уплътнителят
на вибрационните плочи постоянно го следваше
независимо, опаковайки насипната част. „В резултат
на това сътрудничеството даде възможност
работните стъпки да се превключват паралелно и
в идеалния случай времето на процеса се намали
наполовина“, съобщава Шьоберл.
За повече информация:
Кремена Вълчева
Германо-Българска индустриално-търговска камара
(ГБИТК)
Интерпред – СТЦ София, сграда А, ет. 3
бул. „Драган Цанков“ 36 | 1040 София
T +359 2 816 30-27 | M +359 894 646 714
kremena.valcheva@ahk.bg | https://bulgarien.ahk.de
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Биометан и зелен водород
за фирмите договори Тракия
икономическа зона със Ситигаз
Тракия икономическа зона ЕАД /ТИЗ/ и Ситигаз България
започват стратегическо партньорство с цел намаляване
на емисиите от CO2 и превръщането на индустриалния
парк в напълно „зелен“. За това се договориха инж. Пламен
Панчев, основател и изпълнителен директор на най-голямата
икономическа зона в Източна Европа и д-р инж. Александър
Кожухаров, председател на Съвета на директорите на Ситигаз
България ЕАД по време на форума „Възможният преход на
индустрията към нулеви емисии - нуждата от радикална
промяна“. Присъстващ на постигнатото споразумение бе
Георги Стефанов, началник на политическия кабинет на
заместник министър-председателя по климатични политики
в Министерски съвет. Г-н Стефанов бе един от лекторите на
форума, организиран от DQS България, Тракия икономическа
зона и INNO-CON.
ТИЗ и Ситигаз си партнират повече от 15 години в
задоволяване на нуждите от природен газ на многобройните
фирми, ситуирани в зоната, припомни инж. Панчев. Инж.
Кожухаров конкретизира, че предстоящата програма
предвижда постепенно въвеждане на биометан, който се
произвежда по специална технология от биогаз и се подава
в съществуващата газопроводна мрежа на Ситигаз България
ЕАД. Вторият етап включва разработването и въвеждането
първоначално на 10% зелен водород от възобновяем
източник (получен чрез електролиза) в мрежите на Ситигаз,
с тенденция за увеличаване количеството след разширяване
на газопроводните мрежи и съобразяването им с новите
условия за производството на водород.
Стратегическото партньорство между ТИЗ и Ситигаз бе
буквално отговор на присъстващите фирми от зоната,
които коментираха на форума, че една част от нуждите си
от енергия те ще задоволят със собствени възобновяеми
източници, но основната част очакват да е от оператор,
подаващ „зелена“ енергия.
Инж. Хайко Шмидт, изпълнителен директор на DQS България,
представи визията за предприятие с нулеви емисии,
преминавайки през целия жизнен цикъл на продуктите
и услугите – от доставка на суровини и енергия през
технологиите на основното производство до обезвреждането
на отпадъците. Дойчин Тодоров, старши консултант в INNOCON и одитор в DQS България, посочи какви са начините за
верифициране (сертифициране) на въглеродния отпечатък,
както и възможности за подобряване на енергийната
ефективност чрез въвеждане на системи за управление
на енергията. Двамата международни експерти дадоха
конкретни отговори на редица въпроси от аудиторията,
продължиха обсъжданията с част от присъстващите и след
форума.
Огромен интерес предизвика и панелът на г-н Георги

Стефанов на тема „Климатичните промени, зелената сделка,
ESG политиките и таксономията за устойчиви финанси.
Основата на ЕС за ускорен икономически растеж.“ Един от
най-реномираните български еколози и природозащитници
посъветва фирмите да назначат „зелени“ служители с широко
делегирани правомощия, за да успеят бързо да действат
за адаптирането и смекчаването - взаимно допълващи
се стратегии, адресирани към повишените рискове,
произтичащи от изменението на климата. Началникът на
политическия кабинет на заместник министър-председателя
по климатични политики в Министерски съвет посочи, че
Регулаторната рамка на ESG политиките (Environmental, Social
and Governance, които политики реално са отговорът на
бизнеса за постигане на глобалните цели на ООН) ще стане
напълно вградена система в начина, по който предприятията
работят в бъдеще, и ще включва всички участници на пазара.
За да направи това, Европейската комисия обяви, че ще
инвестира 1 трилион евро до 2030 г. Изчислено е също, че
големите инвестиции в частния сектор ще възлизат на 2,5
трилиона евро през следващите 10 години.
Специално участие във форума взе инж. Вяра Колева,
директор на дирекция „Екология и управление на
отпадъците” към Община Пловдив.
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„Либхер - Конкрийт Технолоджи
Марица“ открива завод за
бетоновози, инвестицията е над
17 милиона евро
3-та поредна инвестиция прави в Тракия
икономическа зона немската фирмена група
„Либхер“. На 1 юли се състоя официалното
откриване на завода на „Либхер Конкрийт
Технолоджи Марица“ ЕООД. В него годишно ще
се произвеждат 2000 детайла и предварително
монтирани възли, както и 500 изцяло готови
бетоновози, съобщават от фирмата. Заводът е
в рамките на град Пловдив, на Кукленско шосе,
върху терен от 37 000 кв.м като застроената
производствена и складова площ е 12 000 кв.м.
Инвестицията е над 17 милиона евро. В сумата е
включен и трансферът на налични съоръжения
от Германия, които частично са допълнени с ново
закупени машини и съоръжения, конкретизират от
компанията. Инвеститор в новия завод е дивизията
Бетонна техника към Либхер Интернационал АД.
„Либхер Конкрийт Технолоджи Марица“ ЕООД ще
има ролята на вътрешен доставчик в рамките на
дивизията. Основните усилия на екипа са насочени
към развитие на производствените процеси до топ
ниво с помощта на модерни принципи като Лийн,
Индустрия 4.0. и т.н.
Предприятието вече работи и са назначени 120
души – заварчици, механици, електромеханици,
бояджии, складови работници. Средната работна
заплата е в горния сегмент за региона и съгласно
системата за заплащане в концерна Либхер.
Фирмата има и силно развита социална политика по
отношение на своите сътрудници.
В „Либхер Конкрийт Технолоджи Марица“ планират
да наемат още индустриални инженери и инженерконструктори.
От компанията коментират, че „решението да
се регистрира трето дружество от концерна
Либхер в Пловдив, а именно Либхер Конкрийт
Технолоджи Марица ЕООД, беше взето въз
основа на атрактивната бизнес среда, както и
на възможността да се ползва синергията с вече
утвърдилите се дружества Либхер Хаусгерете
Марица ЕООД и Либхер Транспортейшън Системс
Марица ЕООД в Тракия икономическа зона.

За 2 години заводът беше построен и пуснат в
експлоатация.“
Кратка информация за компанията
Германската фирмена група "Либхер" е световен
производител с над 50 хил. сътрудници, които
допринасят за технологичния напредък в
различните и отрасли. Концернът, който е 100%
семейна собственост, дължи своя глобален успех
и популярност на върховите си постижения в
множество области - от земекопна и строителна
техника, минно дело и различни видове кранове,
през системи за автоматизация, транспортна,
авиационна и космическа техника и компоненти
до разработка и производство на домакински и
професионални охладителни уреди.
"Вече над 70 години стремежът към иновации
и безкомпромисният ангажимент на "Либхер"
към качеството са гаранция за доволни и лоялни
клиенти във всички продуктови области“,
коментират от компанията.
Германската група избира България за
производствен център още в края на миналия век,
а 20 години по-късно вече има три предприятия.
Първото е "Либхер-Хаусгерете Марица" ЕООД
за производство на хладилници и фризери,
което работи от 2000 г. Компанията беше
първият голям инвеститор в индустриална зона
„Марица“, в момента част от пловдивската „Тракия
икономическа зона“. Развитието на завода е по
възходяща линия, като в последната класация К100
на „Капитал“ за най-големите компании дружеството
е лидер в сектора за машини и оборудване. След
решението за навлизане в България преди 22
години компанията изгради и втори завод в региона
на Пловдив - за производство на климатични
системи за релсов транспорт, като тези дейности са
обособени в дружеството "Либхер - Транспортейшън
Системс Марица" ЕООД. В началото на юли 2021 г.
германската група регистрира трето дружество в
България - "Либхер - Конкрийт Технолоджи Марица"
ЕООД, с предмет на дейност производство на
бетоновози.
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Трансформиране на бизнес модела на Siemens
Digital Industries Software в софтуер като услуга
(нов хибриден SaaS)

05-06/2022

Какво е SaaS?
Софтуерът като услуга или SaaS е начин за предоставяне на
софтуерни приложения през интернет и мобилни браузъри
като услуга, вместо да се инсталира и поддържа софтуер на
място или на място на сървър или работна станция. SaaS е
подмножество на облачните изчисления.
Siemens Digital Industries Software трансформира бизнес
модела си за да стане доставчик на XaaS. Xcelerator Share
е част от портфолиото на Xcelerator, всеобхватното и
интегрирано портфолио от софтуер и услуги от Siemens
Digital Industries Software. Това означава, че ще се
съсредоточи върху създаването, разработването, хостването
и поддържането на собствените си продукти като SaaS
продукти през следващите няколко години. Основните
ползи от това са незабавен достъп до неограничен глобален
пазар; възможността за мащабиране, без да се налага
пропорционално увеличаване на разходите за доставка на
продукти, възможността да научи повече за използването
при клиентите си и да им предостави по-добро изживяване
като се промени подхода за продажби и маркетинг.

SaaS софтуерните приложения се хостват централно на ИТ
оборудване от доставчика. Те се различават от традиционния
локален модел за доставка на софтуер по четири основни
начина :
1 – Внедряването на SaaS не изисква от клиента да разполага
с обширен хардуер, което позволява на клиентите да възлагат
по-голямата част от ИТ отговорностите на доставчика,
обикновено необходими за отстраняване на неизправности
и поддръжка на софтуера, включително хардуерна
производителност, наличност и сигурност на данните
, ангажиментите за които са предвидени в официално
споразумение за ниво на обслужване с доставчика.
2 – SaaS системите обикновено се заплащат с течение на
времето в рамките на абонаментен модел. Докато локалният
софтуер обикновено се закупува чрез постоянен лиценз,

платен предварително. Това разпределя общите разходи
за притежание на SaaS и обикновено помага на по-малките
фирми да получат достъп до софтуер, който иначе би бил
извън техния финансов обхват.
3 – Клиентите с постоянен лиценз могат също да плащат
до 20% годишно за такси за поддръжка и поддръжка.
Годишната или месечната такса за абонамент за SaaS софтуер
обикновено включва софтуерния лиценз, поддръжка и
надстройки като част от договора.
4 – Внедряването на SaaS обикновено идва с основна оферта,
като клиентът може да закупи допълнения за увеличено
пространство за съхранение, допълнителна изчислителна
мощност, увеличен обем за изтегляне и качване. След това те
ще бъдат добавени към договора като част от абонамента.

Без съмнение SaaS революционизира модела за доставка на
софтуер. В момента повече от 38% от компаниите работят
почти изцяло върху SaaS. Експертите от Gartner прогнозират,
че през следващите 2 години този брой ще се увеличи до 73%,
а пазарът на SaaS като цяло ще достигне 76 милиарда долара.
В миналото беше предизвикателство да се въведе
ново приложение в организация. От дългия процес на
продажба до евентуално сложна инсталация на място, до
персонализирана разработка и обучение на потребителя.
Може да отнеме седмици или месеци, преди служителите да
започнат да използват ефективно нов инструмент. При SaaS
това може да се случи за дни.
SaaS приложенията се предлагат в различни размери, форми
и служат за различни цели. Повечето обаче попадат в една от
трите категории:
1 – Пакетираните SaaS са продукти, които помагат за
управлението на конкретен процес в организацията
– подобряване на ангажираността на служителите,
укрепване на отношенията с клиентите или повишаване на
маркетинговата ефективност, например.
2 – Съвместните SaaS приложения помагат да се подобри как
екипите работят заедно. От съобщения и видеоконференции
до сътрудничество по документи, тези платформи поддържат
съвместни усилия.
3 – Техническите SaaS приложения предлагат инструменти
за управление или подобряване на разработката или
техническите процеси.
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NX X
Нарастващата нужда от гъвкавост на работното място отвори
възможност да се предлагат Siemens Digital Industries Software
продуктите по нови начини. Нарастващото използване на
облачни технологии и поточни услуги осигурява платформа за
доставяне на NX по нови начини запазвайки досега наличните.
NX X разшири NX до пазара в облака, като предостави SaaS
решение, което ще помогне на клиентите да се възползват от
най-новата функционалност на NX, като поддържат актуалност
с по-ниски общи разходи за притежание. NX X е пакетирано
решение, предлагащо управлявана от Siemens среда NX,
доставена в облака чрез технологията Amazon AppStream
за стрийминг в облак с публична облачна инфраструктура,
управлявана от Siemens SaaS Operations. Клиентите могат да
се съсредоточат върху разработването на продукти, докато
Siemens Managed Services управлява инфраструктурата и
внедряването на NX.
NX X премахва необходимостта от работни станции и графики
от висок клас и предлага повишена гъвкавост. Сигурните
данни никога не напускат облачната среда на клиента. Това
е доказателство за бъдещето, защото няма инвестиции в
хардуер.
Възможности и предимства
• Ползвате пълната мощност на NX с намалени разходи за
управление на ИТ среди
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• Пускате NX X навсякъде, на всяко устройство от интернет
браузър
• Постоянен достъп до NX и фирмените CAD данни от всяко
място
• Три мащабируеми пакета в допълнение към допълнителните
продукти и предоставяне на услуги
• Елиминира настройката на място и поддръжката на хардуера
• Високи нива на сигурност, вашите данни никога не напускат
вашата облачна среда
• Услугите за обучение на Xcelerator Academy са включени в
пакета
• Намалени режийни разходи, затруднения и разходи за ИТ
• Експертите на Siemens управляват приложението и
инфраструктурата
Конкурентна позиция
Никой конкурент не предлага напълно управлявана опция за
стрийминг в облак с възможността да остане с традиционните
си CAD данни
Повече за SaaS Apps & Industry решенията на Siemens Digital
Industries Software вижте тук : https://www.plm.automation.
siemens.com/global/en/our-story/cloud/saas-apps-is.html
За въпроси : СпейсКАД ООД, тел. 02 9033999, info@spacecad.bg
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Усъвършенствана
обработка на отвори
Изобретението на ISCAR - линията инструменти MULTIMASTER, оказа значително влияние върху света на
режещите инструменти в началото на миналия век.
Концепцията на MULTI-MASTER линията се основава на
челния контакт между твърдосплавна глава и държач,
центриране на главата чрез използване на къс конус
и закрепване на главата в тялото на инструмента чрез
използване на резбова връзка. Успешният дизайн
на резбата, изработен от твърд крехък карбид, даде
възможност за бърза и лесна смяна на главите и
създаде лесния за използване инструмент, който
включва принципа „без време за настройка“ на ISCAR.
Връзката с резба бързо намери своя път в различни
системи за монтаж на инструменти със сменяеми
твърдосплавни глави, която вече сега е индустриален
стандарт.
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Първоначално линията MULTI-MASTER беше
предназначена специално за фрезоване в
индустрията за пресформи и матрици. Скоро
след това автомобилната, аерокосмическата и
машиностроителната индустрия приеха MULTIMASTER на ISCAR в своите производствени процеси.
Фрезоването остава във фокуса на линията MULTIMASTER, която сега е подходяща и за приложения
от пробиването. Линията MULTI-MASTER се разшири
значително и сега обхваща широк спектър от
приложения, които включват пробиване, зенкероване
и изработване на фаски. Когато погледнем
назад повече от две десетилетия, е очевидно, че
линията MULTI-MASTER намери своя път в сектора
на приложенията за пробиване на отвори, като
предоставя високоефективни решения.

се от държач, удължение и редуктор. Пробивните
глави MULTI-MASTER са подходящи за относително
плитки отвори. Това може да представлява
ограничение в приложенията за пробиване на отвори,
но за пробиване на къси такива, когато формата на
детайла или закрепването му изисква голям надвес на
инструмента, инструментът с дълъг обхват на MULTIMASTER е по-подхопдящ в сравнение с типичното
свредло с винтови канали .
Главите с двa режещи зъба MM HCD стоят високо
над другите продукти за обработка на отвори от
MULTI-MASTER линията. Тези глави се произвеждат
с различни ъгли от - 60, 80, 90, 100 и 120 градуса,
които осигуряват широк спектър от приложения
като центрово пробиване, изработване на фаски и
зенкероване. Те позволяват изработването на конусни
отвори за винтове, болтове и нитове в съответствие
със стандартите ISO/DIN/ANSI в твърд материал. Ако
детайлът е предварително пробит, ефективността на
зенкера може да бъде подобрена чрез използване
на MM EDF глави с голям брой режещи зъби, които
увеличават производителността. При челни и обратни
фаски в долната страна на отвора, двустранните глави
на MULTI-MASTER са решението. (фиг. 1)
Центрoвото пробиване е една от най-често
срещаните операции при обработване на овори.
Типичните инструменти, които изпълняват тази

Има два вида глави MULTI-MASTER. Главите от първия
тип се произвеждат от стъпаловидни цилиндрични
заготовки чрез шлайфане. Главите от втория тип
се оформят предварително чрез пресоване и
синтероване с оставяне на минимален размер
на запаса. Допълнителното шлайфане определя
крайната форма на главата MULTI-MASTER и нейната
точност. Главите от този тип имат само два режещи
зъба, характеризиращи се с висока якост. Това
позволява по-голямо подаване на зъб в сравнение
с главите от първия тип. Технологията на пресоване
позволява производството на разнообразни сложни
MULTI-MASTER геометрични форми.
Главата е монтирана на държач, който може да бъде
интегрално монолитно тяло или модулно, състоящо

фиг. 1
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фиг. 2

фиг. 3

задача, се наричат центрови свредла. Двустранните
центрови свредла от високоскоростна стомана са
често срещаните инструменти, използвани през
последните години за постигане на евтини решения.
Новите центрови свредла от MULTI-MASTER линията
на ISCAR спечелиха безспорна популярност, като
осигуряват повишена трайност на инструмента и
производителност, дори при тежки условия на рязане.
(фиг.2)

като ефективен инструмент и за изработване на
отвори. Концепцията за инженерен дизайн на ISCAR,
която включва над 40 000 опции за инструменти,
е на път да се превърне в много повече от линия
за фрезоване. Сега той разполага с много повече
опции за пробиване основани на принципа„Без
време за настройка“ на ISCAR, за да осигури бързо
индексиране на инструментите и минимално време на
престой на машината.

NC свредлата също са често използвани инструменти.
Характеризиращи се с малката си дълбочина на
рязане, тези инструменти се използват предимно
в CNC машини за създаване на предварителни
отвори, които позволяват прецизно пробиване без
използване на направляващи втулки. За обработка
на плитки отвори, линията MULTI-MASTER има големи
предимства с наличието на NC свредлата. Тънка лента
в горната точка предотвратява „ходене на свредлото“
по време на обработка. Освен това, в резултат на
ъгъла на свредлото от 90 градуса, главите могат да се
използват и за изработване на фаски. (фиг.3)

За повече информация:
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД
www.iscar.bg

Отворите с плоско дъно са често срещани в
индустрията. Такива отвори са необходими за гнезда
на пружини, гнезда на глави на винтове или на шайби.
Простият начин за изработване на тези отвори е чрез
пробиване със свредло с плоско дъно. За дълбочини
на пробиване не надвишаващи 1,2 пъти дължината
на диаметъра на отвора, MULTI-MASTER осигурява
глави с два режещи зъба. Главите са подходящи за
пробиване на отвори върху наклонени повърхности,
като се отличават с универсална геометрия на рязане,
която позволява обработка на повечето инженерни
материали. (фиг.4)
През последните десетилетия MULTI-MASTER бързо
разшири диапазона си на приложение и се утвърди

фиг. 4
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Двадесет години
Център за изпитване
и европейска сертификация

05-06/2022

„Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС)
ЕООД отпразнува своя 20-годишен юбилей със стилно
тържество в присъствието на свои клиенти, партньори и
представители на държавни институции.
Гостите бяха посрещнати лично от управителя инж.
Благовеста Шинева. Под нейно ръководство, компанията се
наложи като авторитетен български орган за изпитване и
сертификация, с широко портфолио от услуги и с клиенти в
над 40 държави.
В приветственото си слово инж. Шинева подчерта факта, че
20-години са минали изключително бързо, но дружеството е
реализирало своята цел – да бъде утвърден български орган
за оценяване на съответствието, акредитиран, нотифициран,
със собствени лаборатории и с много дейности в услуга

на бизнеса. В допълнение добави, че ЦИЕС е уникален с
качеството на услугите, които предоставя и затова има вече
над 5000 клиенти.
Пред гостите на събитието беше премиерата на юбилейното
видео на компанията. В него бяха представени мигове
от работните процеси по време на сертификацията на
технически продукти и системи за управление, провеждане
на лабораторни изпитвания, технически надзор, контрол,
обследване за енергийна ефективност и обучения.
Поставено беше началото на една добра традиция. В
различни категории, една от които за „20 успешни години“,
бяха наградени дългогодишни служители и партньори
на компанията. Те получиха дизайнерски плакети,
изработени от Стефан Петров, възпитаник на Националната

КОНСУЛТАНТСКА И СЕРТИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Художествена Академия. Екипът на ЦИЕС изненада своя
управител, инж. Благовеста Шинева, със специален плакет –
статуетка от месинг и гранит, с признателност за отгворното
управление, покрепата и вдъхновението през годините.
За „Изключителен принос“ за създаването и подкрепата
на ЦИЕС беше отличена инж.Ирина Динева, управител на
„Холдинг Загора“ ООД.
В чест на 20-годишнина на ЦИЕС „Холдинг Загора“ ООД
подари на рождениците модерно оборудване за изпитване
на възпламенимост на защитни маски и универсален стенд
за изпитване на предпазни средства на якост на опън. С
придобиването на това оборудване ЦИЕС става 11-тата
европейска лаборатория и единствената в България, която
може да предложи изпитвания на защитни маски по всички
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показатели на стандарта EN 149:2001+A1. В началото на 2022
г. ЦИЕС откри първата по рада си в България лаборатория за
изпитване на лични предпазни средства.
Водещ на празничната вечер беше музикантът Пейо
Филипов, който се погрижи за доброто настроение на
гостите заедно с младите певци от последното издание
на музикалното реалити „Гласът на България“. Специална
изненада за присъстващите беше ефектното лазерно шоу
и прекрасното изпълнение на младия оперен певец Стоян
Буюклиев, студент в НМА "Проф. Панчо Владигеров".
За повече информация:
www.ctec-sz.com
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

JUNGHEINRICH
Електро-високоповдигачи с възможност за
едновременен транспорт на две европалета едно
над друго - Double-deck transports

05-06/2022

Предлаганите от Jungheinrich стакери с възможност за
едновременен транспорт на две европалета едно над
друго увеличават товарооборота и с това ефективността
на складовото стопанство осезаемо.
„Двуетажният транспорт“ се осъществява посредством
двойно вилично устройство или допълнителнa функция
за повдигане на шасито.
Електро-високоповдигачите, разполагащи с двойно
вилично устройство са моделите Jungheinrich EJD, ERD и
ESD.
Ръчноводимите Jungheinrich EJD 118i / 120 / 222 са
подходящи за къси разстояния с товароподемност
от 1800 и 2200 кг или максимум две по 1000 кг при
едновременен транспорт на две европалета едно над
друго.
Jungheinrich ERD 120 / 220 / 220 drivePLUS / 220i са с
работна платформа за водача и особено подходящи
за къси до средни разстояния. Товароподемността
на повдигачите е максимум 2000 кг при височина на
повдигане от 1500 до 2905 мм.
Подходящите за средни и дълги разстояния Jungheinrich
ESD 120 / 220 са със странично позициониране на водача,
като ESD 120 е със сгъваема седалка и възможност
за изправено управление. Товароподемността на
повдигачите е максимум 2000 кг при височина на
повдигане от 1660 до 1960 мм.
Стакерите с допълнителнa функция за повдигане на
шасито, която увеличава клирънса и позволява движение
по наклон, рампа или неравности, както и опционално
едновремененния транспорт на две европалета едно над
друго, са моделите Jungheinrich EJC и ERC.

Jungheinrich EJC 112z / 212z / 214z / 216z / 220z са
ръчноводими електро-високоповдигачи подходящи за
къси разтояния, с товароподемност между 1200 до 2000
кг и височина на повдигане от 2500 до 6000 мм.
Jungheinrich ERC 212z / 214z / 216z / 220z са повдигачи
с прибираща се работна платформа за водача и
възможност за ръчно управление, което ги прави
подходящи за къси и средни разстояния. Тяхната
товароподемност е между 1200 до 2000 кг, а височината
на повдигане от 2500 до 6000 мм.
Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов
– Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД,
представител на Jungheinrich за България, Албания и
Косово
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Автомобилното събитие
на годината

05-06/2022

"Международният автомобилен салон София 2022" се
проведе от 3-ти до 12-ти юни в Интер Експо Център.
Над 100 фирми-изложители и 12 000 кв.м. изложбена
площ представиха най-доброто, което автомобилната
индустрия може да покаже. Много технологични новости
и автомобилни премиери видяха посетителите на 25-то
издание на Автомобилния салон в София. Впечатляващ
беше и броят на автомобилите с алтернативно задвижване –
хибридни, plug-in и изцяло електрически.
"Международният автомобилен салон в София" е между
най-престижните изложения в региона и едно от 12-те
изложения в света, включени в официалния календар
на "Международната организация на автомобилните
производители" (OICA), наред с автосалоните в Париж,
Мюнхен, Женева, Детройт, Токио.
"Автомобилен салон София 2022" беше най-мащабната
и впечатляваща витрина на автомобилната индустрия в
България от форумите досега.
Запазено място на изложението имаха и производителите
и търговците на гаражно оборудване, резервни части,
гуми, масла, автоаксесоари, охранителни системи, кар
аудио системи, както и лизингови компании, банки,
застрахователи и други. Организаторите тази година

бяха още по-амбициозни в подготовката на атракции,
забавления, приятни награди и изненади за посетителите.
Освен удоволствието да видят, да тестват и да закупят някой
от последните модели автомобили, един от посетителите на
изложението, попълнил анкетна карта, по традиция стана
щастлив собственик на автомобил по избор.
Участници
AMG, AUDI, BMW, BRABUS, CITROEN, DACIA, DS, FORD, GREAT
WALL, HAVAL, HONDA, JAGUAR, KIA, LAND ROVER, LEXUS,
MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL,
ORA, PEUGEOT, RENAULT, SSANG YONG, SKODA, SUBARU,
SUZUKI, TOYOTA, VOLVO, VOLKSWAGEN и др.
Имаше много нови участници, както и съвсем нови марки за
българския пазар, чиято премиера в България се състоя на
изложението. Тази година сред експонатите бяха и някои от
най-впечатляващите мотоциклети – HONDA, PEUGEOT.
Запазено място в изложението имаха също производителите
и търговците на гаражно оборудване, резервни части, гуми,
масла, автоаксесоари, охранителни системи, кар аудио
системи, лизингови компании, банки, застрахователи и
други.
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Eclipse Cross PHEV и бензинова
модификация
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) стартира продажбите в Япония на моделите
ECLIPSE CROSS плъг-ин хибрид (PHEV) и бензинов вариант през декември 2020 г. .
Новият, преработен модел ще бъде вторият PHEV в гамата на Mitsubishi, отбелязващ
отдадеността и инвестицията на компанията в технологията PHEV.
Eclipse Cross е кросоувър SUV, който носи уникален стил
и динамични характеристики. Пуснат на пазара по време
на 100-годишнината на MITUSBISHI MOTORS през 2017
г., автомобилът се отличава със стилна форма на купето
и динамична мощност, олицетворяваща същността на
автомобилите Mitsubishi. Редизайнът издига динамиката на
SUV на ново ниво, като същевременно постига грациозна,
плавна форма. За първи път компанията представя нов
плъг-ин хибриден (PHEV) вариант, който включва 4WD
система с два електрически мотора от OUTLANDER PHEV,
най-продаваният PHEV в света.
„Ние се стремим да предоставим на клиентите по
целия свят вълнуващи продукти, които също така
предлагат спокойствие, като подобрим нашите
екологични технологии и същевременно изведем
нашите 4WD технологии на следващо ниво“, каза Такао
Като, изпълнителен директор на MITSUBISHI MOTORS
CORPORATION. „Осланяйки се както на силата на нашата
новаторска технология PHEV, така и на 4WD експертизата,
която изградихме чрез опит в рали състезанията, внесохме
същността на Mitsubishi в този редизайн.
ECLIPSE CROSS PHEV е идеален партньор за водачите, които
искат да направят повече с колата си и да търсят нови
предизвикателства. В MITSUBISHI MOTORS ние също се
ангажираме да помагаме за постигане на устойчива околна
среда, като използваме нашите EV и PHEV технологии
в по-широко приложение. До 2030 г. ще увеличим дела
на електрифицираните превозни средства в общите
продажби до 50%, с акцент върху PHEVs като този нов
модел.“

Отличителен дизайн, който вдъхновява водачите да
бъдат по-активни
Разработено по дизайнерската концепция Daring Grace,
издълженото купе и промененият дизайн отпред и отзад
създават елегантен и шикозен външен вид с подобрена
SUV динамика както отпред, така и отзад.
Предницата приема еволюирала версия на Dynamic
Shield, изразяваща мощното представяне на SUV със
сигурност за защита на пътниците на борда. Обновеното
му оформлението на светлините допълва предния дизайн с
остър, спортен вид. Предна и задна подброни допринасят
за мощното SUV излъчване.
Емблематичните триизмерни задни светлини на ECLIPSE
CROSS са поставени на по-високо място за отличителен
външен вид, който също така да се вижда лесно на пътя.
Броните и страничните панели оставят впечатление за
здравина и солидност.
Запазената марка на MMC, серията с висока яркост
Diamond Color предлага две цветови опции за цвета на
корпуса - Red Diamond и новия White Diamond. Последният
е като цветът, който излъчва едновременно белия блясък
на перла и финия нюанс на метала, отразяващ енергична,
но бляскава елегантност.

ECLIPSE CROSS (PHEV model)

ECLIPSE CROSS (gasoline model)

Насладете се на електрическото шофиране чрез PHEV
технология
ECLIPSE CROSS използва модифицирана двумоторна
4WD PHEV система от OUTLANDER PHEV. Структурата ѝ се
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състои от един преден и един заден електрически мотор с
висока мощност, задвижваща батерия с голям капацитет и
2,4-литров MIVEC двигател, позволяващ бързо, безшумно,
но мощно ускорение, уникално за електрическите
автомобили, заедно с пъргаво, но стабилно управление.
Задвижващата батерия е 13,8 kWh с изцяло електрически
обхват от 57,3 km (режим WLTC), което позволява
чисто електрическо шофиране през по-голямата част
от ежедневните пътувания до работното място. Има
три режима на движение: EV Mode, който задвижва
автомобила с електрическите двигатели, използвайки
захранване от задвижващата батерия, Series Hybrid Mode
използва бензиновия двигател, за да генерира мощност за
електрическите двигатели, които задвижват превозното
средство, а Parallel Hybrid Mode използва бензиновия
двигател за задвижване, асистиран от електрическите
двигатели. Автоматичното превключване между тези
режими в зависимост от условията на шофиране, позволява
на водачите да усетят удоволствието от шофирането
100-волтовият контакт с 1 500W мощност, който се намира в
купето, може да захранва електроника и уредите2 за отдих
на открито и е надежден източник на електричество при
аварийни ситуации. Автомобилът може да служи и като
акумулаторна батерия, която захранва цялото домакинство
със запасената си енергия, като свързва устройство V2H3
към порта за бързо зареждане. Тъй като автомобилът може
да генерира собствена мощност, той може да достави
енергия на домакинството до 10 дни4, когато е с напълно
заредена батерия и пълен резервоар с гориво.
Управление на четири колела за шофиране с
впечатляващо спокойствие
Висока устойчивост на купето и оптимизираното предно и
задно окачване правят S-AWC (Super-All Wheel Control) още
по-ефективен, което води до подобрена динамика и полесна управляемост, както и до по-удобно и по-тихо возене.
PHEV моделът използва системата S-AWC на двудвигателния
4WD, който може свободно да разпределя движещата
сила към предните и задните електрически двигатели
без загуба на трансмисия. Използвайки характерната
висока реакция, висока прецизност и висока степен на
свобода на електрическите превозни средства, системата
упражнява високо ниво на контрол на автомобила
при шофиране, завиване и спиране. Инженерите също
оптимизираха разпределението на теглото отпред и отзад
на ECLIPSE CROSS и понижиха центъра на тежестта, като
позиционираха акумулаторната батерия с голям капацитет
под центъра на пода. Това му даде още по-комфортно
пътуване с превъзходна стабилност.
Бензиновият модел има системата S-AWC, която интегрира
Active Yaw Control (AYC) за регулиране на спирачната
сила между предните леви и десни колела за по-рязко
завиване, както и антиблокираща спирачна система (ABS) и
Active Stability Control (ASC) ) за регулиране на спирачната
сила върху електронно контролирана 4WD основа, която
разпределя оптимално въртящия момент между предните
и задните колела. Интегрираният контрол на тези системи
създава изключително стабилно поведение на автомобила.
Заедно с оптимизирането на окачването, ECLIPSE CROSS

осигурява стабилно и прецизно управление в ежедневието
и подобрено управление на хлъзгави пътища.
Водачът сам може да избира различни режими на шофиране
при ECLIPSE CROSS в зависимост от пътните условия и
условията на шофиране. Нормален режим (Normal Mode)
осигурява подходящо управление и стабилност за широк
спектър от условия за шофиране. Снежният режим (Snow
Mode) поддържа стабилното движение на автомобила
по-хлъзгави настилки като заснежени пътища например.
Режимът на чакъл (Gavel Mode) генерира превъзходно
управление на пътя и стабилност при лоши настилки.
PHEV моделът има и режим Tarmac, който осигурява още
по-лесно завиване и стабилност главно на сухи, павирани
повърхности, за да могат водачите да почувстват радостта от
шофирането с допълнително спокойствие.
Особености на оборудването
MISUBISHI MOTORS специално проектирана Mitsubishi
Power Sound System (MPSS)5 за ECLIPSE CROSS, включваща
осем първокласни тонколони, акустично настроени и
позиционирани специално за формата на автомобила.
Изработени са от материал със стъклени нишки, алуминий
и карбон, за да осигурят най-високо качество на звука.
Новата навигационна система предлага удобни функции,
включително навигация по маршрут чрез вградени
карти и съвместимост с информация за трафика на VICS.
Apple CarPlay6 - по-интелигентният и безопасен начин
за използване на вашия iPhone, докато шофирате, е
стандартен за всички модели. Android Auto™7 - по-лесен
начин за използване на приложения от вашия Android
телефон, докато сте в движение, е наличен и при всички
модели. Екранът на дисплея също е увеличен до 8 инча,
което прави работата с него по-лесна и по-ясна.
###
За Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors Corporation е глобална автомобилна
компания, базирана в Токио, Япония, съсредоточена
в SUV и пикап сегмента, електрическите и плъг-ин
хибридните превозни средства. От производството на
първия автомобил на групата Mitsubishi преди повече
от век до днес, ние демонстрираме амбиция и пробивен
подход в разработването на нови поколения автомобили
и иновативни технологии. Дълбоко закодирано в нашето
ДНК е да предизвикваме амбициозните шофьори, които
са готови да променят конвенционалното мислене. Верни
на този принцип, представихме новата бранд стратегия
през 2017 г., изразена в слогана “Drive your ambition” –
комбинация от личностна мотивация и перспективно
мислене, както и отражение на постоянния диалог с нашите
клиенти. Днес ние в Mitsubishi Motors сме изцяло отдадени
на инвестицията в нови технологии, атрактивен дизайн
и разработване на нови продукти, за да продължим да
предоставяме вълнуващи и автентични автомобили на
нашите клиенти по целия свят.
За повече информация, моля свържете се с:
Балкан Стар Мотърс АД
Email: mitsubishi@balkanstar.com
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