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СТАРИ
НЕЩА
КУПУВА-А-А

Бяхме забравили този рефрен на вехтошарите от средата на миналия
век, но той става актуален в транспортния бранш. Съчетанието от Сovid и
глобализация докара европейската автомобилна индустрия до състояние
на дефицит, за което някога се твърдеше, че е присъщо единствено на социалистическите икономики. Дългите и невинаги ясни срокове за доставка
на нови камиони, влекачи и ремаркета – като в някогашното „планово“
стопанство, принудиха мнозина превозвачи да се преориентират към превозни средства „втора ръка“. А тъй като „заводът за употребявани автомобили“ е неразривно свързан със задъхващото се производство на нови,
започна да пресъхва и този „кладенец“, смятан до неотдавна за бездънен.
Ето, че неволята налага да си припомняме позабравени понятия като
сервиз, ремонти, ремонтопригодност, резервни части – категории и дейности, които позволяват превозното средство да се поддържа изправно и
да се експлоатира нормално до изчерпване на ресурса му, а не само докато
изтече три– или четиригодишният срок на лизинга. А той, ресурсът на камионите в тежката категория, е не по-малък от 700 000 километра, дори
и при най-новите модели с „оптимизирана“ конструкция. Ще се използва
ли напълно? Това зависи на първо място от хората, които експлоатират
машините и ги поддържат, но и от множество други фактори. Именно тези
други са обект на вече петото издание на каталога „Автомобили за работа“:
➣➣ наличие на сервизи – общи и специализирани;
➣➣ съвременно и качествено оборудване за сервизите и гаражите, включително за поддръжка и правилното настройване на модерните системи за безопасно движение;
➣➣ достъп до качествени консумативи и резервни части;
➣➣ системи и услуги за по-рационално управление на автопарковете;
➣➣ карти за безналично заплащане на консумативи и услуги;
➣➣ лизинг и финансови услуги.
Е, както целият цикъл от експлоатация, поддръжка и ремонти започва
с появата на новите превозни средства, така и каталогът започва с тях –
камиони, ремаркета, надстройки и хладилни агрегати, автобуси и ванове.
Нищо, че сега поръчваните нови камиони ще пристигнат след не по-малко
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от половин година. Който пък отлага поръчването за след приблизително
такъв срок, ще трябва да приеме и неизбежните следващи покачвания на
цените. Изглежда парадоксално, но при това развитие на нещата по-изгодно е да купите автомобила днес, дори той да престои месеци, преди да
започнете да работите с него.
След представянето на нови превозни средства за работа е ред на
всичко и всички, без които автомобилният транспорт не може да съществува и да използва рационално и новата, и употребяваната техника.
В обърканата и все така неясна обстановка призивите за чисти, електрифицирани превозни средства не само изглеждат като утопия: стойността на придобиването им е утопично висока, приложими са само за
ограничен кръг задачи, а и самата им експлоатация също изисква сериозни допълнителни инвестиции. Нищожен е и екологичният ефект от тях,
докато производителите на електроенергия не намалят много съществено
отделяните емисии.
Незначителен ще бъде и екологичният ефект от евронормите Euro 7/
VII, съчинявани в Брюксел, но автомобилите ще поскъпнат осезаемо, особено тези за работа. Освен това те ще бъдат и още по-сложни, от което
ще страда надеждността им. За този проблем не се говори в нито едно от
официалните изявления, но той е факт, иначе автомобилите със специално предназначение в Европа, при които безотказността е фактор № 1
(пожарни, за аварийно-спасителни работи, военни и т.н.) нямаше да бъдат
все така Евро-3/III.
Близкото бъдеще предвещава все повече работа за сервизите:
➣➣ от една страна заради необходимостта да се поддържа автомобилен
парк, който застарява физически поради недостига на нови машини;,
➣➣ от друга – заради постепенното навлизане на новите типове
задвижвания, които ще трябва да изживеят детските си болести,
в т.ч. проблемите с неизбежно усложнената електроника.
Вместо отделни части и елементи, все повече ще се сменят цели комплекти и агрегати, в т.ч. от системите за третиране на изпусканите газове.
Дори и най-качествените комплекти ключове в сръчни ръце няма да са
достатъчни, без наличието на апаратура за диагностика и уменията да се
работи с нея.
Всички тези промени се случват в условията на една пандемия, която
не е склонна да се раздели с Европа, и на стремителното поскъпване на
всички суровини и продукти, без които не могат и автомобилостроенето,
и транспортът.
Затова съм особено благодарен на всички, които в тези трудни времена се включиха в каталога с убеждението, че заедно ще успеем по-добре!
Радослав ГЕШОВ
отговорен редактор
на изданието
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