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Pilz - одобрен доставчик на системи
за безопасност и автоматизация за
водещите автомобилни производители
От критично значение за автомобилния сектор е необходимостта ефективното производство и безопасността на
машините да съществуват в хармония.
Металообработващите машини, заваръчните роботи, бояджийните или
поточните линии създават различни
изисквания за машинна безопасност.
Предизвикателството е да се интегрират изискванията за безопасност и
същевременно да се гарантира висока
ефективност и надеждност на оборудването.
Благодарение на традициите и опита на Pilz в този сектор, ние помагаме
на производителите в световен мащаб
за постигане и поддържане на търсената от тях безопасност на машини в
съответствие както с местното, така
и с международното законодателство.
Сред услугите, които осигуряваме в
допълнение с одобрените продуктови
решения, са:
• Повишаване на производителността
чрез стратегическо внедряване на
средства за машинна безопасност;
• Приложения за безопасност при роботизирани клетки, леене под налягане,
обработващи центри и транспортни системи с помощта на оценяване
на риска, концепции за безопасност и
валидиране на безопасност;
• Проверка на нови машини и производствени линии за съответствие с
международни стандарти като ISO
10218-1, ANSI B-11 или EN 692.
Безспорен факт е, че за да се постигне повишаване на производителността, производствените съоръжения
трябва да бъдат оборудвани с найсъвременните технологии за управление. Едновременно с това трябва да се
гарантират ефективността и безопасността. Затова Pilz e одобрен доставчик за мащабно портфолио от продукти, системи и услуги за водещи производители на автомобили, след които
Fiat Chrysler Automobiles, Volkswagen
Group, BMW, Daimler. Те се ползват с
огромно доверие и са предпочитани от
години заради своята надеждност, качество и иновативност.

Релета за безопасност
PNOZ
Релета от серията PNOZ се ползват
в производството на голяма част от
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над 1000 Profinet системи. През 2012 г.
PSSu Profinet технологията е одобрена във VW Group. Досега над 1000
Profinet системи на Pilz са внедрени в
заводи на Audi и VW.

PSENcode

водещите производители на автомобили. Модели от серията PNOZ намират
приложение във Volkswagen още от далечната 1987 г., като днес повече от 250 хиляди релета с марка Pilz успешно се ползват в заводите на компанията. През
2005 г. VW стандартизира PNOZmulti и
до днес над 1500 системи са в употреба
в производството на компанията.

Daimer AG използва кодирани сензори за безопасност от Pilz във всички
зони на заводите си за купета, в които
се изисква операторски достъп. Новоразработеният сензор за безопасност
PSENcode може да следи до три позиции с един-единствен сензор, предлага
огромен избор от приложения и може
да се монтира на защитни врати, капаци и панели.

Децентрализирани I/O
системи PSSuniversal
Баварският производител на автомобили BMW традиционно използва децентрализирани
I/O
системи
PSSuniversal от Pilz, за да оптимизира
производствения си процес - както в
технически, така и във финансов аспект. Още през 1997 г. в първата линия

преси във фабриката на Volkswagen във
Волфсбург са внедрени системи за безопасност Pilz PSS3000. Между 1997 и 2008
г. всички линии преси в Audi/VW в цял
свят са оборудвани със системи за безопасност от Pilz.
През 2010 г. Pilz започва доставки на
PSSu I/O модули с Profinet за безопасност и стандартна автоматизация за
производството на новото Porsche 911,
като до днешна дата са инсталирани

От 2008 г. сензори за безопасност
PSENcs и безконтактни заключващи
системи за защитни врати PSENbolt се
използват в производството на VW,
като досега над 3000 системи за защитни врати са инсталирани на роботизирани клетки и още толкова в други приложения.
През 2009 г. същите продукти са
одобрени от BV (BV approval), като от
2010 г. досега във всички заводи на VW
са инсталирани над 2000 системи за защитни врати и 6000 PSENcs сензора.
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поглед назад

Автомобилостроенето
в България - кратка
ретроспекция
О

т няколко години автомобилостроенето у нас се е превърнало в
успешен и печеливш бизнес. През
2013 г. продажбите в сектора са надхвърлили 1 млрд. евро, или над 5% от
общия износ на страната. Същата
година в България е проведена първата международна конференция на
автомобилните производители, когато се събират около 300 международни компании.
Как се стигна до тук? Нека направим кратък преглед на почти стогодишната история на автомобилостроенето у нас – от изработването на първите български пътнически каросерии до откриването на
множество заводи на големи компаИзточник: sandacite.bg

Първият български автомобил Балкан 1200
Източник: sandacite.bg

Първият български камион Димитровец
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нии из цялата страна.
За рождена дата на българското
автомобилостроене може да се смята 1924 г., когато са изработени
първите български пътнически каросерии. Отговорен за това е ботевградският майстор колар Рачо Джамбазов, който използва за целта бракувани шасита на военни линейки и
камиони. Междувременно през същата година в България са внесени 219
автомобила.
Две години по-късно, през 1926 г.,
новопостроената самолетна фабрика в Казанлък започва да изработва
автомобилни каросерии върху шаси
на Chevrolet. Начинанието обаче
продължава само три години. През
същата година у нас са внесени 470
автомобила. През 1929 г. е основано
дружеството Бакиш, което е първият български производител на гуми.
В автомобилостроенето 30-те
години на XX век се характеризират
с две големи събития – пускането в
движение на първия български автобус (на 27 май 1937 г. по линията
Варна – Бургас) и построяването на
първия аутобан у нас (между Пловдив
и Пазарджик). По-късно, през 40-те,
ботевградската работилница на
майстора Рачо Джамбазов е преименувана на „Чавдар“ и започва да произвежда по 100 каросерии годишно
(през 1949 г.). През същата година у
нас правят първи опити да произведат камиони, като Завод 12 в София
сглобява първото си возило от части на други автомобили.
В началото на 50-те години на XX
век в София е усвоено сглобяването
на съветските тролейбуси МТБ 82,
като първият е пуснат в движение
на 15 февруари 1951 г., а година покъсно е изработен първият български подемен електрокар от работилницата на трамвайното депо в София. През 1956 г. е произведен първият наш мотоциклет, а година покъсно в софийския завод „Шести сеп-

тември“ са произведени първите
серийни електрокари, като част от
тях се изнасят в чужбина.
60-те години се отличават в автомобилостроенето с множество
опити за производство на автомобили, като голяма част от тях остават прототипи. Така например
през 1960 г. на Пловдивския панаир е
показан първият български автомобил „Балкан 1200“, произведен на
базата на VW Kaefer, както и първите български пикап и микробус, които са разработени въз основа на
плановете за Волга. През 1968 г. завод „Мадара“ – Шумен започва сглобяването на ГаЗ и ЗиЛ.
През 70-те години автомобилният парк на България надхвърля 1 милион автомобили, а производството
на Москвич в Ловеч достига 15 000
броя годишно. През 1975 г. в България са регистрирани 56 060 автомобила. Също така, през 1978 г. е конструиран първият български
спортен автомобил – от известния
ни състезател Бончо Дунев, който
участва във Формула „Естер“. Покъсни опити в изработването на
спортни автомобили прави инж. Велизар Андреев, който в началото на
90-те години произвежда в малка
серия автомобила „София“. Междувременно в края на седемдесетте
години на XX век Балканкар става
най-големият производител на подемно-транспортна техника в света.
Продажбите на автомобили у нас
падат до рекордно ниски нива през
1996 г., като са продадени едва 7600
нови автомобила. За сметка на това,
в края на 90-те години и началото на
новото хилядолетие на българския
пазар стъпват световни лидери в
автомобилостроенето, които създават собствени или закупуват вече
съществуващи заводи и ги превръщат в изключително успешни и до
днес. И историята продължава...
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Необходима е
устойчивост в
развитието на
автомобилната
индустрия в страната
арх. Любомир Станиславов, изпълнителен
директор на Аутомотив Клъстер България

Какво е актуалното състояние на автомобилната индустрия в страната ни в сравнение с другите държави от
региона?
В България все още има голямо
неразбиране за възможностите, които предоставя автомобилната индустрия. Въпреки бурното й развитие у нас, все още драстично изоставаме в сравнение със съседните
страни – едва между 3 и 5% от БВП
се произвеждат от сектора, така
че все още има какво да се желае. За
сравнение, в съседна Румъния делът
на БВП от тази промишленост
възлиза на 7 - 10%. Заводи там имат
два големи производители – Renault
(Dacia) и Ford. Също така, там има
завод за скоростни кутии на
Mercedes-Benz, които са едни от наймодерните в света.
Най-интересният пример е Словакия, където автомобилната индустрия генерира почти 60% от БВП.
В страната има изградени вече 6 завода, а един е в строеж. Този успех
се дължи на привличането на един
от най-големите производители в
света – Volkswagen. Заводът там е
най-голямото съоръжение на компанията, като в него се произвеждат
серии автомобили не само за
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Volkswagen, но и за други марки.
Какви са приоритетните
цели на Аутомотив клъстер
България?
В момента работим с правителството, с общини, с частни организации, за да се опитаме да инициираме създаването на такива големи
индустриални зони, така че в крайна сметка да има условия за идването на автомобилни производители.
Феноменалният успех на Пловдив се
дължи на инициативни хора, които
предварително са подготвили нещата. Много от компаниите се установяват там, защото Пловдив е
едно от малкото места, които могат да им предложат реални условия веднага, а не в бъдеще време.
Това явление трябва да бъде мултиплицирано поне на още 4-5 места в
държавата, за да може вече да говорим за развита автомобилна индустрия.
Освен това, след като вече е
създаден един клъстер от такъв тип
компании, рискът да отидат на място, където няма достатъчно обучени хора за тях, е много по-малък. Така
че друга наша цел е да направим
такива промени и така да помогнем
на университетите, че кадрите да

излизат готови или с изключително
малка нужда от доусъвършенстване,
за да могат да станат пълноценна
част от екипа на автомобилните
компании.
Активно работим и съвместно с
Министерството на икономиката
за насърчаване на инвестициите за
научноизследователска и развойна
дейност в сектора. Ние искаме да
стимулираме компаниите не само да
произвеждат, а да провеждат и такава дейност. Един много успешен
пример в това отношение е Visteon,
където към момента работят 700
инженери, а планът за следващите
две години е те да станат 1200. Те
разработват Infotainment системи,
новите платформи на Mercedes и
Mazda.
Също така, работим и за развитието на автомобилната индустрия и
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в други региони на страната, освен
пловдивския.
Как е организирана автомобилната индустрия в България?
В момента у нас има около 100
компании, които работят за автомобилната индустрия. От тях между 50 и 60 са нови филиали на чуждестранни компании. Останалите компании са бивши предприятия от близкото минало, които по някакъв начин
се опитват да се адаптират към
новите пазарни реалности, като
трябва да отбележа, че има такива,
които се справят изключително успешно. Някои от тях са бивши военни заводи – автомобилната индустрия на Словакия е изградена на база
на тяхната бивша военна индустрия,
така че това не е някакъв прецедент.
Разбира се, и в това отношение сме
много по-назад. За сравнение, в Румъния и останалите източноевропейски държави, например, говорим за
около 250-300 доставчика. Това е
приблизителният минимум за създаване на среда, в която може да става дума за амбиции за сериозни резултати и привличането на истински големи производители.
Как виждате развитието на
индустрията в бъдеще и от
какво ще бъде обусловено то?
Факт е, че в ход на реализация са
5 нови проекта за заводи, а поне две
дузини компании проучват възможностите за инвестиции в държавата.
По наша оценка тук могат да бъдат
изградени до 100 нови автомобилни
завода, с което може да бъде осигурена достойна, качествена и добре
платена работа на между 80 и 100
хиляди души, и то в компании, които
са на светло и редовно плащат всички данъци. Необходимото време за
това зависи в голяма степен от
стратегията на българското правителство. Целта на клъстера е да
помогнем това да стане за възможно най-кратък период. Разбира се,
този бърз растеж ще трябва да се
осъществи по един устойчив начин,
защото в момента в пловдивския
регион има недостиг на кадри,
дължащ се на голямата скорост, с
която се правят инвестициите. Истината е, че ако не направим това
нещо скоро, има вероятност България да изгуби предимството, което
има, и да изпуснем момента за създаването на условия за привличането
на тези стотина нови компании.
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Автомобилната индустрия е сравнително инертна, но за сметка на
това е изключително стабилна. За
нея не са характерни резки спадове и
драстични промени. Показателно е,
че държавите с много добре развито автомобилно производство,
като Германия, Чехия и Полша, наймалко пострадаха от икономическата криза. Полша, например, продължи
да отбелязва икономически растеж,
макар и с по-бавна стъпка, дори в найтрудните години, благодарение на
добре развитата си промишленост,
и най-вече на автомобилната си индустрия.
Какъв трябва да е подходът
на страната, за да могат
прогнозите за непрекъснат
растеж в автомобилната
индустрия да се превърнат в
реалност?
Необходимо е да бъде изградена
една адекватна стратегия и да
бъдат въведени стимули за автомобилните компании. В противен случай този напредък няма да отнеме
3-4 години, а ще са нужни около 10,
което ще е прекалено бавно. През
това време държавите, които ние
трябва да догонваме, ще са ни изпреварили още повече в развитието на
тази промишленост. Голямата цел,
както на клъстера, така и на българската държава, би трябвало да бъде
привличането на производител, който асемблира автомобили. Наше
проучване показа, че има възможност
да се привлекат поне един или двама
такива, а това може да бъде един
невероятен катализатор за развитието на автомобилната индустрия. Първо, те много бързо започват
да правят поръчки за местни доставки, тъй като в крайна сметка икономическата ефективност е водеща за
тези предприятия. Второ, ако в
страната няма такива компании,
обикновено производителите си ги
довеждат, т. е. те създават цели
индустриални центрове около тях.
Такъв е примерът с Dacia и Ford в
Румъния. В Словакия, след като привлякоха Volkswagen, успяха да привлекат още пет големи компании - KIA,
както и производители на автобуси
и камиони. Последният спечелен от
страната проект е новият завод на
Jaguar и Land Rover, за който се влага най-голямата еднократна инвестиция в автомобилната индустрия
в страните от Източна Европа.
Става въпрос за инвестиция в размер на 10 млрд. евро, които в рамки-

те на три години практически ще
превърнат цял регион на държавата
в един от най-проспериращите в
Европа.
Какви според вас са възможностите ОЕМ компания да
открие свое производствено
звено в България?
За съжаление, на този етап отговорът на този въпрос е, че това е поскоро невъзможно. За да спечелят
словаците този много голям проект,
който вече споменах, те са предложили готова разработена индустриална зона с площ 8600 дка, с издадени
всички разрешителни, на която на
практика съответният производител веднага може да изгради своите
халета и да инсталира своето оборудване. В България няма индустриални зони от такъв мащаб, а практиката показва, че обикновено процедурите за смяна предназначението на
земя и за провеждането на екологични оценки продължават 4-6 години, и
понякога дори няма гаранция, че ще
завършат. Тоест, ако Jaguar и Land
Rover бяха дошли в България, дори земята да им беше осигурена при много добри условия, те щяха да могат
да започнат своето производство
едва след 5 или 6 години. Няма производител в света, който да е склонен
да чака толкова време. В съвременната индустрия или си бърз и печелиш,
или изобщо не участваш в нея.
Кои региони в страната по
Ваше мнение имат условия да
привлекат нови инвестиции в
автомобилния сектор?
На национално ниво е приета
стратегия за развитие на автомобилната индустрия, според която
приоритетни са регионите Пловдив
и Стара Загора. Аз бих добавил и
Пазарджик, Русе и Видин. Северозападна България е логичен избор, тъй
като компаниите, които ще се установят там, ще могат да се възползват освен от българските доставчици, и от тези в Румъния и Сърбия.
Така фирмите ще могат да работят
в мрежа с над хиляда доставчици, а
това е изключително голямо предимство и е една от причините за бързото развитие на Унгария, Словакия и
Румъния. Друга алтернатива е Бургас, където индустриалната зона е
доста добре развита, както и Благоевград. Със сигурност към списъка ще
се добавят още места, които разполагат с изградена и подходяща за
целта инфраструктура.
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Стойностни продукти могат да се
произвеждат само с качествени материали
материали

Иво Русев, управител на Сибел ООД
Кои решения от разнообразното
портфолио на Сибел намират
приложение в автомобилната
промишленост?
Сибел ООД е дистрибутор на водещи европейски производители на електроматериали за индустрията. В съвременните автомобили има все повече електроника, електротехника и множество сензори. България има добри
традиции както в електрониката, така и в производството на електромотори и трансформатори. През последните години редица световноизвестни компании откриха производства в България. За заливане на електронните компоненти и сензорите на колите предлагаме специални лакове и смоли, производство на концерна VON
ROLL - Швейцария. Лаковете и смолите на VON ROLL осигуряват както електроизолацията, така и механичната защита на компонентите. Те са подложени на голям
стрес от ускорения, вибрации, температурни промени
и всички останали фактори на околната среда.
За решаване на тези проблеми доставяме специални
самозалепващи и слюдени изолационни материали.
По отношение на електромоторите, в автомобилостроенето най-често използвани са постояннотоковите двигатели. С развитието на електрическите автомобили, навлизат все повече трифазни тягови ел. мотори с инверторно управление и специални стъклотекстолити за изолация и укрепване на батериите им. Сибел ООД доставя почти всички материали, от които е
произведен един електромотор или трансформатор.
VON ROLL е водещ световен производител на стъклотекстолити и др. композитни материали. Предлагаме
също и кабели RADOX на швейцарския концерн
Huber+Suhner, един от световните лидери в областта
на тяговите и автомобилни кабели. Кабелите и кабелните системи Radox са смятани за световен еталон за
високо качество.
Ползваните в автомобилите материали трябва да
са с изключително висока надеждност и дълготрайност.
Тук всеки компромис с качеството може да доведе до
опасни аварии.

Как е организиран бизнесът Ви в този
сегмент?
Смятам, че България е прекрасно място за производство на автомобилни продукти. Радвам, че все повече
международни компании разбират това и инвестират
в България, създавайки нови производства.
Държим на склад в София значителни количества материали за незабавна доставка, като с това даваме допълнително предимство на нашите клиенти. Както и
за всички останали продукти, които продаваме, стре-
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мим се да предлагаме най-високото качество на разумни цени. Понякога правим и невъзможното, за да успеят проектите на нашите клиенти.

Какви предимства предоставят
предлаганите от Вас решения на
клиентите в сектор
Автомобилостроене у нас?
Преди всичко продуктите и решенията, които предлагаме, са гаранция за високо качество. Убеден съм, че
в България като европейска страна е немислимо да се
произвеждат нискокачествени или нискотехнологични
продукти. Стойностни продукти обаче могат да се произвеждат само с качествени материали. Още по-чувствителна е тази тема при автомобилостроенето, което е било винаги лидер по иновации и където основна
цел е повишаването на сигурността и безопасността.

Кои компании в сектора са Ваши
приоритетни клиенти? Разкажете за
работата си с някои от тях.
Много от нашите клиенти произвеждащи електроника, сензори и електротехнически устройства, работят за автомобилната индустрия. Не бих си позволил
да цитирам някои от тях за сметка на други. Някои
от клиентите ни са огромни мултинационални концерни, други са малки семейни фирми.
Обичам да работя с клиенти в тази индустрия, защото от тях научаваме много и чрез тях следим всички най-нови технологични тенденции. Освен това те истински оценяват високото качество на материалите,
които предлагаме.
Желая на всички производители от бранша успех и
съм убеден, че автомобилостроенето постепенно ще
стане един от водещите отрасли в България, както е
в развитите индустриални страни.
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бизнес

Наш основен приоритет
е ускореното навлизане
на електрическите
превозни средства в
България
Илия Левков, председател на УС на
Индустриален клъстер Електромобили
Как е организирана дейността на Индустриален клъстер
Електромобили (ИКЕМ)? Кои
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са основните приоритети в
нея?
Национална браншова организация

за електрическа мобилност – ИКЕМ,
работи като сдружение с нестопанска цел. Спазва установения устав и
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бизнес
взема решения на Управителен
съвет, който се състои от 7 членове, като длъжността председател
изпълнявам аз. Нашите основни приоритети са ускореното навлизане и
развитие на електрическите превозни средства (ЕПС) в България чрез:
внедряване на модели за масов градски транспорт с електрически автобуси, изграждане на Национална зарядна инфраструктура за ЕПС –
BULCHARGE, адаптирано законодателство и нормативна база за
насърчаване навлизането на ЕПС,
устойчива конкурентоспособност на
членовете на ИКЕМ, както и много
други направления, свързани с устойчивото развитие на съвременен и
екологосъобразен начин на живот.
Какви компании с оглед на
спецификата на своята дейност членуват при вас, колко
са на брой? На какви критерии трябва да отговаря дадено дружество, за да е подходящо за членство в ИКЕМ?
Броят на членовете към момента
е 57, като условията за постъпване
в членство към организацията следват строго установен ред. Попълва
се подробно и се изпраща заявка за
членство, като за улеснение на нашите съмишленици сме я публикували на сайта на ИКЕМ, Управителният съвет гласува и при взето положително решение потенциалният
член се уведомява. Членството е
доброволно и всеки припознал каузата на ИКЕМ и вярващ в дейността
ни има право да кандидатства за
членство и да стане част от нашата общност. В момента в организацията членуват множество гимназии и висши учебни заведения, научни звена и голям брой частни фирми
с разнородна дейност.
Индустриален клъстер Електромобили съществува повече от 6 години. Каква е равносметката Ви до момента –
какви са постигнатите резултати? Кои реализации считате за свое най-голямо по-
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стижение?
ИКЕМ е вече Национална браншова организация - с двегодишно признание за работата ни като такава
общност, т.е. има развитие на
клъстера, но вече в посока бранш и
това, че виждат в нашата организация представител и обединяващ фактор, е чест и отговорност за УС и
целия екип на ИКЕМ.
Участвайки активно в междуведомствената работна група, успяхме да подготвим голяма част от
съдържанието на Националния план
за ускорено навлизане на екологични
превозни средства 2012 – 2014 г.
Също така успяхме да осигурим
безплатното паркиране в синя и зелена зона в градовете партньори на
ИКЕМ (София, Добрич и много други).
Заслуга на ИКЕМ са и част от
мерките за стимулиране на покупката на електрически превозни средства - освобождаването от общински данък на притежателите на ЕПС.
Друг принос на организацията ни
са промените в Закона за зелените
обществени поръчки (ЗЗОП) – подготвихме промени в ЗЗОП, където
общински или държавни институции
могат да закупуват по облекчен режим ЕПС до 8% от общия брой закупени МПС.
Учредители сме на Годишната награда „Кубратов меч“ за постижения
в Електрическата Мобилност в България. Тази церемония се провежда ежегодно в Интер Експо Център – в рамките на участието ни в Специализирано изложение за машини, технологии и индустриално оборудване –
MachTech & InnoTech. Пета поредна
година компании, учебни заведения и
други биват награждавани с почетната награда – меча на Кан Кубрат.
Какви са основните предизвикателства пред сектора, който представлявате, както и
пред ИКЕМ като организация? Кои са най-значимите
проблеми, с които се
сблъсквате?
Сред най-значимите проблеми е
липсата на акредитиран орган, кой-

то да издаде съответния сертификат или протокол за одобрение на
конверсираните превозни средства.
Друга сериозна пречка е липсата
на експерти в отговорните за електрическата мобилност институции.
Постоянно се налага уточняване на
термини, принципи, стандарти, които следва да се „транспонират“ в
българското законодателство.
Към какви проекти са насочени усилията Ви в краткосрочен план? Какви инициативи
сте планирали за тяхното
осъществяване?
На 30 юни и 1 юли в гр. Панагюрище се проведе първият семинар на
тема „Електрическата мобилност,
част от умната мобилност на
българските общини – европейски
опит, практики и пилотни решения“.
Целта на семинара беше да се систематизира българският опит в
областта на електрическата мобилност (ЕМ), като предстои провеждане на втори такъв – през септември тази година в гр. София, на
който ще бъде поставен и опитът
на Германия в тази област. Събития
от този вид са ключови за популяризирането на ЕМ и идеята за екологосъобразен начин на живот, особено когато срещаме съмишленици
в лицето на „Фондация Конрад Аденауер“ и „Българска стопанска камара“, благодарение на които се състоя
това събитие. Работим активно и
съвместно със Столична община,
които закупиха един лекотоварен
електромобил. Той вече е регистриран и е в движение и се използва за
почистване на отпадъците в градинските площи в столицата. Работим усилено в тази насока, за да
разширим базата на общината с
още няколко такива електромобила.
Успяваме да намерим подкрепа от
все повече представители на местната власт, както и от държавния
орган, което говори само по себе си
за желание и готовност за предстоящата промяна в самосъзнанието на
българите, желание и готовност за
по-добър начин на живот.
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компании

Автомобилният сектор
е най-динамичният и
бързоразвиващ се от
индустрията на България
Инж. Стефан Иванов,
управител на Фесто България
Festo е доказан фактор в автомобилната индустрия в световен мащаб. Какви са позициите на
компанията в автомобилостроенето у нас – като
доставчик и производител?

С качествената си продукция Festo е на българския пазар
от началото на 60-те години на миналия век. Вече 25
години Festo е сериозен чуждестранен инвеститор в България с производствено предприятие от 20 000 кв.м., осигуряващо работа на повече от 700 човека. Гордеем се с
това, че като немска фирма сме известни със социалната си политика и добри условия на труд и заплащане.
Festo е сред водещите глобални доставчици за автомобилната индустрия – и в пазарен, и в технологичен аспект.
Висококачествените сензори с марка Festo са известни и
търсени по целия свят и с гордост можем да кажем, че
повече от 90% от тях се произвеждат в България.
С оглед доказания опит на Festo в реализацията на
проекти в областта на автоматизацията, техническите консултации, инженеринга, доставката на специализирани и стандартни продукти от производствената
ни гама, общото обучение по автоматизация и продуктовото обучение, гаранционния сервиз и следпродажбената поддръжка и сервиз, Festo е предпочитан доставчик на висококачествени стоки и услуги в областта на
автомобилостроенето у нас.
Много български и международни фирми се доверяват
на професионализма на Festo в България.
В качеството си на висш мениджър във Фесто
Вие сте активен участник в сектора, член сте и
на борда на директорите на Аутомотив Клъстер
България. Как бихте коментирали развитието и
на автомобилния сектор у нас?

Автомобилният сектор е най-динамичният и бързоразвиващ се сектор от индустрията на България, изискващ високо ниво на иновации, автоматизация и високи
технологии. България е предпочитано място за инвестиции в областта на доставчиците на автомобилни компоненти поради наличието на инженерни кадри и сравнително ниски разходи за труд и експлоатация на машините. Географското разположение на международен транспортен коридор, както и членството ни в ЕС и улеснените процедури за инвестиция „на зелено“, също допринасят за предпочитането на България като първи избор на
място за инвестиция в този сектор.
Кои са най-интересните решения и продукти в
офертата на Festo, които намират приложение
в автомобилостроенето?
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Festo има изключително богата и разнообразна оферта от висококачествени продукти за автомобилостроенето. В последните години като най-интересни и предпочитани продукти се очертават електрическите задвижвания и машинното зрение.
Като високотехнологична компания и водещ инженерингов партньор Festo е в състояние да предложи цялостни решения за сектора на автомобилната промишленост. Решения, като производството на нестандартни
машини: диспенсъри, рутери, автоматични отвертки,
тестери и др., в областта на преноса и монтажа са все
по-търсен продукт на нашия пазар.
Автомобилният сектор е един от най-динамичните и иноваторски браншове по принцип и заради развитието на сектора у нас, България е част
от световния прогрес. Кои са най-интересните
технологични тенденции, които се очертават за
бъдещето?

България е част от световното автомобилостроене, за което – както казах, иновациите, автоматизацията и високите технологии са определящи. Според мен
най-интересните технологични тенденции на нашето
съвремие са в областта на „умните фабрики“ (smart
factory) и „Четвъртата индустриална революция“ (Industry
4.0).
Нашата цел е да създадем материалната база и подготвим кадри за бъдещето, като по този начин останем интересна за инвестиции страна в областта на
високите технологии и автомобилостроенето.
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Българската
производствена база
ще стане важен
център в глобалното
семейство на BHTC
Мартин Ниланд,
генерален мениджър на BHTC за България

Г-н Ниланд, бихте ли представили накратко българския
офис на BHTC? Кога е открит
той? Какъв е настоящият
брой на наетите служители
от компанията?
Behr-Hella Thermocontrol (BHTC)
България е подразделение на водещия
производител на климатични системи за автомобилния бранш BHTC със
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седалище в Германия. Основните ни
продукти са панели и уреди за обслужване и управление на автомобилни
климатични инсталации. Климатични сензори, контролери за въздух и
PTC нагреватели за стъкла допълват
портфолиото ни.
Компанията ни е на българския пазар от 2013 година, като на 20 май
2015 година направихме официално-
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много квалифицирани служители.
Новата производствена база на
BHTC в България е много важна част
от нашата глобална маркетингова
стратегия, най-вече защото нейната локация ни дава възможност успешно да се възползваме от комбинацията на европейска производствена локация и приемлива ценова
структура. Присъствието на BHTC
в този регион е важно за нас и по
отношение на логистиката, като
това ни дава възможност да разширим своя бизнес и да достигнем до
повече компании в автомобилния
сектор.

то си откриване. BHTC изгради предприятие за производство на панели
за обслужване и управление на климатични инсталации за автомобили.
Към него се създаде развоен център
за иновации, един от петте световни центъра на компанията. Реализираното съоръжение e първият завод
в икономическа зона „София-Божурище“. Към момента заетите в компанията са над 250 души, като според
стратегическия план за развитие се
очаква броят на служителите в рамките на следващите пет години да
достигне 500.
BHTC покрива целия процес от
продуктовия дизайн до производството на цялостната система за
климатичен контрол. В този процес
се съчетават разнообразни сфери на
опит – от софтуер, електроника и
механика до всички технологии, необходими за разработката и производството на съществуващите и
бъдещите оперативни и дисплейни
елементи.
Каква продукция сте съсредоточили в завода в Божурище
и кои са основните клиенти
на компанията?
В завода на BHTC в Божурище се
произвеждат електронни панели и
контролни системи за климатици на
автомобили. Основните клиенти на
компанията са производители на
автомобили и камиони като Даймлер, БМВ, Ауди, групата Фолксваген,
Волво, Рено, МАН, Скания. За разлика

22

от други фирми в сектора за автомобилни компоненти, които залагат
на евтин труд, предприятието на
BHTC разполага и с развоен център.
В него вече има заети 60 инженери,
които работят директно за проекти на централата в Липщад. Планираме да увеличим броя на работещите в центъра за изследвания. Целта
ни е да открием 100 работни места
през следващите години. Дори за
2017 г. сме планирали проекти, чийто производствени етапи ще са тук,
в Божурище.
Какви бяха мотивите ви да
изберете България за своя
завод? Какво е мястото на
местното производствено
звено в общото производство на компанията?
Проведохме около двегодишно
проучване на различни локации в Източна Европа. Страните, в които
BHTC извършваше своя анализ, бяха
Сърбия, Македония, Румъния, Полша,
Унгария и Чехия. Спряхме се на България заради добрата инвестиционна
среда в страната, добрата инфраструктура и благоприятните условия за развитие на бизнеса. Важен
фактор при избора на България беше
и членството на страната в Европейския съюз, тъй като това ни предоставя съществени предимства от
логистична гледна точка. Трябва да
спомена също, че имате много добре
развита образователна система,
благодарение на която у вас има

Как планирате да развивате
бизнеса си у нас?
Тази година навършихме своята
първа година в България. Смея да
твърдя, че този период беше изключително успешен за нас. Създадохме
над 250 работни места, получихме
признание като инвеститор и спомогнахме за разрастването и развитието на процъфтяващия автомобилен сектор в страната. Заедно с
това разгърнахме комплексна програма за човешките ресурси в компанията, подпомагаме различни дейности
на Община Божурище и развиваме
благотворителни каузи. С други
думи, годината беше наситена
откъм събития и усилия, които поставиха едно добро начало тук, в
България, с което наистина се гордеем.
Разбира се, не мислим да спрем
дотук. Напротив, ще развиваме всички аспекти и дейности, за да ставаме все по-добри. Осъзнавайки важността на човешкия капитал в компанията ни, ние се стараем да поддържаме стандарти на европейско
ниво, що се отнася до социалната
политика за нашите служителите.
Смятаме в рамките на пет години
наетият персонал да достигне 500
души. Съответно с увеличаване на
персонала ще имаме нужда да инвестираме и в допълнителни сгради.
Планираме изграждането на още
производствени помещения с площ
7000 кв. м. И така, когато достигне
пълния си капацитет, нашата база
тук ще стане един от големите
членове на глобалното семейство на
BHTC: ние вече разполагаме с производствени и развойни подразделения
в Германия, САЩ, Мексико, Индия,
Китай и Япония.
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Успехът на Nissan Motorsport с
дигитални прототипи от Autodesk
Íàïúëíî èíòåãðèðàíàòà ïðîåêòíà ñðåäà çà äèãèòàëíè ïðîòîòèïè íà Autodesk äàâà
âúçìîæíîñò íà Nissan Motorsport äà èçïúëíÿò "íåâúçìîæíè" êðàéíè ñðîêîâå
"Софтуерът за дигитални прототипи
от Autodesk ни позволи да си свършим работата два пъти по-бързо. Бързината не
бе единственото изискване. Ако бяхме
създали и включили нашия автомобил в
състезанието, но бяхме претърпели поредица от повреди, то това щеше да бъде
провал за нас въпреки спестеното време.
Нужно е всичко да бъде наред още от
първия път. В противен случай икономията на време е неоправдана и ненужна.
Autodesk Simulation е ключът към надеждността.", споделя Тод Кели, собственик,
пилот и директор на Nissan Motorsport

Резюме на проекта
За да участват в световния шампионат V8 Supercar, Nissan ангажират Kelly
Racing Австралия (днес Nissan Motorsport)
да проектират и произведат състезателен вариант на Nissan Altima, който да се
състезава според новия правилник за Автомобил на бъдещето (COTF) на V8
Supercar. При сключването на договора за
проектирането и производство на четирите автомобила остават само осем месеца до състезанието през 2013 г.
"Когато започнахме проекта за Nissan,
не разполагахме с никакви CAD модели
нито на автомобила, нито на двигателя,
а ни оставаха само 8 месеца за изпълнение на задачата. Трябваше да започнем
от нулата, за да пуснем първия автомобил на пистата след около 24 000 часа
работа. Ако в компанията нямахме техническата възможност да използваме
производствен софтуер от световна класа, щяхме сериозно да се провалим. Без дигиталните прототипи на Autodesk нямаше да сме в състояние да пуснем първия
автомобил на пистата."

Предизвикателството
Пред Nissan Motorsport стояло предизвикателството да се проектира и създаде изцяло нов автомобил, по нови правила
и в същото време да се модифицира вече
пуснат в производство двигател - Nissan
VK56DE. Екипът е трябвало да бъде убеден, че може да направи проект за кола,
която може да бъде произведена и да се
състезава с конкурентите през целия сезон. И всичко това без почти никаква
възможност да се тестват частите или
сглобените автомобили в реални условия.
"Заради съкратените срокове почти всичко в този автомобил се изработваше еднократно, нямахме време за повторения",
казва Алекс Съмърсет, главен конструктор на Nissan Motorsports.

Решението
Nissan Motorsport разполага с 10 работни станции с Autodesk Product Design
Collection и Vault за управление на данните, което позволява служителите да
имат достъп до проектите още в цеха за
части. "Имаме случаи, в които работещите в цеха за части са посочвали елементи на даден компонент, които могат да
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бъдат изработени по-ефективно по малко по-различен начин. Те могат да направят промяна в модела и да го върнат на
конструктора за одобрение, за да се постигне по-голяма ефективност в целия
производствен процес. Всички в организацията познават и използват софтуера на
Autodesk и така могат лесно да комуникират помежду си. Ние използваме файлове, създадени с Inventor, по същия начин,
по който повечето административни
организации комуникират посредством
файлове на Microsoft Office", казва
Съмърсет.
Всички си комуникират посредством
дигиталните прототипи, така че реалните промени се правят директно в моделите. Този метод върши работа, стига проектната среда да се внедрява с
нужната дисциплина и да се ползват
подходящите процедури. Това гарантира, че във всички случаи се упражнява
нужният контрол и баланс като в процеса все така присъстват съответните нива на одобрение.

Резултатите
"Благодарение интеграцията на софтуера успяхме да намалим грешките и
загубите на време, ресурси и скъпи прототипи. Това е от решаващо значение,
особено в нашия първоначален проектен
и производствен процес, при който е
задължително всичко да бъде наред още
от първия път. Не сме успели да отстраним всички грешки, но е възможно да
се сведат до минимум и да се смекчат
последиците от тях като се използва софтуерът за дигитални прототипи в
цялата организация. Най-хубавото при
интегрирания софтуер е, че данните се
въвеждат веднъж и след това могат да
бъдат прехвърляни към други процеси.
Актуализирането на даден детайл е много бързо, а при използването на софтуера Vault е невъзможно да се направи погрешна преработка на част. Ако промените дадена част, софтуерът я актуализира автоматично в сглобките на цифровия прототип. Не съществува риск от
използването на стари и некоригирани
части и детайли. Това са много важни
предимства в напрегнатата работна
среда. Така създадохме автомобил, който, при излизането си от завода, вече
разполагаше с около 80% от своя потенциал", допълва Съмърсет.
"Софтуерът за дигитални прототипи
на Autodesk изигра ключова роля при разработката на двигателя. Способността
за бързо проектиране и преглед на компонентите бе от съществено значение при
такава продължителна програма. Много
е важно всички конструктори да са запознати със софтуера, защото той предоставя лесна комуникационна платформа.
Възможно е няколко души да придвижват напред една и съща задача или част
от проекта. Така един дигитален прототип може да бъде предаван от един човек

на друг в рамките на развойния процес.
Можем да обменяме файлове, създадени с
Inventor, както други организации си обменят Word файлове", допълни Кели.
"Обикновено отиваме на всеки състезателен уикенд с една или повече нови части, предназначени да направят автомобила по-надежден или по-бърз. В края на
един такъв уикенд ние идентифицирахме
картера като област, в която представянето не беше задоволително", разказва
Съмърсет. "Подбрахме отделните елементи, които трябваше да подобрим, и се
хванахме на работа. Предложихме сложна модификация. Разработен бе интересен дигитален прототип, използвайки
CFD (Computational Fluid Dynamics) симулация за проверка на модела. Повечето
хора в нашата индустрия не биха свързали CFD с картера, въпреки че горещото
масло е течност със съотносими в изчислително отношение характеристики. Ако
изпълним успешно задачата, това може
да увеличи мощността на двигателя и в
крайна сметка - скоростта на автомобила по права линия. Без тези предимства
щяха да са нужни до три месеца и вероятно два или три физически прототипа
за окончателната изработка на новия
картер. Благодарение на дигиталните
прототипи успяхме да монтираме частта в автомобила в рамките на три седмици и най-вероятно няма да се наложи
нейната смяна в близките три години."
Динамичната симулация и анализът
на напреженията в целия автомобил са
много важни области. Пакетът софтуерни програми Autodesk Product Design
Collection ни позволява да направим динамичната симулация и анализ на напреженията в целия автомобил много точно.
Тъй като масата и инерцията се изчисляват директно в Inventor Professional,
можем да изготвяме баланса на автомобила много бързо и многократно със заложените математически инструменти. След като вече разполагаме с теоретичния баланс, неговото съпоставяне с
реалното представяне на автомобила на
пистата се изготвя много бързо. Така
получаваме по-ясна представа за влиянието на промените в дизайна върху баланса на автомобила и използваме това, за
да подобрим прогнозата си за въздействието на тези промени върху представянето му на пистата.
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Можем да допринесем
за развитието на
икономиката
в дългосрочен
план
Томи Вер Елст, генерален мениджър
на Сенсата Технолоджис – България
Г-н Вер Елст, бихте ли разказали повече за дейността на
Сенсата Технолоджис у нас?
Кога е учредена компанията,
как сте организирали произ-
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водството си и с колко служители разполагате?
Сенсата Технолоджис е компания,
глобален лидер в развитието, производството и продажбата на сен-
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зори и системи за контрол, които
намират приложение в различни индустрии. На глобално ниво нашите
продукти се използват в автомобилната индустрия, самолетостроенето, телекомуникациите, корабостроенето, ОВК системите, ЖП
транспорт, военна промишленост,
бяла техника и др. Бизнесът ни е
разделен в два основни сегмента –
сензорни решения и високопроизводителни сензори.
Глобално компанията навърши 100
години през 2016 г. и сме много горди да бъдем част от този успех.
Имаме бизнес центрове и производства в 16 държави по света, а служителите ни са над 19 000.
На българския пазар присъстваме
от 2011 г., когато Сенсата технолоджис придоби белгийската SensorNite и фабриката й в Ботевград.
Оттогава ние успешно се разрастваме в България и в момента оперираме в София, Ботевград и Пловдив. В
София имаме бизнес център, в който
работят дизайн инженери и тестови инженери, имаме център за обслужване на клиенти, център за споделени услуги и звено механизация.
Горди сме, че сме сред най-големите
работодатели в България – с около
2500 служители.
Заводът ни в Ботевград е найголямата ни локация с над 2000 служители. Там се произвеждат високотемпературни сензори и клиенти
са ни най-големите световни производители на автомобили като
Фолксваген, Даймлер, Форд, Фиат
и др.
През април тази година открихме
и второ производство в Пловдив,
където произвеждаме друг тип сензори – за високо налягане. Там също
работим за някои от най-големите
световни производители на автомобили.
Кои пазари таргетирате приоритетно с продукцията си?
Също така, какви канали използвате за дистрибуция?
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Част от стратегията на нашата компания е производствата ни
по света да са разположени в близост до пазарите и клиентите, които обслужваме. Продуктите, които се произвеждат в България, се
разпространяват главно на европейския пазар. Както споменах порано, ние сме основен доставчик за
големите производители на автомобили. Сенсата технолоджис има
глобална мрежа за маркетинг и продажби, която подпомага нашия растеж.
Как решихте да създадете
свое производство в България?
Сенсата технолоджис е много успешна в България и ние постоянно
обновяваме производствените си
мощности, увеличаваме произведените количества и броя на служителите през годините. Самият факт,
че избрахме България за откриване
на втори завод, говори сам за себе
си. Търсенето на продуктите ни в Европа се увеличава и затова имахме
нужда да създадем възможност за
увеличаване капацитета на производството.
Инвестирали сме над 40 милиона
долара в завода в Пловдив и планираме да увеличим броя на служителите от 150 в момента до 1400 с
течение на времето. Инвестираме
обаче и в съществуващите ни локации в България – в производствената фабрика в Ботевград и бизнес
центъра в София. Само за 2016 г.
общата инвестиция в Ботевград за
фабриката и за оборудване ще достигне 8 милиона долара.
България привлича чуждестранни
инвеститори от много години и
тъй като е стабилна политически
и икономически страна и членка на
Европейския съюз, потенциалът за
развитие е голям. Въпреки висококонкурентния пазар на труда в
страната, който ние, както и други инвеститори, виждат като
трудност до известна степен, ние

сме уверени, че с подкрепата на
академичните среди, правителството и останалите компании инвеститори, можем с времето да спомогнем за развитието на един стабилен пазар на труда за технически
кадри. По този начин, заедно, можем
да допринесем много в дългосрочен
план за развитието на българската
икономика.
Какво е значението на българската фабрика в цялостната
маркетинг стратегия на Сенсата Технолоджис?
Всички наши локации в България са
от голяма важност за Сенсата Технолоджис в световен мащаб. България е ключов играч в цялостната
стратегия за развитие на компанията.
Българският завод на Сенсата е
третият по големина в света. Особено се гордеем и с това, че в България имаме не само производствена
дейност, но и проектираме голяма
част от продуктите ни, разпространявани на европейския пазар.
Как планирате да развивате
компанията у нас през следващите 5-10 години?
Досега в България Сенсата технолоджис има голям успех и вярваме, че
ще продължим да сме успешни не
само през следващите 5-10 години,
но много повече. Бизнесът ни расте,
заводът в Пловдив значително ще се
разшири, както от гледна точка на
персонал, така и като производствен капацитет. Имаме голям потенциал да увеличим производството, тъй като в момента ползваме
само 12 000 кв. м от общо 68 000
кв. м, които притежаваме. Нека не
забравяме и другите ни две локации
в България. В София също растем –
там работим и увеличаваме значително капацитета на своята тестова лаборатория за Европа, а в Ботевград растежът е непрекъснат и ще
продължи и през следващите поне 5
години.

АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ В БЪЛГАРИЯ

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

платена публикация

KITTNER с редица успешни международни
проекти в автомобилната индустрия
Евгени Иванов, продуктов
мениджър "Миячни машини за
малки детайли", Киттнер
Анлаген- унд Машиненбау ЕООД

Представете накратко
дейността на Киттнер
като производител за
автомобилната индустрия.
Фирма Киттнер Анлаген- унд Машиненбау ЕООД произвежда машини
от неръждаема стомана за измиване
и обезмасляване на детайли, форми и
каси в автомобилната, електронната
и машиностроителната индустрии.
Фирмата е немска с производство в
България, а основните й пазари са Западна Европа, Русия, Близкия Изток и
Япония. Централата на компанията
е базирана в Калояново, България, където се намира и просторната и мащабна производствена база.

Кои са най-интересните
проекти, в които в
последните години
компанията участва в

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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сферата на
автомобилостроенето?
За последните 18 години, Киттнер
разработва само първокласни и висококачествени технологични проекти
за различни индустрии от цял свят.
Един много интересен проект е проходна миячна машина за измиване на
инвентарни форми и каси с обдухващ
модул. Проектът е в Мексико, а клиентът е голям световен производител
на зъбни колела за автомобилни гиганти като VW, Audi, Caterpillar и др. Машината е интересна с това, че има регулируеми водачи, позволяващи измиването както на каси, така и на форми за транспорт на зъбни колела с различни размери. Освен това машината
е енергийно ефективна, тъй като има
специални кондензатори, улавящи образувалите се при процеса на измиване пари и ги връща обратно в резервоарите на машината под формата на
топъл кондензат.
Друг интересен проект, реализиран
преди около 3 години, е проектирането, производството и доставката на
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проходна миячна машина за детайли
и вакуум сушилня. Клиентът е световноизвестен канадски концерн, произвеждащ части и агрегати за автомобилната индустрия в завода си близо
до Пловдив. Миячната машина, освен
с енергоспестяващ кондензатор, е оборудвана със специален лентов филтър
за улавяне на стружки и със съвременен Siemens контролер и дисплей. Процесът на изсушаване е високоавтоматизиран и се контролира със съвременен контролер и дисплей на Siemens.
Също много интересен проект проектираната, изработена и доставена
от Киттнер миячна машина тип
"фронт ладер", предназначена за измиване на големи моторни блокове с
товароносимост до 2500 кг. Особеното при машината е, че моторният
блок се позиционира посредством кран
върху платформа, разположена на количка пред машината, след което автоматично се вкарва в машината.
Процесите са високоавтоматизирани
и се контролират със съвременен контролер и дисплей на Siemens.
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Надяваме се площта
около завода да
прерасне в голям
индустриален център
Илия Терзиев, изпълнителен
директор на Литекс Моторс
Представете накратко дейността на представляваната от Вас компания (откога сте на
пазара, как е организирано производството ви,
какъв е броят на служителите).
Литекс Моторс е компанията, която стои зад производството на автомобилите с марка Great Wall, предлагани на българския и европейските пазари. На този етап
ние сме единственият производител на автомобили в
България.
Автомобилите с марка Great Wall, които излизат от
завода ни, отговарят на всички европейски изисквания и
норми. Качеството на продукцията е гарантирано от
престижната британска агенция за сертификация и
типово одобрение на моторни превозни средства VCA.
Допълнително, Литекс Моторс притежава сертификат
за асемблиране на автомобили ISO 9001:2008, което е
прецедент за българска компания.
Централата ни се намира в София, където е разположена почти цялата администрация и мениджмънтът на
Литекс Моторс, а производството ни е в с. Баховица, в
непосредствена близост до Ловеч. Заводът официално
отвори врати в началото на 2012 г. и е един от наймодерните асемблиращи заводи в Европа.
За четирите години досега успяхме да изградим добре функционираща дилърска и сервизна мрежа в страната ни, която наброява 10 шоурума и множество оторизирани сервизи, както и да имаме регулярен износ за
европейските пазари.
Какъв е капацитетът на завода за производство на автомобили в Ловеч?
Фабриката е проектирана така, че да позволява асемблирането на до 50 000 автомобила годишно при пълен
капацитет на работа и наети 2000 души. За момента
все още не сме достигнали реализация на толкова голям
обем автомобили. Когато това се случи, планираме да
затворим цикъла на сглобяване до пълно производство.
Надяваме се в бъдеще площта около завода да прерасне
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в един голям индустриален център, в който различни
производители да произвеждат множество части и компоненти за първично вграждане в новите автомобили, а
малък и беден град от Северна България като Ловеч да
процъфтява.
Кои са приоритетните пазари на произвежданата в него продукция? Какви пазарни канали
използвате за нейното реализиране?
Не мога да кажа, че един пазар е по-важен от друг.
Всички пазари са ни приоритетни. Работим обаче изключително активно за развитието на европейските пазари, тъй като българският не е достатъчно голям, за да
издържа едно автомобилно производство.
За да илюстрирам размера на вътрешния ни пазар ще
ви кажа, че за миналата година продадените нови автомобили са едва 28 050, докато тези втора употреба са
между 180 и 200 хиляди. И, уверявам ви, зад този резултат не стои само покупателната способност на българина. Стоят редица фактори и най-фрапиращият е данъчното облагане, което работи в обратна посока – данъците на автомобили с до 5-годишна възраст са с 2,8
пъти по-високи, отколкото на по-старите. Докато това
не се промени, ние ще продължаваме да сме „автоморгата на Европа“.
Към днешна дата оперираме в Италия, Сърбия, Македония, Румъния, Албания и Черна гора и до края на годината плановете са за стъпване на още няколко европейски
и няколко близкоизточни пазари. Във всяка от страните
имаме официален вносител и оторизирани дилърства, които на местно ниво провеждат собствените си търгов-
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ски политики. Разбира се, всяка стъпка се съгласува с
Литекс Моторс като производител.
Как оценявате значението на завода в България за цялостната пазарна стратегия на дружеството Great Wall?
Ние сме изключително важен стратегически партньор
на Great Wall Motors Company. На първо място заради геополитическото положение на България. Като страна членка на Европейския съюз, ние имаме свободен достъп до
пазара на цялата общност. На второ място, ние разполагаме с човешкия ресурс, който е незаменим за всяко производство. Българските инженери са изключително подготвени и на много високо ниво. Доказателство за това
е фактът, че те все по-често са търсени и изисквани от
европейски производители заради техните знания и умения, а ние можем да им предложим адекватна реализация
и развитие в собствената им страна – съществени причини да останат тук. Така че аз лично, както и мениджмънтът на Great Wall Motors Company, оценяваме
значението на завода на „Литекс Моторс“ много високо.
Кои според Вас са основните мотиви на Great
Wall да се спре именно на страната ни за изграждането на производствена база?
Всъщност не Great Wall избра България, а ние избрахме
Great Wall за партньор. Литекс Моторс е изцяло българска компания с български капитал. Ние сме ексклузивен
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представител и собственик на правата за производство
на автомобили с марката Great Wall за България и цяла
Европа. А причините, поради които ние избрахме Great
Wall, са няколко.
Перспективността беше ключова. Японските производители на автомобили направиха революция през 70те години. Корейските направиха същото през 90-те.
Сега идва ред на китайските, и то, повярвайте, с много
по-бързи темпове. Голяма тежест при избора на Great
Wall оказа и фактът, че те са единствената китайска
марка, която притежава европейско типово одобрение
за своите продукти и отговаря на всички изисквания и
норми на европейската общност. В допълнение, основна
цел в нашия бизнес модел е повече от 50% от производството да бъде локализирано - условие, което те приеха.
Не на последно място по значимост е и фактът, че
Great Wall Motors Company са частна автомобилна компания, което ги прави най-пазарно ориентираната такава в Китай, с най-големи възможности за бърза реакция,
адаптация и промяна в стратегията на развитие в случай на нужда. С производството на 4 х 4 автомобили от
1976 г., Great Wall Motors вече имат традиции в сегмента и жънат сериозни успехи.
В каква посока виждате развитието на Литекс
Моторс, какви са плановете Ви за следващите
години?
Предстоят много неща. Имаме амбициозни планове
за следващите 5-10 години. Планираме разширяване на
експортните пазари както в Европа, така и в Близкия
Изток. Очакваме с това да увеличим работния обем на
компанията, което пък ще ни позволи да завършим II-рата
фаза от завода - изграждането на допълнителни производствени халета. Надяваме се по-скоро да можем да
локализираме производството си, така че максимално
голям паричен поток да остава в България.
През октомври 2015 г. на Автомобилен салон София
показахме предпремиерно марка HAVAL с първите модели, които ще започнат да се произвеждат в Ловеч съвсем
скоро. HAVAL е собственост също на Great Wall Motors
Company и е лансирана като по-високия клас марка. Подобно на Range Rover и Jeep, HAVAL е марка, изцяло фокусирана върху производството на SUV-та в премиум сегмента, където се отделя голямо внимание на високите
технологии, материалите и детайлите, които правят
пътуването комфортно. Занапред ще лансираме и други
модели от марката, като ще се стремим след 10 години
да предлагаме най-пълната SUV гама в Европа.
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Технологичните ни постижения
осигуряват нови бизнес
възможности за клиентите ни
Алберто Ботта,
Продуктов мениджър Защитни покрития COVENTYA - ИТАЛИЯ

За COVENTYA едно от найприоритетните направления
на бизнеса е автомобилната
промишленост. Как е
структуриран бизнесът й за
този сектор и какви са
позициите на компанията в
световен мащаб в
автомобилостроенето?
COVENTYA е международен холдинг, който разработва, произвежда
и разпространява специални химически добавки за финишна галванична обработка на повърхности. С корени датиращи още от 1927 г., COVENTYA е
утвърден лидер в развитието на иновативни продукти и технологии за
третирането на повърхности в над
40 страни и 4 континента. Разнообразието от продуктите ни покрива
широка гама индустриални приложения - от автомобилостроенето до
петролната индустрия, през информатиката и модата. Фирмата има
множество представителства и мрежа от местни дистрибутори.
Автомобилната индустрия вече обхваща в голяма степен всички страни. Характерно е, че независимо за кой
пазар става дума, компромиси и различия в изискванията са недопустими.
Това важи в пълна сила и за българския пазар, на който работим вече над
12 години. В сътрудничество с представителя ни тук, ГАРДА КОМ, предлагаме най-новите си процеси и технологии. Стремежът ни е да подпомогнем развитието на местната промишленост и да дадем нови бизнес възможности чрез нашите постижения.

Кое е най-интересното в
продуктовата оферта на
COVENTYA за българската
автомобилна индустрия?
COVENTYA е призната като надежден партньор от много световни автомобилни компании, като GM, Ford,
Toyota, VW, PSA и др. Тяхното одобрение важи за повече от 200 от продуктите ни. Благодарение на силните ни
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позиции в защитните процеси, като
покрития от Zn и сплави, Zn/Ni и Zn/
Fe, в пасивирането с продукти, които
не съдържат Cr(VI) и Co, както и в запечатващите продукти от серията
FINIGARD, компанията се очертава като лидер на пазара.
Системите на COVENTYA за Zn и
Zn/Ni покрития са специално проектирани да отговарят на строгите изисквания на производители на оригинално оборудване (OEM) в автомобилната
индустрия и производители от първи
ред (Tier 1) на спирачни системи. Те
включват високоефективни галванични
процеси, пасивации и неорганични покрития, като гарантират качество и
производителност и предоставят значителни предимства в разходите спрямо конкурентните системи.
От 2008 г. съществува COVENTYA
KIM Automotive Group, част от която
са редица експерти с голям технически опит, чиято цел е да подпомагат
участниците в автомобилния сектор
във всички фази на тяхното развитие.
Автомобилната индустрия изисква
достъп до едни и същи технологични
процеси и продукти за всяка точка на
света, както и осигуряване на съответна техническа помощ на място.
Със своите представителства на европейския, азиатския и американския пазар, специалистите от COVENTYA KIM
са в комуникация с производителите.
Tе обработват и трансформират богатата информация, след което я предоставят за местните нужди и развойна дейност. С този изпитан подход
COVENTYA осигурява технологично
развитие според нуждите и с най-добре премислени решения за повърхностна обработка.

Какви са основните
предимства за българското
автомобилостроене, които
носи партньорството с
ГАРДА КОМ?
Силната страна на COVENTYA е в
предлагането на уникални процеси,

които помагат на производителите
да се наредят в челото на технологично развитите предприятия, гарантирайки качество, надеждност и
професионална помощ. Това позволява на партньорите ни да се развиват,
да се фокусират върху бизнеса и смело да посрещат новите предизвикателства. Утвърденото ни присътвие
на българския пазар вече дава своите
резултати в проекти, управлявани в
надеждно партньорство между български предприемачи и чужди инвеститори в сектора.

Кои са основните клиентски
групи, към които са
предназначени продуктите
на COVENTYA?
Наши клиенти са както специализирани галванични производства от
различни сектори на промишелността, така и производствени звена, които в ролята на поддоставчици осъществяват различни повърхностни
покрития - декоративни, защитни
или функционални. Имаме множество успешно изпълнени проекти, предимно в Италия, които дават отлични резултати.

Представител за България:
ГАРДА КОМ ООД
1505, София - ул. "Русалка" 19
тел.: 02 / 846 83 83, факс: 02 / 943 30 02
gsm: 0888 421 566, 0888 702 945
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Изключително сме горди, че
произвеждаме в гр. Раковски
вече две години
Щефан Райбер и Стефка Драгнева,
управляващи директори
на КЕМЛЕР Електроник
КЕМЛЕР Електроник има производства в Чехия и Китай. Какви бяха предимствата на
България, за да бъде избрана пред други страни като следващата дестинация за инвестиции и производство?
Щ. Райбер: При производството на нашите продукти
се изисква влагане на много ръчен труд, като едновременно има и силен конкурентен натиск. За да сме конкурентни в международен план, ние трябва да произвеждаме своите продукти на места, които да сведат до минимум разходите, като в същото време да носят и висока производителност. Други изисквания са добри логистични връзки, наличие на работна ръка, устойчиви валутни курсове и политическа стабилност и сигурност.
Тези точки България ги изпълни с допълнителното предимство производството да може да е в държава членка на ЕС, чийто бъдещ пазар ще става все по-интересен.
Как се постига и гарантира поддръжката на
високо качество на произвежданата в Раковски продукция?
Щ. Райбер: Дружествата в Група КЕМЛЕР са сертифицирани по международните стандарти за качество, като
например TS 16949 и ISO 9001. Именно така можем във
всички наши локации да гарантираме еднакви производствени процеси след предварително обучение на персонала. Опитни колеги от другите наши дружества също
помагат за въвеждането на тези стандарти. Нашият
български тим за много кратко време достигна тези
норми, благодарение на високомотивираните си служители, което ни кара да сме много доволни. Нивото на
качество вече не се различава от това в другите ни
производствени бази.
Какви са спецификите на привличането на персонал у нас и как оценявате стартовото ниво
и развитието на българските специалисти, които работят в Кемлер Електроник?
С. Драгнева: Нашето предприятие се намира само на
няколко километра от "Индустриална зона Раковски",
където има стотици работещи. Това предполага конкурентна среда за привличането на персонал. Без да влизам в подробности, мога да кажа, че ние покриваме точ-
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но определен набор от критерии за избор на работно
място, които нашите потенциални кандидати търсят.
Така ние взаимно се откриваме и се "харесваме" с тях.
Това ни отличава от други работодатели, които се "борят" за същите кандидати.
Когато говорим за специалисти, от първостепенно
значение е опитът и знанията, придобити на предходно
работно място. За хора с кратък или без професионален
опит обучението се случва на работното място. Тук найважното е да усетиш и оцениш потенциала на младия
човек и да го стимулираш да се развива.
Наскоро отпразнувахте 2 години производствена дейност в България. Как оценявате постигнатото?

Щ. Райбер: Изключително сме горди, че вече две години произвеждаме в гр. Раковски. Още на първата година
усетихме, че в дружеството ни тук цари отборен дух и
това ни мотивира да продължим да развиваме тази
чудесна локация и да можем да предложим на персонала
сигурни и модерни работни места.
Какви проблеми срещате в дейността си у нас
и какво е това, което Ви обнадеждава за бъдещото Ви развитие в България? Как виждате
Кемлер Електроник след няколко години и какво планирате, за да постигнете целите, които сте си поставили?
Щ. Райбер: Честно казано, досега не сме се сблъсквали
със съществени проблеми в това, което реализираме в
България – ако трябва да кажем нещо, следва да говорим
за предизвикателствата, с които до този момент се
справяме много добре. Развитието в България може да
бъде оценено като абсолютно положително. Страната,
хората, правителството и компаниите полагат съвместно видими усилия в една посока, стремейки се да допринесат за позитивното развитие.
Ние сме много доволни от този факт и ще дадем своя
принос за развитието на България, като заедно с това
осигурим и напредъка на Групата КЕМЛЕР Eлектроник.
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Високотехнологични кабелни комплекти
от КЕМЛЕР ЕЛЕКТРОНИК "Made in Bulgaria"
Историята на КЕМЛЕР Електроник
започва преди 30 години, когато е основано немското дружество със седалище Фрайберг на Некар. През годините
фирмата се утвърждава като надежден партньор и доставчик на електронни продукти и кабелни комплекти за реномирани компании от целия свят.
КЕМЛЕР Електроник произвежда широка гама изделия за електрическо окабеляване най-вече за автомобилната индустрия (над 80 % от производството),
но също за медицинска техника, подемно транспортни съоръжения, електрически инструменти, осветителни модули, захранващи блокове и разнообразни индустриални приложения.
Групата КЕМЛЕР понастоящем
включва четири локации - Германия, Чехия, България и Китай, където работят
близо 300 висококвалифицирани служители и осигуряват непрекъснатия растеж
и развитие на групата.
През март 2013 г. с основаването на
българското дружество КЕМЛЕР Електроник е положен още един крайъгълен камък в историята на международната компания. За изграждане на
производствена база в България е из-
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бран гр. Раковски, където през лятото на 2014 г. започва производството
с шест души персонал. Понастоящем
във фирмата работят 50 души, като
се предвижда през следващите две години капацитетът, ресурсите и персоналът да нараснат двойно. Дружеството разполага с 1600 м2 производствени и складови площи, високотехнологични съоръжения и модерно оборудвани работни места.
Основен приоритет за фирмата е
качеството на произвежданите изделия. Oще със стартирането на производството си, българското дружество
започва внедряването на международните стандарти за качество, като през
2015 получава своя сертификат по ISO /
TS 16949 за управление на качеството в
автомобилната промишленост.
За да гарантира и постоянно да
подобрява качество на производствените процеси и крайната продукция,
КЕМЛЕР Електроник се грижи персоналът да бъде максимално отговорен и
активно да участва в изпълнение на
тези цели. Фирмата има разработена
собствена мотивационна бонусна система за своите служители, която от-

АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ В БЪЛГАРИЯ

чита както качеството на предадената продукция, така и придобиването
на нови умения и знания на работното
място, спазването на установените
стандарти и трудовата дисциплина.
През пролетта на настоящата година фирмата получи сертификат ISO
140001 за внедрена система за управление на околната среда.
По думите на господин Щефан Райбер, CEO на групата КЕМЛЕР, България е много важна част от стратегията и бъдещите успехи на групата.
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Развойният център и
производствената ни
база в София съчетават
местния талант със
световните бизнес нужди
Силвен Коло,
управител на Мелексис България
Представете накратко дейността на представляваната от Вас компания (откога сте на
пазара, как е организирано производството Ви,
какъв е броят на служителите).
Мелексис е инженерна компания, специализирана в
областта на микроелектрониката. Централният офис
се намира в Белгия, а фирмата присъства в световен
мащаб в продължение на вече над 24 години с представителства в Европа, Северна Америка и Азия. Екипът на
компанията, чиято численост нарасна до повече от 1100
служители, проектира, произвежда и разпространява
иновативни микроелектронни решения за клиенти от
международната автомобилна промишленост, индустриалния и потребителския пазар. Мелексис осъществява
дейността си в България от 2000 г., като разполага с
развойна и производствена база, в която работят над
350 професионалисти.
През последните няколко години световната високотехнологична и автомобилна индустрия отбелязва изключително силен растеж и се развива с доста голяма
скорост. Като част от този пазар, Мелексис се стреми
към лидерската позиция в разработването на иновативни продукти. От 2000 г. досега екипът ни в София раз-
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работи и пусна на пазара над 45 нови продукта в областта на микроелектрониката. През 2014 г. фирмата
получи награда за най-успешна иновативна компания от
Българската търговско-промишлена палата (БТПП). В
допълнение на това, през последните години от българското звено са произведени и разпространени средно 410
млн. чипа годишно, доставяйки продукти на клиентите
ни по цял свят. Само в сферата на автомобилната инду-
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стрия компанията доставя в световен мащаб средно по
7 интегрални схеми на автомобил, голяма част от които са разработени в България.

шението бе подкрепено и от финансови фактори, като
конкурентоспособност на пазара на труда и разходи за
развиване на дейността.

Кои са приоритетните пазари на произвежданата от фирмата продукция? Какви канали
използвате за нейното реализиране?
Мелексис е ориентирана както към автомобилната
индустрия, така и към многосекторния пазар. Произвежданите от компанията устройства намират приложение
в почти всички системи на един съвременен автомобил.
Приложенията, които покриваме, са в три основни направления – регистриране на сигнали, комуникация и задвижване чрез използването на усъвършенствани CMOS технологии и съвременни решения за микроелектромеханични
системи. Като примери за наши успешни продукти могат да се дадат инфрачервена камера за безконтактно
отчитане на температурата в купето на автомобила,
чип за интелигентно управление на охлаждането на предните LED светлини на автомобила, сензор за следене
температурата на двигателя. Освен в автомобилостроенето, изделията ни намират приложение в сферата на
интелигентните домакински уреди, битовата автоматизация, индустриалния и медицинския сектор.
Доброто познаване на тенденциите на пазарите, в
които участваме, както и винаги търсените от нас
добри взаимоотношения с клиентите, ни позволяват
успешно да позиционираме и разпространяваме нашите
продукти. Тези фактори дават възможност и на R&D
екипа ни да разработва иновации в областта на микроелектрониката. В световен план приоритетните за
компанията пазари са Европа, Азия и Северна Америка.

Какво е значението на завода Ви у нас за цялостната пазарна стратегия на дружеството?
Развойният център и производствената база в София
е най-голямата за Мелексис и успя да съчетае местния
талант със световните бизнес нужди по начин, който
осигурява на екипа възможност за разработване на иновации за клиентите и позволява на местните експерти
да имат важна, дори уникална роля в дейността на компанията. Заводът тук работи в двете основни за Мелексис
направления – научноизследователска и развойна дейност
и производство (изпитване на чипове), което ни дава
възможност да се разрастваме с всяка изминала година.
Значението му се определя и от факта, че местният екип
разработи няколко ключови продуктови серии посредством вече натрупаното ноу-хау. Улавяйки натрупаната
инерция, през последните години разширихме нашия екип
от професионалисти и инженери, което допълнително ни
помага да сме конкурентоспособни в тази среда.

Кои бяха основните Ви мотиви да се спрете
именно на България за изграждането на производствена база?
Мелексис започна дейността си в България през 2000
г. с развоен център и R&D екип от 50 професионалисти,
разработващи чипове. Тогава решението за установяване в страната се основаваше на историята на региона в областта на електрониката и микроелектрониката, както и на наличната работна сила от професионалисти с богат опит и научно-технически познания. Ре-
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Какви са плановете ви за развитие в следващите 5-10 години?
Компанията се разраства в световен мащаб. Наскоро, например, обявихме намеренията си за разширяване
на дейността ни с изграждането на нов R&D център.
Най-новата база на Мелексис, в която първоначално ще
работят около 30 инженери, ще бъде разположена в
Дрезден, Германия. Тази тенденция, разбира се, следва
световните пазари, от които сме част. Един от тях,
този за полупроводници за автомобили, расте с 5-7%
всяка година. Иновативните продукти, които разработва колективът на Мелексис, допринасят за реализирането на необходимия ръст чрез придобиването на пазарен
дял и възможността да сме сред първенците. На локално
ниво, от 2006 г. заводът се разраства ежегодно по
отношение на наемане на персонал и производствен
капацитет. Като резултат от положените усилия,
Мелексис беше отличена като инвеститор на годината
през 2006 г. и получи сертификат за инвестиции клас А
през 2015 г.
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Избрахме да установим
производството си в
България заради
наличието на опитни
инженерни кадри
Ерик Де Кандидо, Управляващ директор на
Интегрейтид Микро-Електроникс България
Бихте ли представили накратко представляваната
от Вас компания - откога сте
на пазара, как е организирана
дейността Ви, какъв е броят
на служителите?
Интегрейтид Микро-Електроникс
България ЕООД стартира бизнеса си
в Ботевград под името ЕПИК ЕА през
1997 г. През годините отбелязва
съществен растеж и през 2015 г.
оборотът достига 165 млн. евро, а
броят на наетите надвишава 2000
служители и оператори. Фирмата е
второ ниво поддоставчик в автомобилния сектор в производството на
електроника. В София е разположен
центърът за дизайн и развитие, а

двата завода, в които се произвеждат електронни платки и пластмасови елементи, са в Ботевград и
работят 24/7.
Кои бяха основните Ви мотиви да се спрете именно на
България за изграждането на
производствена база?
За решението ЕПИК ЕА да инвестира в България ключови са следните фактори: политическата стабилност, наличието на опитни инженерни кадри и разходите за труд.
Какво е значението на заводите Ви у нас за цялостната
пазарна стратегия на дружеството?
Интегрейтид Микро-Електроникс България има ключова роля в
групата IMI в сектора
на автомобилната
електроника като найдобрата от компаниите в автомобилния сектор и като главен производител за географския регион Европа.
За кои пазари приоритетно е произвежданата от фирмата продукция?
Какви канали използвате за нейното
реализиране?
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Приоритетните пазари за Интегрейтид Микро-Електроникс България
са автомобилният и индустриалният. Като глобална компания групата
Integrated Micro-Electronics има търговски екип, разположен в главните
региони - Европа, Америка и Азия/Тихоокеанския. Това позволява обслужване на клиентите на място, докато в същото време разполагаме с
производствени мощности по цял
свят.
Какви са плановете Ви за развитие в следващите 5-10 години?
Плановете през следващите 5-10
години включват постигане на още
2 години устойчив растеж чрез увеличаване на конкурентността, повишаване нивото на качеството и
осигуряване на навременни доставки, и след това стабилното му поддържане. Това ще бъде осъществено
чрез реализиране на последния проект за разширение на заводите. Освен това ще продължаваме да инвестираме в най-новото високотехнологично оборудване.
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Иновативни материали
и бъдещи технологии в
автомобилостроенето
Т

ехнологичните подобрения в областта на компютрите, смартфоните, безжичните комуникации и облачните услуги се обединяват, за да
подобрят безопасността на интернет потребителите. Тази свързаност все повече изменя и света на
автомобилостроенето. Според компанията за пазарни проучвания ABI
Research, процентът нови леки автомобили, доставяни с фабрично инсталирана телематика, се е увеличил от
10% през 2010 г. до 62% през 2016 г.
В съвсем близко бъдеще е възможно автомобилите да „говорят“ помежду си на пътя. Споделянето на
информация между автомобилите
може да сигнализира на превозните
средства, че километри по-напред
движението изведнъж е спряло, така
че водачите да намалят скоростта
предварително. Интелигентни
кръстовища пък ще позволят комуникацията между светофари и превозни средства, тъй като сензори
ще отчитат, ако друго превозно
средство преминава на червено. Светофарите също така могат да
бъдат синхронизирани да облекчават
трафика и разхода на гориво – например ако само едно превозно средство
чака на светофар късно през нощта,
светлината може да бъде програмирана да премине на зелено.

Изграждане на
безпилотни автомобили в
бъдещето
Водещите производители разработват автомобили, които сами се
паркират, спират при наличие на
опасност и карат по платното без
помощта на водача. Всички идеи,
които някога са съществували само
във въображението на писателите
на фантастика, в момента се разработват и тестват от автомобилни производители в лаборатории и
по пътищата из целия свят.
С популяризирането на полуавто-
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номните функции в превозните средства съвсем скоро напълно безпилотните автомобили ще започнат да
навлизат комерсиално. Една съвременна технология в развитие, която
се предвижда да стане широко разпространена в бъдеще, са сензорите,
които могат да разчитат пътни
знаци и светофари, като в същото
време използват системи за комуникация между превозните средства
(V2V) или между превозно средство
и пътна инфраструктура (V2I).

Смяна на ролите при
технологичните иновации
Неотдавна, технологичните разработки на изследователите от военната и космическата промишлености се приспособяваха за автомобилната промишленост. Но днес тези
роли видимо са се сменили – производителите на автомобили са на първа
позиция по технологични иновации.
Въпреки че Конгресът на САЩ например е поставил за цел една трета
от бойната флота на държавата да
се състои от безпилотни превозни
средства до 2015 г., въоръжените
сили все пак изостават от производителите на автомобили.

Възход на колаборативни
роботи
Повече от век след като Хенри
Форд инсталира първата поточна
линия, автомобилните производители са изминали дълъг път, за да стигнат до интегрирането на роботи,
компютри и друга автоматизация в
процеса на високотехнологично производство. Така в модерните автомобилни производствени линии, половината работа се изпълнява от
човешка ръка, а другата половина –
от машини.
В същото време, ново поколение
интелигентни, по-малки и по-прецизни роботи е на път отново да преобрази производството, този път
като работят наред с хората. Т. нар.
колаборативни роботи, или „cobots“,

вече са често срещани в производствените площи на автомобилните
производители, където работят
съвместно с хората и улесняват
редица дейности.

Съхранение на енергия
Наскоро разработената технология „Intelligent Energy Loop“ представлява система за рекуперативно спиране, която използва кондензатор, за
да превърне кинетичната енергия от
спирането на автомобила в електрическа. Самата система е подобна на
тези при състезателните коли и хибридите, но за разлика от тях енергията не се изразходва за батерията,
която захранва двигателя, а се съхранява и след това се използва за захранване на електрически компоненти
като фарове, климатик и аудиосистема. Това намалява нуждата от горене на допълнително гориво за захранване на електрическите системи.

Нанотехнология и
наноматериали
Автомобилните компании използват нанотехнологиите и наноматериалите, за да подобрят работата на
автомобилите и да отговорят на
нуждите на потребителите, наред с
регулаторните изисквания. Някои производители използват композитни
материали, като проводими въглеродни нанотръби, в горивни системи и
други авточасти още от края на 90те години. Други използват нанокомпозити в брони, което прави материала до 60% по-лек, но два пъти поустойчив на удар и надраскване.
Трети пък проучват употребата
на наноцелулоза, което представлява
лек, силен като въглеродни влакна
материал, който за сметка на това
е евтин за производство. Подобни
технологии могат да направят колите много по-леки и с по-нисък разход
на гориво.
Някои примери за разнообразието
от приложения, които наноматериалите намират в автомобилната
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индустрия, са: гуми, подсилени с наночастици за по-добра устойчивост на износване; автомобилни покрития с
по-голяма устойчивост на надраскване и подобрен блясък;
незапотяващо се покритие за фарове и предни стъкла;
структурни пластмасови части, които съчетават подобри механични характеристики и по-малко тегло.

Графен
Често наричан „чудотворен материал“ графенът,
представлява форма на въглерода, която е 200 пъти по
здрава от стомана, но е тънка колкото един атом. Според The Wall Street Journal, графенът е предизвикал „златна треска“ в научните полета в световен мащаб, а
стотици компании и университети се надпреварват да
разберат, патентоват и спечелят по-усъвършенствания
вариант на обикновения молив.

Аерогел
Първоначално разработен от НАСА за използване в
скафандри, аерогелът е един от най-леките материали в
света. Съставът му е 99,8% въздух, но въпреки това той
може да запази твърдата си форма. Полиамидът, състоящ се от напречни връзки, е лек и порест материал с
ниска топлопроводимост, което го прави идеален за
множество автомобилни приложения.
Аерогелът може да се оформи на блокове или тънки
покрития за звукова или топлинна изолация, намаляване
на вибрациите, както и навсякъде в превозните средства, където в момента се използва подсилваща конструкцията пяна. Аерогелът е гъвкав и притежава изключителна издръжливост на натиск и опън.
В допълнение на това, материалът може да издържа
на температури до 400 °C. Тъй като осигурява по-добра
топло- и звукоизолация, учени от НАСА съобщават, че
общото тегло и размер на самата изолация може да се
намали. Това дава възможност за използването на помалък краен продукт, т.е. води до намалени производствени и други разходи.

Стъкло на смартфони
Някои автомобилни производители вече произвеждат
превозни средства, оборудвани с химически закалено
стъкло – познато в сферата на смартфоните като
„Gorilla Glass“. Стандартното ламинирано предно стъкло
на автомобилите се състои от два слоя закалено стъкло,
поставени от двете страни на прозрачно, термопластично свързващо вещество.
Новото хибридно стъкло вместо това използва няколко слоя – един панел закалено автомобилно стъкло, което
служи като вътрешен слой, външен слой от темперирано
стъкло и звукопоглъщащ термопластичен слой по средата. Крайният продукт може да се използва за предно
стъкло или покритие на заден двигател и е с 32% по-лек.
Хибридното стъкло Gorilla Glass също така е приблизително от 25% до 50% по-тънко от стандартното
стъкло за автомобили, но е също толкова и дори по-издръжливо от него. Дебелината на стандартното стъкло
обикновено е от четири до шест милиметра, докато
Gorilla Glass е с дебелина от три до четири милиметра.
В резултат на тази разлика значително се намалява и
общото тегло на всеки панел. Освен това, хибридното
стъкло е по-здраво, тъй като при изработването му се
използват иновативни технологии за намаляване на замърсяването, химическо укрепване, обработване на ръбовете и изграждане на слоевете.
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3D принтиране в
автомобилостроенето
П

рез изминалото десетилетие
същественият напредък в технологиите за адитивно производство
(АП), известни повече като 3D принтиране, промениха потенциалните
възможности за проектиране, разработка, производство и дистрибуция
на множество изделия. В автомобилостроенето този напредък отвори
вратите за новаторски технически
решения – за по-чиста, по-лека и побезопасна продукция, по-кратки срокове на доставка и намаление на разходите. Докато производителите на
автомобили и техните поддоставчици използват методите за АП предимно за бързата изработка на прототипи, технологичното развитие
на тези методи ще ги прави все попредпочитани в бъдеще за иновативни продукти и в масовото серийно
производство. Новите разработки в
адитивните технологии, заедно с
напредъка в свързаните с тях направления, като новите видове материали, не само ще намерят полезно приложение в производството на автомобили, а също така ще променят
традиционния начин за изработка на
детайли, както и системата на доставките.

Ролята на АП за
повишаване на
конкурентоспособността
Много трудно е да се заеме място в световното автомобилостроене, особено на водещите позиции,
където четирите най-големи производители прибират една трета от
всички приходи в отрасъла – за 2013
г. това са над 2 трилиона долара. От
друга страна, секторът за производство на части и допълнителни принадлежности, реализиращ приходи
от 1,5 трилиона долара, се характе-
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ризира със силна конкуренция и голям
брой по-малки играчи. За да оцелеят
и да се развиват успешно в такава
среда, фирмите трябва да съсредоточат усилията си в специализирани дейности, които могат да повишат конкурентоспособността им.
Има две области, в които АП ще
окаже най-силно влияние върху конкуренцията между производителите
на автомобили, и потенциално може
да промени правилата на играта.

Като средство за
разработка на
иновативни продукти
АП дава възможност при конструирането на отделни компоненти
да се преодоляват някои от ограниченията, които традиционните методи налагат. Тази гъвкавост е особено полезна при изработката на изделия със специфични характеристики и осигурява разширени функционални възможности като формирането на кабелни канали (чрез обособяване на кухини), намаляването на
теглото (чрез решетести структури) и изработката на обекти със
сложна геометрия, които иначе не
могат да се направят по стандартните методи. Нещо повече, по
новите технологии за АП могат все
по-надеждно да се печатат тримерно детайли, съставени от множество материали, и притежаващи
индивидуални свойства, като променлива якост и електропроводимост. Тези технологии за АП ще
играят съществена роля при създаването в бъдеще на по-бързи, по-безопасни, по-леки и по-ефективни превозни средства.

Движеща сила за промени
в системата на
доставките
Като елиминира необходимост-

та от нова инструментална екипировка и осигурява направо изработката на крайните детайли, АП
съкращава общото време за доставка и по този начин се реагира побързо на пазарното търсене. Освен
това, тъй като в АП обикновено се
използва само материалът, който е
необходим за изработката на компонента, при приложението на тези
нови технологии може драстично да
се намали скрапът и да се ограничи
разходът на материали. Нещо повече, произведените по адитивните
методи леки компоненти могат да
доведат до по-ниски транспортни
разходи, а това, че се изработват
по заявка и на място, може да намали складовите разходи. И накрая,
адитивните технологии могат да
са в основата на децентрализирано
производство на изделия в малки и
средни количества. Използването на
пълния им капацитет ще позволи на
фирмите съществено да променят
системата на доставките, в това
число да намалят разходите и да
създадат по-добри възможности за
производство в по-голяма близост
до потребителите, да опростят
логистичните си схеми и подобрят
обслужването на потребители и
пазари, без да е нужно да инвестират значителни капитали.

Изясняване на четирите
пътя за внедряване
на АП
Ценността на АП идва от
възможността, която то дава, да
се намери оптимален баланс при
съчетаването на две фундаментални противоречия по отношение на
ефективността: капитал срещу
мащаб и капитал срещу обхват. От
една страна, като намаляват капитала, необходим за постигане ефекта на икономии вследствие на уве-
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личения мащаб на производство,
адитивните технологии съкращават пределния минимален мащаб, за
да бъде рентабилно това производство. От друга страна, те осигуряват по-голяма гъвкавост и повишават възможния обхват на производството, или с други думи, разнообразието от видове изделия, които
могат да се произведат с определения капитал. Достигането до мащаба, при който производството ще
бъде ефективно, с по-малък капитал,
ще повлияе върху изграждането на
системата от доставки, а по-широкият обхват от видове изделия,
постигнат с по-малък капитал, ще
се отрази на проектирането на изделията.
Виждането ни за стратегическото значение на АП се опира на изясняването на начините, по които
технологията решава въпроса с
трудния баланс между капитала, от
една страна, и мащаба и видовия
обхват, от друга.

Мястото на АП в
автомобилостроенето
днес
В рамките на автомобилната
индустрия АП се използва широко за
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бързо намиране на оптималното
съотношение между капиталовложения и възможности за изработка на
повече видове детайли (обхват), с
което се повишава общата ефективност. Големите производители на
автомобили и техните доставчици
отдавна използват адитивните
технологии, за да разширят производствените си възможности и да
намалят разходите.
Посредством АП могат да се правят прототипи, без да се изработва инструментална екипировка, което ускорява проектирането и намалява разходите. Днес и производителите на автомобили, и техните доставчици използват адитивните технологии, за да усъвършенстват всички дейности в производствения си цикъл: подпомагат избора на оптимални решения на етапа
на проектирането, установяват параметрите на качеството в предпроизводствения етап, служат за
разработка на инструментална екипировка и намаляват общото време
за излизане на крайния продукт на
пазара.
Ускоряване на проектирането при
разработката на нови продукти - на
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етапа на проектирането фирмите
изпробват няколко варианта, преди
да решат какъв ще е окончателният
проект. Едно от най-големите предимства на АП се състои в това, че
чрез него могат да се изработят
множество вариации на крайното
изделие при малки допълнителни разходи, което помага на автомобилните компании да подобрят проекта
на изделието с помощта на реални
физически модели.
Повишаване на качеството чрез
бърза изработка на прототипи като използват адитивните технологии за създаването на прототипи
доста преди пускането в производство на крайното изделие, автомобилостроителите имат възможността да тестват качествените показатели преди определянето на реалния производствен график. Въз основа на гъвкавостта при проектирането, която АП осигурява, компаниите могат да изработват и тестват множество прототипи.
Създаване на специализирана инструментална екипировка -за производителите на автомобили инструменталната екипировка играе воде-
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ща роля на поточната линия за устойчивото изработване на детайли с високо качество. АП дава възможност
за създаване на специализирана екипировка и така повишава производителността на предприятието.
Намаляване на разходите за екипировка при проектирането - за някои компоненти в автомобила, в определени специфични случаи, екипировката и еднократните
форми, влагани в огнеупорна суспензия за последващо
отливане, се подготвят преди да стартира производството. Това означава, че при всяка промяна в проекта
екипировката трябва да се преправи или изработи наново – отнемащ време и скъп процес. Чрез адитивните
технологии производителите намаляват зависимостта
си от екипировката и формите за отливане.

Бъдещото развитие
на АП
Бъдещият модел на развитие в автомобилостроителния отрасъл най-вероятно ще се характеризира с големи
производители, които работят в тясно сътрудничество
с по-малка, по-стриктно обвързана база от поддоставчици. Ще се отличава също и с по-бързото обновяване на
автомобилите, чрез внедряването в тях на иновативни
функционални възможности. Производителите могат да
постигнат този модел на развитие, като продължат да
рационализират връзките с поддоставчиците си и като
задълбочат партньорството си с т.нар. доставчици от
„ниво 0.5“. Понастоящем периодът до окончателното
производство на първоначалния проект, точно преди
автомобилът да излезе на пазара, отнема години. С АП
производителите могат съществено да съкратят етапа на разработката в рамките на жизнения цикъл на
продукта и съответно да увеличат етапите на растеж
и зрялост.
Много важно предимство от въвеждането на адитивните технологии в краткосрочен план е потенциалната
възможност за производство на компоненти с по-ниско
тегло, което води до създаването на автомобили с повисок КПД на горивото. В дългосрочен план опростената изработка на частите, благодарение на АП и произтичащото от това намаляване сложността на монтажа им, може да промени из основи процесите на проектиране, разработка и сглобяване.
Пътят, избран от големите производители на автомобили, е изграждането на такъв модел на развитие, при
който се съчетават иновациите в продукцията, бързият оборот и бързата реакция на пазарното търсене.
Постигането на тези цели, подпомагано от възможностите на АП, ще доведе до все по-малко посредници в
системата на доставки в отрасъла. Обновеният модел
на развитие ще включва използваните и към настоящия
момент предимства на адитивните технологии — подобрено проектиране и намалено време до излизането на
крайния продукт на пазара, както и предимствата от
внедряването на иновации в междинните фази от създаването на продукта — опростяване на детайлите, намаляване на операциите по сглобяване и намаляване на
теглото на компонентите. Изброените предимства
могат да се съчетаят с по-оптимално географско разпределение на системата от доставки, което значително ще промени модела на развитие с оглед на по-бързата
реакция на изискванията на пазара и на ограничаването
броя на посредниците.
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Предлагаме широка гама машини и
оборудване от световно известни марки
Фирма Дилтех ООД (новото име
на Пластикс Бавария България
ООД) е на пазара на машини и съоръжения за преработване на
пластмаси и каучук вече повече от
12 години. Затова ние се считаме
за компетентен и надежден партньор за нашите клиенти в преработка на пластмаси и каучук.
Предлагаме на българския пазар широка гама машини и оборудване в този сектор, от световно
известни марки - KraussMaffei,
Netstal, Motan, Regloplas, ONI,
Rapid, Maplan, Sesotec, Setral.
Всички наши контрагенти последователното и методично внедряват и развиват иновативни
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продукти, използвайки и внедрявайки на най-съвременните процеси при производство.
При всички случаи, фирмите с
които си сътрудничим маркират стандартите в индустрията. Всички фирми, които представяме, внедряват стандарта
Industry 4.0, така наречената
"интелигентна фабрика" и в частност Plastics 4.0, т.е интелигентно преработване на пластмаси. Например KraussMaffei ще
представи демонстрация на подобно производство по време на
изложението K'2016, в средата на
октомври.
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Едно от основните направления на нашите колеги е автомобилната индустрия - от
производство на отделни части, до предлагането на цели
комплекси за производство на
цели групи детайли, готови за
монтиране.
Целта на Дилтех ООД е да
работим заедно с нашите партньори от Европа, за да се отговори на очакванията и нуждите на нашите клиенти. Заедно, ние работим за по-успешни
и дългосрочни резултати за
клиентите, което е гарантирано от високо квалифициран и
мотивиран екип.

47

технологии

Роботите
Роботите в автомобилната
индустрия
И

ндустриалната роботика е в основата на модерното автомобилостроене. Около деветдесет процента от всички роботи в света работят в заводи и фабрики, като повече от половината от тях са в автомобилната промишленост, сочи актуално изследване на американската компания Bastian Robotics. В наши
дни човешката дейност в много
съоръжения от този отрасъл до голяма степен се свежда само до наблюдение и надзор на роботизираните системи и другото технологично оборудване.
Първите „стъпки“ на роботите в
автомобилните заводи са още през
60-те години на миналия век. Само
две десетилетия по-късно те са се
превърнали в незаменима за автомобилната индустрия технология. Производителите ги използват, за да автоматизират все повече процеси и
дейности, включително леене, рязане, заваряване, асемблиране, боядисване, трансфер на едрогабаритни
детайли и т. н. Постепенно тромавите и разходно интензивни модели
от миналото отстъпват място на
мултифункционални и високотехнологични съвременни решения.
Днес, в разгара на четвъртата
индустриална революция,

роботите играят
ключова роля за подобряване на качеството
надеждността, безопасността и
ефективността на цялата производствена верига в автомобилните заводи по света. Те автоматизират
почти всички процеси в леярските
цехове, в етапите на пресоване, конструиране, боядисване, монтаж и т.
н. Дейности, като палетизиране и
депалетизиране, манипулиране на
тежки части, натоварване и захранване на технологичните линии, сглобяване, съединяване, сортиране на
детайли и др., са поверени изцяло на
роботизирани системи с цел гарантиране на оптимална производителност.
Инвестициите в индустриални
роботи за автомобилната промиш-
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леност главоломно нарастват през
последните години. По данни на
Bastian Robotics и Международната
федерация по роботика (IFR), близо 70
хиляди нови робота са инсталирани
в автомобилни заводи по целия свят
през 2013 г., а през следващата година тази цифра достига 98 хил. В
допълнение, между 2010 и 2014 г.
продажбите на роботи за автомобилостроенето са нараствали средно годишно с 27%, като тази тенденция се очаква да продължи и през
следващите няколко години.

Първите роботи в
автозаводите
Първият робот в автомобилостроенето и първият индустриален
робот изобщо – Unimate, е разработен от американския изобретател
Джордж Девол през 1961 г. Роботизираното рамо със собствено тегло
малко над хиляда и осемстотин килограма е внедрено в производствена линия във фабриката на Дженеръл
Мотърс в Ню Джърси. Съоръжението
се използва за повдигане и прикрепяне на горещи метални отливки към
автомобилни врати.
През 80-те години на XX в. индустриални роботи масово се използват в автомобилните заводи за автоматизиране на различни процеси
като леене, заваряване, манипулиране на едрогабаритни детайли, боядисване, асемблиране и др. Големите
производители в бранша вече са
открили трите основни ползи от
роботите в индустрията – те осигуряват разходна, производствена
ефективност и безопасност.

Роботите и човекът в
автомобилостроенето
Индустриалните роботизирани
системи постепенно изместват
работниците в автомобилните фабрики, тъй като могат да свършат
повече работа за единица време.
Оказват се и по-ефективни, по-бързи
и по-точни. Роботите понасят много по-големи работни натоварвания
в сравнение с човека, както и много
по-тежки промишлени условия. Така
редица дейности в производствена-

та верига се автоматизират успешно посредством роботи.
Някои операции, оказва се обаче, не
подлежат на пълна автоматизация.
Благодарение на колаборативните
роботи – системи, проектирани да
работят в споделено работно пространство с човек-оператор, днес
роботите и хората вършат тези
дейности в тандем. Човекът
продължава да е незаменим в прецизни задачи като окабеляване, фин монтаж и др. Роботизираните технологии извършват повторяемите, тежки и опасни операции. Това оптимално разпределение на дейностите
гарантира висока гъвкавост и ефективност на производствените процеси във високотехнологичните
съвременни автозаводи.

Предимства на роботите
Роботите демонстрират множество предимства в сравнение с човека в редица операции в автомобилостроенето. Те се отличават със
здравина и устойчивост в леярските процеси, с висока надеждност и
издръжливост при комплексното
манипулиране с тежки и горещи части. Благодарение на роботизирани
системи, се постига изключителна
точност и производителност в прецизни лазерни приложения, заваръчни
операции, рязане и т. н.
Богатата гама разработвани и
произвеждани модели в областта –
от гигантски роботи-рамена с огромен обхват и товароподемност до
леки и компактни конструкции, използвани предимно за обслужващи
операции – осигурява решения за
всички задачи в автомобилостроенето, стриктно адаптирани към конкретното приложение.

Безопасност
Роботите в автомобилната промишленост значително повишават
безопасността, тъй като на практика свеждат до минимум риска от
инциденти, причинени от човешка
грешка, като същевременно намаляват вероятността за наранявания
при работниците. Това пести на
автомобилните производители дос-
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та средства и цялостно повишава
производителността.
Основно предимство на роботите е способността им да работят
безпроблемно при опасни за човека
условия – в среда с много високи или
много ниски температури, излагане
на агресивни химически агенти, вредни шумови нива, в директен досег с
горещи отливки и т. н.
Превъзходството на роботизираните системи в тежките и опасни
индустриални операции в автомобилостроенето се допълва и от възможността им да участват в различни
краш тестове за прецизна оценка на
безопасността на произвежданите
компоненти, конструкции и цялостни
превозни средства, тъй като голяма
част от провежданите изпитания са
прекалено рискови за човека.

Разходна ефективност
Благодарение на внедряването на
индустриални роботи, големите световни автомобилни производители
успяват да спестят милиони, същевременно увеличавайки двойно или
тройно производителността си
само за няколко години. Това до голяма степен се дължи на факта, че
роботите не се изтощават и не се
нуждаят от болнични и отпуски, за
разлика от човека, като са способни
да работят 24 часа на ден, седем дни
в седмицата. Така планираните
прекъсвания на производствените
операции се свеждат до минимум, а
разходната ефективност в дългосрочен план оправдава високите първоначални инвестиции за закупуване и
инсталиране на роботите и разходите за обслужване и поддръжка.

Производствена
ефективност
Роботите могат да изпълняват
множество отделни комплексни операции в една технологична линия,
както и сложни последователности
от такива. Автоматизацията на
процесите в автомобилостроенето
значително намалява продължителността на производствените цикли
и позволява многократно увеличаване на обема на продукцията при серийните производства. Препрограмируемите роботи могат да бъдат
използвани еднакво ефективно в различни етапи на производствения
процес след проста пренастройка на
работните параметри.
В допълнение, голяма част от
съвременните производствени стандарти в автомобилната промишле-
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ност, свързани с безопасността,
качеството и надеждността на продукцията, могат да бъдат покрити
само с помощта на индустриални
роботи. Всичко това прави роботите незаменима технология в модерните автомобилни заводи.

Роботи със „зрение“
В редица високотехнологични автомобилни фабрики днес работят
индустриални роботи със собствено машинно зрение. Снабдени с индустриални камери, прецизни лазерни
измервателни устройства и мощни
процесори, тези системи позволяват
непостигана досега точност при
сложни задачи, като асемблиране на
фини детайли, извършвани доскоро
само от човешка ръка. Технологията
позволява висока гъвкавост при вариации в продукцията, а същинската
иновация се крие във възможността
за намаляване до минимум на глъбините между отделните компоненти
на каросерията и значително редуциране на шума от вятър при бързо
движение на автомобила.

Роботизиране и на
ръчните операции
Въпреки че голяма част от операциите в автомобилостроенето днес
са автоматизирани с помощта на
индустриални роботи, все още множество прецизни и довършителни
дейности, като монтиране на колела, остават задача на работниците.
За да намалят натоварването върху
човешката ръка при тежки и повторяеми манипулации, някои автомобилни производители оборудват служителите си с иновативни бионични
системи. Те служат като естествено продължение на ръцете на техниците, но увеличават силата на захващане и товароподемността. Сензорите, актуаторите и сложните роботизирани механизми, симулиращи
работата на нерви, мускули и сухожилия, намаляват умората и многократно подобряват сръчността.

Бъдещето на роботите в
автомобилостроенето
Новите пазари и приложения в
автомобилостроенето разкриват
интересни перспективи пред индустриалните роботи. Решенията от
последно поколение разполагат с
интелигентни контролни системи и
усъвършенствани кинематични технологии, които позволяват интегриране на роботите в много нови приложни области на автомобилната

промишленост, както и в много
етапи на производствения процес.
Инвестициите в нови производствени мощности на развиващите се
пазари, както и огромните капиталовложения в модернизация на производството в големите страни производители, стават причина броят
на инсталираните индустриални
роботи в автомобилостроенето в
глобален мащаб всяка година да нараства с впечатляващи темпове.
В наши дни роботите са в основата на своеобразна еволюция и революция не само в производствената
технология, но и в самия продукт,
отбелязват маркетолозите. Съвременните автомобили все повече се
превръщат в „компютри на колела“, в
които функционират специално адаптирани за различни цели роботизирани системи, а автономните или безпилотни превозни средства вече са
факт и вероятно е въпрос само на
време да влязат в масово производство.

Пазарни тенденции
Автомобилната
индустрия
продължава да е най-големият „клиент“ на индустриални роботи, сочи
най-новият доклад „Световна роботика 2015: Индустриални роботи“
на Международната федерация по
роботика (IFR). От 2010 г. насам
значително са нараснали инвестициите в роботизирани системи в автомобилните заводи по цял свят,
показва още пазарното проучване.
През 2015 г. поръчките за автомобилната индустрия продължават
да са основен „двигател“ на пазара
на индустриална роботика, като
доставките за производители на
автомобилни компоненти бележат
ръст от 66%, а продажбите на роботи за производители на оригинално
оборудване са се увеличили с 6% спрямо предходния период, гласи изследването на Bastian Robotics.
Най-разпространените приложения на роботите в автомобилостроенето са: подемно-транспортни
дейности (33%), точково заваряване
(26%), лакобояджийски и покривни
дейности, дозиране (9%), сочат още
данните на компанията. И макар
броят на инсталираните роботи
бързо да нараства в останалите
отрасли на промишлеността в глобален мащаб, автомобилостроенето
още дълго ще запази водещата си
позиция сред потребителите на индустриална роботика, категорични
са пазарните анализатори.
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фирмена публикация

Тех Индустри България ЕООД е надеждният
партньор в индустриалното почистване на части

С нарастващите изисквания към
доставчиците на механично отработени детайли и отливки за автомобилостроенето, нарастват и предизвикателствата по намирането на правилната технология за измиване. Тех Индустри България ЕООД има отлично
обучен екип от специалисти в тази сфера, които работят с всички водещи производители на спрей-миещи машини в
Европа и познават в детайли всяка
стъпка по пътя на внедряването на
процеса "миене" в производствената линия. Компанията предлага както нови,
така и употребявани инсталации за
миене и широк спектър от почистващи
препарати спрямо съответното приложение.
От леки и полуавтоматични машини за ниски натоварвания до комплексни поточни и тунелни инсталации - всеки реализиран проект е изпълнен в срок
и съгласно инвестиционния бюджет на
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крайния клиент. Основното предимство за клиентите е възможността да получат поне 3 предложения за подходяща машина от различни производители, както и да видят и изпитат предварително тези машини, преди да вземат своето крайно решение. Доверявайки целия си проект по намиране на машина и препарати на Тех Индустри
България ЕООД, клиентите спестяват
ценно време и усилия, а рискът от избор на грешна и прекалено скъпа технология е сведен до минимум.
Компанията разширява своята дейност, като от следващата година ще е
в състояние да предложи услугата по
външно измиване на детайли, качествен контрол, опаковане и логистика. От
тази услуга ще могат да се възползват
производителите на детайли, които искат да достигнат очакванията по техническа чистота на своите крайни клиенти от автомобилостроенето, но все
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още не са в състояние да инвестират в
собствена линия за миене на детайли.
Независимо дали търсите малко и
бюджетно решение, или планирате сериозен капацитет на миене за в бъдеще, безплатната консултация от екипа на Тех Индустри България ЕООД ще
Ви помогне да се ориентирате в морето от предложения в сферата на индустриалното измиване на детайли.
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технологии

Тенденции в
производствените
технологии за
автомобилостроене
В

Европейския съюз се произвеждат около 16 милиона автомобила, което съставлява около 26% от
световното годишно производство.
Тази водеща индустрия обаче е изправена пред сериозни предизвикателства, поради ограниченията на емисиите и общественото мнение, неустойчивите тенденции в потреблението на нефт, голямата нестабилност и временната ниска реализация на ресурсите. Броят на работните места в автомобилната индустрия зависи до голяма степен от
производството, от което зависи и
икономическият просперитет. Наличието на гореописаните трудности
обуславя необходимостта от технологичен прогрес и при самата продукция, и при производството й.
С оглед на непрекъснатото развитие на производствените технологии и появата на нови такива, 2016
е година на промени и иновации за
производителите по цял свят. От
използването на прогнозни анализи,
до увеличените мерки за сигурност
за защитата на тези технологични
иновации, производителите са
длъжни да внедряват нови технологии, за да оцелеят.

Хибридни леки
конструкции и
производството им
Промяната в материалите, използвани в производството, е основна
тенденция в производствените технологии през т. г. През последните
две десетилетия производители и
учени изобретиха нови сплави и материали. С тях може да се произвежда продукция, която да бъде в състояние да издържа на екстремни атмосферни условия, да работи в неблаго-
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приятни среди или да предоставя
същото ниво на защита, но при много по-малко тегло. Логично, покрай
новите материали и въпросите около собствеността им, се създава и
натрупва огромно количество данни,
което трябва да бъдат пресято при
избора на подходящи материали за
всеки отделен уникален продукт. В
резултат на това, производителите
ще имат нужда от нови алтернативи за селектиране на материали.
За да се увеличат ефективността на горивото и управляемостта,
трябва да се разработят стратегии
за намаляване теглото на автомобилите, особено като се отчетат
все по-големите усилия и изисквания
относно сигурността и налаганите
от това ограничения, както и допълнителни фактори като включването на развлекателно оборудване.
Изискванията обаче зависят от сегментите и обема на дадения автомобил. За в бъдеще е вероятно при
проектирането на повечето модерни автомобили да се използват много материали, между които AHSS
(стомана от ново поколение с висока якост), Al, Mg, метални съединения, сплави и др.
Когато става дума за композитни материали, автоматизацията на
производствените вериги, включваща инспекция по време на производствения процес с използване на хибридни метални съединения и подсилена с въглеродни влакна пластмаса,
е важно предварително условие за
реализацията на серийното производство.

Гъвкави производствени
системи за необработени
каросерии
Под „гъвкаво производство„ се
разбира възможността да се произ-

веждат различни автомобили на
една и съща линия, без дълги забавяния за смяна на инструментите.
Основната технология за гъвкаво
производство на необработени каросерии включва широката употреба
на роботи и управляващи ги компютри. Съвместно работещите роботи
са една от главните иновации в автоматизацията през последните
години. Днес тези роботи могат да
бъдат управлявани в реално време в
рамките на процесите по цялостното производство на необработени
каросерии, което елиминира необходимостта от човешка работна ръка
за изработването им. Обикновено
производството на необработени
каросерии започва преди постъпването на поръчките, когато частите
вече биват изработвани спрямо изискванията на клиента. Вследствие на
това, заготовките на рамата не са
маркирани като дело на специален
производител. Тези високоефективни съвременни системи ще стават
все по-гъвкави и ще предлагат все
повече комбинации от варианти и
материали, поради факта, че клиентите очакват по-персонализирани
решения.
Съвременните заваръчни пистолети и позициониращи устройства
обикновено се направляват от предварително зададена геометрия, а
проектираните отворени пространства по рамата са силно лимитирани. За справяне с този проблем се
използва модерната технология на
дистанционно лазерно заваряване
(RLW), която осигурява необходимата гъвкавост на работа, намалява
консумацията на енергия (-30%), изискванията за инструменти и времето за обработка (20% за точково
заваряване). С помощта на вградена
в робот лазерна оптика и сканиращ
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огледален елемент като крайно изпълнително устройство (манипулатор), RLW лесно създава свръзки на
различни места по продукта, посредством репозициониране на робота и
пренасочване на лазерния лъч от разстояние (приблизително 0,898 – 1,22
m от последното огледало до мястото на заварката).

Автономно окончателно
сглобяване
Днес линиите за крайно сглобяване при серийното производство на
автомобили включват множество
строго профилирани работни станции, където се извършват едни и
същи точно определени дейности.
Всяка станция си има предварително зададена работна програма и повече или по-малко фиксиран брой работници, като при нужда се ползват
услугите на т. нар. „приходящи„ работници. Следващото поколение линии за сглобяване на автомобили
може да бъде повлияно от резултатите от последните изследвания на
съвместната дейност на човек и
машина – хора и олекотени роботи
работят заедно, комбинирайки индивидуалното си представяне за получаване на най-добри резултати при
продукцията.
Прогнозите за развитието на
изкуствения интелект в бъдещето
вече са извън границите на въображението. Съгласно проучвания, между 2013 и 2015 г., разходите по използването на изкуствен интелект
и интелигентна механизация в производството е нараснало от 0,9 до
36 милиарда щатски долара, което
представлява ръст от 500%. Изкуственият интелект оптимизира
производствените процеси в реално
време. Самостоятелното събиране
на ключови показатели за ефективност от експоненциално нарастващите количества данни ще доведе
до широкото използване на изкуствен интелект и самообучаваща се
механизация, което ще даде огромен
тласък на производството. Днес
изкуственият интелект и самообучаващите се машини се използват в
безпилотни летателни устройства,
интелигентни автомобили, приложения за разпознаване на реч и мониторинг на почти всяко ниво. Също така,
остава необходимостта от разработването на автономни системи
за шасита, които да позволяват
гъвкавост при сглобяването на автомобили. Това обаче не се очаква да се
случи преди 2020 г., макар че първи-
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те стъпки в тази насока вече са
факт в модерните предприятия,
където сглобяването на двигатели
е гъвкаво и не използва статични
наземни производствени линии.

Технологии за
акумулаторни батерии и
производството им
Днес акумулаторните батерии за
електрически задвижваните превозни средства и хибридните автомобили обикновено се базират на литиево-йонната технология, чиято цел
в близките няколко години е да се
постигне цена от 250 евро/kWh на
системно ниво. Има няколко различни разработки като клетки с транспортна торбичка (т. нар. кафени
торбички), призматични клетки и
обли клетки. Облите клетки, които
са с намотки, се изработват по добре позната ролкова технология и
могат да бъдат произвеждани бързо.
Клетките с транспортна торбичка
са по-сложни за манипулиране и за
автоматизирано производство, но
при тях лесно могат да бъдат отстранени единичните негодни листове, откривани от линейната оптична инспекция, при напластяването на стотици листове с покритие.
Посредством методи като използване на разделител, сгънат във формата на буква Z, се правят опити за
комбиниране на двата вида клетки,
но в основата си хибридите са базирани на клетките с транспортна
торбичка. Един от големите проблеми в областта е липсата на знание
и опит относно дългосрочната работа с такива батерии (дишащи клетки), химическия им работен капацитет в зависимост от използването
на съответната батерия, броя и
формата на циклите (като например
бързо зареждане) и зависимостта от
климатичните условия.
Процесите трябва да претърпят
нова адаптация, поради появата на
следващото поколение материали за
покритие, шлам и процеси за производство на електролити. Затова
времето за възвръщане на средствата за скъпо оборудване е ограничено. Също така, вариращите разходи
за сухи помещения с климатизация са
много високи. В същото време, количеството електрически автомобили
не се очаква да достигне капацитет
за серийно производство в рамките
на следващите 10 години. Предвижда се между 2020 и 2025 г. литиевосерните и литиево-полимерните батерии да се превърнат в алтернати-

ва за захранването им.

Технологии в областта на
горивните клетки и
производството им
Превозните средства с горивни
клетки, които ползват водород,
имат потенциала да намалят значително зависимостта от изкопаеми
горива и да редуцират вредните
емисии. Горивните клетки, обменящи
протони, имат предимството на побързо запалване, нулеви вредни емисии и висока ефективност, и се считат за най-обещаващите горивни
клетки за автомобили. Има обаче
някои пречки, които трябва да бъдат
преодолени, преди тези автомобили
да могат да бъдат конкурентни на
конвенционалните.
От технологична гледна точка,
най-големите пречки за комерсиализирането на превозните средства с
горивни клетки са разходите и издръжливостта. От една страна, разходите за производство на горивни
клетки за серийно производство са
намалели от 275 през 2002 г. до 73
щатски долара/kW през 2008 г. Това
отговаря на почти 6000 щатски
долара за система от 80 kW, което
все още е над два пъти по-скъпо от
системите, ползващи двигатели с
вътрешно горене. През 2011 г., разходите са намалели още, достигайки 49 щатски долара/kW за 80 kW
(нетна стойност) интегрирана система за транспорт, задвижвана с
горивни клетки.
Най-големият разход при производството на горивни клетки е изграждането на мембранния електрод,
състоящ се от протонно-обменна
мембрана и катализатор с платина.
През изминалото десетилетие Pt
натоварването е намалено с два
порядъка, като все още има фронт
за допълнително понижение. Друг
важен фактор е подобрението на
производствените технологии за
биполярни пластини (BPP), които
съставляват 40% от цената на целия компонент. Металните BPP, които се произвеждат от листове
неръждаема стомана с дебелина 0,1
мм, и процесът на щамповане за
масово производство, могат да намалят разходите повече, отколкото
обикновените графитени BPP. И мембранните електроди, и биполярните
пластини се износват бързо при
продължителна работа. Към момента при повечето горивни клетки се
наблюдава голямо износване след
около 1000 часа експлоатация.
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фирмена публикация

Automechanika 2016 - технологични
идеи и опит на световно ниво
Automechanika Frankfurt е водещото световно автоизложение, място за иновации на пазара на автомобили и резервни части за автомобили.
Automechanika Frankfurt дава възможност на водещите световни производители и нови компании в областта да се срещнат и да обменят бизнес и технологичен опит. Тазгодишното издание на събитието, организирано от Messe Frankfurt, ще се проведе
от 13 до 17 септември.
На изложението се представя цялата верига от
процеси в областта: от продажбата, през различните услуги, до начините на излизане от употреба
и рециклиране.

Партньорството с Интер Експо
Център
От м. април т. г. официален представител на
Messe Frankfurt у нас е Интер Експо Център
(ИЕЦ). "Благодарение на дългогодишния ни опит,
разполагаме с достатъчно ресурси и знания, тъй
като покриваме широк спектър от стратегическите сектори на икономиката, познаваме компаниите и поддържаме добри отношения с браншовите организации и държавните институции.
Всичко това ни дава възможност да развием потенциала на фирмите, които участват в панаирите на Messe Frankfurt", коментира управителят
на ИЕЦ Ивайло Иванов.
"Наши екипи ще се занимават с консултацията
на български фирми, които желаят да участват в
панаирите, и ще посещават голяма част от тях, за
да съдействат на компаниите и да подпомагат колегите от Messe Frankfurt", допълва той.

Продуктови сегменти
Automechanika Frankfurt е разделено на шест продуктови сегмента: Части и компоненти, Електроника и системи, Ремонт и поддръжка, Аксесоари и
персонализация, Автомивка, Грижа и поправка, Управление и дигитални решения.

Акценти в програмата
Темата на Automechanika Frankfurt тази година е
"Услуги и движение от бъдещето". Производители,
доставчици и нови компании ще представят иновативни продукти и решения от различни области,
включително от сферата на алтернативни и технологии на бъдещето. Новите компании ще се пози-
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ционират на специален павилион, чието финансиране ще бъде осигурено от Министерството на енергетиката и икономиката (Bundesministerium fur
Wirtschaft und Energie - BMWi).
Друг интересен акцент в програмата ще бъде
Cuno Bistram project на щанд 2.0 A50, на който ще се

представи част от процеса на построяване на електрическата състезателна кола Cuno Bistram.
На изложението ще има и образователна част с
презентации и дискусионни панели.
На Automechanika Frankfurt 2016 ще участват
българските фирми Балев, Carfix Bulgaria/ Genuine
Autoparts, ЛЮДАЛ ФРИКШЪН, МОНБАТ, Приста Ойл
и Виктори 2000.

1784 София, България, бул. Цариградско шосе 147
тел.: +359 2 9655 321
www.iec.bg
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кадри за сектора

Ще се търсят все
повече инженери
развойна дейност
Димитрина Иванчева, мениджър "Подбор и кариерно
консултиране", KPMG в България
Разширяването и развитието
на сектор Автомобилостроене
доведе до засилване търсенето
както на висококвалифицирани
инженери, така и на кадри с
добро средно професионално
образование. Какви са спецификите на този процес и какви са
проблемите, пред които е изправен автомобилният бизнес
в България?

Особено през последните 2-3 години се наблюдава изключително засилено търсене на кадри в сектора.
Клиентите ни имат необходимост
както от висококвалифицирани кадри, така и от такива със средно
професионално образование, и намирането и привличането им е все поголямо предизвикателство.
В началото на тази година бе организирана кръгла маса от Аутомотив
клъстер България с подкрепата на
Министерството на икономиката,
на която за пореден път наличието
на квалифицирани специалисти и работници в областта на автомобилостроенето беше определено като
водещ фактор за инвестициите в
сектора.
За съжаление, според проведения
одит от Сметната палата на работата на Министерството на обра-

зованието и науката за периода януари 2012 г. - декември 2014 г., ключови недостатъци са липсата на фокус
за развитието на професионалното
обучение, липсващите връзки с бизнеса и с потребностите на различните региони, както и неефективното
обновление на материалната база.
Ако тази тенденция се запази и не се
предприеме различен подход за популяризирането на техническите специалности в специализираните средни
училища, дуалното обучение и стажовете, това може да повлияе негативно на бъдещето на сектора.
Фактор се явява и липсата на определени специалисти в сектора, които са типични за развитите големи пазари на труда в Америка и Европа, като например процесни инженери за специфични технологии на производство. Компаниите искат да
наемат такива в България, но не успяват поради липса на опит и компетенции. В такива случаи се правят
компромиси с опита на българските
специалисти или се назначават професионалисти от други заводи на
фирмата или изобщо от друга държава.
Какви са спецификите в подбора на кадри за сектор Автомо-

Димитрина Иванчева e мениджър „Подбор и кариерно консултиране“ в KPMG в
България. Димитрина е магистър по организационна и трудова психология от СУ „Св.
Климент Охридски“ с над 12 години опит в идентифициране и подбор на професионалисти на експертно и мениджърско ниво.
Като мениджър в KPMG основните й дейности са свързани с предоставянето на
консултантски услуги в сферата на човешките ресурси за клиенти от различни сектори на бизнеса в България и Албания. През последните 7 години активно работи с
компании от сектор „Автомобилостроене“ с основен фокус върху анализиране и проучване на потребностите от персонал, както и търсене и набиране на кадри с инженерен и финансов профил.
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билостроене у нас? Как е организиран пазарът на HR услуги
за този сектор?

Процесът по подбор на персонала
е първата стъпка и част от цялостния процес на взаимодействие с бъдещите служители. За автомобилния
сектор от съществено значение за
осигуряване успешно наемане са правилното определяне на критериите,
по които ще бъдат избирани кандидатите, удачният избор на канали за
търсене на кандидати, провеждането на процеса на подбор в рамките
на един до два месеца, както и осигуряването на навременна и открита
обратна връзка към всички участници в дадена кампания.
Освен това, търсенето (свободни
работни места) в този сектор е повисоко от предлагането (налични
кадри) и заетите в сектора предимно не търсят активно промяна. Тази
особеност налага проактивно идентифициране на кандидати, към които да се подходи с набор от атрактивни условия като по-висока позиция, по-големи предизвикателства,
възможност за професионално развитие и обучения и, не на последно
място, по-високо възнаграждение и
придобивки. Често и това не е достатъчно да бъдат привлечени, тъй
като смяната на работа предполага
поемане на риск, дори в някои случаи
смяна на местоживеенето, а изграденият статус в компанията, доб-
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рите взаимоотношения с колегите,
чувството за принадлежност към
организацията и други ги задържат
при настоящия работодател.
На този етап няма компания посредник в България, която да е специализирана в търсенето на кадри само
и единствено в областта на автомобилостроенето. Фирмите избират да работят с даден партньор
според опита си в търсенето на
специалисти в дадена функция (напр.
осигуряване на качеството, доставки, процесен мениджмънт), ниво (оператори, експерти, началник смяна,
среден мениджмънт), а също и на
база индивидуалния професионален
опит на консултанта и изграденото
доверие и разбиране за спецификите
на сектора, както и на техните изисквания и очаквания.
Как бихте анализирали кадровия потенциал за сектора?
Какво може да предложи
българският пазар на произвеждащите у нас компании
като образование и подготовка на кадрите, традиции, цена
на труда и т. н.?

Както споменах, темата за синхронизирането на потребностите на
бизнеса с разработването на учебни
програми, които да отговорят адек-
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ватно на тези потребности в краткосрочен план, е особено актуална
през последните години. Компаниите
търсят начини да работят активно
с висшите учебни заведения и средните професионални училища и да
препоръчват приоритетни учебни
предмети и методики за усвояването на ключови умения от младежите,
все още със спорадичен успех. Тревожна е тенденцията за увеличаване на
броя ученици, отпадащи от системата за професионално обучение, както
и недостатъчно актуално обучение,
следващо съвременните тенденции и
изисквания на бизнеса. Решаването на
тези проблеми трябва да е с най-висок приоритет в следващите години.
Цената на труда е конкурентна в
сравнение с други европейски пазари,
но компаниите следят и показатели
като производителност и ефективност, както и наличие на компетенции като иновативност, ефективна
комуникация, ориентираност към
резултати, темп на усвояване на
нови знания, поемане на отговорност и др.
Какви са очакванията ви за развитието на сектора и на пазара на труда за него?

За България очакването ни е секторът да се развива с нови инвес-
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тиции в производствени мощности
и навлизане на нови производители
на компоненти за автомобили. Само
през последната година се откриха
нови заводи или бяха разширени производствени мощности с близо
4000 нови работни места в сектора. Доколкото очакваме икономическата и правна среда, наред с благоприятния данъчен режим, да се запазят, смятаме, че тази тенденция за
увеличаване на инвестициите и производството в сектора ще се запази.
Относно пазара на труда, наскоро беше публикувано 17-о поредно
издание на Глобално проучване на
KPMG за автомобилния сектор Global Automotive Executive Survey
2016, с над 800 участници от 38
държави. В него Мориц Павелке, глобален лидер на KPMG за автомобилния сектор, отбелязва, че за да имат
успех компаниите в този сектор,
„информационният инженеринг“, а не
„технологичният“, трябва да стане
ключова компетенция, визирайки
въвеждането на информационни системи и инструменти за обработка
на данните на потребителите.
В тази връзка очакваме повишено
търсене на инженери развойна дейност, които да разработват тези
системи на бъдещето.

59

кадри за сектора

Инженерното образование
ще продължи да е ключово
за стабилизирането и
развитието на страната
доц. д-р инж. Бойко Гигов, декан на
Факултета по транспорта, ТУ-София
Факултетът по транспорта (ФТ) в Технически
университет София има над половинвековна
традиция. Какво е настоящето му и как оценявате нивото на обучение, което то осигурява?

Официално се счита, че съществуването на ФТ като
самостоятелен факултет започва от 1963 г., когато
той се е отделил от дотогава съществуващия Факултет по транспорта и съобщенията, но всъщност някои
катедри съществуват от самото начало на висшето
техническо образование у нас, т. е. доста по-отдавна.
В момента обучението във ФТ се провежда от 56 преподаватели, половината от които са хабилитирани, а
около 3/4 притежават образователна и научна степен
„доктор“. Почти всички млади асистенти са били докторанти, отчислени с право на защита, или подготвят докторски работи на самостоятелна подготовка. Искам да
кажа, че стремежът ни е да поддържаме високо ниво на
преподавателите, както по отношение на специалната,
така и по отношение на езиковата им подготовка. За
тази цел се води една целенасочена политика от ръководството на ТУ-София и в частност от нашия факултет за
повече контакти с водещи чуждестранни висши учебни
заведения, за участие в международни изяви – научни конференции, симпозиуми, изнасяне на лекции в чужбина и др.
Студентите също имат възможност да провеждат
мобилности в чужбина най-малко за един семестър с цел
обучение, практика, подготовка на дипломна работа или
дисертационен труд.
За учебни цели разполагаме със сравнително нови
модели двигатели, автомобилни възли, автомобили,
стендови установки и др., предоставени ни от фирмите, с които поддържаме контакти. Разполагаме с няколко бокса за изпитване на ДВГ, оборудвани по правилата
за безопасност (шум вибрации, вредни газове и др.), две
лаборатории по трансмисии, две по гуми и окачване и
още няколко по диагностика и регулиране на възли и системи, кормилно управление, спирачни системи и др.
Какво е мнението Ви за развитието на сектор
Автомобилостроене у нас в последните години?

Аз много се радвам, че в последните години се забелязва една такава тенденция у нас – не само да се сгло-
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бяват автомобили с постъпващи от чужбина комплекти, но и да се влага интелект в проектирането, конструирането и производството, ако не на цялата машина,
то поне на възли и елементи от нея. Чета по медиите,
че тези инвестиции се обясняват с евтината работна
ръка, с недостатъчно развития пазар в региона, с благоприятното географско разположение на страната, с
подобрената инфраструктура, с членството в Европейския съюз и др. Каквито и да са причините, тенденцията
за разрастване на производството на автомобилни
части в България е много благоприятна и за развитието
на малките населени места, за нас, като част от транспортното машиностроене, и за цялостното индустриално развитие на страната.
Как бихте коментирали недостига на кадри с различна степен на квалификация, една от основните причини за който е бурното развитие на сектора?

Специално за кадрите с висше образование в трите
образователно-квалификационни степени, в които ние
извършваме обучение – бакалавър, магистър и доктор,
бройките на плануваните студенти по държавна поръчка
се определят от статистиките на новоприетите студенти през последните години по различните специалности, от тенденциите в демографското развитие, от
търсенето на специалността и от възможностите за
намиране на работа след завършването й. Явно развитието на сектора изпреварва прогнозите за необходимостта от кадри със съответното образование. Предполагам,
че по-голям проблем ще се окаже недостигът на кадри със
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средно специално образование – от една страна, в качеството им на потенциални кандидат-студенти, а от
друга, като директно постъпващи на работа в автомобилните фирми, тъй като част от кадрите с висше образование се ориентират и към мениджърски позиции.
Как оценявате реализацията на вашите студенти в България? Бихте ли посочили някои ярки
примери за ваши студенти, които са се реализирали в сектор Автомобилостроене у нас или в
чужбина?

На първо време се сещам за няколко бивши наши студенти и даже докторанти, които работят в различни
поделения на Сенсата, водещ производител и доставчик
на високотемпературни сензори за автомобилната промишленост - Желязко Картунов, Радослав Цепенишев,
Мариян Стойчев, Ради Петров и др. В Бер-Хелла Термоконтрол, която се занимава с развойна дейност и производство на електроника за панели на автомобилни климатици – Владислав Павлов, във Вистеон, произвеждаща автомобилни табла – Емануил Чанков, в ИПО – Георги Попов и
Петко Димитров. Друга част от нашите възпитаници
организират сервизна дейност или работят в поделенията на известни автомобилни фирми в България, занимаващи се с дистрибуция на резервни части и продажби на
автомобили. Доста наши възпитаници са на водещи позиции в Балканстар, Еуратек, Мото Пфое, Автомотор корпорация, Камор Ауто, Дарукар и т. н. Има много, които
работят и в областта на застрахователния бизнес.
Не липсват и работещи или работили в чужбина в
автомобилния бранш наши студенти. Обикновено чуждите компании правят контактите с нашите студенти, когато те са изпратени в съответната страна за
обучение или практика. За нас може би е по-добре, а също
и за студентите, ако те след време се завърнат в България и продължат да работят в поделенията на същите
фирми у нас.
Как виждате бъдещото развитие на инженерното образование във Вашия факултет?

Въпреки съществуващите проблеми от финансов характер, въпреки мрачните прогнози за демографското
развитие на нашата страна и съществуващите други
неуредици, вярвам, че инженерното образование изобщо
и още повече за нашия факултет ще продължи да има
особено важно значение за стабилизирането и развитието на страната и неговото развитие ще спомогне
много за разрешаването на тези проблеми. Основание
за това ми дава фактът, че транспортът е кръвоносната система на икономиката на една страна и няма как
да не бъде развиван.
Нашите конкретни задачи за бъдещото развитие на
инженерното образование се изразяват в задълбочаване
и разширяване на контактите с аналогични факултети
на чуждестранни университети, по-тясна връзка с потребителите на кадри с цел актуализиране на учебните планове и програми според изискванията на бизнеса и привличането им като спонсори и дарители, активно участие в
национални и международни образователни и научни проекти, като един от източниците за усвояване на допълнителни финансови средства, необходими за непрекъснато стимулиране на преподавателите и служителите и
модернизиране на материалната база на факултета.
Привличането на повече чуждестранни студенти също
има важно значение за развитието на факултета и качеството на инженерното образование.
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Производствени
предприятия
в автомобилния сектор
АББ България ЕООД клон
Севлиево
Севлиево, ул. Никола Петков 32
new.abb.com/bg
abb.sevlievo-branch@bg.abb.com
0675/ 39 222
АББ България ЕООД клон
Петрич
Петрич, ул. Варна 1
new.abb.com/bg
abb.petrich-branch@bg.abb.com
0745/ 594 18
АББ България ЕООД клон
Раковски
Стряма, Индустриален път 1 № 14
new.abb.com/bg
abb.rakovski-branch@bg.abb.com
032/ 998 800
АББ България ЕООД клон
Раковски
Стряма, Индустриален път 1 № 18
new.abb.com/bg
abb.rakovski-branch@bg.abb.com
АЛС България ЕООД
Ихтиман
www.alc.co.za
info@alc.co.za
АЛС България ЕООД
с. Мусачево
www.alc.co.za
info@alc.co.za
Алуком АД
Плевен, ул. Гривишко шосе 6
www.bg.mtgbg.com/page/ALUCOM
alucom@alucom-bg.com
064/ 827 997
АМК Задвижваща и
управляваща техника ЕООД
Габрово, ул. Ген. Николов 1
amk-group.com
info@amk-drives.bg
066 / 81 91 00
Арбанаси АД
Велико Търново, ул. Хр. Ботев №88
www.arbanassi.com
office@arbanassi.com
062/ 628 188
Арексим Инженеринг ЕАД
Смолян, Индустриална зона - Север,
п.к.109
www.arexim.bg
info@arexim.bg
0301/ 609 09
Аркомат-България ЕООД
Карлово, Индустриална зона 1
www.arkomat.com
0431/ 642 40
Аркомат-България ЕООД
Казанлък, бул. 23-ти Пехотен Шипченски полк 114
www.arkomat.com
0431/ 642 40
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Арсийт ООД
Габрово
www.rseat.net
0888 496 886
Аспект 3 ЕООД
Добрич, пл. Вица Попова 1
www.aspectbg.com
office@aspectbg.com
058/ 602 817
АСПО ЕООД
София, бул. Шипченски проход 70
www.aspo-bg.com
info@aspo.bg
02/ 971 0090
Атес ЕООД
Сливен, ул. Стефан Караджа 38
ates-s2.ates.bg
info@ates.bg
044/ 666 141
Аурубис България АД
Пирдоп, Индустриална зона
bulgaria.aurubis.com
info.pirdop@aurubis.com
0728/ 623 03
Балканкар-Рекорд АД
Пловдив, ул. Кукленско шосе 17
balkancar-record.com
office@balkancar-record.com
032/ 695 050
Балканска Звезда АД
Троян, ул. Васил Левски 320
www.balkanska-zvezda.eu
office@balkanska-zvezda.eu
0670/ 62 325
Бер-ХеллаТермоконтрол ЕООД
София, Божурище, ул. Райна Касабова
8, Индустриална зона
www.bhtc.com/en-global-bhtc-bulgaria
bulgaria@bhtc.com, info@bhtc.com
02/ 999 8000
БСМ ООД
с. Герман, ул. Смреката 7 (хан Крум)
bsm-bg.com
bsmltd@techno-link.com
02/ 974 30 34
Бунай АД
Панагюрище, ул. Г. Бозаджиев 1
www.bunay.com
bunay@bunay.com
0357/ 630 66
Бъдещност АД
Чирпан, Индустриална зона
www.hydraulic-vlv.com
badestnost@hydraulic-vlv.com
0416/ 930 12
БРСП Автоелектроника
Пловдив, Кукленско шосе 23
www.ael-bg.com
aelbg@plov.omega.bg
032/ 692 344

Ванико ООД
Благоевград, ул. Георги Попов 44
www.vaniko.com
office@vaniko.com
073/ 882 002

Дружба АД
Разград, ул. Тутракан 4, ПК 63
www.drouzhba.eu
info@drouzhba.eu
084/ 660 424

Вико ООД
Пловдив, бул. Цариградско шосе 108
www.viko-bg.com
office@viko-bg.com
032/ 621 547

Екита ООД
Петрич, ул. Дунав 10
www.ekita.bg
ekitacompany@yahoo.com
0745/ 671 28

Вистеон Електроникс
България ЕООД
София, бул. Цариградско шосе 90
visteon.bg
bgcareer@visteon.com
02/ 930 6421

Електрокабел България ЕООД
Плевен, ж.к. Сторгозия 140
www.elektrokabel-bulgaria.bg
contactekb@autoelectric.de
064/ 678 000
Елкабел АД
Бургас, ул. Одрин 15
www.elkabel.bg
office@elkabel.bg
056/ 800 811

Витте Аутомотив България
ООД
Русе, ул. Индустриален парк № 19, мст Слатина
www.witte-automotive.bg
info@witte-automotive.bg
082/ 845 654

Елпром ЕМС АД
София, бул. Илиенци 15
www.elprom-ems.com
dc.office@elprom-ems.com
02/ 810 1300

Вюрт Електроник ИБЕ БГ
ЕООД
с. Белозем 4130, общ. Раковски, обл.
Пловдив
www.we-online.de

Елпром ЕМС АД
Тетевен, ул. Вършец 55, Индустриална зона
www.elprom-ems.com
ac.office@elprom-ems.com
0678/ 2520 / 5033

Гарант АД
Индустриална зона, Бяла Слатина
3200
www.garant-bg.com
garant_bsl@mbox.contact.bg
0915/ 820 38

Елпром Харманли АД
София, бул. Асен Йорданов 14
www.elprommotors.com
sales@elprommotors.com
02/ 965 1220

Готмар ЕООД
Съединение, ул. Шипка №3
www.gotmar.com
office.1@gotmar.com
032/ 600 000

Елпром-Елхово България ООД
Килифарево 5050, Кълни дол 1
elprom-elhovo.eu
office@elprom-elhovo.com

Граммер АД
с. Трудовец, ул. Цар Освободител 2
www.grammer.com/en/locations/europe/
bulgaria.html
0723/ 68601

Елхим Искра АД
Пазарджик, ул. Искра № 9
elhim-iskra.com
office@elhim-iskra.com
034/ 444 548

Делиа Аутомотив ЕООД
Априлци, ул. Маринска 12
delia-automotive.com
mail@delia-automotive.com
02/ 492 5067

ЕМКА АД
Севлиево, ул. Никола Д. Петков № 30
www.emka-bg.com
emka@nat.bg
0675/ 32 868

Джебел-96 ООД
Джебел, ул. Единство 2
www.djebel-96.com
info@djebel-96.com
03632/ 2112

Ес Ем Си Индастриал
Аутомейшън България ЕООД
София, Младост 4, Бизнес парк сграда 8, корпус C, ет. 6
www.smc.eu
office@smc.bg
02/ 807 670

Динамо Сливен АД
Сливен, ул. Софийско шосе № 1, п.к.
273
www.dynamo-bg.com
dynamo@dynamo-bg.com
044/ 666 207
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Интегрейтид Микроелектроникс България ЕООД
Ботевград 2140, Индустриална зона
Микроелектроника
www.global-imi.com/about-imi/globalfacilities/bulgaria/
072/ 368300
Капрони АД
Казанлък, бул. Ген. Столетов 45
www.caproni.bg
caproni@caproni.bg
0431/ 631 34

МБМ Металуърк ООД
Русе, ул. Индустриален парк, 2
mbmmetalwork.com
manager@mbmmetalwork.bg
082/ 841 666

Оскар Рюегг България ЕООД
Стара Загора, Индустриална зона,
ТПЗ Изгрев 2292
oskar-ruegg.com
info.bg@oskar-ruegg.com
042/ 611 115

ЛЕМ България ЕООД
София, ул. Илиенско шосе 8
www.lem.com

Мекалит България ЕООД
Куклен, Индустриална и търговска
зона Куклен, област Капсида, ул. Асеновградско шосе
www.mecalit.com
mecalit.bulgaria@mecalit.com
032/ 307 970

Палфингер Продукционстехник
България ЕООД
с.Тенево 8672, област Ямбол, Индустриална зона гр. Ямбол
www.palfinger.com

Мелексис България ООД
София, кв. Горубляне, ул. Самоковско
шосе 2
www.melexis.com

Палфингер
Продукционстехник България
ЕООД
Червен Бряг, Комплекс Бета
www.palfinger.com

Литекс Моторс АД
София, LitexTower, ул. Лъчезар Станчев 3, ет. 2
greatwall.bg
02/ 902 6811

ММ Механикс ООД
Драгор, област Пазарджик
www.mechanics-group.bg
office@mechanics-group.bg
034/ 460 266

Пасат България АД
Царево, Южна промишлена зона
www.passat-bulgaria.com
office@passat-bulgaria.com
0590/ 52 090

М+С Хидравлик АД
Казанлък, ул. Козлодуй 68
www.ms-hydraulic.com
msh@ms-hydraulic.com
0431/ 651 67

Монбат АД
Монтана, ул. Индустриална 76
www.monbat.com
monbat.trading@monbat.com
02/ 962 11 50

Пресков АД
Стара Загора, кв. Индустриален
www.preskov.com
marketing@preskov.com
042/ 252 083

Магна Пауъртрейн Пловдив
ЕООД
Пловдив, Индустриална зона Раковски, 4142 Стряма
www.magna.com

Монтюпе ЕООД
Русе, ИПЗ, Индустриален парк
www.montupet.bg
bg.office@montupet-group.com
082/ 884 800

РАИС ООД
Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 58
www.rais-bg.com
info@raisbg.com
034/ 444 255

Мадара АД
Шумен, бул. Мадара 1
www.madaragroup.com
office@madaragroup.com
0 7001 0057

Нурсан Отомотив ЕООД
с. Люляково
www.nursanbulgaria.com
info@nursanbulgaria.com
059/ 422 900

РИС Ръбър България АД
Кула, Индустриална зона
www.risrubber.com
0882/ 908 742

Либхер-Хаусгерете Марица
ЕООД
с. Радиново, област Пловдив
www.liebherr.com/en/deu/about-liebherr/
liebherr-worldwide/bulgaria/liebherr-inbulgaria.html?lang=bg
lhm_info@liebherr.com
032/ 505 310

Кастинг Технолоджи
България ЕООД
Панагюрище, Индустриален парк ОЕ
www.ctbg.eu
office@casting-technology.eu
0357/ 640 51
Каумет АД
с. Айдемир, 7500 Силистра
www.kaumet.com
kaumet@kaumet.com
08675/ 2010
Кемлер Електроник ООД
Раковски, местност Гиевия сай, ПИ
042026
www.kemmler-electronic.com
info@kemmler-electronic.com
03151/ 25 24
Киттнер България ЕООД
с. Калояново
kittner.bg
sales@kittnerbg.com
032/ 607 760
Костал България ЕООД
Смолян, ул. Тракия 1
www.kostal.com/english/thecompany/
subsidiaries/bulgaria.html
bulgaria@kostal.com
0301/ 867 11
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Крайбург България ЕООД
Нови Искър, Ул. Кременица 30
www.kraiburg.bg
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02/ 892 19 00
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Риск-91 ООД
Габрово, ул.Никола Войновски 145
www.plastmasoviizdelia.com
risk91@mail.bg
066/ 803 126
РУББЕРТЕК БЪЛГАРИЯ ЕООД
Драгоман 2210, ул. Никола Вапцаров 24,
обл. София
www.rubbertec.de
Самел 90 АД
Самоков, ул. Преспа 18
samel90.com
office@samel90.com
072/ 266 921
СЕ Борднетце-България ЕООД
Карнобат 8400, Индустриална зона 18
www.sebn.bg
СЕ Борднетце-България ЕООД
Мездра, ул. „Брусенско шосе“ 13
www.sebn.bg
Сенсата Технолоджис
България ЕООД
Ботевград, Индустриална Зона Микроелектроника
www.sensata.com
0723/ 69 665
СенсатаТехнолоджис
България ЕООД
Пловдив 4204, с. Царацово, местност
Найденови геренчета, район 79, No 48
www.sensata.com
СЕТ АД
Русе, бул. Христо Ботев 1
www.set.bg
info@set.bg
082/ 886 600
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СКФ Берингс България ЕАД
Калофер 4370, ПК 1
www.skf.com/bg
03133/ 6511
СКФ Берингс България ЕАД
Кърнаре 4337, ПК СКФ
www.skf.com/bg
0335/ 906 00
СКФ Берингс България ЕАД
Сопот 4330, бул. Иван Вазов 1, ПК 1
www.skf.com/bg
0335/ 90 200
Спарки АД
Русе, ул. Розова долина 1
sparkygroup.com
steelparts@sparkygroup.com
082/ 885 400
Спарки Елтос АД
Ловеч, ул. Кубрат 9
www.sparkygroup.com
sparky_eltos@sparkygroup.com
068/ 600 550
Стандард Профил България ЕАД
Стара Загора, ул. Никола Петков 12
www.standardprofil.com
infobulgaria@standardprofil.com
042/ 610 500
Старт АД
Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20
www.monbat.com
monbat.trading@monbat.com
02/ 962 11 50
Теклас България АД
Кърджали, Индустриална зона Юг
www.teklas.com.tr
0361/ 830 40

Техно Акташ АД
Куклен, Индустриална зона Капсида 1
aktasholding.com
info@technoaktas.com
032/ 279 500

Фесто Производство ЕООД
София, бул. Хр. Колумб №7
www.festo.bg
festo_ps_bg@festo.com
02/970 0701

Тракия Глас България ЕАД
Търговище, кв. Въбел, Индустриална
зона
www.sisecam.com.tr
0601/ 4 79 25

Франсизкуп ЕООД
София, кв. Бенковски, ул. Лазар Михайлов №27
fransizkup.com
info@fransizkup.com
02/ 936 7183

ТрелеборгСийлингСолюшънс
Перник ЕООД
София1592, бул. Христофор Колумб 80
www.tss.trelleborg.com
tssbulgaria@trelleborg.com
02/ 969 95 99

Шнайдер Електрик България
ЕООД
с. Радиново 4202, Индустриална зона
Пловдив
www.schneider-electric.bg
HR.Plovdiv@bg.schneider-electric.com
032/ 605 721

ТРЕМОЛ ЕсеМ Ди ООД
Велико Търново, местност Саламатя
smd.tremol.bg
assembly@tremol.bg
062/ 600 880

Язаки България ЕООД
Ямбол, бул. Европа 43
www.yazaki-bulgaria.com
046/ 901 445

Уилям Хюз България ООД
с. Стряма, Индустриална зона, Раковски
www.wmhughes.co.uk/william-hughesbulgaria/
sales@wmhughesbg.com
032/ 637 007

Язаки България ЕООД
Сливен
www.yazaki-bulgaria.com
046/ 901445

Списъкът Производствени предприятия в автомобилния сектор е само информативен и не претендира за пълнота. Отнася се за избрани вече функциониращи предприятия на територията на България. Контактните данни са
базирани на официално публикувани в публичното пространство данни на
цитираните компании.
Селекцията от представени предприятия се базира на данни на Аутомотив
Клъстер България към януари 2016 г., допълнени с данни за официално открити
заводи към юли 2016 г. от вътрешно проучване.
Редакцията не носи отговорност за пропуснати ползи или всякакви загуби и
щети, свързани с използването на настоящия каталог.
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