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ЕКСТРА ДОМ
Отлично обслужване!
Разширено покритие!
Изгодни цени!

Покрити рискове:
Пожар
Природни бедствия и аварии

Токов удар

Земетресение

Кражба и грабеж

Чупене на стъкла
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Концепцията за икономия на гориво за
продукти URSA® бе представена по време
на търговско обучението в Русе

4
Динамичнота промяна
на масления бизнес е факт,
който осезаемо се усеща
върху развитието на Приста
ойл като компания, бързо реагираща на предизвикателствата на времето.
За 20 години бе извървян
път, който я направи значим
производител и търговец за
региона. Освен че марката
стана добре разпознаваема и все по- предпочитана заради баланса на
съотношението цена- качество, все повече клиенти
се превръщат в партньори,
доверили се на опита на екипа професионалисти.
Впечатлява динамичното развитие на продуктовата листа, която постоянно се актуализира и следва
потребностите на пазара.
Но това се постига с непрестанно
усъвършенстване,
следене на световните тенденции и тяхната реализа-

ция със съдействието на водещи в бранша компании.
Постоянно променящите
се изисквания и все по-взискателните машини, агрегати
и съоръжения изискват и налагат употребата на консумативи с високо качество.
Ако автопаркът преди
10-на години се радваше на
масла, които се сменяха на
1000 километра и охлаждането на двигателя ставаше
с най-обикновена вода, то
вече и маслата, и антифризите са напреднали с няколко поколения, подчинени на
опазването на околната
среда.
Партньорството
на
Приста ойл с високотехнологични компании като Шеврон, Lubrizol Corporation и други, прави произвежданите и
предлагани от нея продукти
предпочитани и съдържащи
в себе си знака за гаранция и
надеждност. И така все поотговорни скъпоструващи
производства се доверяват
на продуктите на Приста
ойл, което ангажира с адекватно отношение и разбиране.
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търговско обучение

Концепцията за икономия на гориво за
продукти URSA® бе представена по време на
търговско обучението в Русе
Концепция за икономия на гориво за серията продукти URSA®
за тежкотоварни автомобили представи
Шеврон в Русе в конферентната зала на хотел Residence House

В обучението участва целият търговски екип

на Приста Oйл България. Търговският тренинг бе
открит от Цветомир Анастасов, Изпълнителен директор на Приста Ойл Холдинг ЕАД и Милен Бойчев, член на Борда на директорите на Приста Ойл
Холдинг ЕАД.
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Концепцията за икономия на гориво се базира
върху определен продуктов микс. Тя бе представена от Дейвид Спенс, Маркетинг мениджър на Шеврон за директни клиенти от Европа, Африка и Близкия изток, придружен от Томас Мелия, Мениджър
ключови клиенти, който отговаря за България.

концепция

Бе представена идеята за намаляване на разхода на дизелово гориво при тежкотоварни превозни средства, която се разглежда в две основни
направления: използване на високотехнологична
добавка за дизелово гориво Techron HD и използване на селектирана гама продукти, включваща
моторни масла, трансмисионни масла и охлаждащи течности.
Основен акцент е използването на нисковискозни моторни масла 10W-30 и замяната на масла
10W-40 с 10W-30.
Представени са резултати от детайлни изпитания на предлаганите нови продукти, направени
с две големи компании с хиляди клиенти в Англия.
Едната е Gist Ltd., част от Linde Group, където е извършена подмяна на масла 10W-40 с 10W-30, а
именно URSA®ULTRA X SAE 10W-30. Тук отчетеният
ефект на икономия на гориво е 3,47%.

аудиторията очакванията си за предстоящи нововъдения и промени в конструкциите на горивните
системи на тежкотоварните дизелови двигатели ,
както и тенденциите в разработването на нови типове масла, които да отговарят на новите изисквания.
Обучението на екипа премина в работна атмосфера и при голям интерес от страна на търговците от екипа на Приста Ойл. Лекторите пък показаха високо професионално ниво и изключителна
компетентност. Участниците в тренинга зададоха
конкретни въпроси, свързани с приложенията, правилния избор на продуктите и предлагане на възможно най-добрите технически решения за техните клиенти.

В другата – Poundland Limited - е експериментирано с добавката Techron HD. Дейността на компанията е търговия със стоки за широко потребление с годишна сметка за гориво около 10 милиона
евро. В този случай постигнатата икономия на гориво е 3,5%.
Освен това представяне, лекторите направиха общ преглед на действащите (актуалните)
международни спецификации и одобрения за тежкотоварни дизелови автомобили. Те споделиха с
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Експерти на Шеврон пред списание Приста
Световните производители преминават
от Група 1 към Група 2 базови масла

Томас Мелия работи за Шеврон от 16
години. Работил е в отдел „Доставки” и отдел „Закупуване”. През последните 5 години е
Мениджър ключови клиенти експортни пазари, какъвто е и Приста Ойл България.Химик по
образование.

Дейвид Спенс работи за компанията
Шеврон, а преди това за Тексако, от 1988 година. В момента заема позицията Маркетинг
мениджър директни клиенти за Европа, Африка и Близкия изток, за един от каналите
на Шеврон. Основно работи в транспортния
сектор, занимава се с маркетинг, търговия и
връзки с производителите на оригинално оборудване (ОEМ*). Химик по специалност.

Като представители на високотехнологична
компания Шеврон, бихте ли споделили какво да
очакват потребителите, има ли новости от страна
на производителите в смазочни продукти?
Д. Спенс: Най-голямата промяна в последните години е изместването от група I към група II
базови масла. Така останалата част от промените
ще последват тенденцията. Става въпрос за нови
ОЕМ изисквания и спецификации. Производителят
на смазочни продукти няма да може да отговори
на тези изисквания, ако се в производството се използват базови масла от група I. Много от заводите
за производство на базови масла от тази група вече

затварят. Шеврон е една от малкото компании, които имат затворен цикъл – произвежда базови масла от група II, присадки и крайни продукти.

6

сп. Приста бр. 3`15

Трябва ли да се притесняват потребителите за
това, че все повече навлизат нисковискозитетните
и „по-светли” масла и изместват добре познатите
по-тъмни и по-гъсти продукти?
Д. Спенс: Маслото изсветлява, защото присадките, които се използват, стават все по-качествени.
Цветът на маслото до голяма степен зависи от чистотата на базовото масло. В миналото, тъй като са
се използвали базови масла с по-ниско качество,

интервю

цветът на крайния продукт е бил по-тъмен и по-наситен. Доброто качество предполага масло с цвят
почти като този на водата, прозрачен.
Тъмното масло носи със себе си недостатъци, които се проявяват при неговата експлоатация.
По-светлото масло се асоциира с по-качественото.
Всъщност, трябва да се промени начина на
възприемане на тези продукти?
Т. Мелия: Да, това вече е въпрос на образование. Трябва да се обновят знанията на клиентите ни
за тези продукти. Споделянето на информацията
трябва да става от производителите на маслата, да
се образоват дистрибуторите, а след тях и търговрците на дребно.
Тук трябва да се добавят и производителите
на оригинално оборудване (ОEМ). Те също имат
интерес за запознаване на клиентите си с новостите в сектора, което допринася за използване на
най-подходящи смазочни продукти в тяхното оборудване.
Съвет съм потребителите на масла: как
най-лесно да се ориентират при избора на правилния продукт?
Т. Мелия: Най-добре е да се следят препоръките на ОЕМ производителите, защото всяка една
кола, автобус или тежкотоварен автомобил ги има.
Освен това, правилни съвети се предполага да бъдат дадени от специализираните сервизи и пунктовете за смята на масла.
Коректна информация и съвет можете да получите и от интернет страницата на Шеврон – на

разположение на потребителите е онлайн наръчникът за смазочни материали. След като отговорите
на няколко прости въпроса, ще имате възможност
да разгледате или разпечатате подробна таблица
с продуктите, препоръчани за Вашето превозно
средство. От няколко месеца наръчникът е достъпен и на български език.
http://chevron-eu.lubricantadvisor.com/default.
aspx?lang=bul
Д. Спенс: Трябва да се разчита и на добре познати марки, в частност и маслата TEXACO®. Такъв
избор е правилен, защото продуктите на големите
и утвърдени компании минават задължително през
няколко нива на тестване. Не е проблем да се купи
базово масло и присадки и да се смесят. Това, обаче, не гарантира процеса на производство и спазването на определени технологични изисквания, които да гарантират качеството на крайния продукт.
Не трябва да се забравя, че ако се ползват
масла, които не отговарят на изискванията на ОЕМ
производителя, но при възникнал проблем няма да
важи и гаранцията, която има превозното средство
или техниката.
______________________

*ОEМ (Original Equipment Manufacturer) – Производител
на оригинално оборудване
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Пламен Бобоков:
България има неизползван ресурс
„Вървим във вярната посока, но трябват още много усилия, за да
станем привлекателно място за инвестиции и живеене“, казва
председателят на Съвета на директорите на „Приста Ойл“

Пламен Бобоков е председател на Съвета на директорите на „Приста Ойл Груп“ ЕАД и председател на Надзорния съвет на „Монбат“ АД. Член на УС на КРИБ. Заедно с брат си Атанас Бобоков основават „Приста Ойл“
през 1993 г. , която днес произвежда над 150 вида моторни и индустриални масла и има собствени заводи в
България, Турция, Унгария, Узбекистан. „Монбат“, част
от групата на Приста е успешен пример за приватизация и произвежда стартерни и стационарни батерии.
Дейността успешно се развива не само в България, но
бяха изградени също заводи за рециклиране на отработени батерии в Румъния и Сърбия. Бизнесът, който
братя Бобокови притежават и управляват, оперира на
териториите на повече от 20 държави в Централна и
Източа Европа, в Близкия и Средния Изток, Централна
Азия и Северна Африка. Двамата братя са основен частен инвеститор в многофункционалната зала „Булстрад Арена Русе“. Същевременно с това те са едни от
най-големите меценати и дарители в България.

Татяна Явашева
- Господин Бобоков, имате 23 години предприемачески опит. Кои са вашите „златни“ правила
за успешен бизнес?
- Истинският бизнес изисква дългосрочно планиране и време за реализация на желаните резултати.
Затова правило номер едно за мен е да си търпелив. Опитът ми е показал, че бързите скокообразни
бизнес начинания в крайна сметка са обречени на
неуспех. „Златно“ правило е също да избираш и да
работиш с по-умни и по-можещи от теб самия хора.
И когато сформираш екип от такива, в основата
му да стои доверие. Лоялността и доверието са от
огромно значение. Всеки предприемач трябва да
бъде и добър психолог, а ако не е, да си наеме специалист, който да му помага. Правилният избор на
8
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мениджмънта и на екипите е определящ. Бизнесът
се движи от хора и именно от техните умения зависят скоростта на развитието и резултатите. Наскоро
научих още едно правило от категорията „златни”,
като разбира се, платих твърде висока цена за това.
В бизнеса не бива да има никакви емоции – може
да ти струват прекалено скъпо.
- Защо чак сега го научихте?
- Може би защото вече не съм толкова емоционален, както някога.
- Какъв беше случаят?
- Многофункционалната зала „Булстрад Арена“ в
гр. Русе, която открихме наскоро е един невероятен проект. Освен, че е модерна и красива, тя е от
огромна полза за нашия роден град. За мен и брат

ми Атанас мотивът за изграждането й беше сантиментален. Резултатът е наистина впечатляващ, друг
е въпросът обаче какво ни костваше това.
- До поговорим за цената…
- Големи средства в неподходящ момент, отклонение от сериозния бизнес, поставяне под риск на
някои други операции. Изводът е, че хората на бизнеса винаги трябва да разсъждават хладнокръвно,
без да влагат емоции. Но пък от друга страна, животът без чувства и емоции би бил изключително
скучен. Хората не бива да са като компютри, които
единствено пресмятат. Та нали именно чувствата и
емоциите ни правят хора!
- Оперирате в над 20 държави в Централна и
Източа Европа, в Близкия и Средния Изток, Централна Азия и Северна Африка. Имате собствени заводи у нас и в чужбина. Какво място за
производство и за правене на бизнес е България
днес?
- Ако я гледаме като изолиран случай, не е лошо.
Но ако е в конкуренция с други държави, предприемачите се стремят да реализират проекти при
най-голяма вероятност за успех и на най-големи пазари. България дори не е в тройката на това, което
виждаме на Балканите. Румъния е много по-атрактивна. Нашата страна е малка, без да се обиждат
патриотите, тъй като и аз съм патриот, но държавата ни е със затихващи функции. Изчезваме като
нация. Няма хора - няма потребители, няма ли потребители - няма и бизнес. И колкото по-бързо тази
тенденция се осъзнае от обществото, толкова подобре. Защо някой да прави бизнес в малка държава, която всяка година се стопява с 40 хил. души?
За един предприемач разходите, а и усилията за

инвестиция на пазар с 5 млн. души и на пазар с 30
млн. души са почти същите.
- Нашите политици от години твърдят, че за
азиатския бизнес България може да е врата към
Европа…
- Те не са ли чували, че има проливи, Дарданели,
Босфор. Каква врата може да сме?! За да се реализира някаква идея за привличането на инвеститори, трябва дългосрочна политика, а аз не виждам
у нас да се мисли в перспектива. Може би изключение е изграждането на магистрали, без които не
можем. Има много други неща, които трябва да се
направят, за да сме атрактивни.
- Щом конкурентните предимства на България
се губят, щом липсва работна ръка, трябва ли
бизнесът да се откаже да инвестира тук?
- Напротив. Ако стартира програма за инвестиции
в производство и развитие на икономиката по плана „Юнкер“, който ще разполага с 315 млрд. евро,
с брат ми ще кандидатстваме, за да построим нов
завод в България.
- Как ще решите проблема с работната ръка?
- Няма български бизнесмен, който да не е наясно,
че кадрите са проблем. Дори нещо повече – масовото „изтичане на мозъци“ от страната ни през последните години прави намирането на качествени
хора много по-трудно или на по-висока цена.
- В такъв случай решението е да се наемат хора
от трети страни ли?
- Не съм чул да има държавна политика в тази насока. Бих препоръчал облекчения в имиграционния
режим, независимо от страховитата психоза спрясп. Приста бр. 3`15
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мо бежанците. Има хора, които с радост биха дошли да работят у нас, тъй като тук ще са по-добре.
Като изключим бизнес средата, България е чудесно
място. Прекрасната природа и страхотната храна
може би са най-голямата ценност.
- Каква е формулата бизнесът да е на светло,
както КРИБ призовава?
- Двамата с брат ми не знаем друга формула, защото нашият бизнес винаги е бил на светло. Колкото
по-ясен, чист и точен е бизнесът, когато има ясни
правила на работа, на общуване с партньори, с клиенти и с администрация, толкова по-голям е шансът
да го продадеш на по-добра цена. Ако проследите историята на „Приста Ойл“, ще видите, че още
през 2000 г. след сделката с „Texaco“ привлякохме
мощна международна корпорация, която преобърна представата ни за бизнеса, отчетността, корпоративната култура. Само 6-7 години по-късно, вече
възприели добри корпоративни практики от глобален бизнес лидер, ние продължихме да се развиваме. Оттогава имаме най-различни партньори. Това
е следствие на правилното водене на бизнеса, на
прозрачност, коректност и последователност без
дребни хитринки, които в крайна сметка струват
повече, отколкото да си платиш данъците и да си
спокоен. В морално-социален аспект, ако искаш
да живееш в добре уредена държава, трябва да си
плащаш данъците. Тук обаче идва демотивиращият
въпрос, дали тези средства се разходват правилно
и по целесъобразност, или в ущърб на обществото
чрез различни нечистоплътни техники. Чистотата
на бизнеса не се решава в изолиран план, това е
цял процес.
- Как да дисциплинираме тези, които управляват нашите пари?
- Смятам, че проблемът на съвременните политици
отчасти е в това, че почти никой от тях няма бизнес
опит.
- Защо в България не успяваме да създадем желаната за живеене среда?
- Мисля, че все пак, макар и бавно, вървим в правилната посока с всички трудности, върхове и спадове.
- Познавате бизнес средата в Сърбия и в Румъния. В какво са разликите с България?
10
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- Сърбия е много близо до България – и като манталитет, и като поведение, а и като политици и предприемачи. Те са в ранен стадий на капитализъм с
демократични наченки. Няма колосални разлики,
които да ни разделят. Румъния обаче осезаемо ни
изпревари.
- Как стана това?
- Никой ли не разбра, че е заради борбата с корупцията, съдебната реформа и реформите на всяко
ниво? Това е гаранцията за инвеститорите.
- Знаем какво правят в Румъния, но защо в България този модел не се прилага?
- Не съм политик и не мога да отговоря. Може би
така им е по-удобно, няма политическа воля и желание.
- Вие сте успешен в бизнеса. Ще влезете ли в политиката?
- За да вляза в политиката, трябва да съм приключил с бизнеса си, а аз нямам желание да го заменя
с друго. Имаме много нови проекти и се готвим да
ги реализираме. Освен това трябва да има условия,
среда и потребност. В момента в България не виждам потребност от радикални политици. Хората си
харесват наличното, съдейки по резултатите от изборите.
- Все още нямате производство в страни от Западна Европа. Кроите ли подобни планове?
- Стъпваме само там, където маржовете и печалбите са най-големи. Безсмислено е да си в Западна
Европа само за да си там. Правили сме подобни
скъпи експерименти, които не носят съответната
възвращаемост. Насочили сме се към Централна
Азия и Африка.
- Африка ли е следващата бизнес дестинация?
- Там има потенциал. Това е континентът, където
може да се наложат български продукти, но трябва
да се побърза. В Африка няма демографски срив,
населението нараства, а и това е най-богатият на
ресурси континент.
- Предимство ли е вашият брат да е ваш бизнес
партньор?
- С брат ми сме идеалният екип. Допълваме се. В
човешки план се обичаме и уважаваме. За много
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хора общият бизнес е проблем. В това число между
братя. Но ние далеч не сме единствените успешни
братя в бизнеса.
- Кога ще излязат наяве някои от вашите нови
проекти?
- До края на годината и най-големият ще е в България.
- Ако сега сте млад предприемач, къде бихте започнали бизнес?
- Възможности винаги има – във всеки етап на развитие и във всяка държава. Въпросът е да уцелиш
правилния момент. Има над десет проекта, които
бих могъл да реализирам в България, но се стремя
да съм в основния фокус на бизнеса си и да огранича страничните дейности. Колкото по-голям опит
трупаш, толкова по-големи възможности виждаш,
и колкото си по-млад и неопитен, толкова по-малко
възможности ще съзреш. Идея нямам какво щях да
правя, ако сега започвам от нулата.
- От кого сте се учили?
- Аристотел Онасис е един добър пример. Тръгва
със 100 долара в джоба, превръща недостатъците в предимства, сменя бизнесите… Сега модерни
са бизнес лидерите, свързани с технологиите. Ние
обаче продължаваме да залагаме на производството.
- Това, че сте искали да станете актьор, помага
ли ви в бизнеса?
- Да, защото всеки ден сме на сцената.
- Имате ли любима максима?
- „Колкото повече, толкова повече“, казва Мечо Пух.
Но има много други: „Няма ненаказано добро“,
„По-добре да загубиш с умен партньор, отколкото
да спечелиш с простак“.
- С каква поговорка ще характеризирате ситуацията в България?
- „Кучетата си лаят, керванът си върви“.
- Кое все още ви стои в графата „Мечти“?
- Имам толкова много нереализирани мечти.
Най-големите сред тях са свързани с простички
неща: да спя до 10 сутринта, да се прибера от работа вкъщи в 3 следобед, да се забавлявам. Мечтая

да имам повече време за децата и семейството си.
- Това са все неща, които бизнесът ви отнема. А
какво ви дава?
- Бизнес от този мащаб дава наистина големи възможности – да пътуваш и да опознаваш нови държави, да си позволиш по-висок стандарт, да общуваш с хора, с които иначе не би било възможно, да
правиш добрини от време на време, защото за някои неща се искат доста средства.
- Какво хоби имате?
- Мислех, че имам три хобита, но хоби ли е, когато не го практикуваш?! Едното ми хоби е лов, за
ужас на всички пазители на животните. Обичам винопроизводството, но вече има специалисти, които
правят това вместо мен. Другото е колекционерството, което вече е в долна мъртва точка.
- Каква е вашата мечта за България?
- Да се утвърди като държава с международен имидж и достойнство. Унизително е да си изоставащият. Ще е лошо, ако свикнем с това. Би било обнадеждаващо, ако повече хубави неща се случват в
прекрасната ни родина. Но за целта трябва да се
работи здраво – от всички. Липсата на желание за
развитие убива духа и превръща хората в аморфна
маса.
- Кой е ключът към промяната?
- Образованието. Чрез него се отварят просторите,
човек започва да мечтае и да постига. Не е никак
сложно - не можеш ли да направиш нещо с години, виж кой е най-добрият световен пример, изследвай го и го приложи. В основата на всичко това
обаче стои желанието. И още нещо - струва ми се
важно, че за да се случи промяната, всеки един от
нас трябва да си задава въпросите „Какво направих
аз, за да живея по-добре? Дали това е достатъчно и
не мога ли да положа повече усилия?“.

Цитати:
*Колкото по-чист и точен е бизнесът, толкова по-голям е
шансът да го продадеш на по-добра цена.
*Африка е континент с потенциал и ако побързаме, може да
намерим добър пазар за българските продукти.
*Не можеш ли да направиш нещо с години, виж кой е найдобрият световен пример, изследвай го и го приложи.
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Приста се запали по студен блендинг
Новата революционна технология ще повиши капацитета
и ще доведе до по-добри производтвени резултати

Българският производител на смазочни масла Приста Ойл е
в процес на модернизиране на своята блендинг технология в
завода за смазочни масла в Русе, България, и се надява да успее да убеди и други да го последват.

Милен Бойчев - член на управителния
съвет на Приста Ойл

По време на първата фаза
от процеса на модернизация,
която бе реализирана през юни,
капацитетът на завода, до този
момент в размер на 110 000 метрични тона на година, бе завишен с 5000 т./г. От ръководството
на компанията очакват постигане
и на допълнителен капацитет в
настоящето. „Основната цел бе
не толкова да увеличим капацитета в близко бъдеще, а по-скоро да тестваме и внедрим нова

блендинг технология, която дава
отлични резултати в сравнение с
традиционните механични или
ин-лайн1 методи на смесване“,
сподели Милен Бойчев, член на
управителния съвет на Приста
Ойл, за списание Lube.
В партньорство с руски екип
инженери, пряко свързани с базираната във Варшава компания
GQOil Innovation Europe, Приста
се стреми към промотиране на
CCBL – технологията2 в Европа.
Това е нова, революционна технология, която с две думи може
да се опише като имплодиране3
на въздушни мехури в зоната за
кавитация, където компонентите
се смесват на молекулярно ниво,
каза за Списание Lube Анджей

Поточни
Cavitation Cold Blending Lubricants – студено смесване на смазочни материали чрез
кавитация

1
2

3

Пукане
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Ходинетский, Главен изпълнителен директор на GQOil.
Ключово предимство на метода е намаляване на времето и
температурата, необходими за
постигане на смесването, според Бойчев. „С намаляване на
времето се повишава произведеното количеството материал
(обема), а намаляването на температурата води до понижаване
на енергийните разходи. И двата показателя за изпълнение са
ключови фактори при всеки един
блендинг процес.“ Той добави, че
технологията позволява смесването да се извършва при температури в близост до 20°С за разлика от конвенциалните процеси
на смесване, където смесването
става при температури между
40°С и 60°С.
При блендинга чрез кавитация базовите масла и присадки

модернизация

се разбъркват механично в премикс резервоар от 10 до 20 минути. С този „премикс“ след това
се захранват колоните на CCBL инсталацията.
Тук течността се изпомпва с
голяма скорост през система от
отвори. При излизането си от отворите под налягане, движещата
течност освобождава въздушни
мехури в зоната за кавитация.
Тези мехури бързо „колабират“ под влияние на налягането на заобикалящата ги среда с
масло, произвеждащо енергиен
взрив, който може да бъде насочен за диспергиране и хомогенизиране на съставките.
„Колабиралите мехури произвеждат течна струя в заобикалящата ги среда, но междувременно предизвикват интензивно
локално нагряване, високо налягане, както и свръхвисоки темпове на загряване и охлаждане“,
разказва Ходинетский. За постигане на този ефект са необходими едва няколко микросекунди
и процесът се осъществява на
едно микро ниво, така че температурата на целия премикс се повишава едва с 2 до 3 степени на
изходното ниво. Всички остатъчни мехурчета се придвижват към
повърхността на течността в резервоара за крайната продукция,
като смесват елементите механично по време на процеса на
де-аериране. Накрая партидата в
резервоара за крайната продукция е готова за тестване, складиране и опаковане, без да е нужно
допълнително смесване.

От GQOil смело заявяват, че
този процес елиминира необходимостта от повторно смесване
или корекции (в т.ч. допълнителен блендинг, когато крайният
продукт не удовлетворява желаната спецификация). „Обикновено това се случва в заводи
за производство на смазочни
масла с ниски обеми, от порядъка на 10000 тона на година, или
по-малки, при производството
на малки партиди“, обяснява
Ходинетский. CCBL технологията
гарантира по-добър процес на
смесване, и ако дозирането се
направи правилно, това ще даде
един краен продукт с безупречни
резултати.
Съоръжението за кавитация не е сложно за инсталиране
и пускане в действие, казаха от
Приста, и се предлага в два варианта – стационарно и преносимо. Преносимото оборудване
е специално разработено, така
че да се побира в 20-футов контейнер (или 40-футов контейнер
с контролна стая и лаборатория),
което позволява транспортирането му до по-малки или офшорни места. Приста предлагат демонстрация на оборудването на
място на посетители - потенциални потребители на системата,
а партньорите работят в посока
нейното доразвиване като интегрирано устройство за дозиране
и блендинг.
Докладът, публикуван на сайта
на GQOil Innovation (http://www.
gqoil.com/new/INDUSTRIAL%20
TEST%20REPORT%202015.pdf),

предоставя оперативни данни и
данни за качеството на реални
партиди моторно масло, произведени в Приста с помощта на
CCBL-технологията. Изпитванията, проведени в сертифицираната по ISO 17025 лаборатория
към завода за смазочни масла,
„показаха, че тази технология и
оборудване гарантират гладко
протичане на производствения
процес и висока ефективност на
блендинг“, заявиха от компаниите.
От GQOil добавиха, че техните инженери са натрупали
богат опит от прекия си досег
с минната и смазочната индустрии. Проектът CCBL е стартиран
като прототип преди пет години,
а концепцията датира от 2007
година, пише на страницата на
компанията.
Базиран в пристанищния
град Русе, разположен на брега на река Дунав, Приста Ойл е
един от най-големите производители на смазочни масла в Източна Европа. Основната дейност
на компанията е производство
на смазочни масла и греси, но
компанията произвежда и LED
крушки и батерии за автомобили. Приста Ойл има заводи за
производство на смазочни масла в България, Турция и Унгария,
както и завод в Узбекистан, учреден като джойнт венчър с узбекската национална холдингова
компания Узбекнефтегаз.
Източник: Бюлетин на LUBE, Борис Камчев 9 септември, 2015
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изложение

Приста Ойл представи
продуктите GULF OIL MARINE на изложението
BALTEXPO 2015 в Гданск, Полша

Изложението Baltexpo е
едно от най-големите и най-важните събития за морския сектор, организирано в Централна и Източна Европа. Различни
фирми от региона на Балтийско
море участват в Baltexpo, за да
представят своите постижения,
програми за развитие и възможностите за регионално сътрудничество.
Участниците в тазгодишното изложение представиха раз-
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нообразни сектори на морската
индустрия: корабостроене и кораборемонт, офшорна, пристанищна и морска инфраструктура,
морски транспорт и логистика,
безопасност и сигурност.
Приста Ойл представи
своите услуги като оторизиран
дистрибутор на Gulf Oil Marine
за територията на Литва, Латвия, Естония и Финландия. Днес,
благодарение на партньорството между Приста Ойл и Gulf Oil

Marine, пълната гама от продуктите на GulfSea е на разположение на всички пристанища в
региона. Екипите от професионалисти и експерти в местните
разпоредби гарантират бързи и
надеждни доставки за корабната
индустрия.
По време на изложението
Приста Ойл представи най-новият продукт на Gulf Oil Marine
- GulfSea Cyclare ECA50 - специално разработен за 2-тактови

сътрудничество

двигатели, работещи при ниски
обороти и използващи горива
със съдържание на сяра < 0,1%,
което е от решаващо значение за
компаниите, работещи в зоните
за контрол на емисиите (ECA).
Тази продуктова група става
все по-популярна, след въвеждане на 1-ви януари 2015 г. на нови
изисквания в зоните за контрол
на емисиите (ECA). Според новия регламент всички кораби,
плаващи в зоните на Балтийско
море, Северно море и Ламанша,
на крайбрежните води на САЩ и
Канада и бреговете на Карибско
море, са задължени да използват гориво с максимално съдържание на сяра 0,1% - значително
по-малко от сегашната границата от 1%.

GulfSea Cylcare ECA 50 е напълно съвместимo с останалите
цилиндрови масла на GulfSea
Cylcare и е налично във всички

складове на Приста Ойл в Балтийския регион.

сп. Приста бр. 3`15
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Chevron представи платформата MPOWER
за съвместна работа с екипа на Приста

Търговските екипи на Приста Ойл Чехия и Унгария се събраха в Братислава, Словакия, за
да започнат съвместната работа с платфомата “Mpower Sales
Force” - CRM инструмент за работа в жива оперативна среда.

Европа през 2016 г. Приста Ойл,
като оторизиран дистрибутор на
Texaco в много страни от региона
на Централна и Източна Европа,
е на първо място сред европейски партньори на Шеврон за активиране на платформата.

Mpower е мощна платформа за маркетинг и продажби,
която се фокусира върху развитието на бизнеса чрез разширено управление на потенциални
клиенти, възможности и кампании. Шеврон и техните партньори вече я използват в САЩ със
забележителен успех, а настоящата цел на Шеврон е да я въведат и за дистрибуторите си в

“Екипът на CEE е развълнуван да бъда част от този пилотен
проект” - казва Тивадар Рунтаг,
Клъстър мениджър на Приста
Ойл за Централна и Източна Европа (CEE). “Работата с Mpower
ще ни помогне да се идентифицират повече възможности
за бизнес, да се спечелят нови
клиенти по-бързо, както и да се
изградят по-смислени и трайни

16
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взаимоотношения с тях.”
Г-н Джеймс Уелхам, Маркетинг мениджър на Шеврон за
Европа, презентира платформата на екипа на CEE по време на
семинара в Братислава. “Когато
обсъждахме в компанията кой от
нашите дистрибутори да е първи
за придобиване на този макетинг
инструмент, ние избрахме Приста”, казва г-н Уелхам. „Знаем, че
вие споделяте нашата визия за
растеж, имате изградени традиции в продажбения процес
и, най-важното, имате мениджмънт, който поема отговорността
за управление на поведенческите и технологичните промени,

mpower

които са необходими, за да имаме общ успех.”
Г-н Анастасиос Топалис,
член на мениджърския екип на
Приста, също присъства на семинара като координатор на
бъдещото прилагане на инструмента във всички бизнес единици. “Както и до сега, през цялото време на дългогодишното
ни партньорсво, адаптиране на
една от системите на Шеврон
е предизвикателство, което ще
управлява бизнеса на по-високо ниво и ще увеличи бъдещата
конкурентоспособност”, коментира г-н Топалис.
“Всеки член на екипите на
Приста и Шеврон има роля в това
съвместно „пътуване“, независимо дали е отговорен за продажби, маркетинг, обслужване на
клиенти или логистика”, казва г-н
Крис Дайър от Шеврон, Мениджър продажби екпорт и Мениджър Великобритания и Ирлан-

дия. Той добавя: “Ние знаем, че
Вашите продажби и бизнес победи ще растат, както растат тези
на Шеврон. Очакваме с нетър-

пение да включим и останалите
пазари на Приста в платформата
Mpower”.

Габор Егри, Мениджър ключови клиенти Унгария работи с Мpower

сп. Приста бр. 3`15
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Търговският профил на бъдещето
Компетентностният модел е специфичната “рецепта на успеха”

На 16 октомври в Букурещ се състоя работна среща на старшите представители на търговските екипи на Приста ойл холдинг от България, Румъния, Чехия, Унгария, Турция и Сърбия. Освен удоволствието от нетуъркинга и размяната на идеи и добри практики, участниците положиха много енергия и усилия в няколко часово занимание от типа на т.нар. „мозъчна атака“
(brainstorming), което бе подпомогнато и улеснено /фасилитирано/ от Атанас Ошавков, групов
мениджър Човешки ресурси и Тивадар Рунтаг, мениджър бизнес единица Централна Европа.
Целта е да се стартира процесът за дефиниране и извеждане на онези умения, знания,
вътрешни настройки и начин
на мислене на търговците на
пазара, които водят до успеха
в продажбите в нашия бизнес.
Крайната цел е да се състави специфичната „рецепта на успеха“
на търговците на Приста, която
18
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в бизнес мениджмънта се нарича Компетентностен модел. Този
модел е като специфичен уникален ДНК код за съответната организация. Той разписва не само
„КАКВО“ трябва да се постигне
в дейността по продажби, но и
„КАК“, с какво поведение и по какъв начин трябва да се постигат
целите.

Необходимостта от изграждането на Компетентностен модел на търговската организация
на Приста произтича от това, че
мениджмънтът вижда в търговската сила на компанията основен инструмент за постигане
на конкурентно предимство на
един труден пазар, какъвто е пазарът на индустриални масла и

успехи

смазочните течности.
Процесът по съставяне на
това своеобразно търговско ДНК
преминава през планирането на
допълнителни сесии за дискусии
с двете най-големи търговски организации в рамките на групата
на Приста- тази на България и
Румъния. След одобряването на
модела се очаква той да бъде интегриран в системата за управление на представянето на търговските екипи, да окаже влияние
върху стратегическото планиране на процесите по обучение,
развитие, привличане, развитие
и задържане на талантите в компанията.
Ползите от Компетентностния модел на Приста за компанията е стандартизация на
процесите по управление на
представянето в различните
страни, чрез въвеждането на еднакви критерии за успех на пазара. По този начин постигането на
целите ще е систематичен процес, а не еднократно усилие и
пробив на отделни търговци.

От гледна точка на развитието на търговската сила, бюджетите за обучение ще бъдат
много по-фокусирани и правилно насочени, а оттам- много по
ефективни и ефикасни. Компетентностният модел може да се
използва и като основа на система за развитие на талантите
в цялата организация. От гледна точка на организационната
структура на компанията, ще се
постигне по-голяма хомогенност
между организациите в различните страни и търговската организация в България. Това ще има
добавена стойност и за мотивацията на търговските специалисти, които вече ще имат ясна
представа точно кое поведение
на пазара под формата на приложени знания, умения, опит и нагласи ще доведе до успех, в какво
се изразяват силните им страни и
къде имат нужда от подкрепа за
личностно и/или професионално
израстване.

вани от етап на внедряване- постепенно или пълно в течение
следващата 2016 г.
Визията на мениджмънта е,
че в рамките на 1-2 цикъла от интегрирането на модела в различните политики на компанията по
отношение на търговската сила,
моделът трябва да доведе до
повишаването на качеството на
процесите, а оттам ефективността и ефикасността на търговските
дейности.
Атанас Ошавков

Мениджър Човешки ресурси

Етапите по разработването
и внедряването на Компетентностния модел ще бъдат послед-

сп. Приста бр. 3`15
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“МАРС Армор” ООД се доверява изцяло
на маслата на Приста ойл

Пламен Ташков - собственик на „МАРС Армор“ ООД

Успехите, които постига „МАРС Армор“ ООД,
се дължат на много труд и на много знания. Това е
убеждението на собственика и управител Пламен
Ташков. Затова и получава постоянно множество
признания на различни значими форуми и специализирани бизнес издания.
Трябва една работа да я обичаш, за да може тя
бъде добре свършена добре.
С изработването на бронежилетки се занимавам вече 25 години, още като бях офицер в българската армия, разказва амбициозният възпитаник на
ВВАУ в Шумен. Още през 1990 година започнах да
се занимавам с тези неща в Научно-изследователския институт на армията. През 2000 година обаче
той беше закрит. Тогава създадох фирма, която да
продължи се занимава с тази работа.
Това е доста специфична дейност. Материали,
технологии, както и пазарите, говорят за съвремен20
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но и високотехнологично производство.
Тук наистина става въпрос за едно много високо ниво на производство, което може да видят
най-вече доставчиците на материали, тъй като те
имат поглед как се работи по целия свят.
По мое мнение, тази фабрика е най-модерната фабрика за производство на бронежилетки в
света на технологично ниво.
В самото начало има ли ли сте амбицията да
се достигне до тук?
Когато започнахме, следвахме цели и задачи
в един дългосрочен план. Така стъпка по стъпка,
година след година, се развивахме с много бързи
темпове. Разбира се, правихме и сериозни инвестиции. Всичко спечелено се инвестираше на 90-95
процента. Така бе осигурен и динамичен растеж на
компанията, в пъти.

пазари

Защо в Констинброд, има ли нещо общо с
факта, че тук беше кибритената фабрика и имаше
военно производство?
Не, просто когато търсихме място да построим
нови производствени мощности, в София нямаше
подходящо място, каквото предполагат технологичните процеси. Така стигнахме до Костинброд, който
е на 6 или 7-мо място от общините в България по
икономическо развитие, защото тук се създават наистина много добри условия за бизнес. Освен че не
ни създават спънки, от Общината ни помагат всякак.
Управлението на компанията- семеен бизнес,
акционерно дружество или нещо друго?
Семеен бизнес, където аз и съпругата ми сме
съдружници. Големият ми син също работи във
фирмата. Но понеже се разрастваме постоянно,
имаме планове скоро да се преобразуваме в акционерно дружество. Възможно е и да го листваме
на борсата.

ки, каски, щитове- всичко свързано с индивидуална
балистична защита. Фирмата ни е уникална, защото произвеждаме само това и нищо друго. Такъв
тип фирми има само в Америка, Канада, Индия, Австралия, Южна Африка, където има голям пазар на
бронежилетки.

Това модерно производство предполага да се
работи и със съвременна, скъпа техника. Намирате ли нужните специалисти?
При нас, който и откъдето да дойде, трябва да
се обучава. Практиката показва, че това обучение
трае поне година.
ПАЗАРИТЕ
Компанията работи в целия свят, като изнася
своята продукция в 44 държави- става въпрос само
за армия и за полиция. Цивилният сектор е много
малък, вероятно под един процент.
От преди година- две сме фирма №1 в Европа
и в Топ 5 в света за производство на бронежилет-

сп. Приста бр. 3`15
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Предстои да започнем производството на
каски. Има проект за иновации по ЕП „Конкурентноспособност“, линиите са готови, настройват се
машините.
До края на годината трябва да бъде готова и
първата серия от около 500 каски.
Този пазар в Европа е ограничен. Има фирми,
които освен бронежилетки, имат и други производства- униформи, защитни облекла и др.
Предстои да се направи последното разширение. Заводът е построен 2012 година. Започнахме
да строим разширение 2, което е продиктувано от
необходимостта за по-добра логистика и складова
база.
Около 180 души са ангажирани в производството, като в края на годината цифрата ще надхвърли 200 души. Направените инвестиции са над
15 млн. лева.
ОТНОШЕНИЯТА С ПРИСТА ОЙЛ
Още преди 4-5 години, когато инсталирахме
първата преса, се свързахме с Приста ойл, за да
може да ползваме тяхно хидравлично масло. Оттогава досега зареждаме пресите само с произведено и предлагано масло от русенската компания.
В момента имаме нова система за подгряване,
която е с масло. Затова купихме термично масло,
което ще позволи да се извършва загряване до 300
градуса.

22
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ЗА ПРЕЛОМНИЯ МОМЕНТ, В КОЙТО „МАРС
АРМОР“ ОТ МАЛКА ФИРМА СТАВА СЕРИОЗНА
КОМПАНИЯ
Вероятно моментът, в който започнахме да
доставяме бронежилетки за египетския пазар, както за армията, така и за полицията. … Както и проблемите, които имахме с опитите ни да пробием на
българския пазар за армията. Четири международни търга бяха проведени, като 3- те бяха анулирани, тъй като ние ги печелим. На последния спечели
френска фирма заради абсурдните условия, с която
всъщност ние бяхме принудени да играем в консорциум и така се оказахме отново най-добри.
Предимство на компанията дава собствената и
лаборатория и това, че работи с всички доставчици
на балистичен материал. Той се произвежда само
от няколко фирми в света. DuPont има Kevlar, Teijin
Aramid - Twaron, DSM Dyneema прави Dyneema,
Honeywell - Spectra.

иновации

Индустриални масла
получавате повече от продукт
С подкрепата на Lubrizol

Нова концепция за индустриални смазочни продукти
ще бъде представена през 2016 г.
Заедно с Lubrizol Corporation, Приста работи по маркетингов проект за хидравлични, трансмисионни,
изолационни и турбинни масла и греси.
Ще бъде представен един свеж, иновативен подход за презентиране предимствата на
продуктите Приста, доказващ, че използвайки нашите масла, получавате не само висококачесвени
смазочни продукти, но и много повече от това.
сп. Приста бр. 3`15
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ИНДУСТРИАЛНИ МАСЛА
/продължение от предишния брой/

СИНТЕТИЧНИ МАСЛА
В тази категория попадат
маслата, произведени от полиалфаолефини, естери и диестери на различни киселини: фосфорна, силициева, различни органични киселини.
Тези масла се отличават с висок
вискозитетен индекс, пълно отсъствие на серни и азотни съединения,
ниска изпаряемост, много добри
нискотемпературни свойства (ниска
температура на течливост, нисък
вискозитет и много добра течливост
при ниски температури), отлична
термична и окислителна стабилност.
Благодарение на тези си свойства, индустриалните масла, произведени с базови масла от IV-та група дават възможност за значително
удължаване срока за тяхната смяна.
Основен “недостатък” на тези масла
е по-високата им цена.

24
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НЕГОРИМИТЕ ТЕЧНОСТИ
Няколко катастрофални пожара бяха в резултат на скъсване на
тръбопровод и изтичане на нефтена
течност в запалителен източник. В
резултат на все по-усилващия се акцент върху програмите за индустриална безопасност, използването на
пожаро-устойчиви хидравлични течности нарасна. Негоримите течности
са от два основни типа: на водна основа и на не-водна основа.
Течностите на водна основа
включват емулсии от типа „масло-във-вода“ и водните гликоли. Пожаро-устойчивостта (негоримостта)
им е зависима от водното им съдържание. Най-популярните емулсии
са сложни смеси от масло и вода,
съдържащи емулгатори, стабилизатори и други присадки, чието предназначение е постигането на лесна

емулгируемост и стабилност на емулсията. Емулсията „масло-във-вода“
се състои от дребни капчици масло,
диспергирани в непрекъсната водна фаза. Тъй като непрекъснатата
фаза е водата, основните характеристики на течността са по-близки, по-подобни на тези на водата,
отколкото на маслото. Емулсиите
„масло във вода“ са с отлични охладителни свойства и нисък вискозитет. За да се преодолеят лошите
ръждозащитни свойства на водата,
трябва да се използват специални
присадки. Дребните капчици масло
осигуряват на емулсията някакви
смазочни качества, но за постигането на подобрена мазилност са
необходими специални присадки.
Противопожарната устойчивост на
емулсиите „масло-във-вода“ е много добра благодарение на високия

масла

процент вода.
Емулсиите от типа „вода-в-масло“ се състоят от дребни капчици
вода, разпръснати в непрекъснатата
маслена фаза. И докато диспергираната вода осигурява пожароустойчивост (не горимост), то непрекъснатата маслена фаза осигурява добри
смазващи качества. На диспергираната вода се дължат и по-добрите
охлаждащи свойства на емулсията,
отколкото на тези на маслото само.
Количеството на водата в използваните емулсии се установява много внимателно и практически до
достигането на онова оптимално
съотношение, при което се гарантира осигуряването на адекватната
пожаро-устойчивост, но при запазването на необходимите смазочни
качества.
Водно-гликоловите течности се
състоят от 60% вода, за да се обезпечи пожаро-устойчивостта им, гликол
и водоразтворим сгъстител. Сгъстителят придава на течността желания вискозитет. Те съдържат присадки, предотвратяващи пенливостта и
корозията, и придаващи им антиизносни свойства, но осигуряващи и
удовлетворяваща изискванията пожарна устойчивост.
Работните температури на
водно-гликоловите течности трябва
да се ограничат до максимум 49°С,
за да се намали изпаряемостта на
течността и влошаването на качествата й и обратното, работата при
по-ниски от 0°С работни температури може да причини разделянето на
фазите на течността или по някакъв
друг начин да повлияе на присадките.

За своята „негоримост“ течностите на не-водна или синтетична
основа разчитат на „вродената“,
естествена пожаро-устойчивост на
базовия им материал. Те включват
фосфатни естери, халогенирани въглеводороди и техните смеси. Тези
течности зависят от дължат негоримостта си на естествената пожаро-устойчивост на базовия си материал.
Фосфатните естери се използват като базов материал за течности,
от които се иска да са негорими, т.е.
пожаро-устойчиви. Фосфатните естери са много по-трудни за запалване и са много по-малко склонни към
поддържане на горенето, отколкото
други течности, тъй като пламните
им температури са над 200°С, а температурата на самозапалване е над
480°С.
БИО-РАЗГРАЖДАЩИ СЕ
ТЕЧНОСТИ
Новите екологични съображения и изисквания дадоха тласък към
разработването на нови типове течности, които да отговарят на поставените към тях изисквания. Поради
потенциалната опасност от увреждане на околната среда, съществуваща при евентуален разлив на течност във водата, почвата или други
уязвими места, много от потребителите на индустриални масла се пренасочиха към био-разграждащите
се. Био-разграждаща се течност е
онази, която под въздействието на
живите организми може да се раздели (разпадне) на безвредни продукти (вода, въглероден двуокис,
минерални соли и биомаса) за един

приемливо кратък период от време.
Повечето от използваните
днес био-разграждащи се течности
са тези на базата на растителни мазнини (масла). Растителните масла
са подходящи за използване в повечето хидравлични съоръжения. Но
независимо, че растителните масла
са подходяща алтернатива пред повечето традиционни, на базата на
минерални масла течности, те не
са точно заместители. Растителните
масла използват различни базови
фракции и присадки, така че получените в резултат готови течности
са био-разграждащи се, които работят дори по-добре от минералните
масла в някои приложения, но имат
ограничения в други.
Био-разграждащите се течности са склонни към окисление и
имат по-кратък живот в сравнение с
традиционните, премийно качество
хидравлични течности при по-високи от 180°С температури.
Поради температурните ограничения за био-разграждащите се
течности, някои производители на
помпи промениха номиналните параметри на своите помпи, за да станат подходящи за био-разграждащите се течности. Като се изключат
температурните ограничения, повечето био-разграждащи течности не
изискват смяна, както традиционните. Товароносимостта и антиизносните свойства на най-добрите
био-разграждащи се течности са забележителни.
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партньори

Приста ойл и Aexcel Auto Spares ЕООД
предприемат бизнес пътуване в Кения

Лоялност и отговорност към клиента са причините,
които превръщат Aexcel Auto ЕООД
в един от най-добрите дистрибутори на Приста Ойл

Партньорството

между
Приста Ойл Холдинг ЕАД и Aexcel
Авто ЕООД датира от началото на
2014 г. Двете компании доставят
на транспортните фирми в Кения и региона висококачествени
смазочни продукти за тежкотоварни автомобили. Един от тези
продукти е и
SHPD VDS-3
15W-40 - всесезонно масло, произведено чрез смесване на прецизно балансирани хидротретирани и селективно очистени
висококачествени базови масла
и високотехнологични добавки
за осигуряване на изключителна
ефективност и издръжливост.
SHPD VDS-3 15W40 се препоръчва за употреба в
дизелови двигатели с висока номинална мощност на търговски
автомобили, камиони, бусове,
селскостопански и пътностроителни машини и съоръжения,
които удовлетворяват изискванията от Euro I до Euro V за кон-

трол на вредните емисии и работещи при много тежки условия
на натоварване.
Подходящо е за двигатели
без филтри за твърди частици, за
повечето EGR двигатели и двигатели снабдени със SCR NOx системи.
Маслото, което избирате,
има стойност, по-голяма от своята цена. Правилното масло осигурява намалено време за престой, възможност винаги да се
движите по график, спокойствие
и сигурност, а също така се грижи
за Вашата репутация

Уникалните формулации на
Приста Ойл повишават ефективността и рентабилността чрез:
СПЕСТЯВАНИЯ, КОИТО СЕ
ДЪЛЖАТ НА:
• Икономия на гориво, тъй
като двигателят работи в оптимален режим
• Икономия на време, поради ефективна експлоатация на
целия автомобилен парк
• По-малко разходи за отстраняване на повреди
БИЗНЕС РАCТЕЖ БЛАГОДАРЕНИЕ НА:
• Вашата добра репутация,
защото с маслата
сте винаги навреме

PRISTA SHPD VDS-3 15W-40 е произведен в съответствие със спецификациите на водещите производители на автомобили.

сп. Приста бр. 3`15
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дистрибутори

ОТНОСИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАБОТА на PRISTA SHPD VDS-3 15W-40

Предимства:
• Намалява с 90 % полирането на втулките (тест в двигател
OM 646 LA в полеви условия)
• 56 % по-добра защита от
износване измерена съгласно
CEC-L-99-08
• Подобрява с 14 % защитата срещу окисление в сравнение с E7-08
• 60 % по-висока защита от
корозия съгласно ASTM D 6594
• До 23 % по-добър контрол върху саждите (тест в двигател MACK T-8E)
Важни факти:
Полирането на цилиндровите втулки води до свръхконсумация на масло. Само 20 % са
достатъчни, за да предизвикат
нарастване на разхода на масло
(данни от тест в турбо двигател
при 355 к.с.). Прекалената консумация на масло може да увели28
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чи емисиите на прахови частици
с до 85%.
Износването на подвижните части на двигателя води до загуба на мощност.
Отлагания по буталото: nаполовина по-малко отлагания
понижават разхода на масло с до
40%. (тест в двигател OM 501 LA).
Сгъстяването
вследствие
окисление може да увеличи разхода на гориво и да причини повреда в двигателя и маслената
помпа.
Натрупването на корозия
по частите на двигателя може
да скъси интервала за смяна на
маслото. Слабата защита срещу
корозия може да намали с до 50
% времето за смяна.
Сгъстяване в резултат на
натрупване на сажди: концентрации на сажди в двигателното
масло, започващи от около 3 до

5%, могат да създадат проблеми за собственика или водача.
Сгъстяването в резултат на сажди
може да доведе до значително
увеличение на вискозитета и да
повлияе негативно на работата
на смазочното масло при ниски
температури.
Съвместимостта с допълнителното третиране на отработените газове е определяща за
гладкото функциониране на системите за допълнително третиране (DPF, SCR и др.). В противен
случай животът на катализатора
се съкращава много бързо и двигателят превключва на авариен
режим.

партньори

Продуктите TEXACO радват двигателите
на 110 камиона МАN и DAF
на “N & N Transport Logistics”
и на клиентите във фирмения сервиз

Николай Николов

Транспортна фирма “Н и
Н Транспорт Логистика” АД извършва вътрешен и международен транспорт на товари, логистика и със спедиционни услуги.
Приоритетно извършва превози
от и до страните от Бенелюкс,
Великобритания, Австрия, Франция, Испания, Турция. Фирма “Н
и Н Транспорт Логистика” АД непрекъснато разширява дейността си, като е специализирана и
в превоз на бързо развалящи се
стоки с хладилни полуремарке-

та, както и на извъгабаритни товари.
Фирмата е създадена през
1996 г. като ЕТ и започва да извършва транспортна дейност до
Близкия изток, разказва собственикът и Николай Николов. Базата е разположена е върху 12 дка
площ край Пловдив, като тук е
изградена и собствен сервиз.
Сервизът е цялостно оборудван, като разполага с две проходни места по 30 метра. Осемте

механика ползват богата гама
специализирани инструменти,
включително и е-тестери, стендове за режлаж и др. Сервизните
работници са преминали обучение в Центъра на МAN в Австрия.
От преди повече от две години дистрибутираните от Приста ойл масла TEXACO стават част
от предлаганите на клиентите
и ползвания собствен автопарк
моторни масла. Танев определя
пазарът на тези продукти като
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труден. Ежедневно търговци
предлагат както стари и добре
познати марки, така и нови. Въпреки всичко освен като доказана марка, TEXACO е преминала
успешно изпитанието на една
значителна част от камионите,
които постоянно се обновяват.
Освен за ремонт на собствените товарни автомобили, тук се
извършват сервизни услуги и на
външни клиенти.
Компанията
поддържа
собствен автопарк от влекачи и
полуремаркета на водещите ев-
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ропейски производители. Международен транспорт и логистика - “Н и Н Транспорт Логистика”
АД ползва изключително собствени превозни средства, като
през периода от създаването
си до днес постоянно обновява
материалната си база. Първият
закупен камион е MAN и така до
110 влекача, основно MAN и DAF.
Изборът е заради признанието
им като надеждни марки, които
имат опростена експлоатация и
са сравнително икономични.
Фирмата разполага с: 40
хладилни полуремаркета с двутемпературен режим - 4 хладилни полуремаркета с възможност
за товарене на 66 европалета /
двуетажни/ - 3 полуремаркета
фургони / двуетажни / - 5 бр. хенгери - 122 куб.м. - 20 бр. хенгери
- 115 куб.м. - 40 бр. мегатрейлер
- 100 куб. м. - 5 автовоза система
EUROLOHR и други товарни и лекотоварни автомобили.

на скорост

SIN Cars и Sofia Car Motorsport с 2-ро място
в клас PRO и 3-то място в генералното класиране
Приста Ойл подкрепи участието на SIN Cars в Европейските серии
на състезанието 102 GT4 – 2015
Европейските серии на състезанието 102 GT4 2015 са осмият сезон за шампионата на
спортните автомобили, създаден
и организиран от „Stéphane Ratel
Organization“ (SRO). Сезонът започна на 5-ти април на пистата
Paul Armagnac, и завърши на 26ти октомври в Италия, на пистата
Misano World Circuit, след шест
състезателни уикенда.
След оспорвана битка в последните няколко обиколки на
надпреварата, SIN R1 GT4 завърши на второ място в своя клас!
Стефан Рател, собственик на
SRO Group, благодари на всички
отбори и специално на SIN CARS
и KTМ, като каза, че “последното
състезание е показало, че малки
компании като SIN CARS и KTМ
могат да направят шампионата
интересен и да служат за пример на “Големите момчета”. Той

заяви официално, че през следващата година SRO Group ще поеме Европейските GT4 серии под
своя контрол и ще организира
много интересни състезания като
улични състезания на Поул и Силвърстоун.
Световната писта Мисано
Марко Симончели, известна преди това като Misano World Circuit,
а преди 2006 г. с името Circuito
Internazionale Санта Моника, е
италианска писта, намираща се в

непосредствена близост до град
Мизано Адриатико (провинция
Римини) в региона на Санта Моника. Първоначално създадена
през 1969 г. с дължина 3488 км
(2,17 мили), тя бе домакин на
първото събитие през 1972 г.
През 1993 г. дължината на пистата беше увеличена до 4 064 км
(2,53 мили).
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конкурс

Децата на Приста рисуват!
Коледен Конкурс
“Професията на мама/татко”е темата на 2015 г.

След феноменалния успех на конкурса “Децата на Приста рисуват” през 2014 г., Приста Ойл
превръща тази инициатива в традиция и обявява
детски конкурс за втора поредна година.
“Надяваме се да видим как изглежда нашата
работа през погледа на нашите деца. От една страна, това е предизвикателство за нас, за да обясним
на децата си какво работим, особено на най-малките. От друга страна, това е едно предизвикателство
за децата - да изразят чувствата си чрез изкуството. Във всеки случай това е един добър повод да
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поговрим и да се посмеем заедно. С нетърпение
очаквам да видите най-интересните произведения
на изкуството, които се надявам да получим тази
година!”, казва г-н Атанас Ошавков, Мениджър HR
на Приста Ойл Груп.
До финала ще стигнат 12 рисунки - 6 броя от
България и 6 на деца извън България. Тези 12 картини ще бъдат включени в настолния календар на
Приста за 2016г. Без значение кои ще са финалистите, всички участници ще получат награди и копия от
календара.
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