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Комплексна програ-
ма з доочищення 
вихлопних газів
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Діджиталізація 

«Якість – це додаткова перевага», як 
було підтверджено в результаті опи-
тування, проведеного на семінарі 
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Bosch – безпечне паркування вантажівок
Bosch створює безпечні місця для паркування вантажівок – 
Проекти тепер можуть отримати фінансування від Федерального 
міністерства транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини

Поради та 
рекомендації 

щодо заміни систем 
рульового кермування

Сторінка 4
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З цією метою Bosch Сервіс Солюшнс, 
підрозділ, що підтримує роботу плат-
форми, співпрацює з багатьма авто-
салонами, перевізниками та компа-
ніями, що мають  логістичні площі. 
Bosch консультує компанії з питань 
технічного оснащення й оренди місць 
для стоянок вантажних автомобілів. 
Це включає створення концепцій без-
пеки, інтеграцію рішень по обмежен-
ню доступу і цифрове підключення до 
платформи для резервування. Місця 
паркування можна зарезервувати 
централізовано або через додаток, 
а також онлайн в режимі реального 
часу. У цифровому форматі можна та-
кож проглянути детальну інформацію 
про місця паркування, а також про 
устаткування і харчування. 

bosch-secure-truck-parking.com

Безпечне паркування

ВІД РЕДАКЦІЇ

ЧИТАЧІ ГОЛОСУЮТЬ ЗА КРАЩІ 
БРЕНДИ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАН-
НЯ КОМЕРЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

НАГОРОДИ ETM 2021

Резервування місць для паркування 
вантажівок через додаток Bosch
ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ МІСЦЬ 
ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ВАНТАЖІВОК 
ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕКТИВИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МІНІСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТУ І ЦИФРОВОЇ ІНФ-
РАСТРУКТУРИ НІМЕЧЧИНИ ЩО-
ДО ФІНАНСУВАННЯ 

Щодня вранці та ввечері учасники 
дорожнього руху на автомагістралях 
стикаються з однією і тією ж ситуаці-
єю. На переповнених автостоянках 
для вантажівок автомобілі паркують-
ся прямо у в’їздів і виїздів, тому що 
звичайних паркувальних місць вже 
не вистачає. Зазвичай цьому передує 
безуспішний пошук місця для парку-
вання, який може віднімати багато ча-
су. Використання місць паркування 
для вантажівок, що не охороняються, 
також значно підвищує ризик аварій 
і крадіжок вантажу. Причиною такої 
ситуації, за даними Федерального 
науково-дослідного інституту автомо-
більних доріг (Bast), є той факт, що 
на дорогах Німеччини не вистачає 
приблизно 23 000 місць паркування 
для вантажівок. Нове керівництво 
щодо фінансування Федерального 
міністерства транспорту і цифрової 
інфраструктури (BMVI) визначає, як 
можна виправити ситуацію

Безпечне паркування вантажівок Безпечне паркування вантажівокЖурнал Світ вантажівок 31 10 | 2021

Шановні шанувальники вантажівок!

Впроваджується програма з розши-
рення площ для паркування вантаж-
них автомобілів; триває комплексна 
програма із заміни та ремонту сис-
теми нейтралізації відпрацьованих 
газів Denoxtronic; краще вибирати 
якість, коли йдеться про салонні 
фільтри; системи кермового управ-
ління необхідно заміняти відповідно 
до специфікацій, а діджиталізація 
починає все більше використовува-
тися в роботі сервісних центрів: чи-
тайте про це в журналі Світ вантажі-
вок. Тут можна прочитати про розви-
ток і зміни в сучасному сервісному 
центрі комерційного транспорту - в 
основному, на нашу думку, в кращу 
сторону.

Від імені команди фахівців з комер-
ційних автомобілів бажаю вам отри-
мати задоволення від ознайомлення 
з цими матеріалами та бажаю щасли-
вої дороги у ваших подорожах, а в 
цьому вам допоможуть  наші підклю-
чені сервісні центри!

Ваш Тобіас Вайс

Вперше Федеральне міністерство 
транспорту і цифрової інфраструк-
тури заохочує створювати місця 
паркування для вантажівок за раху-
нок переобладнання і використання 
площ, що належать автобазам і про-
мисловим комплексам.

СТОЯНКА ПІД ОХОРОНОЮ 
BOSCH ДЛЯ ВАНТАЖІВОК,  
ПРАЦЮЄ З 2017 РОКУ

Цифрова платформа для резерву-
вання місць для паркування вантажі-
вок на стоянці під охороною BOSCH 
підтверджує, що така концепція вико-
ристання площ для організації місць 
для паркування вантажівок має май-
бутнє. Такий підхід успішно реалізу-
ється починаючи з 2017 року, і на 
сьогоднішній день було організовано 
більш ніж 60 об’єктів по всій Європі.
“Ми готові проконсультувати всіх за-
цікавлених осіб і надати їм інформа-
цію про те, як і в яких місцях можуть 
бути реалізовані відповідні проекти. 
З іншого боку, ми допомагаємо авто-
стоянкам, транспортним компаніям і 
іншим підприємствам реалізовувати 
такі проекти”, - пояснює д-р Ян-Філіпп 
Вірс, керівник підрозділу Стоянки під 
охороною BOSCH

МОЖЕ БУТИ НАДАНО  
ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ПОКРИТТЯ 
ДО 90 ВІДСОТКІВ ВИТРАТ

Завдяки фінансуванню Федераль-
ного міністерства транспорту та 
цифрової інфраструктури Німеччи-
ни облаштування нових паркінгів та 
розширення місць для паркування 
в майбутньому можуть бути профі-
нансовані для покриття 70 відсотків 
витрат, а перепланування територій 
- на 90 відсотків. Для створення до-
даткових місць паркування протягом 
не менш ніж десяти років на першо-
му етапі до 2024 року передбачено 
90 мільйонів євро. Для підприємств, 
що перебудовують існуючі площі, 
фінансуванню підлягають витрати 
на огородження, розмітку, ІТ-систе-
ми, освітлення і забезпечення без-
печного руху автомобілів. Стоянки 
мають бути розташовані в радіусі 
трьох кілометрів від розв’язок авто-
магістралей, мати не менше 30 місць 
паркування і бути відкритими з 18:00 
до 6:00 круглий рік. Окрім достатньої 
кількості санітарних приміщень, міс-
ця паркування мають бути обладнані 
системою, яка реєструє поточний рі-
вень заповнення та надає інформа-
цію в режимі онлайн на сайті Mobility 
Data Marketplace (MDM).

BOSCH ОБ’ЄДНУЄ КОМПЕТЕНЦІЇ 

На стоянках під охороною BOSCH для 
вантажних автомобілів, багато стоя-
нок підключено до загальної плат-
форми BOSCH відповідно до крите-
ріїв доцільності.

Андреас Вегнер (у центрі), відділ прода-
жів і маркетингу комерційних автомобі-
лів Bosch Вторинний ринок автомобілів 
отримав перше місце в категоріях “Аку-
мулятор”, “Зарядні пристрої”, “Пристрої 
для обслуговування кондиціонерів” і 
“Бортова діагностика (OBD) обладнання 
багатьох виробників”.
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СТОЯНКА ПІД ОХОРОНОЮ BOSCH: Пошук місця, резервування, оплата – все це 
легко буде зробити з допомогою нашого додатку

BOSCH ЗАЙНЯВ ЧОТИРИ ПЕРШІ 
МІСЦЯ В РЕЙТИНГУ КРАЩИХ 
БРЕНДІВ 2021 РОКУ ЗА  
ВЕРСІЄЮ WERKSTATT AKTUELL

Акумулятори, 
зарядні пристрої, 
пристрої для обслу-
говування конди-

ціонерів і бортова діагностика (OBD) 
обладнання багатьох виробників від 
Bosch на цей час зайняли перші місця 
в своїх категоріях у 
восьмому опиту-
ванні, проведено-
му серед читачів 
WERKSTATT. Цього 
року декілька сотень професіоналів 
у області ремонту і сервісу робили 

вибір з 93 брен-
дів, актуальних 
для німецького 
ринку, в 15 катего-
ріях «Найкращих 

брендів». Таке оцінювання вважається 
важливою подією з точки 
зору отримання показни-
ків успішності і орієнтирів 
для галузі. Єдиний підхід 
і сучасні методи оцінки 
дозволяють забезпечува-
ти високу якість. Компанія 
Bosch дякує учасникам опитування за 
їхню довіру.

Втретє в Саудівській Аравії:
Ралі «Дакар» з 2 по 14 січня 2022 року

Погляд у майбутнє: Ралі Дакар 2022

БЕЗПЕКА СТОЯНКИ ВАНТАЖІ-
ВОК BOSCH
Стоянки під охороною BOSCH про-
понують технологічні рішення в об-
ласті безпеки й обслуговування для 
логістичної галузі. В центрі уваги 
знаходиться цифрова платформа 
для резервування  місць паркування 
для вантажівок, за допомогою якої 
транспортні компанії та водії вантажі-
вок можуть резервувати місця і вно-
сити плату за паркування в режимі 
онлайн. Bosch створює безпечні та 
цифрові рішення для стоянок по всій 
Європі та надає підтримку операто-
рам стоянок для вантажних автомо-
білів від консультування та розробки 
концепції до впровадження готових 
рішень з безпеки - включаючи кон-
троль доступу, відеоспостереження і 
рішення для онлайн-платежів.

НІЩО НЕ ВІЧНЕ, ОКРІМ ЗМІН 
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Система рульового управління комерційного 
автомобіля

Заміна модуля подачі палива Bosch на комерційному автомобілі

Системи рульового управління комерційних автомобілів DenoxtronicЖурнал Світ вантажівок 31 10 | 2021

Denoxtronic: Комплексна 
програма від Bosch для  
комерційного транспорту

Поради та рекомендації:
Заміна кермових систем Bosch 
на комерційних автомобілях

Системи рульового управління - це 
компоненти автомобіля, що є дуже  
важливими з точки зору безпеки, і 
в основному вони не вимагають тех-
нічного обслуговування, а їх термін 
служби в основному розрахований 
на весь період експлуатації автомо-
біля. Але ж додаткові деталі можуть 
з часом пошкоджуватися або зно-
шуватися і підлягають заміні. Проте 
сама система рульового управління 
зазвичай вимагає заміни лише в 
тому випадку, якщо функція рульо-
вого управління порушена в резуль-
таті аварії або механічного переван-
таження.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

СПОЧАТКУ НЕОБХІДНО  
ПРОВЕСТИ ВІЗУАЛЬНУ ТА  
ФУНКЦІОНАЛЬНУ ПЕРЕВІРКУ

Робота над системою рульового 
управління завжди починається з 
комплексного візуального огляду 
системи рульового управління ван-
тажного автомобіля і перевірки її 
функціонування. Перевіряються зу-
силля приведення в дію, скидання, 
люфт, шуми та лампа несправності. 
У детальних інструкціях щодо обслу-
говуванню й установки систем ру-
льового управління, які доступні для 
майстерень у модулі SIS програм-
ного забезпечення ESI[tronic] 2.0 
Truck, детально описано, як шукати 
несправності в механіці та, за необ-
хідності, в електропроводці. Після 
цього проводиться подальша діа-
гностика, за результатами якої мож-
на прийняти рішення про необхід-
ність заміни або можливості ремонту 
системи рульового управління.

ПЕРЕКОНАЄТЕСЯ, ЩО ВИ  
ЗРОБИЛИ ПРАВИЛЬНІ КРОКИ 
ПРИ ЗАМІНІ

Система рульового управління завж-
ди повинна встановлюватися відпо-
відно до інструкції з монтажу. Загалом, 

На сьогоднішній день по всьому сві-
ту використовується приблизно 12 
мільйонів таких систем у вантажних 
автомобілях, будівельній і сільсько-
господарській техніці та стаціонар-
них установках з дизельними гене-
раторами. А це великий потенціал 
для сервісних центрів комерційного 
транспорту, оскільки зросте потре-
ба в сервісі.  Адже комерційні авто-
мобілі, які використовуються для 
професійної діяльності, потребують 
регулярного технічного обслугову-
вання для забезпечення тривалого 
терміну експлуатації та великого 
пробігу. Це дозволить забезпечити 
високий попит на сервісне обслуго-
вування систем у сервісних центрах.

DENOXTRONIC – ПРОГРАМА 
СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОМПАНІЇ BOSCH

Bosch пропонує повний спектр по-
слуг для цього ринку. За допомо-
гою випробувальних комплектів 
Denoxtronic і діагностичного при-
строю KTS Truck компоненти сис-
теми нейтралізації відпрацьованих 
газів Denoxtronic можна перевірити 
безпосередньо на комерційному ав-
томобілі під час установки. Можли-
вість точної ідентифікації несправно-
го модуля дозволяє швидко прийня-
ти рішення про необхідний сервіс.

Професійний ремонт в польових умовах

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА DE-
NOXTRONIC ВІД BOSCH

Bosch пропонує комплексну про-
граму технічного обслуговування 
і ремонту Denoxtronic в сервісних 
центрах комерційного транспорту:

▶   Діагностичне устаткування
▶   Програмне забезпечення ES-

I[tronic]
▶   Модулі подачі та дозування 

палива
▶   Програма обміну
▶   Запасні частини й 

інструменти для ремонту 
окремих компонентів в 
польових умовах

▶   Фільтри Denoxtronic
▶   Датчики вихлопних газів
▶   Технічне навчання

Системи рульового управління комерційних автомобілів, насоси, додаткові деталі і аксесуари

Сервісні 
документи 
технічна 
інструкція

та інструкції 
з проведення 
монтажу

Система рульового управління комерційно-
го автомобіля з управлінням задньою віссю

Сучасний модуль подачі палива  
Denoxtronic 2.2

Це може бути професійний обмін мо-
дулями Denoxtronic - з асортименту 
нової продукції або із обмінного фон-
ду Bosch. Або ж можливий виїзний ре-
монт Denoxtronic, для якого у Bosch є 
великий асортимент компонентів які 
можуть бути встановлені відповідно 
до простих і логічних і інструкції щодо 
ремонту з проведенням тестувань. 
Наш багаторічний досвід і знання 
оригінального обладнання дозволя-
ють Bosch запропонувати для кож-
ного сервісного центру можливість 
надавати сервісне обслуговування з 
використанням  необхідного облад-
нання для тестування, програмного 
забезпечення, модулів, датчиків та 
фільтрів для ефективного й швидкого 
обслуговування в одному центрі. 
Торговий представник Bosch  
проконсультує вас щодо сервісних 
рішень для Denoxtronic.

слід використовувати лише схвалене 
виробником устаткування, наприклад, 
важелі рульової колонки, рульові вали 
та клапани скидання тиску. Важливо, 
щоб їх було встановлено правильно, 
інакше можливі 
подальші пошкодження, включаючи 
корозію. При проведенні технічного 
обслуговування або ремонту слід про-
мити гідравлічну систему рульового 
управління і при необхідності замінити 
фільтр тонкого очищення.
Після заміни необхідно спочатку, щоб 
спеціаліст заповнив систему рульо-
вого управління гідравлічним масти-
лом і продув її. Переконаєтеся, що 
використовується лише гідравлічне 
мастило, схвалене виробником. Після 
установки переконайтеся, що лампа 
несправності  згасла і пам’ять помилок 
очистилася. Нарешті, функції рульово-
го управління перевіряються під час 
пробної поїздки по бездоріжжю.

Bosch пропонує рішення Denox-
tronic для комерційного транспорту 
з 2004 року. За цей період система 
очищення вихлопних газів і до-
зування рідини Denoxtronic була 
встановлена багатьох дизельних ав-
томобілях п’яти поколінь. Система 
упорскує водний розчин сечовини 
(Adblue) в потік вихлопних газів ра-
зом з каталітичним нейтралізатором 
SCR забезпечує перетворення тако-
го шкідливих газу, як оксид азоту 
(Nox) у воду й азот.

https://web.tecalliance.net/tecdocsw/en/login
https://www.boschaftermarket.com/gb/en/services-and-support/
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ВДОСКОНАЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ 
СКЛООЧИСНИКА ДЛЯ АВТОБУСІВ

НОВИЙ BOSCH TWIN

Фільтри Ми цінуємо якість 

Діджиталізація в  
сервісному центрі комерцій-
ного транспорту

Bosch забезпечить підтримку сервісним центрам для комерційного транспорту, надаючи 
необхідні інструменти для цифрової діагностики, вибору та замовлення запасних частин

Журнал Світ вантажівок 31 10 | 2021

Повітряний салонний фільтр 
Bosch. У порівнянні: Якість  
окупається

У БЕЗПЕЦІ З ФІЛЬТРАМИ BOSCH

Робочий день професійних водіїв в 
основному проходить за кермом. Сю-
ди також входить відпочинок та сон. 
Тому максимально чисте повітря в 
кабіні є обов’язковою умовою збере-
ження здоров’я. Фільтри з активова-
ним вугіллям від Bosch забезпечують 
свіже повітря і захищають від дрібних 
частинок, пилу, а також неприємних і 
шкідливих газів, це допомагає водію 
концентруватися на дорозі. Крім то-
го, хороша фільтрація в автомобілі по-
кращує видимість, оскільки зменшує 
відкладення на склі.
Салонні повітряні фільтри Bosch спе-
ціально розроблено з врахуванням 
високих вимог до комерційних авто-
мобілів, і забезпечують задоволення 
вимог щодо вібростійкості, затри-
мання бруду та терміну служби, які в 
два-три рази вищі, ніж для легкових 

Повітряний салонний фільтр Bosch для 
комерційного транспорту

автомобілів. Це також впливає на 
час до заміни. Залежно від специфі-
кацій виробника автомобіля, Bosch 
рекомендує проводити заміну кожні 
200000 - 300000 км.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ З НЕЯКІСНИМИ 
САЛОННИМИ ФІЛЬТРАМИ!

При професійному використанні ду-
же важливо звертати увагу на якість. 
Салонні повітряні фільтри Bosch 
фільтрують повітря через декілька  
шарів. Високоякісні волокна та вели-
ка площа поверхні, що фільтрує, за-
безпечують надійність і стабільність. 
Шкідливі гази та запахи поглина-
ються високоякісним активованим 
вугіллям, а точне встановлення пе-
решкоджає проходженню неочище-
ного повітря поза фільтром. Тому для 
професіоналів варто користуватися 
якістю Bosch.

Щітка склоочисника Bosch Twin з надій-
ними кріпленнями.

Склоочисники вітрового скла в авто-
бусах повинні витримувати велике 
навантаження. Склоочисники BOSCH 
TWIN для комерційних автомобілів з на-
дійними кріпленнями було спеціально 
розроблено для більшої стійкості. Пе-
реваги перевіреної конструкції склоо-
чисника BOSCH TWIN дозволяють за-
безпечувати постійно чистий та чіткий 
огляд, а також тривалий термін служби 
завдяки зносостійкій двокомпонентній 
гумі з полімерним покриттям. Сучасна 
система кріплень з потрійним антико-
розійним захистом була перевірена в 
ході численних випробувань якості та 
функціональності, специфічних для 
конкретного автомобіля. Склоочисник 
BOSCH TWIN для автобусів випускаєть-
ся довжиною від 800 до 1 000 мм. Адап-
тери, що поставляються в комплекті, 
дозволяють торговельним підприєм-
ствам запропонувати склоочисники  
для різних транспортних засобів, доз-
воляючи зберігати на складах меншу 
кількість модифікацій склоочисників, 
що значно спрощує управління склад-
ськими запасами.

то сьогодні це роблять лише 2%. Та-
кож стають помітнішими відмінності 
порівняно з іншими автомобільними 
майстернями. Тоді як діджиталізації в 
багатьох майстернях є «питанням для 
боса», в 59% сервісних центрів ко-
мерційного транспорту цю функцію 
делеговано співробітникам. Плану-
ється, що в найближчі два роки 79% 
інвестицій буде направлено в май-
стерні, навчання персоналу, комуні-
кацію з клієнтами та бухгалтерію.

У МАЙБУТНЬОМУ НЕОБХІДНА 
ДОДАТКОВА ПІДТРИМКА

Сервісні центри відкриті для обгово-
рення питання діджиталізації і її по-
тенціалу. Але вони потребують вели-
кої підтримки. Bosch вже надає сер-
вісним центрам широку підтримку з 
питань діджиталізації, пропонуючи 
діагностичні рішення, послуги і нав-
чання. Компанія Bosch розробила 
чіткі плани подальшого розширення 
таких можливостей у майбутньому.

До опитування пред-
ставників сервісних 
центрів: QR-код

Багато робіт у сервісних центрах ко-
мерційного транспорту вже давно 
пов’язані з діджиталізацією, включа-
ючи діагностику автомобіля, проце-
си в сервісному центрі та спілкуван-
ня з клієнтами. “Ми цінуємо якість” 
- ініціатива AAMPACT e.v., асоціації 
провідних виробників запчастин, 
- тому у 2021 році було проведено 
опитування представників 814 під-
приємств, 84% з яких - незалежні 
сервісні центри. 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРИЙШЛА В 
СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ 

Результати опитування представни-
ків сервісних центрів, свідчать про 
розуміння великих переваг діджи-
талізації. Це включає прискорен-
ня процесів і полегшення роботи, 
ефективність роботи з клієнтами і 
підтримку при закупівлях. Відповід-
но, 85% сервісних центрів сьогодні 
зазначають, що вони добре оснащені 
діагностичними системами та мають 
доступ у Інтернет. Цифрова закупівля 
запчастин також стала нормою. Як-
що у 2016 році 18% сервісних центрів 
не розміщували замовлення онлайн, 

У ПОРІВНЯННІ:  
ФІЛЬТРИ BOSCH І 
НЕЯКІСНІ ФІЛЬТРИ

ФІЛЬТРИ BOSCH НЕЯКІСНІ ФІЛЬТРИ

Низькоякісний 
матеріал без рельєфу

Стабільна геометрія 
складок навіть при 
високій вологості 

Нестабільна 
геометрія

Низькоякісні та 
нещільні волокна

Використання 
▶  низькоякісного 

активованого 
вугілля

▶  у недостатній 
кількості

▶  нерівномірний 
розподіл

Надійна адсорбція 
шкідливих газів і 
запахів завдяки 
▶  високоякісному  

активованому  
вугіллю

▶  у достатній 
кількості

▶  міцному з’єднанню 
з шаром флісу

Чисте повітря завдя-
ки проходженню че-
рез фільтр з декількох 
шарів

Погано підібрані 
фільтри та фільтри, 
що містять дуже 
тонкі шари 

Стабільність і велика 
поверхня фільтруван-
ня завдяки спеціально 
розробленому рельєф-
ному матеріалу

Висока ефективність 
фільтрації завдяки 
високоякісним во-
локнам



www.team-hahn-racing.de
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Хан використовує  
інструменти Bosch 
Йохен Хан - найуспішніший автогон-
щик у Європі й експерт з вантажних 
автомобілів. На великій швидкості 
прямуючи до фінішу, зрозуміло на-
скільки інструменти Bosch можуть 
допомогти покращити технологічні 
характеристики автомобіля і полег-
шити керування. Відеопортрет: По-
тужні інструменти Bosch: 

КОМПЛЕКТУЮЧІ BOSCH У 
ВАНТАЖІВЦІ ХАНА 2021 
▶ Акумулятори
▶  Система впорскування дизельного 

палива з
▶  Блок управління Edc7u і блокові 

форсунки
▶  Генератор великої потужності  

Ремінь з v-подібними ребрами  
Коробки для заміни паливного 
фільтра

▶  Датчик колінчастого валу
▶  Датчик розподільного валу
▶  Мастильний фільтр
▶  Реле
▶  Запобіжники 
▶  Датчик тиску у впускному колекторі  
▶  Щітки склоочисника

КОНТАКТИ Видавець: 
Роберт Бош ГМБХ Автомобільний 
ринок запчастин AA/MBC2

www.bosch.com

Для італійського Iveco S-way Йохена Хана траса Мізано стала рідною.

Два місця на п’єдесталі й одна перемога

Перемога на треку в Мізано: 
4 місце уETRC 2021 для Хана

Зайнявши перші три місця в першій се-
сії вільної практики на завершальному 
етапі Чемпіонату Європи з перегонів 
на вантажівках FIA цього року на трасі 
Мізано, Йохен Хан вже на самому по-
чатку зазначив, що  збирається боро-
тися за перше місце. Удосконалення 
його вантажівки Iveco S-way принесла 
свої плоди: З однією перемогою і дво-
ма призовими місцями на п’єдесталі 
він зайняв четверте місце в загально-
му заліку - відразу після Норберта Кіс-
са, Саші Ленца (обидва MAN) і Адама 
Лацко (Freightliner). Разом зі своєю по-
другою по команді Штеффі Хальм ко-
манда “Bullen von Iveco” також зайняла 
друге місце в командному заліку.

ЛУКАС ХАН ТАКОЖ СТАВ  
ПЕРЕМОЖЦЕМ

Хан стартував у домашніх перегонах 
на двох вантажівках Iveco. Лукас Хан 
також управляв перегоновою ван-
тажівкою S-way в Мізано. 4-е місце у 
третіх перегонах і дві перемоги в Кубку 
Goodyear стали блискучими результа-
тами для новачка. Йохен Хан проко-
ментував ці досягнення: «Ми старанно 
працюватимемо взимку і покажемо 
себе по повній наступного року. Але 
головною подією цих вихідних для ме-
не став сенсаційний виступ Лукаса. Я 
дуже гордий за нього».


