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РЕДАКЦИОННА

И през 2020 г.
ще се строи
И
Мартин СЛАВЧЕВ

през тази година в България ще се
строи. Както сградното, така и гражданското строителство дават своя положителен принос към развитието на сектора в страната. Жилищното строителство
се намира в своята възходяща линия, като
е подкрепено от увеличаващите се реални
доходи и ниските лихви по кредитите, създавайки условия придобиването на нов дом
да бъде все по-достъпно.
Постоянното търсене на нови и модерни офис пространства, както и продължаващите инвестиции в индустриални и складови проекти ще бъдат двигателите в ръста на
нежилищното строителство в периода 2019
– 2021 г. Гражданското строителство също
ще продължи своя възходящ тренд заедно
с увеличаващото се усвояване на европейски средства за инфраструктурни проекти.
Водещи в сектора в следващите годи-

ни ще бъдат проектите в сферата на транспорта и комуналните услуги. Общата строителна продукция се очаква да се увеличава,
като през 2020 г. и 2021 г. най-вероятно ще
запази постоянен темп на прираст от 6,5%.
Тези положителни очаквания за развитието на строителния сектор в България са
в унисон с прогнозите за останалите страни, които са част от докладите на Източноевропейската асоциация за прогнозиране
в строителството. Асоциацията обединява изследователски организации от общо
осем държави (България, Румъния, Русия,
Сърбия, Словения, Турция, Украйна и Хърватия), които два пъти в годината на базата
на стандартизирана методология подготвят
доклади с актуалните тенденции и детайлни
прогнози за строителния сектор в споменатите страни.
Мартин СЛАВЧЕВ
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Wirtgen Group с мащабна
сделка в България

SaMoTer 2020 ще се проведе през март

Виртген България сключи договор за доставка на 10 броя
машини със своя дългогодишен партньор Европейски пътища,
Пловдив. В пакета са включени флагманите на Wirtgen – двуметрова фреза от най-ново поколение, направила дебют на
последното изложение bauma – W 200 Fi, и най-големият студен рециклатор в гамата на немския лидер – WR 250. Машините Kleemann са четири: мобилна челюстна трошачка MC 120
Z PRO с производителност 650 т/ч, мобилна роторна трошачка MR 130 Z EVO 2 с производителност 450 т/ч, мобилно тридеково сито MS 953 EVO с капацитет 500 т/ч и мобилно скалпиращо сито MS 15 Z с производителност 400 т/ч. Доставката
включва още две инсталации за емулсия и не на последно място – два асфалтосмесителя Benninghoven ECO 4000 с производителност 320 т/ч всеки.

31-вото издание на водещото италианско изложение за
строителна техника SaMoTer ще се проведе от 21 до 25 март
2020 г. във Верона. SaMoTer се провежда веднъж на три години. Изложението през 2017 г. привлече 455 производители на
строителна техника. Тогава експонатите бяха разположени на
65 000 кв. м изложбена площ, а посетителите бяха 84 000 души
от 86 страни. Очаква се през 2020 г. броят на изложителите и
посетителите да бъде по-голям.
В Италия отчитат ръст на строителството през последните
години. През 2018 г. строителната продукция в страната е била
на стойност 139 млрд. евро. През 2019 г. нарастването е с около 3,5%, а през 2020 г. се очаква ръстът в сектора да бъде с около 2,5%.

Case CE спечели престижна награда за дизайн

5,9% ръст при сградното строителство

Case Construction Equipment спечели награда от конкурса
Good Design за 2019 г. Престижното отличие е за проект ТETRA
– концепцията на компанията за челен товарач, захранван с метан. Ежегодният конкурс Good Design се организира от Европейския център за архитектурно-художествен дизайн и градоустройствени изследвания и от Чикагския музей за архитектура и дизайн „Атенеум“.
Проектът ТETRA, разработен съвместно от инженерните
екипи на Case и дизайнерите от CNH Industrial, дава нов поглед
към бъдещето на челните товарачи. Концепцията демонстрира как професионалните оператори на строителни машини могат да ускорят процеса на преминаване към машини с алтернативни горива и възможността да се използва гориво, генерирано от отпадъчни продукти и възобновяеми енергийни източници. Иновативният дизайн, заложен в ТETRA, включва авангарден стил и усъвършенствана операторска среда с touchscreen
дисплей и технология за гласов контрол. Проектът предлага и
модерни функции за безопасност, които използват биометрични технологии.

Националният статистически институт отчете 5,9% ръст при
сградното строителство. На годишна база увеличението на календарно изгладения индекс на строителната продукция се определя от положителния темп при сградното строителство, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 4,5%.
По предварителни данни през ноември 2019 г. индексът на
продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на
сезонно изгладени данни, е с 0,8% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват нарастване от 1,3% на строителната продукция в сравнение със същия
месец на 2018 г. Индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището
от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 1,4%, а от сградно строителство – с 0,4%.
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Минибагерът Cat 306 CR е с впечатляващи
работни характеристики
Новият хидравличен минибагер Cat
306 CR бележи навлизането на Caterpillar
в 6-тонния клас. Проектиран за повишено ниво на потребителска удовлетвореност, моделът ще надхвърли очакванията
на клиентите със своята висока производителност, подобрена операторска среда
и опростена поддръжка с удължени интервали между обслужванията.
Новият минибагер е оборудван с усилена конструкция, двигател с висока горивна
ефективност, товарочувствителна хидравлика, просторна кабина и уникалната система Cat Stick Steer. Моделът има сходно
разположение на контролите и общи компоненти с цялата гама минибагери Cat от
следващо поколение, което улеснява обучението, ускорява адаптирането на операторите и осигурява по-ниски разходи за
притежание/експлоатация.
С опцията си за дълъг носач 306 CR
предлага максимална дълбочина на копаене 4110 mm (162 in) и 7175 kg (15 821 lb)
максимално работно тегло, когато е оборудван с изолираната и херметизирана кабина. От 2020 г. освен с херметизирана кабина клиентите ще могат да поръчват мо-

дела и във вариант с покрив. Оборудван
с въртяща се стрела, този минибагер от
следващо поколение се отличава с компактни габарити и малък радиус на въртене
на купола от 1475 mm (58 in) с противотежест за работа в близост до препятствия.
Cat 306 CR се отличава с впечатляващи за минибагер работни характеристики,
като постига водеща в класа товароподемност до 3555 kg (7 839 lb) при радиус от 3
m (9,8 ft). Увеличеният въртящ момент на
купола и подобрените времена на работния цикъл осигуряват по-голяма производителност и ефективност.

www.vesidon.bg

ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ È ÊÐÀÉÍÈ ÏÐÅÄÀÂÊÈ,
ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÈ ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ, ÔÈËÒÐÈ È ÌÀÑËÀ ÇÀ
ÑÒÐÎÈÒÅËÍÀ È ÑÅËÑÊÎÑÒÎÏÀÍÑÊÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÅÄÅÍ è ÇÀÄÅÍ ÌÎÑÒ, ÑÊÎÐÎÑÒÍÀ ÊÓÒÈß, ÄÈÔÅÐÅÍÖÈÀË,
ÄÂÈÃÀÒÅËÈ, ÕÈÄÐÀÂËÈ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ÂÒÓËÊÈ,
ÑÏÈÐÀ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ÈÇÍÎÑÂÀÙÈ ÑÅ ×ÀÑÒÈ êîôè, çúáè è äð.
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EC300E Hybrid от Volvo CE

Верижният багер EC300E Hybrid
предлага иновативна система, която спомага за значително подобряване на горивната ефективност. За целта се използва енергия, генерирана
от движението на стрелата на машината. Тази енергия се захранва хидравличните акумулатори и се използва
за работата на хидравличната система на багера. По този начин се постига до 15% по-нисък разход на гориво и
12% по-малко вредни емисии в сравнение със стандартния модел. EC300E
Hybrid предлага същите нива на производителност като EC300E, включително способността за работа в ECO режим и хибриден режим едновременно.
Верижният багер EC300E Hybrid от
Volvo Construction Equipment ще бъде
представен по време на изложението ConExpo-Con/Agg 2020 в Лас Вегас,
Невада.

Хибридният багер Komatsu HB215LC-3
Повече от половината от доставените верижни багери с марка Komatsu в България са хибриди, като сред тях
най-предпочитаният модел е HB215LC-3 – хибриден багер
в 23-тонния клас, подходящ за разнообразни приложения.
„Komatsu е един от най-иновативните производители
на строителна техника. Клиентите ни имат очаквания както към хибридните, така и към конвенционалните модели –
очаквания за качество, производителност и икономия на
гориво, които се оправдават. Познаването на спецификите на техния бизнес ни позволява да им предложим найподходящите за тях технологии, от които могат да извлекат
предимства”, коментира Ивайло Радев, изпълнителен директор на Евромаркет Кънстракшън, официален представител на Komatsu за България.
Хибридните багери Komatsu използват два мотора – дизелов и електрически. Технологията намалява не само разхода на гориво (с до 30% в сравнение с конвенционален модел), но също и количеството вредни емисии. В началото на
2019 г. производителят намекна за разработването на хибридни верижни багери в класове, различни от досегашните 23- и 36-тонни.
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МРРБ отпуска 18,7 млн. лв.
за енергийна ефективност в
малките общини
Нови 18 687 123,16 лв. се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни и
административни сгради в 28-те малки общини в страната.
За финансиране могат да кандидатстват общините Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат,
Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора,
Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг.
Размерът на средствата по процедурата може да бъде увеличен след одобрение на промени в програмата от Европейската комисия в съответствие с решението на Комитета за наблюдение за пренасочване на други 25 млн. лв. за прилагането на такива мерки.
Процедурата е насочена към продължаване и надграждане на инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради. Всеки кандидат по нея
може да подаде до три проектни предложения. Няма ограничение в броя и вида на обектите на интервенция в едно предложение. Проектите може да включват както многофамилни жилищни сгради, така и публични. Допустими са сгради на държавната и общинската администрация, както и общински от образователната, културната и социалната инфраструктура. Предимство се дава на жилищните блокове, като по програмата вече
могат да кандидатстват и такива с над 35 самостоятелни обекта в тях.
Срокът за
кандидатстване е 27
март 2020 г.
Минималният размер
на заявената
безвъзмездна финансова помощ по
всеки проект
е 200 хил. лв.,
а максималният не може
да надхвърля
1,5 млн. лв.

1,8 млрд. лв. за ВиК
инфраструктура през настоящия
програмен период
През настоящия програмен период по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 г. МРРБ е разработило регионални прединвестиционни проучвания за 14 области. Това са Бургас, Сливен, Шумен, Варна, Добрич, Силистра,
Русе, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Стара Загора, Перник, Видин и Враца. Получените данни са дали изчерпателна и актуална информация за състоянието на мрежата, за качеството на
водата, за наличните водни ресурси, за населението и неговите потребности. Прединвестиционни проучвания има и за област Смолян като пилотен от предходния програмен период, и
за Столична община.
След получените данни са се дефинирали проекти, с които
ВиК операторите са кандидатствали за финансиране по ОПОС
2014–2020 г. на обща стойност 1,8 млрд. лв., които ще се осъществят през настоящия програмен период, а проектът за Смолян е вече в изпълнение. Чрез тях ще се постигне съответствие
с европейските директиви в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води в агломерациите с над 10 000 еквивалент жители.

България оттегля апликационната
форма за АМ Струма през
Кресненското дефиле
Българската страна информира Европейската комисия за
решението си да оттегли Формуляра за кандидатстване за финансиране на лот 3.2 от Кохезионния фонд на ЕС, който беше
подаден за одобрение на 9 август 2019 г. Институциите продължават работа по подготовката на апликационната форма с
оглед на приоритетите в сферата на екологията на новата Европейска комисия, която вече представи своя Европейски зелен пакт.
Решението е взето след задълбочен анализ, множество експертни разговори и специално допитване до обществено мнение, което категорично определя довършването на магистрала
Струма през Кресненското дефиле като изключително важно с
оглед на пътната безопасност.
Вижте всички новини на www.bageri.bg
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ZX350LC-6 – бестселърът
на Hitachi в България
ZX350LC-6 е найпродаваният верижен
багер на Hitachi в
България. Заедно с
товарачите ZW310-6
са перфектната
комбинация за всяка
кариера

М
ABSTRACT IN ENGLISH

ZX350LC-6 – Hitachi’s
Bestseller in Bulgaria
ZX350LC-6 is Hitachi’s bestselling crawler excavator
in Bulgaria. Together with
ZW310-6 loaders, they are a
perfect combination for any
quarry.

оделът е изключително подходящ при добив на инертни материали и кариери, за
преработка на скална маса, за големи
строителни обекти, като предлага най-високо
ниво на издръжливост, без компромиси в ефективността и изключително нисък разход на гориво.
Верижният багер ZX350LC-6 е с работна маса
от 36 тона. Машината от шесто поколение е оборудвана с двигател от Isuzu с мощност 270 к.с.,
6 цилиндъра, работен обем 7,79 л и турбокомпресор с променлива геометрия. За постигане
на стриктните емисионни изисквания на ЕС по
Етап IV се използва комбинация от система за
селективна каталитична редукция (SCR) с урея
(AdBlue), рециркулация на изгорели газове с охлаждане (EGR) и всичко това без дизелов окислителен катализатор (DPF).Това значително намалява експлоатационните разходи, както и разходите за поддръжката на машината.
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ZX350LC-6 е изключително икономичен за
този клас багери (35–36 т). Спрямо предходния
модел машината е с 15–18% по-нисък разход на
гориво. Това се постига основно благодарение
на иновативната хидравлична система TRIASII с
три помпи с променлив дебит, като ел. соленоидните клапани вече са три, а не един. Тя е патент
на Hitachi и се използва единствено от машините
на японския производител.

Бъдещето на хидравликата
Системата TRIAS II, с която си служи японската машина, е проектирана с три хидравлични
помпи с променлив дебит. Електронното управление на всяка една поотделно води до намаляване на количеството хидравлична течност, връщана към резервоара, което води до по-голяма
ефективност при работа. Освен това хидравличната течност се подава към цилиндрите на стре-

ТЕХНОЛОГИИ » ZX350LC-6 – БЕСТСЕЛЪРЪТ НА HITACHI В БЪЛГАРИЯ
лата, рамото и кофата поотделно. Ето защо те
се движат много бързо, тъй като всеки консуматор се захранва независимо от собствена помпа.
Системата представлява хидравличен кръг за
ефективно разпределение на маслото във всеки
задвижващ механизъм. Например, ако багерът в
момента извършва дейност, за която не му е необходимо максимално натоварване, той автоматично изключва една или две помпи и минава на
по-икономичен режим. Отделно за допълнително намаляване разхода на гориво има настройки
на двигателя с няколко предварително зададени
различни режима.
Специалистите от Hitachi многократно са експериментирали с тези компоненти, докато намерят най-добрата точка за управление. Според
тях загубата на налягане в цялата система е станала по-малка и възможността за контрол е подобрена. Комбинацията от трипомпената система и три соленоидни клапана за контрол е ключът
на новата TRIAS II. Експертите я представят като
части от човешкото тяло. Помпите са сърцето, а
контролните клапани са мозъкът.

Здрав и надежден
Най-често верижните багери Hitachi
ZX350LC-6 са оборудвани с усилени или скални
кофи с обем от 2 до 2,5 куб. м. и са предвиден
за работа в много тежки условия, ето защо той
разполага с усилена ходова част, стрела и рамо,
има допълнителна защита на хидромоторите, а
за пречистването на въздуха, постъпващ към дизеловия двигател, се използва специална филтърна система Sy-Klone.
Кабината на ZX350LC-6 е еталон при строителните машини. Показанията на дисплея в кабината, вложените материали, множеството
екстри предлагат върхово удобство на оператора. Ежедневните проверки може да бъдат извършени директно от удобната седалка – да провери нивата на AdBlue, моторно масло, хидравлична течност и др. са само на клик разстояние, без
да се налага да слиза и да отваря капаци по машината. Комфортът се допълва от климатроника
и радиото с MP3 плейър, както и от собствената електрическа помпа с автоматичен стоп за зареждането на багера с гориво.
Не трябва да се подценява ползата от телематичната система, с която е оборудван и Hitachi
ZX350LC-6. Global e-Service е система за дистанционен мониторинг в реално време на машинопарка, работата и състоянието на машината, която дава възможност на компаниите, които
притежават този верижен багер, да оптимизират
работата си и спомага много за подобряване на
производителността и намаляване на разходите.
Инженерите на Hitachi са разработили тотална иновация, предлагана за първи път при строителни машини, иновацията извлича данни от два
уникални сензора, които следят качеството на
моторното и хидравличното масло в багера денонощно. Машината изпраща данни от сензорите към телематичната система на Hitachi. Ако качеството на маслото се е влошило или то е замърсено, местният дилър ще бъде уведомен незабавно и може да бъдат предприети превантивни мерки. Системата предлага обширна информация, включваща реални работни часове, режими на работа, начин на работа, разход на гориво, престои, натоварване на агрегатите, защи-

та от кражба и неправомерно използване, сервизна история, предстоящи обслужвания и др.

В България
У нас верижният багер ZX350-6LC се използва
основно за работа на кариерите (малки, средни и
големи), за добив на скална маса, изкопни дейности, както и при изпълнението на големи инфраструктурни проекти (автомагистрали).
Мартин СЛАВЧЕВ

Верижният багер ZX350-6LC
е оборудван с двигател Isuzu
с мощност 270 к.с.

Моделът няма филтър за
твърди частици (DPF),
само Ad Blue система.
Това значително намалява
експлоатационните
разходи, както и разходите
за поддръжката му

Иновативната хидравлична система
TRIASII, патент на Hitachi, осигурява голяма
икономичност при разхода на гориво и
същевременно много висока производителност
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Demag продължава своето
развитие под шапката на Tadano
Само няколко месеца
след като заводът за
мобилни кранове на
Demag бе закупен от
Tadano, се забелязва
развитие на този тип
съоръжения.
В България
крановете с марка
Demag се предлагат
от официалния
представител за
страната Роланд
Трейдинг

Я

понската компания взе правилното решение да запази познатото име на Demag
като самостоятелна марка, добавяйки моделите към съществуващата си продуктова линия. В резултат на това компанията сега предлага на своите клиенти значително по-широк и попълен набор от решения. Бяха сформирани международни екипи, чиято мисия е да обменят помежду си най-добрите практики от цялата група
на Tadano.

ли повдигащи до 3200 тона и др. Дългосрочната цел на Tadano е да се превърне в световен лидер в производството на подемни съоръжения,
а придобиването на бизнеса за мобилни кранове на Demag бе важна стъпка към постигането на
тази задача. Последните модели на компанията
са ATF-120-5.1 и ATF-100-4.1, AC 55-3, AC 300-6
и AC 45 City и CC 2800-2.

За Tadano

Мобилния кран Demag AC 45 City е най-компактният в своя клас. Габаритната му дължина е
само 8,68 м, ширината – 2,55 м, а височината –
3,16 м, с възможност за намаляване до 3 м. Това
прави моделът много подходящ за работа в тесни пространства.
Първата секция на хидравличната стрела е
дълга само 7,8 м. Така Demag AC 45 City може да
работи и в сгради с неголяма вътрешна височина при това със стръмен ъгъл на стрелата, което например е много удачно решение при монтаж на портални кранове, още повече, че може
да повдига тежки товари при малък радиус. Изцяло разпъната, стрелата достига дължина 31,2
м. С удължения от 7,1 м или 13 м работната височина се увеличава и може да достигне 44,2 м.

ABSTRACT IN ENGLISH

Demag Continues Its
Growing under Tadano
Guidance
Only a few months after the
Demag plant for mobile cranes
was purchased by Tadano,
the market for this type of machines is moving up. In Bulgaria, Demag cranes are offered
by Roland Trading, the company’s official representative for
the country.

Компанията е основана на 29 август 1919 г. В
своята 100-годишна история Tadano може да се
похвали с редица постижения, но това не спира компанията да се стреми към покоряване на
нови върхове. Доказателство за това бе купуването на завода за мобилни кранове на Demag в
Цвайбрюкен, Германия за около 215 млн. щ. долара, както и изграждането на нова база от следващо поколение в Япония, простираща се на
47 хил. кв. метра.
Портфолиото на компанията включва кранове за всякакви терени, работни, транспортни и
повдигащи платформи, кранове, монтирани на
камиони, верижни кранове с решетъчни стре-
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Demag AC 45 City

ТЕХНОЛОГИИ » DEMAG ПРОДЪЛЖАВА СВОЕТО РАЗВИТИЕ ПОД ШАПКАТА НА TADANO
Demag AC 300-6
6-осният мобилен кран за всякакви терени с максимална товароподемност 300 т
е оборудван с 80-метрова основна стрела
и е първият кран в гамата на Demag в този
клас, който може да се оборудва с удължение с променлив ъгъл на работа (Luffing Jib).
Demag AC 300-6 съчетава голям обхват с
товароподемности за ефективна работа във
височина и при досег под по-малък ъгъл.
Моделът е отлично решение за издигане на
големи кулокранове, тъй като предлага товароподемност от 15 т с изцяло разпъната
телескопична стрела.

Demag АС 55-3
Demag АС 55-3 е с максимална товароподемност 55 т. Кранът разполагат със система
за автоматично натоварване на противотежестите за бързо и лесно развръщане в работно положение, като използва само един
двигател за базовата машина и крановата надстройка за минимум разходи по поддръжката. Машината разчита на системата
за управление IC-1 Plus, осигуряваща максимално възможната товароподемност според ъгъла на завъртане на стрелата за всеки
вариант на конфигуриране на крана.
Demag AC 55-3 разполага с 50-метрова
телескопична стрела с един повдигащ цилиндър – най-дългата при триосните кранове за всякакви терени на пазара. Стабилизаторите могат да бъдат позиционирани неза-

висимо един от друг според мястото на обекта, като крановете имат това предимство, че
системата IC-1 Plus може да изчисли максималната възможна товароподемност в зависимост от конфигурирането на крана с противотежести и удължения. Освен това дистанционното управление (опция) позволява на оператора лесно и безопасно да работи с крана, като застане на подходящо място
близо до него. Моделът е компактен и с отлична маневреност, което спомага операторът да разположи бързо крана на подходящото място за работа. При труден терен операторът може да превключи на схема на задвижване 6х6 (опция
Мартин СЛАВЧЕВ

тел.: 02 80 66 222, www.roland-terex.com

СТРОИТЕЛНИ КРАНОВЕ
С РАЗЛИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ
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Н.В. КЛИЕНТЪТ

Стротех Инженеринг достави
машина Magni за свой клиент

Стротех Инженеринг АД достави ротиращ телескопичен товарач Magni RTH 5.21 SH
за своя дългогодишен партньор Диана Комерс 1 ЕООД
ABSTRACT IN ENGLISH

Strotech Engineering
Delivered Magni Machine
StroTech Engineering AD delivered a Magni RTH 5.21 SH
rotating telehandler to its longterm partner Diana Commerce
1 EOOD.

Н

ай-новата машина, в която строителната
компания Диана Комерс инвестира през
последната година, е ротиращ телескопичен товарач Magni, модел RTH 5.21 SH. Телехендлерът е доставен от официалния представител на тази марка за България – Стротех Инженеринг. Припомняме, че Стротех Инженеринг
(основен представител в сферата на строителната техника на марките Hyundai, Kramer, Indeco,
Weber, Keestrack, VTN) започна сътрудничеството с италианския водещ производител Magni
Telescopic Handlers в началото на 2019 г.
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В крак с времето
Никола Скерлев е началник-отдел „Механизация и логистика“ в Диана Комерс. „От около 3 години заемам тази длъжност във фирмата. Изпълнявам работата си с удоволствие. Благодарение на екипа се справяме добре с поставените задачи. Като всеки млад човек и аз имам
своите ментори – Мирослав Петров и Тодор Керанков са хора, от които се уча и които ме напътстват. Работата ни е много динамична. Изискванията към проектите постоянно се променят и

Н.В. КЛИЕНТЪТ » СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ДОСТАВИ МАШИНА MAGNI...
съответно за всяка промяна е нужно да имаш необходимата механизация. Собственикът на Диана Комерс, инж. Кольо Колев, е изключително
предприемчив човек и винаги държи фирмата да
е оборудвана с най-високо качество машини и
съоръжения. Именно затова е решил да работи
със Стротех Инженеринг“, сподели той за списание „Строителна техника“.
През април 2019 г. Никола посещава мегаизложението bauma в Мюнхен. Тогава Георги
Миленов от ръководството на Стротех го завежда в изложбената площ на Magni TH и го запознава лично със сина на Пиетро Магни, основателя
на компанията. Той подробно им обяснява цялата концепция на фирмата, иновациите, технологиите, начина на изработка на машините.
„Предварително бяхме направили свое проучване и се бяхме запознали с моделите, които
предлага Magni TH. Посещението на bauma само
затвърди нашите добри впечатления от машините на производителя. Ние сме първите, които закупиха телескопичен товарач Magni RTH 5.21 SH
в България. Надяваме се след нас и други фирми да се сдобият с такава техника, защото тя е
изключително добра за работа. Върши страхотна работа. Мисля, че използваме капацитета ѝ на
максимум“, казва Никола Скерлев от Диана Комерс.

Диана Комерс 1 ЕООД
Строителната компания е основана през 1990 г. През тази година фирмата ще
отбележи своята 30-а годишнина на пазара. Днес тя е една от водещите в България, с дългогодишен опит в изграждането на сгради и промишлени съоръжения.
Високата репутация на дружеството се гради на отговорността и професионализма при изпълнение на поетите ангажименти, лоялността и коректността към
всички клиенти и партньори.
Диана Комерс е една от първите строителни компании в България, преминала успешно сертифицирането по ISO 9001, което е доказателство за качеството на предлаганите услуги, използването на съвременни материали и прилагане новостите в строителните технологии.
За последните три десетилетия Диана Комерс е доказала конкурентността си
на строителния пазар, в проектирането и реализацията на обекти както за жилищни, банкови, административни промишлени и производствени сгради, така
и на 100% санитарно чисти помещения за фармацевтичното производство и за
хранително-вкусовата промишленост.

Качествен сервиз
„Изключително важна и полезна за нас е комуникацията ни със Стротех Инженеринг АД.
Можем да разчитаме на тях за навременно и качествено обслужване на машината. Винаги е добре, когато закупиш нов продукт, който тепърва
навлиза в България, да имаш адекватен сервиз.
Мисля, че Стротех Инженеринг са го постигнали на много високо ниво. Абсолютно адекватни
и бързи са“, заяви Скерлев.
Телескопичният товарач Magni RTH 5.21 SH е
оборудван с двигател Deutz с мощност 134 к.с.
Височината на повдигане на машината е 21 м, а
максимална товароподемност 5 т. Моделът може
да се върти на 360 градуса. Magni RTH 5.21 SH се
справя перфектно с изпълнението на поставените задачи. Този телехендлер има широко приложение в строителството и индустрията. В зависимост от спецификата на обекта може да се използва с всички прикачни елементи, които вървят към модела – вилици, вишки за транспортиране на материали и хора, крановата лебедка и
др. Изключително полезна машина, особено за
работа в тесни пространства, благодарение на
голямата си маневреност. При необходимост
може и да играе ролята на кулокран.

)) Позицията на товара;
)) Товароподемността на машината в конкретна-

та позиция;
)) Товарната графика;
)) Промяна в товарната

графика при различна
позиция на стабилизаторите;
)) Промяна в товарната графика при използването на различни прикачни съоръжения (машините са оборудване и датчици, които автоматично определят какво прикачно оборудване
се използва в момента);
)) Дължина на стрелата в работния момент;
)) Ъгъл на стрелата;
)) Ротационни параметри;
)) Нивелация на машината (машината е оборудвана със системи за сигурност, предпазваща
от преобръщане);

Иновации
Magni Telescopic Handlers притежава най-голямата гама от ротиращи телескопични товарачи – шестнадесет модела само с този сегмент, с
височина от 14 до 46 м и товароподемност от 4 до
13 т. Моделите на компанията се отличават с редица иновации и много екстри, включени в стандартното оборудване на машините. Клиентите
могат да избират между различни видове стабилизатори в зависимост от приложението на машината.
Всеки модел е оборудван с бордови компютър, който показва в реално време:
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Н.В. КЛИЕНТЪТ » СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ДОСТАВИ МАШИНА MAGNI...
)) Режим

на движение, скорост,
температура и налягане на всички системи, наличие или липса на
грешки, сигнализация при достигане на пределни нива, диагностика, разход на гориво, часовник, оборотомер.

История
Началото на Magni Telescopic
Handlers е поставено през 1953 г.
в Италия от Пиетро Магни. По това
време бизнесът му е ремонт на
трактори и производство на селскостопанска техника, а по-късно
и на кулокранове за строителството. През 1972 г. заедно със синовете си Рикардо и Джорджо и дъщеря си Франка Пиетро Магни основава компанията FARGH SpA за
конструиране и производство на
хидравлични кранове. През 1980 г.
той създава първия в континентална Европа индустриален телескопичен товарач FARGH 4000 FS с патентована стрела. На следващата година Пиетро Магни е наследен от сина
си Рикардо Магни, който на основата на първия модел разработва два
нови – FARGH 5000 RT и FARGH 3000
RT.
Като пионери в тази област през
онези времена, компанията извоюва отлични позиции на пазара и се
превръща в много желан партньор.
През 1982 г. това партньорство не
закъснява и се създава джойнт венчър компания в сътрудничество с
Manitou group, което продължава
да съществува в продължение на 27
години – до 2009 г. Малко след раздялата с Manitou group е създадено
новото име на компанията – Magni
Telescopic Handlers. Дългите години
опит и иновации в сферата на производството на телескопични машини бързо поставят Magni на челни позиции в производството на телескопични машини от всякакъв
клас.
През 2012 г. Magni TH създава
своята нова база в провинция Модена в Италия. Производствените
халета са на площ от 6000 м2, а производственият капацитет на фабриката е малко над 1000 машини на година. Компанията не се ограничава
с производството само на ротиращи машини. Компанията произвежда машини в тежък клас с товароподемност от 10 000 до 40 000 кг и
височина на повдигане от 10 до 14 м.
Като високотехнологична марка
с име и традиции Magni TH има и
представители в по-масови класове
на телескопични товарачи – машини с височина на повдигане до 20 м
и товароподемност до 6000 кг.
Мартин СЛАВЧЕВ
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Малкият син дракон

Е

то защо веднага приех поканата на Инжконсулт, официалния представител на Sunward,
да изпробвам този минитоварач в условия,
съвсем близки до реалните.

Какво знаем за
Sunward SW3230
Марката Sunward е известна в Китай като найдобрия местен бранд за минибагери и минитоварачи, силно ориентиран към взискателните клиенти на развитите пазари в САЩ и Европа. В същото време според Инжконсулт цените
на минитоварачите Sunward са гарантирано найдобрите у нас при новите машини. Очертава се
доста любопитна комбинация.
Работните параметри изглеждат обичайно за
минитоварач с маса 3450 кг. Граничният товар на
преобръщане е 2200 кг, а номиналната товароподемност – 1100 кг. Височината на товарене, измерена до шарнирната връзка на кофата, е максимум 3123 мм, а при наклоняването ѝ надолу
докрай остават 2395 мм от ножа до земята. Хидравликата е от KYB – достатъчно реномиран и
популярен производител на хидравлични компоненти за компактни машини.
Малко по-интересна е ситуацията с дизеловия двигател. От една страна, той е Kubota – класическа марка за вграждане в минитоварачи.

Но от друга, агрегатът е съобразен с най-новите екологични изисквания на ЕС по Етап V. И тъй
като тези суперстриктни норми относно изгорелите газове налагат в атмосферата да се изпуска
съвсем нищожно количество сажди, то влагането на филтър за частици (DPF) е абсолютно неизбежно – за всеки един производител.

Видях за първи
път минитоварача
Sunward SW3230 на
световното изложение
bauma 2019 миналата
година в Мюнхен. На
външен вид веднага
прави впечатление,
че китайските
конструктори от
Sunward Intelligent
Equipment са се
постарали доста. Но
ако можеш да огледаш
машината внимателно
и да я подкараш, за
да я усетиш – е, това
си е съвсем друго
нещо. Горещо ви го
препоръчвам

Поглед отблизо
Подробният оглед на Sunward SW3230 разкрива редица негови предимства. Веднага се забелязва модерният дизайн на стрелата с радиално издигане. Единствено по-класически изглежда лекото припокриване на колелата от предната ѝ част, което неминуемо малко удължава габаритната дължина на машината. Но все пак този
вариант осигурява по-добър баланс при изкачване по стръмни наклони (например по рампи от
земята към камиона, с който се транспортира).
Двата хидравлични цилиндъра за кофата минават под гредата, свързваща двете рамена, и така
те изглеждат много добре защитени от случаен
удар или сблъсък. Върху самата греда е монтирана планка от перфорирана ламарина, която
осигурява безопасно стъпване с крак, а по същия начин върху горния борд на кофата е заварен профил със специфична назъбена форма –
също с цел безопасно стъпване при влизане или
излизане от кабината. Изглежда, китайските конфевруари 2020

15

16

ОТБЛИЗО » МАЛКИЯТ СИН ДРАКОН
Технически параметри
Миничелен
минитоварач
Sunward SWL3230
Работна маса

3450 кг

Граничен товар
на преобръщане

2200 кг

Товароподемност 1100 кг
Височина на товарене
До шарнирната
3123 мм
връзка на кофата
До ножа на кофата в положение за 2395 мм
пълно изсипване

Sunward SWL3230 – съвременна машина с
модерен дизайн

Забележително добро ниво на интериора в
кабината за бюджетен минитоварач

Оборудване
Оборудване на
тествания миничелен
товарач Sunward
SWL3230
Кабина с отопление
Управление с джойстици
Климатична инсталация
Регулируема седалка
Предпазна преграда пред
оператора
Клаксон
Предна чистачка с измиване
Хидравлична система с висок дебит
Механичен бързосменник
Предни работни светлини
Работни и стоп-светлини отзад
Хидравлични куплунги на
стрелата вход/изход
Кофа с капацитет 0,53 куб. м
Палетни вилици
Сигнална оранжева лампа
Автоматично изравняване
нивото на двете рамена на
стрелата

с
с
с
с
с
с
о
с
с
с
о
с
с
о
с
с

с – стандартно оборудване
о – опция включена в оборудването на тестовата машина

Изключително улеснен достъп до основните компоненти и агрегати за преглед и
сервизиране
структори добре познават изискванията на европейския пазар, където безопасността е винаги
на първо място.
Впечатление правят модерните предни LEDсветлини. Задната част на машината също изглежда по много съвременен начин, следвайки
настоящите тенденции в дизайна при водещите
световни производители. Например капакът зад
задното стъкло е повдигаем и перфориран, което, от една страна, осигурява много лесен достъп до важни компоненти, а от друга – приток
на свеж въздух отгоре, който обикновено е наймалко запрашен. Ауспухът на свой ред е разположен зад лявата колона на задния прозорец и
не пречи на видимостта назад. Окачването на
големия заден капак за двигателното отделение
на две странични панти и отварянето му отляво
също е съвременно решение. Съществена част
от повърхността му е перфорирана – очевидно с
цел оптимизиране циркулацията на въздух. Веднага след него като врата на панти се „отваря“
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и радиаторът и така стигаме за няколко секунди
до вентилатора и самия двигател Kubota. Самият филтър за частици (DPF) изглежда много елегантно интегриран в пространството. Очевидно
е помислено сериозно за неговото охлаждане
предвид концентрацията на отвори за навлизане на свеж въздух от двете му страни.
Изобщо гледката към двигателното отделение на Sunward SWL3230 ме кара да си мисля, че
ако се боядисат пет минитоварача от различни
марки в еднакъв цвят и се отворят задните им капаци, няма да е лесно да се познае веднага кой
точно е американски, кой е европейски и кой е
на Sunward.

Вътре в кабината
Очаквах по-спартанска обстановка предвид
бюджетната цена на машината, но всъщност интериорът е на доста добро средно ниво: джойстици с пилотно управление (за максимално пре-
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цизно управление), потенциометър за ръчно регулиране на оборотите на двигателя, климатична
инсталация, удобна регулируема седалка, в т.ч. и
за теглото на оператора, и предостатъчно място
за краката му. На пода има два педала – десният е за подаване на газ, а левият обслужва допълнителния хидравличен кръг за прикачен инвентар: например чук, свредел, роторна четка и
т.н. Всъщност Sunward SWL3230 може да работи
и с по-сериозни „прикачки“ като фреза за асфалт
и каналокопател. За целта на предната дясна колона на кабината е разположен превключвател
за преминаване към висок хидравличен дебит
(до 131 л/мин).
Зад левия джойстик има два бутона за регенерацията на филтъра за частици (DPF) – тя се
извършва автоматично, но от тях може да бъде
спирана и отново активирана или стартирана по
желание. На тавана е предвиден прозорец, защитен с решетка, който е много практично решение при товарене на по-голяма височина (самосвали с високи бордове, големи приемни бункери и т.п.). В металната преграда срещу педалите е вградена удобно ключ-масата. Харесва ми,
че има осветление на тавана в кабината, което се
спира и пуска от превключвател върху самото осветително тяло.
Любопитно решение е да се монтира кутията с електрически предпазители отдясно, а съдът с течност за чистачката отляво на облегалката
на седалката. Най-вероятно това е било продиктувано от необходимостта да се освободи място
за филтъра за частици (DPF) в двигателното отделение. Така или иначе те не пречат на комфор-

та на оператора при работа, а и предлагат удобен достъп в случай на необходимост от преглед
и обслужване.

Зад джойстиците
Накрая не остана нищо друго, освен да се развихрим в двора на Инжконсулт в София, където намерихме и подходящ куп с пясък. Sunward
SWL3230 се усеща като мощна и пъргава машина с изобилие на теглителна сила. Изглежда, че
китайските конструктори са постъпили много
добре, като са заложили на класически 3,3-литров дизелов двигател за машина с маса от 3450
кг (има премиум производители, които за аналогичен модел използват агрегат с обем 2,4 л).
Не е за пренебрегване и фактът, че хидравликата на трансмисията е тип затворен център с две
бутални помпи с променлив дебит и два сравнително големи хидромотора – и това няма как да
не се усети, като натискам педала на газта. Повече шум и вибрации в кабината? Има китайски
марки, където тези две неща могат откажат всеки оператор да работи с една машина. Но в случая с минитоварача на Sunward тяхното ниво е
съвсем прилично.
Товарачната кофа се забива настървено в купчината пясък и оставя чувството, че малкият син
дракон може да изрови всичко наоколо, а и с добре балансираните си работни, технически и
финансови параметри ми изглежда способен да
„захапе“ доста по-голям пазарен дял у нас.
Данаил НИКОЛОВ

Двигател
Kubota
V3307CR-TE4B
Дизелов с течностно
охлаждане и
турбокомпресор
Макс.
мощност
Работен
обем
Брой
цилиндри
Макс.
въртящ
момент
Екологична
норма

75 к.с. при
2600 об./
мин
3,33 л
4
265 Н.м при
1500 об/мин
Етап V на ЕС
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Флагманът на Dynapac
асфалтира у нас

Мекото време през декември бе добре дошло за пътните строители у нас. То бе съвсем подходящо
и за българския работен дебют на най-големия модел асфалтополагач в гамата на Dynapac по
улиците на Кричим – съвсем нов SD2550 CS. Сред валяците на обекта веднага се забелязваше и
другата нова звезда в отбора – нов валяк Dynapac CP1200W с гумени бандажи. Двете машини са
доставени от новия дилър на марката Dynapac за България – Зет и Ем Прайвит Ко.

П

риятното декемврийско слънце над Кричим отвори голям фронт за работа по асфалтирането на няколко централни улици.
Разбира се, тук можеше да се види строителна
техника от всякакви видове и категории, но нашето внимание определено бе привлечено от
най-новите попълнения в машинопарка на София Асфалт ООД.
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Големият Dynapac
В първия момент ни се стори, че верижната
машина е доста голяма за асфалтиране на улици в малък град като Кричим. Но всъщност флагманът на Dynapac се оказва доста гъвкав. Той използва маса с базова работна ширина 3 м, която хидравлично се разширява до 6 м. А улиците,

ОТБЛИЗО » ФЛАГМАНЪТ НА DYNAPAC АСФАЛТИРА У НАС
Гуменобандажен валяк
Dynapac CP1200W с всички
възможни екстри, в т.ч. пет
гумени бандажа отпред

по които се работеше предколедно, бяха широки по около 5 м. С всички предвидени удължения
машината може да постигне ширина почти 10 м,
което е и разчетено да се направи при асфалтирането на централната улица на града.
Ръководителят на обекта сподели, че определено е доволен от новата машина, въпреки
че екипът работеше с нея едва трети ден. Предвид скоростните темпове, с които се действа тук,
той категорично отчете като голям плюс бързото
подгряване на масата, което става само за 20 –
25 минути. А това означава бързо стартиране на
работата сутрин и по-малък разход на гориво за
постигане на необходимата работна температура. Тук са впечатлени също от доброто предварително уплътняване, което се постига с асфалтополагача, благодарение на системата с щампи. Така остава по-малко работа за валяците,
т.е. спестява се време и гориво, а и се намалява
амортизирането на машините.
Внимателният оглед на Dynapac SD2550 CS
разкрива цяла поредица от преимущества. На
първо място масата изглежда изключително стабилна благодарение на специфичната конструкция на Dynapac с четири водещи тръби. Така тя
няма необходимост от никакви опори дори при
големи работни ширини, а монтажът и демонтажът ѝ стават бързо и лесно. Буферите, влизащи в
съприкосновение с колелата на камиона, разполагат с регулиране, което позволява разтоварването на горещия асфалт да става по най-подходящия и безопасен начин и без притеснение,
че кошът на самосвала може да повреди бункера
или някой от елементите в него.
На свой ред централното табло за управление и конзолите отстрани изглеждат лесни за използване. Системата от датчици за наклоните
изглежда обичайно и също така съвсем лесна за
работа. От Dynapac са заложили на дизелов двигател Cummins QSB6.7, а той е много добре познат в България, тъй като се влага най-различни
видове и категории строителни машини. Агрегатът обаче се управлява допълнително от патентованата система VarioSpeed на Dynapac. Vario
Speed „усеща“ на какви обороти трябва да работи двигателят в зависимост от работните условия и съответно ги регулира в целия диапазон
безстепенно. По този начин се постигат значителни икономии на гориво (според производите-

ля до 15%) и в същото време се удължава животът на двигателя.

Автоматизирано зареждане с
асфалт
Една от технологиите, с които е оборудван
Dynapac SD2550 CS, е TruckAssist – уникална и
много полезна система. Над приемния бункер
е монтиран сензор, който разпознава приближаващия самосвал с асфалт, и така TruckAssist
може автоматично да му подава команди, свързани с приближаването, съприкосновението с
бункера и разтоварването на материала в него.
В случая камионът бавно маневрира назад, а от
двете страни на бункера лентови светлинни индикатори (LED), които шофьорът вижда на страничните си огледала, започват да светят в зелено – този цвят означава, че самосвалът не се е
приближил достатъчно. Когато задните колела
на камиона се допрат до буферите на приемния
бункер, индикаторите светват в червено. Следват два режима на оранжевите светлини – когато

Високо качество
на полагане
на асфалта с
висока степен на
предварително
уплътняване
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Видимата страна на системата TruckAssist за автоматизиране на подаването на указания към шофьора на самосвала:
сензор, улавящ движението на камиона, и светлини LED в различен цвят, насочващи към всяко едно необходимо действие
те премигват в посока от долу нагоре, това е сигнал за шофьора да вдига коша и да разтоварва
асфалта, а когато премигват от горе надолу, значи е време кошът да се свали и разтоварването
на материал да спре. Системата изглежда много
ефективна, тъй като много добре насочва водача на самосвала какво да прави и в същото вре-

Dynapac в България
От края на 2019 г. Зет и Ем Прайвит Ко. е официален представител на Dynapac
за България. Широката гама на шведския производител на пътностроителна
техника включва три групи машини. Асфалтополагачите са общо 18 и включват
колесни и верижни модели с най-различни капацитети – от миниполагач с работна ширина под 1 м до най-големия с възможност за асфалтиране на ширина
14 м. Разнообразни са моделите и при валяците от различните видове еднобандажни, двубандажни, трибандажни, с гумени бандажи и комбинирани (с метални и гумени бандажи). Малките уплътняващи машини покриват всички основни
видове: трамбовки, виброплочи, ръчноводими и траншейни валяци.
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ме спестява един работник, който в общия случай трябва да дава указания на шофьора.

Валяк с всички екстри
Другата машина Dynapac тук също е забележителна. Любопитен факт за валяка от модела CP1200W е, че машината е доставена с всички екстри, предлагани от шведския производител, в т.ч. пет гумени бандажа отпред. Големият
комфорт за оператора впечатлява веднага всички на обекта: просторна кабина с отлична видимост, управление с джойстик, много удобна седалка и т.н. Възможността за добавяне на баласт
осигурява увеличаване на теглото на валяка от
6 на 12,1 т. В крайна сметка машината изглежда
като перфектно решение за уплътняване различни слоеве асфалт, който се полагаше по кричимските улици.

ОТБЛИЗО

Развитие на М-серията
на Bobcat

Bobcat пусна на пазара нова версия на своите минитоварачи от М-серията. Те са първите модели
на производителя, оборудвани със специално разработени двигатели, отговарящи на изискванията
за вредни газове на ЕС по Етап 5

К

ъм новата версия минитоварачи от М-серията за момента са включени моделите
S450, S510 и S530. Машините, произведени в завода за компактно оборудване на Bobcat
в Добриш, Чехия, имат с 37% повече въртящ момент от предходните модели. Това дава на операторите по-голям комфорт, тъй като те могат да
работят с минитоварачите със същата мощност,
но при по-ниски обороти. Това ще допринесе за
намаляване разхода на гориво и нивата на шум
на машините.

Компактни и мощни
Новите минитоварачи на Bobcat запазват
компактните размери на предишните модели,
с ширина 1490 мм на S450 и 1643 мм на S510
и S530. Работното тегло също остава ниско,
като S450 тежи 2436 кг, S510 – 2 816 кг, а S530 –
2952 кг. Машините имат опция за заставяне на
модерна хидравлична система с голям дебит
(предлага се за моделите S510 и S530 с двигатели по Етап 5).
От компанията производител заявяват, че в
зависимост от спецификата на работата за последната версия на минитоварачи от M-серията

могат да бъдат използвани голям брой разнообразни прикачни устройства.

Подобрена функционалност
И трите модела минитоварачи Bobcat с двигатели по Етап 5 разполагат с функция, благодарение на която има възможност да се увеличи максималната скорост на движение от 11,4 км/ч 17,3
км/ч. Опцията за хидравлично позициониране на
кофата позволява да се поддържа желаното нивото, докато рамената за машината се движат нагоре. През 2009 г. Bobcat стартира производството
на M-серията минибагери с модела E32, като напълно променя линията през следващите 5 години. Имената на моделите търпят смени, за да отговарят на световните стандарти в индустрията, където E32 е машина, попадаща в класа от 3,2 тона.
„Минитоварачите от М-серията са едни от
най-продаваните модели за Bobcat в Европа, а
новите машини с двигатели по Етап 5 надграждат нивото на предходните модели“, казва Майк
Вуйт, старши директор в отдел „Управление на
продукти“ в Bobcat.
Мартин СЛАВЧЕВ
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Безстепенни трансмисии ZF
за челни товарачи

ZF-cPOWER

ZF-ERGOPOWER

Като доказан световен производител на агрегати и системи компанията ZF предлага полезно
оборудване за строителния сектор

Г

олеми натоварвания при ниска скорост, комбинирани с нуждата от висока динамика са
изискванията, които са от най-голямо значение за строителната техника. Тези критерии са
постигнати по оптимален начин чрез технологията на ZF за безстепенни трансмисии, чиято ефикасност беше немислима досега. Растящите изисквания за по-висока производителност, комбинирана с понижен разход на гориво, могат да
се задоволят само чрез иновативни технологии,
като например безстепенната трансмисия.

Предизвикателства в
строителния сектор
Тенденциите за поддържане на ниски обороти
на двигателя, съчетани със стабилната му работа, са бъдещите предизвикателства в строителния сектор. Безстепенната трансмисия c POWER
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на ZF задоволява тези две изисквания. При челните товарачи хидростатичните трансмисии,
имащи възможността за смяна на предавките
под товар, предлагат значителни предимства откъм икономичност, сравнени с хирдодинамичните варианти.
Безстепенните трансмисии еднозначно демонстрират ползите си във всеки един работен
цикъл на челния товарач, от пълненето на кофата
през транспортирането до товаренето. По време на тези процеси, силата на двигателя се предава към колелата с голяма ефективност, докато
оборотите се поддържат в най-икономичния диапазон.
Предимствата на ZF-cPOWER:
)) Променливо ускорение в целия диапазон на
движение без никаква загуба на мощност, независимо дали машината се движи напред или
назад;

Строителни машини
Основни услуги
)) Плавно потегляне и движение благодарение на безсте-

Нашето портфолио за строителни машини включва следните услуги:
●Р
 емонт или замяна на стария
●Д
 иагностика и настройки на
агрегат с фабрично рециклиран
място
(exchange program):
● Анализ на маслото
● Резервни части
● Г аранционно и извънгаранцион● Техническа консултация
но сервизно обслужване

пенната промяна на предавателните числа;
)) Висока производителност и ниски обороти на двигате-

ля, независимо от скоростта на придвижване;
)) До 25% по-нисък разход на гориво;
)) Благодарение на липсата на механична

връзка между
двигателя и силовото предаване износването е сведено до минимум;
)) Инсталацията е съвместима със ZF-ERGOPOWER.

ZF-ERGOPOWER
Това е скоростна кутия, която е оптимизирана за разнообразни нужди и предлага иновативната опция за 6, вместо 5 или 4 предавки. Така, обезшумената предавателна кутия позволява дори още по-комфортно и лесно управление, високо качество на превключване и гъвкавост. ZFERGOPOWER дава възможност за свързване с електронното управление на машината и покачва нивото на контрол. С модулната ѝ конструкция и оптимизиран дизайн
разходите са сведени до минимум. Спираловидните зъбни колела имат голяма контактна площ помежду си и това
ги прави безшумни, а късите валове подпомагат издръжливостта.
В България тези, а и много други продукти, могат да бъдат закупени от Аутомотив Технолъджи Солушън, официалния представител ZF за страната.

Комбинирани
багери

Колесни
багери

Дъмпери
Челни товарачи
Грейдери

Телехендлери

Валяци

Мотокари

Мартин СЛАВЧЕВ

Ремонт, замяна и сервизиране на следните агрегати:
●Х
 идростатични и хидродинамични
●E
 лектронни компоненти
трансмисии
свързани с управлението
●У
 правляеми и задвижващи мостове
на трансмисиите
Нашите агрегати и резервни части се влагат в:
CNH | Doosan| CAT/EDC| Hidromek| Hitachi | Hyundai | John Deere | Liebherr | Manitou | Sennebogen | Volvo | Astra | Delta Rah | HBM | Hyster Yale |
JCB | MAFI | Kalmar | Ljugby Maskin | Mista | Sventruck | Terex | и други.

Клиентите ни ползват следните предимства:
°
°

°
°
°

Директна връзка с производителя
Професионален ремонт извършен само с оригинални резервни
части, по стандартите на производителя, без компромиси в
качеството
Оригинални части, директно от производителя
Обслужване на агрегатитесамо с оригинални консумативи
Една година гаранция на всички ремонтирани агрегати

Аутомотив Текнолъджи
Солушън
София, ул. Андрей Германов 11
тел.: +359 2 4390880
февруари 2020
www.ats-world.com
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Булдозерът CAT D5 с работни
характеристики от ново поколение
Новият булдозер
CAT D5 предлага
превъзходна
производителност и
най-широкия набор от
лесни за използване
технологични решения

П

ъргав и с бърза реакция, моделът разполага с достатъчна мощ за грубо и достатъчна
прецизност за фино профилиране. Напълно автоматичната трансмисия осигурява гладко
ускорение. С мощност от 127 kW и тегло в диапазона 17 180 – 19 170 кг, новият булдозер D5 заменя прочутия D6N.
Промяната от D6N на D5 е резултат от стремежа към опростяване на всички названия на моделите на булдозерите Caterpillar. През следващите няколко години цялата гама булдозери Cat
ще бъде преименувана от най-малките до найголемите – D1 до D11 – с по един модел във всеки клас и без допълнителни буквени обозначения
като „N“, „K“, „T.“

Изцяло преработената кабина повишава стандарта на комфорт и производителност.
Операторите ще се радват на повече пространство и множество настройки на седалката и органите за управление, осигуряващи оптимален
комфорт, както и на нов и лесен за използване
254-mm (10-in) сензорен дисплей за информация и управление. Картината от HD камерата за
обратно виждане, включена в стандартното оборудване, се извежда ясно на основния дисплей.
Общата видимост е подобрена чрез около 15%
повече остъклена площ на кабината плюс постръмен наклон на капака на двигателя, който
осигурява 30% по-добра видимост напред към
греблото и работната площадка.

Стойност от ново поколение

Богат избор
на технологични решения

D5 превъзхожда своя предшественик D6N по
производителност благодарение на по-високото тегло и мощност, подобрената управляемост
и дългия списък от технологични решения, позволяващи на операторите да вършат повече работа за по-малко време.
Напълно автоматичната 3-степенна трансмисия със заключващ съединител осигурява пократки работни цикли, както и оптимална мощност и горивна ефективност. Автоматичната
трансмисия, подобренията в кормилното управление и подобрените системи за управление на
силовия агрегат постигат нови нива на управляемост и контрол.
февруари 2020

Начело на технологичните предложения за D5
е обновената и фабрично вградена система Cat
GRADE с 3D. Усъвършенствани модули за измерване на инерция (IMU) осигуряват по-висока скорост и точност без цилиндри със сензори за позиция. По-малки антени са вградени в покрива на
кабината за още по-добра защита, а GPS приемниците са монтирани вътре, за да останат защитени при заключването на вратите на кабината.
Интуитивният операторски интерфейс за системата GRADE работи подобно на смартфон, което
помага на операторите бързо да усвоят работата с него. Платформата Android OS позволява ин-

ОТБЛИЗО » БУЛДОЗЕРЪТ CAT D5 С РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

С мощност от 127 kW и тегло в диапазона 17 180 – 19 170 кг, новият булдозер D5 заменя прочутия D6N

D5 превъзхожда своя предшественик D6N по производителност благодарение на по-високото тегло и мощност,
подобрената управляемост и дългия списък от технологични решения, позволяващи на операторите да вършат повече
работа за по-малко време
сталиране на персонализирани приложения за
повече универсалност. Технологията AutoCarry
е включена в системата GRADE с 3D, за да автоматизира повдигането на греблото, като поддържа желаното натоварване на греблото, осигурява равномерно загребване и намалява буксуването на веригите.

Допълнителните GRADE
технологии включват:
Cat GRADE със Slope Assist осигурява базова помощ за позициониране на греблото без допълнителен хардуер или GPS сигнал. Обновеният основен дисплей прави системата по-интуитивна и по-лесна за използване.
Cat Slope Indicate, включена в стандартното
оборудване, показва на основния дисплей напречния и надлъжен наклон на машината, позволявайки бързо и лесно ориентиране.
Фабричната опция за готовност за монтаж
(ARO) осигурява оптимални места, скоби и хардуер за следпродажбен монтаж и опростява
монтажа на системата за контрол на профилирането. Новият D5 позволява лесен монтаж на всяка марка система за контрол на профилиране-

то със специфични позиции за монтаж на компонентите за контрол на профилирането.
Product Link събира данни автоматично и прецизно от всякакво оборудване – независимо от
типа и марката – които са достъпни за преглед
онлайн чрез уеб и мобилни приложения.
Чрез VisionLink информацията може да се следи по всяко време и навсякъде. Дилърите на Cat
могат да помогнат за конфигуриране на персонализиран абонамент, достъпен с клетъчно или
сателитно предаване на данни или и с двете.
Услугите Remote Services са набор от технологични решения, включващи отдалечено отстраняване на неизправности (Remote Troubleshoot) и
отдалечено актуализиране на софтуера (Remote
Flash), които повишават вашата ефективност на
работната площадка.
Профилите на приложенията на машината и функцията за идентификация на оператора
(Operator ID) осигуряват пестене на време чрез
съхраняване на предпочитаните настройки на
машината. Функцията Operator ID with Security
(идентификация на оператора с код за сигурност) осигурява допълнително ниво на сигурност, като изисква от оператора да въведе идентификационен код преди стартиране на машината.
февруари 2020
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В допълнение към функциите на системата
GRADE опростените технологични решения в кабината осигуряват високи показатели за производителност и качество. Системата за следене
на товара на греблото дава информация в реално време за разликата между текущото и оптималното натоварване на греблото, за да се оптимизира капацитетът на избутване. Системата за контрол на сцеплението разпознава буксуването на веригите и временно намалява предаваната към веригите мощност, за да позволи
на оператора да регулира товара на греблото и
да преодолее буксуването. Второто поколение
на функцията за стабилен контрол на греблото
Stable Blade работи в пълен синхрон с командите
на оператора за по-фино заравняване при ръчно
управление на профилирането.
Технологията за телематика Cat LINK помага
да се опрости управлението на работните площадки, като събира данните от машините, материалите и хората и ги представя в персонализируеми формати.

Подобрен контрол
на силовия агрегат
D5 улеснява кормилното управление и работата по наклон чрез подобрени системи за контрол, които автоматично управляват работата на
силовия агрегат и спирачките. От оператора не

D5 улеснява кормилното управление и работата по
наклон чрез подобрени системи за контрол, които
автоматично управляват работата на силовия
агрегат и спирачките

Начело на технологичните предложения за D5
е обновената и фабрично вградена система Cat
GRADE с 3D
февруари 2020

се изискват допълнителни усилия – вградените
функции работят автоматично.
Функцията Hill Descent Control (управление на
спускането по наклон) поддържа избраната скорост на машината, без да използва спирачките,
за подобрен контрол при работа по низходящ наклон.
Функцията Hill Hold (задържане на машината
на наклон) автоматично задейства спирачките,
за да задържи машината, когато бъде изключена от скорост при работа по наклон.
Спирачният педал с функция за пълзящ ход
контролира скоростта на машината до пълно
спиране или намаляване до пълзящ ход.
Функцията Steering Radius Control (управление на радиуса на завой) следи работата на оператора с педалите за кормилно управление и за
пълзящ ход, за да намали предавката с цел постигане на по-малък радиус на завой и повишена маневреност.
D5 се предлага в конфигурации със стандартно шаси или с шаси с нисък натиск върху терена
(LGP), с гребло с водещи греди или със система
VPAT (Variable Pitch Angle Tilt). Налично е сгъваемо гребло със система VPAT за съвместимост
с регионалните изисквания за транспортна ширина. Конфигурациите за сметища, дърводобив/
разчистване на терени и борба с пожари се предлагат със специализирани фабрично монтирани
защитни конструкции и други функции за справяне с най-трудните приложения.

ПРОЕКТИ

Президентът на Komatsu Europe
посети строежа на АМ Европа
М

асатоши Моришита, президент на Komatsu Europe, посети строежа на бъдещата автомагистрала „Европа“.
Това се случи по време на гостуването в България за
среща с официалния представител на марката за страната –
Евромаркет.
„За мен е удоволствие да разгледам отблизо такъв значителен инфраструктурен обект, а още повече ме радва това, че
виждам наши машини в експлоатация – челни товарачи, хибридни багери, грейдери. Възползвах се от това, че съм тук,
за да разговарям както с ръководителя на обекта, така и с операторите на машините, и останах с много добри впечатления“,
сподели Моришита.
„Българският пазар е изключително позитивен към
Komatsu. Само за тази година нашите партньори доставиха
първи „умен“ багер с технология Intelligent Machine Control,
първи грейдер Komatsu, последно поколение челни товарачи
от тежкия клас. Особено впечатлен съм от успеха на двата модела хибридни багера – HB215LC и HB365LC. В страната вече
работят над 50 хибридни машини. Това показва интелигентен
пазар и отворени към нови технологии клиенти. Очаквам още
по-силна 2020 година и съм убеден, че отличното ни представяне в България ще продължи“, допълни още Моришита.

февруари 2020
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ПРОЕКТИ

Държавната строителна
фирма с нова техника

Държавната фирма Автомагистрали ЕАД посрещна 2020 г. с двойно по-голям персонал и обновен
машинен парк

П

рез изминалата година Автомагистрали
ЕАД увеличи значително строителните и
транспортните машини, с които оперира.
Беше купен 40-тонен булдозер, последна дума
на техниката. С високи характеристики са челните товарачи, без които строителството е немислимо. Важна придобивка са и 43 нови товарни автомобила. Много от машините се взимат на
лизинг, а други са под наем. В дружеството бяха
назначени 201 строителни инженери, проектанти, геодезисти, шофьори на тежкотоварни автомобили и машинисти, обикновени строителни
работници, както и счетоводители и технически
ръководители.
Компанията вече разполага и с модерна апаратура, която, качена на дрон, може да прави геодезическо заснемане от въздуха. Това позволява не само изключително прецизно отчитане на
свършената работа и използваните материали,
но пести време и средства. Ако геодезическото
заснемане трябва да се прави на терен, ще е необходим екип от 12–15 геодезисти, а за участък
от 10 км ще им бъдат нужни 10 месеца. Безценен е и крамерът – машина, с която се извършват
ремонти, поддръжка и изграждане на виадукти и
мостови съоръжения.
Придобиването на нова техника и увеличаването на персонала ще продължи и през 2020 г.,
тъй като дейностите на дружеството се разширяват. В момента се извършва преструктурира-

февруари 2020

не на компанията. Едно от направленията ѝ ще
е свързано с текущите ремонти и поддръжка на
магистралите, второто – с изграждане на новите участъци на АМ Хемус, и третото – с укрепване на свлачища, срутища и пропадания по републиканската пътна мрежа.
Паралелно се работи по изпълнението на
топ приоритета на правителството – новите
участъци на АМ Хемус. Започна строителството на 134 км от магистралата, за които бяха
осигурени 1,35 млрд. лв. Извършват се изкопи, насипи, водостоци и селскостопански подлези в участък 1 – между 94-ти и 96-и км. Поетапно ще се издават строителни разрешителни
и за останалите отсечки от трасето. В най-напреднал етап от провеждането и приключване
на необходимите процедури са участъците от
пътен възел „Боаза“ до пътен възел „Дерманци“ включително и от пътен възел „Каленик“ до
пътен възел „Плевен“. За трите участъка – от
края на пътен възел „Плевен“ до път 1-5 Русе –
Велико Търново, изпълнителят изготвя техническите проекти, които трябва да се представят по график в АПИ за преглед и одобрение.
Провеждат се и процедурите по актуализация и
одобрение на ПУП – Парцеларен план, по който ще се извършва отчуждаването на терените. Очаква се разрешението за строеж на трите участъка или на части от тях да се издаде в
средата на 2020 г.

ПРОЕКТИ

Ремонтирани са 10 големи
съоръжения на АМ Тракия и АМ Хемус
През 2019 г. са ремонтирани 10 големи съоръжения на автомагистралите Тракия и Хемус. Това са 5
виадукта на АМ Тракия, 4 виадукта на АМ Хемус и тръбата за София на тунел Витиня на АМ Хемус

С

тойността на вложените средства от
републиканския бюджет е близо 65,3
млн. лв. През декември бе пуснато
движението по изцяло обновеното платно
за Варна на виадукта при 19-и км на АМ Хемус, при село Потоп, и Коренишки дол при
36-и км на АМ Хемус, с което се улесни пътуването преди Коледа, когато много хора
тръгват на път. Преди началото на активния
летен сезон бе пуснат трафикът и по обновените платна за Варна на виадуктите при
37-и и 51-ви км на АМ Хемус и по платната за Бургас на виадуктите при 13-и, 15-и и
20-и км на АМ Тракия. През есента бяха ремонтирани и платната за Бургас на съоръженията при 17-и и 18-и км на АМ Тракия.
Ремонтът на тръбата за София на тунел
Витиня на АМ Хемус продължава и през
тази година. На съоръжението са напра-

вени множество проучвания и експертизи,
въз основа на които са предприети аварийно-възстановителни дейности. Предстои
привеждането на съоръжението в съответствие с европейската директива 2004/54/
ЕО за минималните изисквания за безопасност на тунелите на Трансевропейската пътна мрежа (TEN-T). Предвижда се ремонтните дейности в тръбата за София на
тунел Витиня да приключат през 2020 г. Ремонтираната тръба ще е с модерни системи за пожароизвестяване, вентилация, видеонаблюдение, светофарна уредба, осветление и система за светлинно водене, с
които се осигуряват безопасност на пътуването и възможност за бърза реакция при
инцидент, с каквито разполага в момента
тръбата за Варна.
Агенция „Пътна инфраструктура“ про-

дължава обновяването на мостовите съоръжения по автомагистралите, които не са ремонтирани от построяването им преди повече от 30 години. Догодина се планира ремонт на платната за
София на виадуктите при 13-и, 15-и, 17и, 18-и и 20-и км на АМ Тракия, платната за София на виадукта при 19-и км, двата моста при 35-и км на АМ Хемус и платната за Варна на мостовете при 33-ти и
34-ти км на АМ Хемус. Ще се ремонтират носещите колони на съоръженията
при 19-и, 33-ти, 34-ти, 35-и, 36-и км, двата моста при 37-и км на АМ Хемус и при
37-и км на АМ Тракия. Планира се ремонт
и на съоръженията при пътните възли
Ботевград – при 47-и км, Правец – при 52ри км, и Джурово – при 67-и км на АМ Хемус.
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НА ФОКУС

Бъдещето на
автономната техника

Представете си багери, кранове, валяци, булдозери, камиони и всякакъв вид машини, които
работят на обектите самостоятелно. Добре дошли в бъдещето на автономната строителна техника

В

ече за никого не е тайна, че един от най-големите проблеми пред строителния сектор
в световен мащаб е липсата на квалифицирана работна ръка. Това включва и оператори на
специализирана строителна техника. В България
като решение на въпроса бе обсъждана идеята
на внос на работници от чужбина. В други страни, за да се справят с предизвикателствата пред
сектора, вече разработват безпилотни машини и
системи за дистанционен контрол на строителните площадки. Почти всички големи производители на строителна техника разработват своите
автономни модели.
За много изпълнители идеята за внедряване на безпилотна техника поражда притеснения,
свързани с намаляване на работните места или
евентуални аварии на обектите. Други специалисти пък са на мнение, че развитието на автономните строителни машини е крачка напред в бъдещето. Така или иначе първите действия в тази
посока вече са направени и е въпрос на време,
докато бъдат приложени в практиката. Важно е
да отбележим, че всеки строителен проект има
своите специфики, които не могат да бъдат изпълнени единствено от безпилотна техника и за
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някои дейности са необходими обучени и опитни хора.
Една от ползите от използването на автономна строителна техника е повишаването на производителността и ефективността на извършените дейности, а също и оптимизирането на разходите. С помощта на дронове ще може да се следи дали всичко върви по план и ако е необходимо да бъде направено подобряване на организацията на обекта. Друго предимство е повишаване на безопасността за работниците. Това идва
от възможността строителните машини да бъдат
управлявани от оператора, докато той самият се
намира извън обекта. В някои проекти това дава
на оператора и много по-добро усещане за пространство, което допълнително съдейства за предотвратяването на по-сериозни инциденти.
Все още никой не прогнозира, че скоро ще
станем свидетели на изцяло автоматизирана
строителна площадка. Поне не в близко бъдеще.
Процесът ще отнеме време, но е очевидно, че автономните строителни машини ще имат своята
роля в брашна.
Мартин СЛАВЧЕВ

НА ФОКУС

Концепция Х на Doosan

Doosan представи своя проект за изцяло автоматизирани строителни площадки, известен като
Концепция Х

К

онцепция Х предлага цялостно решение за
контрол на строителната площадка. Идеята на корейската компания е, че с помощта
на 3D сканиране с дронове и извлечените от тях
данни е възможно строителната техника на даден обект да се управлява дистанционно. Но тук
не трябва да мислим, че Doosan искат изцяло да
изкарат човешкия фактор от уравнението. Както писахме в предходната статия за бъдещето
на автономното строителство, за някои дейности хората не могат да бъдат заменени с машини, поне засега. По-скоро в Концепция Х става
въпрос за това автономната техника да извършва всички опасни строителни работи, оставяйки
човешкия персонал свободен да се концентрира
върху по-сложни задачи като например планиране, управление и анализ.
Въпреки че в областта на строителната техника вече бяха въведени някои безпилотни технологии, от Doosan имат претенции, че те са първите, които предлагат решение за автоматизирано
решение за целия процес на обекта, вариращо
от проучването на терена до експлоатацията на
строителната техника.
Концепция Х включва широк спектър от авангардни технологии като имиджово разпознаване, технологии за обследване и контрол, за ав-

тономно задвижване на машините, за дистанционно управление посредством 5G мрежата,
вече споменатото 3D сканиране с дронове, както
и такива, даващи възможност за прецизна оценка на работното натоварване строителната техника и прогнозиране на евентуалните повреди,
които биха възникнали.
Doosan планира да комерсиализира своята Концепцията Х до 2025 г. Компанията твърди, че тази революционна идея значително ще
увеличи производителността на фирмите от
сектора, респективно с това и печалбата, като
намали времето и разходите, необходими за
експлоатацията на строителната техника. Същевременно ще има и значително подобрение
на безопасността на обектите. Докато проектът стане факт, ще продължат да бъдат правени тестове на системите и тяхната функционалност.
„Концепция Х не е просто безпилотна технология. По-скоро тя интегрира множество иновативни технологии, които могат да отговорят на
предизвикателствата на строителните обекти“,
заявява Дунджионг Сон, президентът и изпълнителен директор на Doosan Infracore.
Мартин СЛАВЧЕВ
февруари 2020
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АНАЛИЗИ

Най-добрите градове
за строителство
В България
продължава да
се строи, като в
момента жилищното
строителство е сред
секторите с
най-голям ръст.
Кои обаче са найдобрите градове за
строителство у нас?

П

рез третото тримесечие на 2019 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1630 жилищни сгради
с 9018 жилища в тях и 1 110 322 кв. м разгъната
застроена площ (РЗП), на 23 административни
сгради/офиси с 58 419 кв. м РЗП и на 1188 други сгради с 694 726 кв. м РЗП (до редакционното приключване на броя все още не бяха обявени данните за четвъртото тримесечие). Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Софияград – 263, Варна – 203, Пловдив – 187, Софийска – 132, и Благоевград – 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София – 3839, Варна – 1385, Пловдив – 859, Бургас
– 646, и Кърджали – 521.
През третото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 1156 жилищни сгради със 7021
жилища в тях и с 908 670 кв. м обща застроена
площ, на 13 административни сгради/офиси с
12 301 кв. м РЗП и на 666 други сгради с 390 746
кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3,9%,
но жилищата в тях се увеличават с 24,3%, както и разгънатата им застроена площ – с 25,2%.
Броят на започнатите административни сгради и
тяхната обща застроена площ регистрират спад
съответно с 45,8 и 58,9%. Започнатите други ви-

февруари 2020

дове сгради са повече със 7,1%, докато тяхната РЗП е по-малко с 14,7%. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 11,4%, жилищата в тях – с 18,6%, а разгънатата им застроена
площ – с 36,2%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 55,2%, а тяхната
РЗП – с 84,9%. Започнатите други видове сгради са повече с 4,4%, докато общата им застроена площ е по-малко с 12,9%. Строителство на
най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 200 жилищни и 67 други сгради;
София-град – 198 жилищни, 3 административни
и 28 други; Варна – 138 жилищни и 37 други сгради; Софийска – 83 жилищни и 51 други; Стара Загора – 58 жилищни и 61 други сгради.
Тримесечното статистическо наблюдение за
издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации
разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния
вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия
в страната.
Мартин СЛАВЧЕВ
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