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РЕДАКЦИОННА

Строителство по
време на криза
В
Мартин СЛАВЧЕВ

сички специалисти от бранша са наясно, че когато започне криза, един от
първите сектори, в които тя се усеща,
е именно строителството. Същото е и когато рецесията е към своя край. Допреди няколко месеца мнозина говореха, че се задава икономически спад. Но никой не беше
подготвен за това, което се случва. Още е
рано да се правят окончателни разчети, но
по всичко личи, че строителният бранш, както и много други, неминуемо ще претърпи
тежки загуби.
Въпреки всичко не трябва да се отчайваме, а да направим всичко необходимо, за да
излезем възможно най-бързо от моментната ситуация.
В Китай коронавирусът отне живота
на хиляди и наложи принудителна изолация на милиони. Вместо да обезсили бедстващите, болестта ги мобилизира до та-

кава степен, която накара хора от цял свят
да следят как страната разбива световните рекорди по строителство. У нас над 40
млн. лв. от OПРР бяха пренасочени за медицинско оборудване и консумативи за борба
с COVID-19.
В интервю за списание СТРОИТЕЛНА
ТЕХНИКА председателят на УС на АПИ Георги Терзийски заяви, че строителството на
АМ Хемус е топприоритет на Пътната агенция. Завършването на 16-километровия
участък от пътен възел „Буховци“ до пътен
възел „Белокопитово“ по договор е 2021 г.,
но при ускорените темпове, с които се работи, и в случай че не възникнат допълнителни затруднения, като например разкриване на археологически обекти и други непредвидени обстоятелства, е възможно работата да приключи и по-рано от предвиденото – в края на 2020 г.
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25 години Hyundai CE в Европа

750 000 багер-товарача JCB
JCB отбеляза производството на своя 750-хиляден комбиниран багер-товарач. Юбилейната машина е произведена във
фабриката на компанията в Рочестър, Стафордшир – мястото,
където преди почти 70 години е създаден първият багер-товарач JCB. През 1953 г. основателят на компанията, покойният
Джоузеф Сирил Бамфорд, измисля идеята за багер-товарач с
марката JCB. През 1954 г. били произведени едва 35 машини,
а да се достигне бройката 50 000 били необходими повече от
20 години.
Днес JCB произвежда багер-товарачи във Великобритания,
Индия, Бразилия и САЩ.

Hyundai Construction Equipment отбеляза 25 години на европейския пазар. През 1995 г. компанията стартира своята дейност на Стария континент в град Гел, Белгия. От 2017 г. до момента Hyundai Construction Equipment Europe е базирана в модерната си централа в Тесендерло, Белгия. Централата се състои от триетажна офис сграда, склад, център за обучения, изложбена зала и такава за събития. Амбициите на компанията са
до 2023 г. да влезе в челната петица на водещите световни производители на строителни машини.
25-годишнината на Hyundai Construction Equipment в Европа
бе съпроводена с международна награда. Компанията спечели
отличието за технологични иновации на Samoter 2020 в категория „Челни товарачи среден клас“ за новия HL960A.

Инвестират близо 53 млн. лв. в изграждането
на северния обходен път на Бургас
Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за определяне на изпълнител при строителството на северния обходен път на град Бургас, с дължина 4,7 км. Индикативната стойност на проекта е 52 910 000 лв. без ДДС, а средствата са от републиканския бюджет. Срокът за подаване на офертите е до 28 май 2020 г. Срокът за изпълнение на строителните
работи е 18 месеца. С изграждането на обхода транзитният трафик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ на юг по път І-6
София – Бургас, ще се изнесе извън центъра на града. По този
начин ще се повиши безопасността на движение за пътуващите от Западна и Северна България, като се избегне влизането в
областния град.
Трасето на обходния път ще започва при 230-и км на път I-9
Сарафово – Бургас, непосредствено след Атанасовското езеро и в близост до настоящото кръстовище, ще преминава на запад, заобикаляйки езерото, а след това ще се насочва към път
I-6 Ветрен – Бургас и ще завършва при 493-и км на първокласния път при селскостопанския надлез. Отсечката ще бъде с две
платна, разделени
със средна разделителна ивица, с по
две ленти за движение в посока и банкети, както и локални платна. Връзката
на новото трасе със
съществуващата
пътна мрежа ще се
осъществява чрез 4
пътни възела.
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Изграждат облицовката на тунел
Витиня с усилващи мрежи
С усилващи мрежи се изгражда част от третата конструктивна
облицовка на тръбата за София
на тунел Витиня на АМ Хемус.
След като тя бъде поставена,
ще се положи хидроизолацията
и последната четвърта облицовка на съоръжението. Преди да се
достигне до този етап от работата, тръбата бе укрепена с 55 км анкери. Дължината на един е 12 метра и се вкарва в стените за връзка между отделните облицовки и скалния масив. При стартирането на ремонтните дейности в тръбата за София бяха открити множество пукнатини в
облицовката и кухини. За запълването им и за да се заздрави съоръжението, са използвани над 2500 куб. метра бетон. Витиня е най-дългият
пътен тунел в България – 1195 м, и е в експлоатация от 1984 г. На съоръжението през миналата година бяха направени множество проучвания и експертизи, въз основа на които се предприеха аварийно-възстановителни дейности, за да се приведе съоръжението в съответствие
с европейската директива 2004/54/ЕО за минималните изисквания за
безопасност на тунелите на Трансевропейската пътна мрежа (TEN-T).
В тази връзка ще бъдат направени и три напречни връзки – две пешеходни и една пътна, които ще свързват двете тръби на тунела, които ще
се използват в случай на пътен инцидент. По този начин съоръжението
изцяло ще отговаря на европейските изисквания.
Очаква се строителните дейности да завършат през втората половина на 2020 г. Индикативната стойност на аварийно-възстановителните работи е около 50 млн. лв. Ремонтираната тръба ще е с нова облицовка, хидроизолация, отводнителна и дренажна система, асфалтова
настилка, пожароизвестяване, вентилация, видеонаблюдение, светофарна уредба, осветление и система за светлинно водене, каквито има
в ремонтираната тръба за Варна.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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Отложиха Samoter 2020

Поради ситуацията в Италия бе взето решение международното изложение за строителна техника Samoter да
бъде отложено. Първоначално тазгодишното издание на
Samoter трябваше да се проведе от 21 до 25 март във Верона. Събитието веднъж бе пренасрочено за 16 – 20 май, а
след последните новини – за 21 – 25 октомври. Това бе обявено официално от организаторите на изложението. По същото време трябва да се проведе и събитието за пътна инфраструктура Asphaltica.
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.

МРРБ финансира предпроектно
проучване за ВиК системата Дунав

Обявени са обществени поръчки
за ВиК за около 165 млн. лв.
Обществени поръчки за
около 165 млн.
лв. за ВиК обекти вече са обявени по Оперативна програма Околна среда 2014–2020 г.
12 дружества,
които предоставят ВиК услуги в
областите Враца, Русе, Перник, Видин, Силистра, Пловдив, Ямбол, Варна, Сливен, Стара Загора, Кърджали и Смолян, вече имат сключени договори с управляващия орган на програмата. С инвестициите ще се изградят и реконструират 602 км водопроводна мрежа, 380 км канализационна
мрежа, 14 пречиствателни станции за отпадъчни води и 2 пречиствателни станции за питейни води, нови тръбни кладенци, помпени станции, резервоари и др. Предстои обявяването на тръжна процедура за избор на изпълнители за изготвянето на още 6 регионални прединвестиционни проучвания за новоконсолидирани ВиК оператори – Хасково, Търговище, Велико Търново, Габрово, Софийска
област и Плевен. За инвестициите от готовите разработки ще може
да се кандидатства за финансиране по Оперативна програма Околна среда 2021–2027 г.

www.vesidon.bg

ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ È ÊÐÀÉÍÈ ÏÐÅÄÀÂÊÈ,
ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще финансира извършването на
предпроектно проучване за доизграждането на водоснабдителната система Дунав в областите Шумен, Разград и
Търговище. Ще бъдат направени технико-икономически
проучвания, които ще послужат за последващо възлагане
на инженеринг – проектиране и строителство.
Изграждането на водоснабдителната система Дунав е
започнало поетапно през 80-те години, но съоръжението не е завършено. Към момента вода от нея ползват жителите на Разград и няколко общини от областта. Реалното доизграждане на системата може да започне до година – година и половина след изготвянето на предпроектното проучване и необходимите анализи. Идеята е строителството на оставащото трасе да се финансира от новия
ВиК холдинг.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

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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Започва ремонт на 5 виадукта по АМ Тракия
Ще се извършват ремонтно-възстановителни дейности в лявото платно на съоръженията при 13-ти, 15-и, 17-и, 18-и и
20-и км на автомагистралата. Движението в близо 14-километров участък (между
9-и и 23-и км) ще се извършва двупосочно
в обновеното през миналата година платно за Бургас.
Индикативната стойност за ремонта
на горното строене на виадуктите е около 25 млн. лв. с ДДС. Ще бъде направен
ремонт на пътните плочи, греди, дилатационни фуги и тротоарни блокове, хидроизолация, асфалтова настилка, маркировка, нови предпазни парапети и мантинели. Съоръжението при 13-и км е с дължина 254 м, при 15-и км – 322 м, при 17-и
км – 322 м, при 18-и км – 242 м, а при 20-и
км – 404 м. Продължава и ремонтът на долното строене на съоръженията. Към момента са изпълнени около 80% от дясното
и близо 30% от лявото платно.

От АПИ заявяват, че пътноподдържащото дружество „Автомагистрали“ ще работи изключително мобилизирано, за да

Затварят част от софийския
околовръстен път до 24 август
До 24 август движението в участъка между 34-ти
и 36-и километър от софийския околовръстен път, в
района на Герман, ще се осъществява двупосочно в
платното в посока АМ Тракия – жк Младост. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км/ч. Поради разширението на участъка е затворено платното от жк
Младост към АМ Тракия, съобщават от АПИ. Необходимо е шофьорите да карат внимателно и да спазват
стриктно пътната сигнализация, тъй като преминават
през отсечка с извършващи се строително-монтажни
работи. Извършващите се дейности са свързани със
строителството на над 6 км от софийския околовръстен път II-18 в отсечката от пътен възел Цариградско
шосе до пътен възел Младост, който стартираха през
октомври м.г. Проектът предвижда съществуващият
двулентов път до бъде реконструиран в 6-лентов със
средна разделителна ивица, разделителни ивици
между локалите и директното трасе, 2 локални платна и тротоари. С новото трасе ще се осигури връзка между автомагистралите Струма и Тракия, ще се
улесни транзитният трафик от АМ Европа и връзката
с граничните пунктове с Турция и Гърция. Инвестицията е за 142,7 млн. лв. с ДДС и средствата са от републиканския бюджет.
Началото на участъка е при 35-и км, което е малко след края на пътния възел при пресичането на бул.
„Цариградско шосе“ и софийския околовръстен път.
Краят е при 41-ви км, където отсечката ще се свързва
с реконструирания през 2012 г. участък от софийския
околовръстен път. Пресичането на софийския околовръстен път с по-големите пътни артерии в района ще се осъществява чрез 4 пътни възела – п.в. Стар
лозенски път, п.в. Патриарх Герман, п.в. Самоковско
шосе, п.в. Младост. Ще бъдат изградени 3 пешеходни надлеза и мостове над р. Искър и р. Кална. Предвидена е реконструкция на водопроводи, канализация и газоразпределителна мрежа, както и изместване на инженерни съоръжения, телекомуникации и др.
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може ремонтните дейности на петте виадукта да завършат преди началото на активния туристически сезон – до 1 юли.

Увеличават средствата за саниране в 28 общински центъра
Допълнителни над 26,3 млн.
лв. се отпускат от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството по Оперативна програма „Региони в растеж“
(ОПРР) 2014-2020 г. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради в 28-те малки общински центрове в страната. По този начин
ресурсът на схемата за саниране на жилища и обществени сгради нараства до
малко над 45 млн. лв. Средствата се отпускат след депозирано искане за изменение на програмата от Европейската комисия и решения на Комитета за
наблюдение за релокиране на ресурс от Приоритетна ос 1 към Приоритетна
ос 2 на ОПРР 2014 – 2020 г.
Мярката ще позволи повече обновени сгради в България и балансирано регионално развитие между по-малките и големите общини. За финансиране по
нея могат да кандидатстват: 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. До момента са реализирани над 200 проекта.

Стартира изпълнението на водния цикъл на Пловдив
Проектът включва реконструкцията, модернизацията и доизграждане на
пречиствателната станция за отпадни води на Пловдив, реконструкция на
12,276 км водопровод и 13,5 км канализационна мрежа в район „Северен“
и рехабилитация на главен колектор VII. В проекта са включени и около 700
сградни отклонения. Община Пловдив работи в пълно съдействие с КАТ, Пътна
полиция и ОП „Организация и контрол по транспорта“, за да може водачите на
автомобили да са своевременно информирани за промените в движението и
участъците, които ще се ремонтират. Чрез рехабилитацията на пречиствателната станция ще се намали притокът на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника, а подмяната на водопроводите ще намали значително
физическите загуби на вода в града от 47,74% на 45,27%. Общата стойност на
Интегриран проект за водите на град Пловдив е 115 334 116,42 лв. От тях 80
млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, 12 млн. лв. са държавно съфинансиране, а средствата от страна на Община Пловдив са 34 млн. лв.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ХРОНИКА » СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ

НСИ отчете ръст на строителството

Националният статистически институт (НСИ) отчете ръст на
строителството през януари 2020 г. По предварителни данни
през януари 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е
с 0,8% над равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват нарастване от 1,7% на строителната продукция през януари 2020 г. в сравнение със същия месец
на 2019 г. През януари 2020 г. продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2,3%, докато сградното строителство намалява с 0,2%. На годишна база увеличението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2020 г. се определя от положителния темп
при гражданското/инженерното строителство, където ръстът е
с 3,1%, а при сградното строителство – с 0,7%.

МРРБ ще разрешава временно
спиране на проектите по ОПРР
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., ще разреши временно
спиране на срока за изпълнение на проектите, изпълнявани с
финансиране от програмата.
За целта бенефициентите трябва да подадат мотивирано
искане, подкрепено със съответните доказателства за фактическа невъзможност за изпълнение на дейностите по даден
проект. При изпращане на искане за временно спиране в модул „Кореспонденция“ в ИСУН, съгласно Методическите указания за изпълнение на проекти по ОПРР, следва да се посочи конкретен период с начална и крайна дата, който не може да
бъде по-дълъг от обявения срок за извънредно положение. Бенефициентите ще бъдат уведомени за периода на временното спиране по всеки индивидуален договор, като то ще може
да бъде удължено при продължаване на извънредното положение на територията на страната и/или обоснована необходимост от страна на бенефициентите. Изпълнението на проектите ще се удължава с период, равен на временното спиране,
през който не трябва да се изпълняват дейности, тъй като няма
да се признават направените разходи и те ще остават за сметка на бенефициента.

Вижте всички новини на www.bageri.bg
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Дъмперът с кабина
Mecalac 6MDX
Mecalac Group
добави компактните
дъмпери към гамата
си строителни машини
след придобиването
на Terex Construction
Equipment UK, със
седалище в Ковънтри,
Англия, през 2017 г.
и създаването на
Mecalac Construction
Equipment UK.
Официален
представител на
Mecalac за България
е фирма Роланд
Трейдинг ООД

О

перативното тегло на Mecalac 6MDX е 5 т.,
а полезният товар може да бъде до 6 тона.
Двигателят на машината е с мощност 74
к.с. (55 kW), като максималната скорост на дъмпера е 24 км/ч. За да гарантира възможно найголяма безопасност, Mecalac 6MDX разполага
с просторна кабина, която осигурява на оператора отлична видимост. В комбинация със стандартната камера, насочена напред, машината
напълно отговаря на международните стандарти по ISO5006.

ABSTRACT IN ENGLISH

The Cab Dumper
Mecalac 6MDX
Mecalac Group adds compact
dumpers to its range of construction machines after the
acquisition in 2017 of Terex
Construction Equipment UK,
based in Coventry, England,
and the creation of Mecalac
Construction Equipment UK.
Mecalac’s official representative for Bulgaria is Roland
Trading Ltd.
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Кабината променя всичко
Mecalac заявяват, че за тях не съществуват понятия като „малки машини“ или „малки предизвикателства“. При проектирането на дъмперите на компанията не е правен никакъв компромис с безопасността. Със своето ноу-хау отделът
за научноизследователска дейност на Mecalac
преобразува моделите от съществуващата гама
чрез включване на добавена стойност, превръщайки машините в „крайъгълен камък“ на градските проекти. Как? Чрез създаване на кабина,
която „променя всичко“, без еквивалент на пазара, и която идеално се вписва към дизайна на
дъмперите.
Достъпът до кабината на Mecalac 6MDX е мак-

симално улеснен чрез удобните стъпала и вратите тип „пеперуда“, които помагат за най-безпрепятствено влизане и излизане. Операторът има
отличната директна видимост към обекта, подпомогната с радар и камера. В допълнение моделът разполага с допълнителна задна защита от
лят метал за предпазване от удари и голям просвет от земята за висока проходимост. Машината е оборудвана със стандартна технология
за безопасност Shield с опция за надграждане
до Shield Pro. Тази технология включва функции
като ограничител на скоростта, предупреждение
при загуба на гориво, старт/стоп контрол и др.

Безопасността
е на първо място
Дъмперите се развиват като механично допълнение към багерите и товарачите, извършващи неколкократно повтарящи се операции по
товарене и разтоварване в рамките на работния
ден. Тези дейности са предизвикателство пред
оператора, на който се налага да се качва и слиза
от машината приблизително 50 пъти на ден в зависимост от извършваната работа, особено когато трябва да поддържа багера в позиция, успоредна на дъмпера. Случаите на влизане и изКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ТЕХНОЛОГИИ » ДЪМПЕРЪТ С КАБИНА MECALAC 6MDX
лизане от машината са и най-честите причини за
инциденти на строителната площадка. Още поголям е рискът, когато машината се завърта заради небалансиран товар или когато се работи
върху неравен терен. И макар че дъмперът е компактен и лесен за управление, има специфични
условия, на които трябва да се обърне внимание.
От Mecalac вземат предвид последните нововъведения при другите продукти от гамата си, като приспособяват дъмперите към компактността на тези строителни машини. Целта на
проектантите е да развият дизайна на дъмперите в категорията машини Made by Mecalac, с безопасността като основен приоритет.
С дъмпера Mecalac 6MDX всяко действие на
оператора е опростено и сигурно. Всяко едно
движение е оптимизирано и безопасно за останалите на работната площадка. „По-малкото е
повече“ е една от тайните на успеха на Mecalac.
Макар че зад тази опростеност стои огромен
труд и много инвестирано време и усилия от
страна на научноизследователския отдел, за да
адаптира успешно машините в работните условия.
За предоставяне на допълнителна помощ радарът и камерата на Mecalac 6MDX могат да засекат, ако пред машината има някакви предмети, които не са били забелязани от оператора. И,
разбира се, не на последно място е модерната
телематична система, предоставяща ценна информация за машината, което в крайна сметка
може да спести вашите пари и време.
Мартин СЛАВЧЕВ

Оперативното тегло на
Mecalac 6MDX е
5 т., а полезният товар
може да бъде до 6 т

За да гарантира
възможно най-голяма
безопасност, Mecalac
6MDX разполага с
просторна кабина, която
осигурява на оператора
отлична видимост

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

ИНОВАТИВНИТЕ
СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
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Hitachi представи новата
7-а серия

„Контролът е ваш”. С това мото Hitachi представи новите си багери от 7-а серия

С
ABSTRACT IN ENGLISH

You’re in Control
with Hitachi Zaxis-7
Hitachi puts owners and operators in complete control with
the next generation Zaxis-7
medium excavators. The new
ZX250-7, ZX300-7 and ZX3507 Stage-V compliant models
offer an enhanced user experience thanks to the redefined
design. Their efficiency and
versatility provide owners with
opportunities to increase profits and reduce costs.
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обствениците и операторите на машините имат пълен контрол над следващото поколение средни багери от серията Zaxis-7
на Hitachi. Новите модели – ZX250-7, ZX300-7 и
ZX350-7, са оборудвани с двигатели, отговарящи на изискванията за вредни емисии на ЕС по
Етап V. Голямата ефективност и широкото приложение на машините предоставят на собствениците възможности да увеличат своите печалби и
да намалят разходите.

Увеличаване на печалбата
Новите багери на Hitachi от 7-а серия могат
да постигнат впечатляваща икономия на гориво с до 10% спрямо предходните модели. Благодарение на хидравлична система TRIAS III ниският разход може да бъде постигнат при всяко
приложение на машините. Горивната ефективност на багерите от серията Zaxis-7 може да бъде
контролирана чрез новия ECO индикатор, който

ясно се вижда на многофункционалния 8-инчов
дисплей в кабината. Освен намаляване на разходите икономията на гориво оказва положително влияние и върху околната среда.
Универсалните багери Hitachi Zaxis-7 могат да
се използват в широк спектър от проекти, което
също ще увеличи печалбите. Прикачните елементи могат бързо бъдат сменяни с помощта на
подобрената система за поддръжка на монитора в кабината, което дава на оператора по-голям
контрол. Според спецификата на обекта машините могат да настройват така, че да имат оптимална производителност, като в същото време
намаляват разхода на гориво.

Почувствайте разликата
Модерната и просторна кабина на багерите от новата 7-а серия на Hitachi, допринася за
това операторите да изпълняват своята работа с
удоволствие. Кабината предлага на машинистиКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ТЕХНОЛОГИИ » HITACHI ПРЕДСТАВИ НОВАТА 7-а СЕРИЯ
те изключителен комфорт и качество, съчетани с едни от най-ниските нива на шум в индустрията и с 20% по-малко вибрации в сравнение с предишното поколение багери. Новите
функции включват синхронизираното движение на седалката и конзолата, допринасящо
за намаляване на умората на оператора, както и регулируемата височина на конзолата с
три възможни позиции.

Повишаване на
безопасността
Безопасността по време на работата на
обекта е повишена благодарение на изключителната видимост, която операторите имат от
големите багери Zaxis-7. Операторите могат
да се грижат за собствената си безопасност,
както и за тази на останалите благодарение на
системата от камери Aerial Angle. Тя осигурява изглед от птичи поглед на 270 градуса и потребителите могат да избират от шест опции
за изображение, за да видят непосредствената среда около машината. При работа в тежки условия новите LED работни светлини и голямата чистачка на предното стъкло допълнително подобряват видимостта.

По-голяма продължителност
на работа
Тествани със специализирани технологии в
Япония, новите машини на Hitachi са конструирани така, че да издържат на по-голяма продължителност на работа. Лесните функции за
поддръжка и почистване спестяват на операторите и собствениците време и пари. Двупосочният превключвател дава възможност захранването да бъде изключено, като същевременно позволява на машината да предава
работни данни в продължение на 72 часа. Когато батерията е напълно изключена, могат да
се извършват сервизни дейности.
За да могат собствениците да имат пълен
контрол над своя автопарк, системите за дистанционно наблюдение на Hitachi – Owner’s
Site и ConSite, им предоставят достъп до жизненоважни данни и инструменти. И двете системи ежедневно изпращат оперативни данни чрез GPRS или сателит от багера до Global
e-Service. ConSite обобщава информацията в
месечен имейл, докато приложението ConSite
Pocket изпраща сигнали в реално време за
всякакви потенциални неизправности.
Състоянието на двигателя и на хидравличното масло се следи непрекъснато чрез уникална иновация на Hitachi. Данните се предават към Global e-Service чрез два сензора,
които откриват дали качеството на маслото се
е влошило. Тази иновативна функция осигурява спокойствие на клиентите за състоянието
на техните багери, като намалява поддръжката и непланирания престой.
„Горди сме да представим най-новата
гама багери на Hitachi на нашите европейски клиенти“, заяви президентът на Hitachi
Construction Machinery (Europe) NV Макото
Ямазава.
Мартин СЛАВЧЕВ
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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Новият верижен багер
Doosan DX380LC-7
С пускането на новия
модел верижен багер
DX380LC-7 Doosan
попълни гамата си от
30–40-тонни багери с
двигатели Етап V

Новите модели верижни
багери на Doosan –
30-тонният DX300LC-7,
36-тонният DX350LC-7 и
40-тонният DX380LC-7

З

аедно с другите нови модели на компанията, оборудвани с двигатели Етап V – 30-тонния DX300LC-7 и 36-тонния DX350LC-7,
40-тонният DX380LC-7 предлага висока производителност, добри експлоатационни характеристики, икономия на гориво, надеждност и издръжливост.
Верижните багери на Doosan с двигатели Етап
V надграждат успешния дизайн на по-старите
машини на компанията, оборудвани с агрегати,
отговарящи на емисионните изисквания на ЕС по
Етап IV. Те въвеждат големи подобрения в комфорта на оператора, управляемостта на машината, производителността, продължителността
на работа и възвращаемостта на инвестициите,
със силен акцент върху ниския разход на гориво,
повишената мощност, здравината и мобилността. С новите модели в 30–40-тонния клас Doosan
иска да докаже, че високата производителност и
опазването на околната среда могат да бъдат съчетавани.

Удобства в кабината
)) Нов 8-инчов сензорен цветен LCD дисплей, осигуряващ по-

вече информация чрез 30% по-голям екран;
)) Стереосистема, интегрирана в панела;
)) Система за стартиране на машината без ключ;
)) Подобрен интериорен дизайн на кабина;
)) Ултразвуково откриване на препятствия (опция);
)) LED светлини (опция);
)) Странична защита (опция);
)) Въздушен компресор (опция).
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Верижният багер DX380LC-7 се задвижва
от дизеловия двигател Scania DC09, осигуряващ 240 kW мощност при 1800 оборота в минута. DX380LC-7, също както DX350LC-7, предлага иновативната технология D-ECOPOWER
на Doosan, осигуряваща на операторите повисока производителност и по-нисък разход
на гориво на час, както и по-плавно управление.
Машината е фабрично оборудвана със съвременната безжична система за наблюдение
на автопарка DoosanConnect. Системата предлага уеб базирано решение за управление, което е много полезно за наблюдение на работата и сигурността на машините, помагащо за извършване на превантивната поддръжка, когато
такава е необходима. 360-градусовата камера
осигуряват на оператора пълна видимост около багера.
Мартин СЛАВЧЕВ

Спецификации
)) Оперативно тегло – 40,2 т
)) Обем на кофата – 2,32 м3
)) Максимална дълбочина на копаене – 8165 мм
)) Максимален обхват на копаене – 11930 мм
)) Максимална височина на копаене – 10940 мм
)) Обща ширина – 3350 мм
)) Обща височина – 3210 мм
)) Обща дължина – 11310 мм
)) Радиус на изнасяне – 3530 мм

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Liebherr.
Съвършенството сред телескопичните товарачи.

Не просто дизайн.
Безстепенно хидростатично задвижване с голяма теглителна сила и мощна работна
хидравлика Liebherr
Максимална продуктивност в комфортна кабина с 360-градусова видимост
Съвместим с бързосменници на други производители
Наличен с „Auto Power“ и „Auto Hill Assist“ за оптимална работа и неповторим
комфорт при движение

Изключителен представител за България:
Алки-Л ЕООД
1137 София,
Самоковско шосе 10 Д
тел.: 02 974 90 20
www.alki-l.com
www.liebherr.com
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Liebherr представя нова гама
индустриални телескопични товарачи

Подемна височина 7 м и 9 м и товароподем от 4,6 до 6 тона. Нова, много по-комфортна кабина
за перфектна видимост на 360° и увеличена продуктивност. Електронно контролирана високо
производителна работна хидравлика позволява едновременното извършване на няколко движения
и прецизно позициониране на товара. Възможността за използване на бързосменник от различни
производители улеснява употребата на вече съществуващи прикачни инструменти
ABSTRACT IN ENGLISH

Liebherr Presents
New Range of Industrial
Telescopic Handlers
Liebherr extends the telescopic handler range upwards. The
three new telescopic handlers
for industrial applications are
powered by a strong diesel
engine of emission level IV –
T 46-7s 100kW/136bhp, T 557s 115kW/156 bhp, T 60-9s
115kW/156bhp.
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L

iebherr разширява гамата си телескопични
товарачи. Трите нови телехендлера за индустриална употреба са задвижвани от мощен дизелов двигател с ниво на вредни емисии Етап IV (T 46-7s 100kW/136 к.с., T 55-7s
115kW/156 к.с., T 60-9s 115kW/156 к.с.).
Третирането на изгорели газове се осъществява чрез дизелов оксидационен катализатор
(DOC) и селективна каталитична редукция (SCR).
За всички модели се предлага и филтър за твърди частици (стандартно за T 55-7s и T 60-9s). За
употреба в страни с различни емисионни ограничения Liebherr предлага и телескопични товарачи Етап IIIA.

Впечатляващи във всеки
размер – мултифункционални
машини дори за найвзискателните индустриални
приложения
Мощната хидростатична задвижваща система позволява достигане на максимална скорост
от 40 км/ч. Алтернативно машините се предлагат с фабрично ограничение на скоростта до
20 км/ч и 30 км/ч. Функцията Auto Power постоянно регулира скоростта на движение в зависиКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ТЕХНОЛОГИИ » LIEBHERR ПРЕДСТАВЯ НОВА ГАМА ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТОВАРАЧИ
Новият телескопичен
товарач Liebherr T 60-9s:
Перфектната индустриална
машина за обработка на
биомаса

мост от мощността, която работната хидравлика
изисква във всеки един момент. При необходимост оборотите на двигателя се повишават автоматично (модулация на джойстика) и независимо от скоростта на движение.
Серийно вгражданата система Hill Assist се актиеира автоматично при използване на паркинг
спирачката, като така повишава сигурността и
комфорта.
Високо производителната работна хидравлика се контролира електронно и разполага с достатъчно резерв, благодарение на което всички
движения са прецизни и плавни.

Повече пространство за
сигурност и комфорт
Специален акцент при представяните модели
внася новата кабина на оператора: Стандартната защита при преобръщане вече е без горна напречна греда. Защитната решетка сега е монтирана от външната страна, което води до ненадмината видимост нагоре. При нужда от маневриране на тесни места новата кабина позволява
идеална видимост около машината, инструмента и товара.
Мултифункционалният джойстик, който се
мести със седалката на водача, управлява до
шест функции – от системата на задвижване до хидравликата. Както при всички останали
Liebherr S-модели режимите на управление се
избират електронно. Вече не е необходимо операторът да синхронизира ръчно позицията на
колелата. Важни параметри на машината и друга полезна информация се изобразява на голям
TFT-дисплей. Различното осветление на бутоните, отговорни за движение, работна хидравлика и сигурност също допринасят за по-лесната и
интуитивна работа с машината.
Хидроокачването на кабината поема всички неравности. Комфортът се допълва още и от
увеличеното пространство, различни възможности за съхранение, отделение с охлаждане,
стереосистема, както и вграден USB-порт за зареждане.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Телескопични товарачи,
разработени за екстремни
мисии – където и да са
необходими
Серийно въведеният контрол при водене
на стрелата редуцира усукването на телескопа при използване в тежки условия. Опционално се предлагат допълнителни чистачи, които
не позволяват лепкав материал да прониква във
вътрешността на стрелата. Защита на ходовата
част и специални предпазни решетки намаляват
риска от навлизане на външни замърсители.
Когато машината се използва за работа на
пресечен терен, задвижването на всички колела
и напълно блокируемия диференциал осигуряват безопасно движение. При вдигане и подреждане на стоки, машините Liebherr се възползват
от своето високо ниво на стабилност. Освен това
интелигентна система за претоварване дава информация на оператора за поредния товар. В
опасни ситуации работната хидравлика позволява извършването единствено на безопасни движения.
Всички модели от новите телескопични товарачи се предлагат фабрично с оборудване и
на чужди производители. Освен с бързосменник Liebherr машините са съвместими и с бързосменниците на Manitou, Kramer, JCB и Volvo.
Клиентите, притежаващи прикачни устройства,
различни от Liebherr, без проблем могат да ги
монтират на новите телескопични товарачи.
Благодарение на още много други опции новите телескопични товарачи могат да бъдат оборудвани за различни приложения. Liebherr предлага на своите клиенти заводски инсталиран реверсивен вентилатор за охлаждане, както и допълнителни защитни решетки и капаци за ходовата част и задвижващите агрегати. Други полезни опции включват автоматично намаляване
на работното налягане при смяна на инструмента и хидравличен кръг за захранване на допълнителни функции.
април 2020
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Още за М-серията на Bobcat

След като в миналия брой на списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ви представихме развитието на
М-серията на Bobcat, сега ще обърнем още по-подробно внимание на тези интересни машини

М

оделите, включени в М-серията на
Bobcat, могат да бъдат използвани за
редица приложения. Тези минитоварачи
са подходящи за работа в строителството, селското и горското стопанство, озеленяването, рециклирането, за пристанищна дейност, за поддръжка на пътища, снегопочистване, аварийни
дейности, дори за подпомагане работата на пожарната и армията. Машините се отличават с висока производителност, добра видимост за комфорт в работата на оператора, лесно обслужване и отлична защита.
Най-новите модели от М-серията – S450,
S510 и S530, имат 37% повече въртящ момент
спрямо предходните. Това им позволява да работят със същата мощност, но при по-ниски обороти. Също така, по този начин се намалява раз-

април 2020

ходът на гориво, а и нивата на шум на машините.
Те разполагат с функция, благодарение на която
има възможност при необходимост да се увеличи скоростта на движение. Именно тези три модела са и първите от Bobcat, оборудвани със специално разработени двигатели, отговарящи на
изискванията на ЕС за вредни газове по Етап V.
От компанията производител заявяват, че в зависимост от спецификата на работата за последната версия минитоварачи могат да бъдат използвани голям брой разнообразни прикачни устройства.
Новите минитоварачи Bobcat запазват компактните размери, които са характерни за марката. Това е много полезно при работа в малки
пространства. Подобрените кабини допринасят
за подобряване комфорта на оператора. Те са
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ТЕХНОЛОГИИ » ОЩЕ ЗА М-СЕРИЯТА НА BOBCAT
по-широки, с напълно регулируеми седалки и с ниски нива
на шум. Достъпът до кабините също е улеснен чрез по-голяма врата и по-ниско разположен праг. Увеличена е и площта на всички прозорци, което значително подобрява видимостта.
Знаем, че най-добрият приятел на оператора е радиото.
Тук, разбира се, то е налично,
заедно с изход за зарядно и
AUX вход за телефон или MP3
плейър. При работа на закрито
или в тъмните часове на деня
на помощ идват новите работни светлини, които имат с 50%
по-висок интензитет. Подобрена е и климатичната инсталация вътре в кабината. В зависимост от атмосферните условия интериорът може да се
затопля или охлажда по-бързо, а новите въздуховоди доставят повече въздух. Ако случайно попаднете в ситуация
на авария, аварийните лостове на вратата и на задния прозорец ще ви помогнат да излезете от машината максимално
бързо.
Мартин СЛАВЧЕВ

Най-новите модели от
М-серията – S450, S510
и S530, имат 37% повече
въртящ момент спрямо
предходните

Новите минитоварачи
Bobcat запазват
компактните размери, които
са характерни за марката
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Новият хидравличен
минибагер Cat 306 CR

Новият хидравличен минибагер Cat 306 CR бележи навлизането на Caterpillar в 6-тонния клас
ABSTRACT IN ENGLISH

The New Mini Hydraulic
Excavator CAT 306 CR
The new Cat 306 CR mini hydraulic excavator marks Caterpillar’s entry in the 6-tonne
class offering. Designed with
an improved customer experience in mind, the 306 CR
mini excavator is built to exceed customer expectations
with strong performance, enhanced operator experience,
and simplified maintenance
with extended service intervals. With standard exclusive
features like Stick Steer and a
new LCD monitor, it provides a
great value for customers and
boasts industry leading performance.
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роектиран за повишено ниво на потребителска удовлетвореност, минибагерът 306
CR ще надхвърли очакванията на клиентите със своята висока производителност, подобрена операторска среда и опростена поддръжка с удължени интервали между обслужванията.
С ексклузивни решения като Stick Steer и нов LCD
дисплей, включени в стандартното оборудване,
той предлага отлична стойност за клиентите и се
отличава с висока производителност.
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 мм и

7175 кг максимално работно тегло, когато е оборудван с изолираната и херметизирана кабина.
От 2020 г. освен с херметизирана кабина клиентите ще могат да поръчват модела 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 мм с противотежест за работа
в близост до препятствия.

Повишаване на стандартите
за производителност
Cat 306 CR се отличава с впечатляващи за минибагер работни характеристики, като постига
водеща в класа товароподемност до 3555 кг при
радиус от 3 м. Увеличеният въртящ момент на купола и подобрените времена на работния цикъл
осигуряват по-голяма производителност и ефективност.
Пестящата гориво товарочувствителна хидравлична система с електронно управлявана
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ТЕХНОЛОГИИ » НОВИЯТ ХИДРАВЛИЧЕН МИНИБАГЕР CAT 306 CR
бутална помпа с променлив работен обем осигурява дебит на хидравличното маслото до 151 л/
мин. Тя предлага по-голям хидравличен капацитет за постигане на по-високи скорости на придвижване и по-големи сили на копаене в сравнение с конкурентните модели.
Големият дебит от 90 л/мин към контура за
прикачно оборудване позволява работа и с найвзискателните хидромеханични прикачни устройства. Оборудвана с хидравлични тръбопроводи за бързо разкачване, стандартната хидравлична система за прикачното оборудване осигурява еднопосочен, двупосочен и непрекъснат
хидравличен поток.
Турбодизеловият двигател Cat C2.4 с мощност 41,7 kW (55,9 к.с.) отговаря за задвижването на новия минибагер 306 CR и е в съответствие
с изискванията на европейския стандарт за емисии Етап V. Този двигател се отличава с висока
енергонаситеност и осигурява постоянна производителност в широк диапазон на работните
обороти. Функцията за автоматично изключване
на двигателя при работа на празен ход намалява
разхода на гориво.

Работна ефективност
Конструкцията на новия хидравличен минибагер 306 CR от следващо поколение поставя акцент върху комфорта, удобствата и безопасността на оператора. Изолираната и херметизирана
кабина понижава нивото на шума в кабината до
72 dB (A) и разполага със система за отопление и
климатик, които гарантират комфорта на оператора, независимо от температурата навън. Комбинацията от ROPS и TOPS защитна конструкция
и покривният щит осигуряват безопасна работна
среда за оператора.
Новият LCD дисплей позволява да се задават
персонални настройки и предлага лесна за четене информация за машината, джойстик за лесна навигация и Bluetooth комуникация, включена
в стандартното оборудване. Цветният дисплей
предоставя на оператора основни работни данни, като например ниво на горивото, температура на охлаждащата течност, брояч на работните
часове, производителност и настройки на машината, както и данни за поддръжката и техническото състояние на машината.  
С натискането на бутон операторът може да
превключи от конвенционалната система за управление с лостове/педали към включената в
стандартното оборудване система Stick Steer на
Cat. Stick Steer осигурява на оператора подобрено управление с по-малко усилия за повече опростеност и удобство. За още повече удобство
интуитивният превключвател на типа управление
позволява на операторите да избират предпочитания стил на работа с джойстика при управлението на минибагер 306 CR.
Конфигурациите с право гребло, ъглово гребло и бързосменник със система XTC правят минибагера 306 CR още по-универсален. Греблото
на машината предлага голям ход над и под нивото на терена, разполага с плаваща функция и
осигурява ефективна работа с насипни материали в задачи по насипване и профилиране. Работата с „права лопата“ осигурява повече прецизност при копаене около водопроводни и канализационни съоръжения и може да се осъществи
чрез кофи с pin-on монтаж или с бързосменник.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Оптимизирана поддръжка,
по-ниски разходи
Новият хидравличен минибагер 306 CR от
следващо поколение в 6-тонния клас споделя
общи компоненти с други модели от гамата минибагери Cat, за да се оптимизират разходите за
ремонт, да се съкрати времето за обслужване и
да се намали количеството резервни части, поддържани на склад. Основните елементи на конструкцията – купол и ходова част, ролкови тележки, стрели и носачи – са наследили конструкцията на съответните елементи в по-тежките багери
Cat и са проектирани за дълготрайна издръжливост. Здравите странични панели са вдлъбнати с
цел защита от деформации и осигуряват продължителен експлоатационен живот и лесна подмяна, за да се намалят разходите за притежание и
експлоатация.
Обслужването на машината е улеснено и безопасността на работа е повишена чрез лесен
достъп до обичайните точки за поддръжка на нивото на земята. Водещите в индустрията интервали между смазванията съкращават времето за
ежедневно обслужване, за да може този минибагер да започва работа с минимално забавяне. Удълженият експлоатационен живот на филтрите означава, че минибагерът 306 CR прекарва по-кратко време в сервиза за рутинна поддръжка.
Мартин СЛАВЧЕВ

Турбодизеловият двигател
Cat C2.4 с мощност
41,7 kW (55,9 к.с.)
отговаря за задвижването
на новия минибагер
306 CR и е в съответствие
с изискванията на
европейския стандарт за
емисии по Етап V

Cat 306 CR се отличава с
впечатляващи за минибагер
работни характеристики,
като постига водеща в класа
товароподемност до 3555 кг
при радиус от 3 м
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Челният товарач
HL960A на Hyundai

Челният товарач HL960A е част от новата А-серия на Hyundai – последно поколение строителна
техника, която отговаря на изискванията на ЕС за вредни емисии.

О
ABSTRACT IN ENGLISH

Hyundai’s HL960A
Wheel Loader
The HL960A wheel loader is
part of Hyundai’s A-series: a
fresh generation of construction equipment that complies
with the European emission
levels. This stage V machine
scooped Samoter Technical Innovation Award in the Medium
Wheel Loaders category.

април 2020

перативното тегло на HL960A е 19450 кг.
Двигателят е модел Cummins B 6.7 с мощност 168 kW (225 к.с.), отговарящ за изискванията за вредни емисии на ЕС по Етап V. Обемът на кофата е от 2,9 куб. м до 3,3 куб. м.
Този челен товарач може да се похвали с редица технологични иновации като подобрена горивна ефективност, безопасност, здравина и
усъвършенствана система за управление на автопарка. Моделът е подходящ множество строителни приложения, а също и за работа в мини и
кариери. Надеждният му двигател осигурява огромна мощност и позволява на машината да се
справя дори при най-тежки условия.

Иновативни системи
С капак на двигателя, който се отваря широко, за да осигури лесен достъп за почистване и
рутинни задачи, поддръжката на HL960A е много лесна. Като опция машината се предлага и с

допълнителни функции за безопасност като модерната система AAVM (Advanced Around View
Monitoring), която осигурява видимост във всички посоки. Системата включва и IMOD (Интелигентно разпознаване на движещи се обекти).
IMOD предупреждава, когато човек или предмет
се приближи на 5 метра от челния товарач.
В допълнение HL960A има радарна система,
която открива препятствия при движение назад,
независимо дали се работи през деня, или през
нощта. Разстоянието между препятствието и машината се показва на дисплея в кабината.
За максимално удобство и сигурност HL960A
разполага с изключителната система за дистанционно управление Hi-MATE на Hyundai. Тя позволява да наблюдавате вашите машини от всяко
място чрез специализиран уебсайт или мобилно
приложение. Чрез системата получавате важна
информация като работни параметри, натоварване и разход на гориво и др.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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За максимално удобство и сигурност HL960A разполага с изключителната
система за дистанционно управление Hi-MATE на Hyundai

HL960A с престижно
отличие
Челният товарач HL960A на Hyundai
Construction Equipment Europe спечели наградата за технологични иновации на Samoter 2020 в категория „Челни товарачи среден клас“. Според Никола Русо, директор по продажбите и
маркетинга в отдел Строителна техника в Hyundai Construction Equipment
Europe (HCEE), тази награда е изключено значима за компанията. Тя е поредното доказателство, че HCEE държи на своите клиенти, разполага с отлична дилърска мрежа и богата наличност на резервни части в цяла Европа.
Hyundai Construction Equipment
Europe е признато име на европейския пазар на строителна техника. С
усъвършенствано производство, система за контрол на качеството и иновативни инженерни похвати компанията може да се похвали с широка гама
строителни машини. HCEE предлага
на пазара своите продукти чрез квалифицирана мрежа от над 140 дилъра
в повече от 30 държави.
През 2020 г. Hyundai Construction
Equipment Europe отбеляза своята
25-а година на европейския пазар. В
момента компанията е базирана в модерната си база в Тесендерло, Белгия.
Тя се състои от триетажна офис сграда, склад, център за обучения, изложбена зала и такава за събития. Амбициите на HCEE са до 2023 г. да влезе
в челната петица на водещите световни производители на строителна
техника.

HL960A спечели наградата
за технологични иновации
на Samoter 2020 в категория
„Челни товарачи среден
клас“

Мартин СЛАВЧЕВ
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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CASE представя нова В-серия компактни
верижни товарачи и мини челни товарачи

Следващото поколение товарачи CASE са с водеща в индустрията видимост, подобрен интерфейс
и конзоли за оператора, лесно стартиране и работа, изключителна мощност и спомагателна
хидравлика за оптимална производителност

C

ABSTRACT IN ENGLISH

CASE Launches All –
New B Series Compact
Track Loaders
and Skid Steers
All-new CASE B Series compact track loaders (CTLs) and
skid steers offer a completely
re-imagined operator interface
and environment to simplify
operation, and put more power and control into the hands of
the operator – including an 8”
LCD multi-function display and
simple electro-hydraulic controls.
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ASE Construction Equipment представи
следващото си поколение компактни верижни товарачи (CTL) и мини челни товарачи с въвеждането на В-серията си. Пет CTL
модела и девет мини челни товарача разширяват гамата на радиално и вертикално повдигане, както и многобройните класове на мощност
и размер, осигурявайки на операторите най-добрия избор на оборудване според нуждите им.
„Чрез В-серията CTL моделите и челните товарачи на CASE са подобрени, за да доставят
ново интуитивно преживяване за оператора,
като същевременно устояват на тежките условия на работа“, каза Егидио Галано, продуктов
мениджър компактна техника за Европа. „В-серията запазва облика на предходните модели на
CASE, но с усъвършенствани важни операционни
системи за по-висока производителност, които
са напълно интегрирани в новите контроли и интерфейс. По този начин е постигнат изключителен баланс между производителност, ефективност и удобство“, добави той.

По-лесна работа за оператора
Новата CASE B-серия мини челни и компактни верижни товарачи включва изцяло променен
интерфейс с нови леви и десни колони на всички модели, в комбинация с лесно запалване на
двигателя, стартиране с бутон, лесен контрол на
газта и интуитивна смяна на всички функции на
машината. Операторите могат също да избират
между механични и електро-хидравлични джойстици при конфигуриране на машината. Изцяло
новият 8-инчов LCD мултифункционален екран с
камера е стандартно оборудване за всички елек-

тро-хидравлични модели. Освен това електрохидравличните модели имат още едно допълнително улеснение за смяна между ISO и H режими
на работа само с помощта на един бутон.
Новият 8-инчов LCD мултифункционален екран служи за команден център на машината.
Включва единствената в бранша задна камера,
видима на разделен екран с данни за машината. Камерата работи при движение напред и назад и още повече подобрява видимостта на Всерията, давайки по-голяма перспектива и поглед върху работното място. Операторът разполага с най-добрите функции, достъпни за CASE
CTL моделите или мини челните товарачи, които включват:
)) Нов електро-хидравличен контрол: Операторите могат да настройват общата отзивчивост на машината до ниска, умерена или агресивна или независимо да настройват скоростта на наклона, повдигане или задвижване, както и да контролират рамото и задвижването
на товарачната уредба според нуждите на извършваната работа.
)) Нова възможност за „пълзяща скорост“:
Пълзящата скорост позволява на операторите
да задават скоростта на машината на постоянна/бавна „пълзяща“ скорост, докато независимо регулират скоростта на прикачения инвентар чрез газта за оптимално използване на хидравличен инвентар с голям капацитет като
фрези или дискови каналокопатели.
)) Нови профили за оператора: Операторите
могат да съхраняват и възпроизвеждат определени профили на настройки въз основа на
индивидуални предпочитания или тип дейност.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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)) Нов икономичен режим и настройки за за-

щита на двигателя: Новите модели от В-серията на CASE и CTL моделите са с функция за
изключване на двигателя, време за запалване
и защита на двигателя за по-дълъг живот и подобра производителност на двигателя, акумулатора и други важни системи.
)) Нов информационен дисплей: От основна
експлоатационна информация като часове на
двигателя и нива на течността до „измервателни уреди за пътуване“ и данни за използване,
които предоставят на ръководителите на автопаркове и операторите по-добра представа за
работата на машините, всички нови модели от
B-серията подобряват общата оперативна информация.
)) Нови и подобрени кодове за неизправности
и отстраняване: Новите кодове за неизправности с описателен текст помагат за по-доброто идентифициране на конкретни проблеми, през които машината може да преминава и
улесняват комуникацията с дилъра за определяне на следващите стъпки, ако е необходимо.

Отлична видимост
CTL моделите и мини челните товарачи на
CASE осигуряват водеща в индустрията видимост на 360 градуса – подобрена от новата камера, както и от огледало за задно виждане в кабината, което е стандартно оборудване за цялата гама. Ниският праг за влизане и голямото
предно стъкло гарантират отлична видимост към
предната част на машината и към прикачения инвентар. Големите странични прозорци и големият извит заден прозорец позволяват отличен поглед към страничната и задната част на машината. Видимостта назад се подпомага допълнително от ниски наклонени задни капаци и изключително нископрофилен H-Link при модели с вертикално повдигане, който дава по-голяма видимост в сравнение с конкурентно оборудване.

По-комфортна среда
за оператора
Изключително ниският праг за влизане във
всяка машина позволява лесен достъп до кабината. CASE разполага с една от най-широките кабини на мини челните товарачи и CTL в индустрията, осигуряваща пространство за повече комфорт на оператора. Джойстиците на електро-хидравличните модели са проектирани с по-тесен,
по-удобен захват, по-близко разположение на
бутоните и по-малък размер за по-лесна работа.
Електро-хидравличните основи на всеки джойстик също са направени по-малки, за да осигурят
на операторите повече място за краката.
Моделите с механичен контрол на SR210B и
по-големите модели също разполагат със сервоасистирани джойстици за по-лесна работа и помалко умора за оператора. Поставките за чаши
и местата за съхранение в избрани модели също
са преместени, за да осигурят още повече пространство за краката, а опциите като Bluetooth радио допълнително подобряват общия комфорт.

Повече от 50 години мощност
и производителност
CASE произвежда мини челни товарачи от над
50 години. Новата В-серия CTL модели и мини
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

челни товарачи се използва за осигуряване на
изключителна мощност на работа, има редица
допълнителни хидравлични опции, които позволяват на всяка машина да работи със стотици
прикачени инвентари и изключително стабилни основи за колела и вериги. Те от своя страна
позволяват на операторите да работят уверено
на всякакъв тип терени. Пълният набор от вертикални и радиално повдигащи машини предоставят отлични възможности за всяко приложение –
от концентрирана основа и нивелиране до товарене на камиони и работа с материали.
По отношение на работата с прикачен инвентар В-серията на CASE използва стандартна хидравлика, хидравлика с висок дебит и подобрена
спомагателна хидравлика с налягане до 276 бара
за работа на хидравлични приспособления с голям капацитет като фрези и мулчери. Всички модели разполагат и с бърза връзка под налягане,
която позволява бързо и безпроблемно отстраняване на хидравлични линии.
Допълнителни опции като Ride Control и самонивелиране допълнително спомагат за подобряване на общата производителност и ефективност на оператора.

Изключително ниският
праг за влизане във всяка
машина позволява лесен
достъп до кабината

Двигатели без поддръжка
и лесно обслужване
Всички модели от В-серията, с изключение
на SR160B, разполагат или с охладена рециркулация на отработените газове (CEGR) с дизелов окислителен катализатор (DOC), който не изисква поддържане на течности или на филтъра,
или с CEGR дизайн със селективна каталитична редукция (SCR) (при модели с 90 конски сили
/67KW), които не изискват поддръжка на филтъра през целия живот, а само пълнене с дизелова изпускателна течност (DEF), колкото е необходимо.
Ежедневните проверки на всички модели са
прости, с редовни сервизни точки и лесно групирани в задната част на машината. Мениджърите на автопаркове могат още повече да улеснят поддържането на моделите от В-серията
с добавяне на абонамент за телематика CASE
SiteWatch™, който предоставя допълнителна информация за оперативните данни, интервалите
на обслужване и общата производителност на
машината.
Мартин СЛАВЧЕВ
април 2020
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Георги Терзийски,
председател на
Управителния съвет
на Агенция „Пътна
инфраструктура“:

Строителството на
АМ „Хемус“ е топприоритет
– Г-н Терзийски, кои пътни проекти бяха
реализирани и кои бяха започнати през изминалата година, както и от началото на
2020 г.?
– През 2019 г. пуснахме за движение важни
участъци от автомагистралите „Хемус“ и „Струма“. През октомври предсрочно завърши изграждането на 9,3 км от „Хемус“ от Ябланица до
Боаза, а по договор срокът беше март 2020 г. Започнахме поетапното строителство на нови 134
км от „Хемус“ в посока Варна, като през декември правителството със своя акт потвърди, че
довършването на магистралата е топприоритет
април 2020

и пое финансов ангажимент за изграждане на оставащите близо 89 км от трасето след връзката
с пътя Русе – Велико Търново. Така 223 км ще се
изграждат и цялата „Хемус“ трябва да е готова до
2024 г. Убеден съм, че с построяването ѝ в следващите години ще имаме добри пътни комуникации, с които ще ускорим развитието на Северна България, защото, както е казал и Хемингуей,
всичко, което не е на море, е провинция. Затова
сме си поставили задачата да направим така, че
една голяма част от територията на страната –
северът, да не е провинция, а модерен и проспериращ регион, в който е и Златна Добруджа, житКЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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ницата на България, връзката ни с държавите от Северна Европа.
Не инвестираме просто в асфалт или в бетон, а в
хората, в способността им да пътуват, да работят, да
живеят по-добре и да се развиват. Ако на юг от Стара планина вече има две изцяло готови магистрали „Тракия“ и „Марица“ и усилено се работи по третата „Струма“, то същото трябва да се случи и в северната част на страната, за да може столицата да
е свързана и с морето, и с двете ключови точки на
река Дунав – при Русе и Видин. Убеден съм, че с изграждането на трите направления в Северна България – „Хемус“, Русе – Велико Търново и Видин –
Ботевград, нито една част от територията на севера няма да остане отделена.
В посока Гърция през май м.г. пуснахме движението по 6,5 км от АМ „Струма“ – в участъка от
Благоевград до Крупник, с което трафикът се изведе от Благоевград. Стартирахме строителството на тунел „Железница“, който е най-дългият пътен тунел, изграждан досега у нас, както и проектите София – Калотина, Видин – Ботевград, връзката на Софийския околовръстен път с АМ „Тракия“.
На тунел „Железница“ вече са прокопани първите
400 м от съоръжението. Строителните дейности започнаха през октомври 2019 г. и на обекта се работи едновременно в двете тръби. Съоръжението ще
е с дължина около 2 км. Към него са включени два
обслужващи пътя от двете страни на съоръжението и хеликоптерна площадка. Тунелът се изгражда по нов австрийски метод – прокопават се около
1,5–2 м във всяка тръба на денонощие и веднага
след това се прави първичната облицовка на съоръжението с крепежни елементи и армиран пръскан
бетон и анкери. На обекта се работи денонощно, без
почивен ден. Целта е тунелът да е готов до януари
2022 г. Съоръжението ще бъде с всички необходими системи за енергоефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване,
интелигентна система за управление на трафика,
аварийни SOS кабини, аудио- и радиооповестяване, електронна система за контрол на достъпа и т.н.
На участъка, който е преди тунела, пътувайки
към Кулата, по иновативна за България технология
се изгражда виадукт с дължина 720 м. Той ще преминава над 6 препятствия – р. Струма, път Е79, съществуващата и бъдещата жп линия, общинския
път и над обслужващия път на съоръжението. Технологията, по която се работи, е т.нар. потактово
избутване на горното строене. Характерното при
нея е, че се използва работна площадка с мобилни
елементи, които с хидравлична система се повдигат и избутват напред, като всеки един елемент се
монтира пред вече готовия. Важно е да се отбележи, че при строителството на мостовото съоръжение по тази технология не се налага спиране на движението по първокласния път Е79 София – Кулата.
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

През миналата година започнахме и разширението на Софийския околовръстен път и връзката с АМ „Тракия“. Това са над 6 км от път II-18 в отсечката от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“. Проектът предвижда съществуващият двулентов път да бъде реконструиран в
6-лентов със средна разделителна ивица, разделителни ивици между локалите и директното трасе,
2 локални платна и тротоари. С новото трасе ще се
осигури връзка между автомагистралите „Струма“
и „Тракия“, ще се улесни транзитният трафик от АМ
„Европа“ и връзката с граничните пунктове с Турция
и Гърция.
В посока границата със Сърбия започнахме
строителството на пътя Калотина – София. Трасето между граничния пункт и Софийския околовръстен път, с дължина 48 км, е разделено на три участъка. Строителството на отсечката между Драгоман и
Сливница, която е 17 км, започна през май 2019 г. и
се очаква да приключи до края на тази година. Изграждането на участъка от ГКПП „Калотина“ до Драгоман (14,5 км) стартира в средата на февруари.

Тунел „Железница“
се изгражда по нов
австрийски метод –
прокопават се около
1,5–2 м във всяка
тръба на денонощие
и веднага след това
се прави първичната
облицовка на
съоръжението с
крепежни елементи
и армиран пръскан
бетон и анкери

– Кои обекти ще бъдат завършени през тази
година?
– Много усилено се работи на АМ „Хемус“. Завършването на 16-километровия участък от п. в.
„Буховци“ до п. в. „Белокопитово“ по договор е
2021 г., но при ускорените темпове, с които се работи, и в случай че не възникнат допълнителни затруднения, като например разкриване на археологически обекти и други непредвидени обстоятелства,
е възможно строителството да приключи и по-рано от предвиденото – в края на 2020 г. Строителите
са амбицирани и работят изключително мобилизирано, така че ако всичко върви така, както е планирано, са съвсем реалистични шансовете в края на
тази година да имаме готови още 16 км от АМ „Хемус“ в посока Варна – София.
В началото на март завършихме изграждането на обходния път на Камено – един изключително важен и дълго чакан от жителите на Бургаска област участък. С построяването на над 2-километровата отсечка се повишава безопасността на движение и цистерните от „Лукойл Нефтохим“, транзитните тежкотоварни и леки автомобили вече не преминават по улиците на града. Проектът се финансира от републиканския бюджет и е за над 2 млн. лв.
Другият важен проект за Бургаска област, по
който работим, е обходният път на Поморие. Целта ни е обектът да бъде завършен колкото се може
по-скоро, преди началото на активния летен сезон,
за да може транзитният трафик да се изнесе извън
града. Отсечката е с дължина 5,8 км, а инвестицията от около 20,6 млн. лв. е от републиканския бюджет. Обходът на Поморие е последният етап от модернизацията на пътя Бургас – Слънчев бряг. На 15
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ПРОЕКТИ » ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: СТРОИТЕЛСТВОТО НА АМ ХЕМУС Е ТОППРИОРИТЕТ

Усилено се работи на АМ „Хемус“, включително и на
тунел „Витиня“
юни 2018 г. беше пуснато движението по
обхода на Ахелой и четирилентовия път
в участъка между Поморие и Ахелой, с
обща дължина над 9 км. Вече като е готов пътят, никой не си спомня за огромните задръствания и времето, за което
се пътуваше от Бургас до Слънчев бряг.
По ОПРР тази година продължава ремонтът на още 101 км пътища, на които е
работено и през 2019 г. Сред тях са 32,5
км от пътя Дупница – Самоков, свързващ
ГКПП „Гюешево“ с АМ „Струма“, с път I-1
София – Благоевград и АМ „Тракия“, 12
км от път III-109 за Мелник, който е единствената транспортна връзка на Мелник
и селата Спатово, Хотово и Лозеница с
общинския център Сандански, както и
на Мелник, Роженския манастир и други
природни забележителности в региона.
– Какви обществени поръчки предстои да обявите?
– През 2020 г. на инженеринг – проектиране и строителство, планираме да
обявим обществените поръчки за изпълнители и надзор на участъци от АМ „Русе
– Велико Търново“. Трасето, с дължина
133 км, ще бъде разделено на 3 участъка:
Русе – Бяла, обходния път на Бяла и Бяла
– Велико Търново. Тази година ще обявим поръчките за първите два участъка.
Логично е изграждането на Русе – Велико Търново и Видин – Ботевград да вървят успоредно с доизграждането на „Хемус“, за да се облекчи трафикът от двата
моста на Дунав при Русе и Видин и да повишим пътната безопасност. Участъкът
между Русе и Бяла е един от най-опасните в България с висока концентрация
на тежки пътни инциденти.
Тази година ще обявим и поръчки за
ремонта на тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ и „Траянови врата“ на АМ „Тракия“, които са част
от трансевропейската пътна мрежа.
По проектите финансиране от фондовете на ЕС преди дни стартирахме
процедурите за строител на обходния
път на Рудозем. Финансирането на този
проект ще бъде частично от Програма
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014–
2020 и от републиканския бюджет.
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Сред топприоритет на пътната агенция е успешното
внедряване на тол системата за превозните средства
над 3,5 тона

– Какви ще бъдат приоритетите в
работата на АПИ до края на 2020 г.?
– Основните приоритети са продължаване на работата по стратегическите
инфраструктурни проекти – АМ „Хемус“,
АМ „Струма“, Видин – Ботевград, София
– Калотина, връзката на Софийския околовръстен път с АМ „Тракия“.
Другият топприоритет на Пътната
агенция е успешното внедряване на тол
системата за превозните средства над
3,5 тона, която стартира на 1 март. Знаете, че през януари с превозвачите се постигна договореност електронната система да стартира с по-ниски тарифи и
редуциран обхват на пътищата с тол.
Приехме тяхното предложение размерът на таксите бъде намален, а обхватът
редуциран, включвайки само автомагистралите и първокласните пътища или
3115 км, защото за нас от самото начало е важен диалогът и успешното стартиране на новата системата. От пролетта
на миналата година водим активни разговори с транспортния бранш в търсене на балансиран модел, така че да има
смисъл от въвеждането на реформата
и за пътния сектор да се осигури ефективен и справедлив модел на финансиране. След три месеца експлоатация на
системата анализите ще покажат дали с
по-ниски тарифи и редуцирания обхват
приходите, които държавата очаква от
тол такси, ще бъдат същите като вече заложените в бюджета за тази година – 450
млн. лв. от тол такси, и 296,3 млн. лв. – от
електронни винетки. Ако те са по-малко,
ще се разгледа актуализиране на тарифите, така както е договорено.
За всички трябва да е ясно, че електронната система дисциплинира и цифрите го доказват. Към 11 март са продадени 1 893 075 бр. е-винетки за над
120,4 млн. лв., което е с около 9 млн. лв.
повече спрямо миналата година – при
същия режим на таксуване и без промяна в цените.
Другата полза от внедряването на тол
системата е подпомагането на държавата в борбата със сивия сектор – нещо,
за което и сдруженията на превозвачите заявяват подкрепа. Тях това ги лишава от печалби, а държавата – от прихо-

ди. Електронната система не просто контролира кой кара без винетка или не си е
платил тола. Чрез вградените електронни кантари и сензори тя засича претоварените камиони, както и тези, които формално заявяват празни курсове, а всъщност превозват нерегламентирано товари и крият обороти и съответно – ощетяват бюджета. Претоварените тирове,
освен че са много опасни за останалите участници в движението, образуват и
коловозите по асфалта, което също води
до повишена опасност и впоследствие
до много по-големи разходи за ремонт,
които всички плащаме чрез данъците си.
Своеобразният рекордьор до момента е
ТИР с тегло 57 тона вместо декларираните 26.
Данните, постъпващи в тол системата, ще могат да служат и за установяване
на нерегламентиран превоз на пътници.
Очакваме подкрепа от автобусните превозвачи, защото нееднократно са споделяли, че нелицензираният транспорт
е един от основните им проблеми.
– Какво очаквате от новите оперативни програми за периода 2021–
2027 г.?
– Работата по подготовката за новия
програмен период започна отрано. Изготвихме методика, с която са приоритизирани предложените за рехабилитация
отсечки от областните пътни управления
и Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България. Избрани са
пътни участъци, които след изпълнението им ще доведат до намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните неравенства в икономическото, социалното и териториалното развитие, осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост, осигуряване на конкурентоспособност на регионите чрез силни местни
икономики, подобряване на териториалната свързаност и т.н. Списъкът с приоритизираните пътни отсечки, заедно с
методиката са изпратени на Управляващия орган на ОПРР.
Въпросите зададе
Мартин СЛАВЧЕВ
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ОТБЛИЗО

Фирма Петрус представя
алуминиеви товарни рампи LOTUS

Петрус ООД е изключителен представител за България на италианската фирма LOTUS – Италия,
един от най-големите производители на алуминиеви рампи

Р

ампите Lotus са TÜV сертифицирани и са
изработени от високо устойчива алуминиева сплав. Това осигурява максимална сигурност на клиентските нужди, от най-леките
до най-тежките товарни изисквания. Тежките и
средно тежките рампи Lotus са идеалното решение за специалисти от различни отрасли. Тежки рампи за товарене на земекопни машини, минибагери (гъсенични или на колела), минитоварачи, багер-товарачи, челни товарачи и багери. Средно тежки рампи за товарене в строителството – хидравлични платформи, телескопични
асансьори, колички и др.

Предлагат се със или без ограничители. Алуминиеви рампи с ограничители улесняват товаренето на колесни превозни средства, като се
избягва странично подхлъзване поради неправилни маневри, а без ограничители са задължителни при товаренето на верижни превозни
средства. При необходимост могат да бъдат съединени, за да образуват единна рампа.
Благодарение на модерния си дизайн, надеждността, здравината, постигната с повече
от 30 години опит и тестове за качество, рампите Lotus са решение за специалисти от различни
отрасли.

април 2020

29

30

ОТБЛИЗО

Трансмисии за бетоновози ZF

Новото поколение трансмисии за бетоновози ECOMIX II на ZF са проектирани за „барабани“ с
вместимост до 16 куб. м и изходящ въртящ момент до 90000 Нм

О

лекотената и компактна конструкция прави ECOMIX II с 24% по-лека и 50% по-къса в
сравнение с предишни модели. Използването на патентованата трансмисия с еластомерни лагери като допълнение към управлението на
превозното средство позволява увеличено осово изместване на съда за бетон, както и променлив наклон.
ECOMIX действа като акустична и механична
бариера между съда за бетон и рамата на камиона, което води не само до значително по-тихо
функциониране, но и повишен комфорт за водача. Обслужваемостта е подобрена благодарение
на отделените маслени системи за трансмисията и хидростатичната система, както и подобреният достъп.
Собствениците на бетоновози, както и голе-
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мите потребители на бетон постоянно повишават изискванията си към размерите на „барабаните“, като по-голямата мощност и дългите работни смени са само частичен аспект. С двата си
модела ZF демонстрират забележителна способност при производството на силово предаване за бетоновози.
Главната разлика в поколенията се състои във
факта, че моделите на ECOMIX II превъзхождат
предишния модел, когато става въпрос за размери, тегло, здравина, гъвкавост, тишина, обслужваемост и комфорт. Предавателната кутия
се състои от двустепенна планетна предавка,
задвижвана от хидромотор. И в двете степени се
използва икономична и доказана технология, съчетана с ниски нива на износване и лесна поддръжка при тежки условия на употреба. Това дава
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Предимства:
)) Компактен дизайн, ниско тегло;
)) Висока надеждност при тежки условия;
)) Лесна инсталация и поддръжка;
)) Щадяща околната среда с по-ниски нива

на шум
(до 10 дБ);
)) Повишена икономичност (до 0,5 л по-нисък разход
за 1 моточас);
)) Оптимизиран и издръжлив дизайн;
)) Ниски нива на шум и повишен комфорт за водача;
)) Ъгъл на позициониране до 20 градуса, независимо
от размера и пълнотата на съда за бетон;
)) Лесна за поддръжка, с оптимизираната маслена
система.

Строителни машини
Основни услуги
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
Комбинирани
багери

Колесни
багери

Дъмпери
Челни товарачи
Грейдери
Главната разлика в поколенията се състои във
факта, че моделите на ECOMIX II превъзхождат
предишния модел, когато става въпрос за
размери, тегло, здравина, гъвкавост, тишина,
обслужваемост и комфорт

Телехендлери

Валяци

Мотокари
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:
°
°

възможността на производителите да си освободят място при проектиране и опростява вграждането. Невероятната издръжливост на лагерите спомагат за увеличаване на натоварването при понижен разход на гориво, което води до намаляване на разходите при всеки курс.
Мартин СЛАВЧЕВ
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

°
°
°

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
www.ats-world.com
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Строителни рекорди
в гнездото на вируса
В Китай разбиват
световните рекорди в
строителството

В

Китай коронавирусът отне живота на хиляди и наложи принудителна изолация на милиони. Вместо да обезсили бедстващите,
болестта ги мобилизира до такава степен, която
накара хора от цял свят да следят как страната
разбива световните рекорди в строителството.
Благодарение на специална интернет страница, която излъчваше на живо и денонощно, над
20 милиона души изгледаха как хиляди китайци
извършват строителни работи по време на пандемията. Техните многобройни и шарени строителни машини респектираха зрителите от цял
свят. Особено след като стана ясен и първият
краен резултат – създаването на нова модерна
болница в Ухан, гнездото на заразата. Тя бе завършена само за 48 часа! Веднага последва и изграждането на втора болница, която бе готова за
около седмица.
Строителните работници бяха изключително дисциплирани и ангажирани с важността на
поставената им задача. Те спяха на работно-
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то си място, върху бали от стъклопакети и купчини с материали, хранеха се и буквално живееха на строителната площадка до приключване
на проекта.
В Китай вече имаха опита как при спешност за
отрицателно време се изграждат лечебни заведения. През 2003 г. в Пекин е построена болница, готова да приеме хиляди хора с Тежкия остър респираторен синдром (ТОРС), който е познат и като вирус на САРС. Болницата е изградена за 7 дни, чупейки световния рекорд за найбърз строеж. Около 4000 души са участвали в
строителството – денонощно. В медицинския
център има рентгенова зала, зала за компютърна томография, интензивно отделение и лаборатория. Всяко отделение е оборудвано със собствени бани. В рамките на два месеца болницата
приема 1/7 от пациентите със САРС в страната и
е приветствана като „чудо в историята на медицината“.
Мартин СЛАВЧЕВ
КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО
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