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РЕДАКЦИОННА

Светлина
в тунела
И
Мартин СЛАВЧЕВ

зминаха няколко месеца, откакто избухна пандемията Covid-19. Редица
ключови събития за годината бяха отложени за 2021 г. Въпреки всичко строителството като че ли остана един от най-слабо
засегнатите сектори на българската, а и на
част от световната икономика. Нещо повече, редица отговорни фактори неколкократно обявиха, че именно строителството трябва да бъде приоритетен сектор за родната икономика. Министърът на регионалното
развитие и благоустройството Петя Аврамова обяви, че активно се работи по всички започнати инфраструктурни обекти в страната
и продължава стартирането на нови участъци. Тя заяви още, че всички структури на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството са мобилизирани максимално, за да се запазят темповете на строителство, както и досега. Зам.-министърът
Николай Нанков също призова да се набле-

гне на строителството, за да се намалят отрицателните влияния на очертаващата се
криза. Този апел бе подкрепен и от представителите на строителния бранш у нас.
За постигане на тези цели, свързани със
запазване и дори увеличаване темповете
на строителство в страната, ще се разчита
основно на големите проекти по европейските оперативни програми. А немалко такива предстоят! От една страна, ще се работи по мащабните водни проекти от Оперативна програма „Околна среда“, някои от
които вече са в ход. По Оперативна програма „Региони в растеж“ бенефициентите ще
имат достъп до над 3 милиарда лева. Продължава изграждането и на стратегическите инфраструктурни проекти. Всичко това
ще осигури работа на бранша, а за успешната реализация на обектите, естествено,
ще е необходима и качествена строителна
техника.

ВЕРИЖЕН БАГЕР HX235LCR
Вашият най-доверен партньор

НЯМА
ТАКАВА
ЦЕНА

HX235 LCR
Оперативно тегло:
24 000 kg
Мощност:
136 kW / 183 hp @ 1950 rpm
Обем на кофата:
1,34 m³
HX235 LCR с въртене на купола в рамките на веригите, комбинира в себе си мощно представяне, прецизност и интуитивно
управление. Машината се характеризира с последните комуникационни технологии, ергономичност, комфорт, намален шум и
вибрации.

The air conditioning system on this machine contains the fluorinated greenhouse gas refrigerant
HFC-134a (Global Warming Potential = 1430). The system contains 0.75 kg of refrigerant which has
a CO2 equivalent of 1.0725 metric tons.

www.strotech.bg

София: +359884 003 811; +359 889 969 920
Сервиз: +359 878 899 097
Резервни части: +359 888 222 760

Бургас: +359 889 218 794
Варна: +359 882 47 39 87
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2019 г. – рекордна за продажбите
на строителна техника
Списание
International
Construction
публикува традиционната си
годишна Жълта таблица, където са класирани водещите
50 производители на строителна, кариерна, минна и подемна техника по приходи от продажби за предходната година.
Данните от класацията показват, че през 2019 г. водещите 50
производители са генерирали рекордни приходи от продажби
на стойности от 202,7 милиарда долара. Това е с 10% повече от
2018 г., когато приходите са били 184 милиарда щатски долара. За първи път приходите от продажби, отразени в Жълтата
таблица, са надхвърлили 200 милиарда щатски долара. Въпреки че резултатите 2019 г. са рекордни, трябва да се подчертае,
че процентният растеж се забавя. Например през 2017 г. ръстът е 25,5% в сравнение с 2016 г., а през 2018 г. е 13,5%. Заради Covid-19 се очаква данните за продажбите, изнесени през
следващата година, да отбележат спад.

Bobcat отново спечели наградите LCO и HRV
Bobcat спечели наградите LCO (най-ниски разходи за собственост) и HRV (най-висока запазена остатъчна стойност) за
2020 г. Bobcat T590 е носител на наградата LCO в категория
„Kомпактни верижни товарачи“ както през 2019 г., така и през
2020 г. През 2018 г. призът се присъжда на Bobcat MT55. С тези
победи Bobcat се утвърди като доминиращата сила в тази категория през последните 3 години. Bobcat S70 е носител на наградата LCO в категория „Най-малките челни товарачи“, както на наградата HRV за 2020 г. През 2019 г. HRV се връчва на
Bobcat MT55.
„Горди сме, че печелим тези награди в последователни години. Те са свидетелство за изключителното качество и издръжливост на нашите машини и показват защо дори след повече от 60 години, гамата компактни товарачи на Bobcat продължава да бъде лидер на пазара. Призове като тези са част
от мотивацията ни да продължим да подобряваме продуктите
си и да създаваме иновации на пазара. По този начин сме уверени, че ще продължим отличното си представяне в престижните награди LCO и HRV през следващите години“, заяви Джири Кармазин, продуктов мениджър на Doosan – Bobcat EMEA.
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Верижният багер HX220AL от Hyundai
22-тонният верижен багер HX220AL е част от новата А-серия
на Hyundai. Моделът отговаря на изискванията на ЕС по Етап V.
Машината, оборудвана с редица иновативни технологии, предлага отлична горивна ефективност и усъвършенстван контрол.
Новият верижен багер HX220AL разполага с нова платформа за двигателя, подобрена регулация на хидравличния поток,
подобрена продуктивност, и предлага високи нива на безопасност. От Hyundai Construction Equipment Europe (HCEE) описват
HX220AL като „променящ играта“ модел.

Зам.-министър Николай Нанков: Строителството
трябва да бъде приоритетен сектор на икономиката

В Министерски съвет се проведе брифинг, в който участваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и представители на строителния
бранш. Участие в брифинга взеха председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Илиян
Терзив, изп. директор на КСБ Валентин Николов, както и зам.председателите на Камарата инж. Николай Николов, инж. Калин Пешов и Владимир Житенски.
Според зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков строителството трябва да
бъде приоритетен сектор на икономиката. „Трябва да запазим
темповете на строителство от преди кризата и дори да ги увеличим“, заяви той.
„20 – 25 хил. български работници се върнаха от Европа и
трябва да направим така, че да ги задържим в страната“, каза
председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Според официалните данни заетите в сектор „Строителство“ у нас са над
200 хил. души.
„Нашият апел е не просто да не спира строителството, а че
именно то трябва да е двигател на икономиката за излизане от
кризата“, каза изп. директор на Камарата Валентин Николов.
Зам.-председателят на УС на КСБ инж. Николай Николов
сподели, че ако продължи работата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради, която в момента е спряна, това ще създаде заетост на
150 хил. души. „Голяма част от безработните намериха работа
в строителството посредством програмата“, каза той.

Vans. Born to run.
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Нови технологии на Intermat 2021

JCB стартира производството на респиратори

На изложението Intermat, което ще се проведе в Париж от 19
до 24 април 2021 г., ще бъде добавена категория „Нови технологии“. В новата категория на изложението ще бъдат представени иновативни строителни технологии, включително автономни превозни средства, мобилни приложения, BIM, IoT и 3D
принтиране. Според организаторите, пазарът на такъв тип технологии е нараснал с 30% за последните две години и в момента генерира 1,3 млрд. евро годишно в световен мащаб. Сред
изложителите, които вече са регистрирани за участие в новата категория, са Infrakit, Moba, Tenstar Simulation, TP Planning,
Track-Unit и Trimble.

JCB се включи активно към националните и световни усилия
за производство на жизненоважните респиратори за обдишване. Собственика на JCB лорд Бамфорд откликна на призива
за помощ на министър-председателя на Великобритания Борис Джонсън и незабавно мобилизира екипи от изследователи и инженери. Компанията има готовност да произведе минимум 10 хил. специални стоманени корпуси. За производството
на машините за обдишване JCB ще си партнира с технологичния гигант Dyson.

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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Рестарт на отдаването на техника
под наем в Италия
Възобновяването на дейността на компаниите за отдаване на строителна техника под наем в Италия трябва да е в съответствие с предписаните указания за безопасност, за да се предотврати разпространението на
Covid-19. Това стана възможно след актуализация на
указ на италианското Министерство на икономическото развитие по искане на рентал асоциацията Assodimi.
Асоциацията предлага подкрепа в този преходен период на всички италиански компании за отдаване под
наем, тъй като секторът постепенно се връща към нормален ход на работа.
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20 години PERI в България

На 18 септември 2020 г. се навършват две десетилетия, откакто дружеството PERI е създадено в страната. PERI се асоциира с
технически издържани решения за кофраж и скеле, както и с обвързващия се с изпълнението инженеринг. През последните 20
години PERI съществува, защото партньорите им се доверяват,
когато пред тях стои задачата да изградят обект с национално
или международно значение. Такъв беше изграждането на Дунав
мост 2 – вантова конструкция, свързващ Видин и Калафат, Румъния, през 2007 г., както и мостовото съоръжение над р. Марица
до Харманли – част от АМ „Марица“. Гордост за екипа на PERI са
и пътен възел „Даскалово“, свързан с автомагистрали „Люлин“ и
„Струма“, мостово съоръжение по метода на конзолното бетони-

ране – част от обхода на Габрово и реконструкцията на яз. Студена, пречиствателни станции в Монтана, Казанлък, Айтос, Балчик,
Кубратово. Системните решения на PERI бяха неразделна част
от изграждането на много съоръжения от републиканската мрежа, метростанции в столицата, реконструкции на тунелите от АМ
„Хемус“ и ще продължават да бъдат, а сега предстои и участието
ни в изграждането на тунел „Железница“, част от АМ „Струма“. В
столицата PERI сa участвали в построяването на търговски център The mall, бизнес център „Мегапарк“, Бизнес Парк София в кв.
Младост, Long Tower – Mall Bulgaria, Advance Business Center, жилищни сгради и комплекси и много други, а в момента продължават със сгради като Болкан Бизнес Център, NV Tower Парадайс
Плейс. От 2000 до 2007 г. с кофражни системи TRIO, MULTIFLEX
и DOMINO се изградиха десетки хотели по Черноморието, което
е много висок процент от строителството за този период, един
от които Berlin Hotels в к.к. Златни пясъци. Навлизането на хоризонтален кофраж SKYDECK за ранно декофриране промени изцяло начина на работа и сроковете, които изпълнителите поставят във високото строителство. Към днешна дата PERI продължава да бъде парнтьор за кофраж, скеле, компоненти и инженеринг
при изграждането на жилищни, обществени и административни
сгради в цяла България.
Индустриалните проекти също са основен фокус в работата
на PERI. Те са участвали в изграждането на ТЕЦ „Контур Глобал
Марица Изток 3“, медодобивен завод „Аурубис“ в Пирдоп, реконструкция на металургична компания за цветни метали КЦМ
2000 Груп, Пловдив, подмяна на скарен охладител в завод Златна Панега и други.
Вижте всички новини на www.bageri.bg
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НОВО В BG

Мегабулдозер Shantui
в България

Уникалният булдозер на Shantui модел SD32-8 е наличен за тестване от клиентите на българския
пазар на строителна техника. Официален представител на Shantui у нас е Инжконсулт ЕООД

ABSTRACT IN ENGLISH

Shantui Megabulldozer
Arrives in Bulgaria
The unique Shantui model
SD32-8 bulldozer is available
for testing by customers on the
Bulgarian construction equipment market. Shantui’s official
representative for Bulgaria is
Ingconsult.
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Б

улдозерът Shantui SD32-8 бе представен по
време на изложението Intermat 2018 в Париж. Освен булдозерите от новата серия К,
специално разработена за европейския пазар,
част от която е и SD32-8, на събитието бяха демонстрирани и широка гама компоненти за ходова част, задвижване и трансмисии за верижни машини от различни марки, произвеждани от
Shantui. Веднага след изложението благодарение на Инжконсулт машината бе докарана в България и в момента тя е налична за тестване от
страна на потенциалните клиенти. Имайки предвид факта, че Shantui разполага с мрежа от над
150 дилъра в цял свят, е много интересно, че про-

изводителят избра именно нашата страна и официалния си представител тук за провеждането на
демо тестовете на този прототип на най-големия
модел от новата си серия булдозери.

Стойност, която работи
„Булдозерът SD32-8 е заявката, с която
Shantui обявява дългосрочните си намерения
към европейския и северноамериканския пазари. Подходящ за работа в кариери, открити рудници и мини, както и при изграждане на пътища, магистрали и други инфраструктурни обекти, този клас верижни булдозери е определящ и
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разглеждането и сравнението на машиностроителните заводи, техния технологичен и производствен
капацитет и обхвата на съответните портфолиото
им“, сподели Явор Колевски – регионален мениджър на Инжконсулт ЕООД, за читателите на списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА.
За конструирането на булдозера SD32-8 Shantui
са стъпили на утвърдени във времето технологични
решения и са ги надградили със съвременен двигател, оборудван с пречистващи системи, в съответствие с изискванията в Европа, спазвайки мотото си Value that works („Стойност, която работи“).
„В България наличния булдозер бе предоставен на клиенти за демонстрационни тестове в различни кариери. По време на тези тестове машината показа мощност, бързина и надеждност, леснота
на управление и приличен разход на гориво за размерите си. Комфортът на оператора е осигурен от
просторна климатизирана кабина. Като единствено изключение можем да посочим една разхлабена кабелна връзка, която трябваше да бъде открита и стегната, за да продължи разцепването на скалите и бутането на планини. Предшественикът на
SD32-8, моделът 32-5, на база на който е разработен настоящият 40-тонен булдозер, има сериозна
предистория и в България. Такива машини са работили и са доказали трудолюбивост, ефективност и
надеждност при изграждането на АМ Тракия например“, каза още Колевски.

SD32-8 е подходящ за работа в кариери, открити рудници и мини, както и
при изграждане на пътища, магистрали и други инфраструктурни обекти

Инжконсулт с грижа за клиента
За да може да осигури на собствениците на булдозери Shantui минимални времена за престой на
машините, Инжконсулт инвестира през 2018 г. в изграждането и зареждането на най-големия в Европа склад с оригинални резервни части. Другата добра новина от 2020 г. е, че в Германия Shantui откри
своя логистична база, в която ще бъдат постоянно
налични машини, части и консумативи за тях. Към
настоящия момент булдозерът SD32-8, заедно с
наличните по-малки модели SD22 и SD16, очаква в
пълна готовност следващата си задачи в България.
Булдозерът SD32-8 е първият модел на Shantui
от 8-а серия – високоефективни хидравлични машини. Той е от представителите на марката, които
отговарят на EPA Tier 4 F/EU Stage IV емисионни изисквания, обозначени с СЕ сертификат, отличаващи се с отлични технически и функционални характеристики. С лесна поддръжка, безопасна и удобна, интелигентна и ефективна, машината има висока производителност и ниски оперативни разходи.
Това е незаменимо висококачествено оборудване
в минното дело, инфраструктурни обекти, проекти,
свързани с опазване на водите, и други строителни
и добивни дейности.
Моделът e оборудван с дизелов двигател
Cummins, с 6 цилиндъра и мощност 280 kW. Габаритните му размери са: дължина – 8 м, височина –
3,40 м, широчина – 4 м. Има три предни и три задни скорости и развива работна скорост до 14 км/ч.
Греблото е SU-образно с работен обем 10 куб. м,
а риперът е единичен, с максимална дълбочина на
работа 0,6 м.

За конструирането на булдозера Shantui са стъпили на утвърдени във
времето технологични решения и са ги надградили със съвременен
двигател, оборудван с пречистващи системи в съответствие с
изискванията в Европа

Новата серия К
Серията K е най-новото поколение булдозери
Shantui с хидростатично задвижване (мощности от
117 к.с. до 185 к.с.). Те са разработени на базата
на предходната серия J, използвайки нейните силюни 2020
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Серията K е най-новото поколение булдозери Shantui с хидростатично задвижване
(мощности от 117 к.с. до 185 к.с.)

Годишният производствен капацитет на заводите Shantui е за над 15 000 булдозера
ни страни, като се влагат дизелови двигатели по
Етап IV на ЕС (FPT или Cummins), най-модерни
технологии като регулируеми работни режими
и система за насочване при профилиране. Стандартният режим осигурява баланса между ефективност и икономии на гориво, мощният – повече
мощност при голямо натоварване, а икономичният – ниски обороти на двигателя при средно
големи натоварвания с възможност за икономии
на гориво до 20%. Системата за насочване при
профилиране помага на оператора да постигне желания наклон бързо и прецизно с по-малко
движения напред и назад за по-високо качество
на работата и по-голяма ефективност. Работните
ъгли на греблото се показват на монитора в реално време и ориентират оператора за текущото
юни 2020

положение на греблото, осигурявайки много подоброто му управление.

За Shantui
Основана през 1980 г., Shantui Construction
Machinery Co. Ltd. е световен лидер в производството на строителна техника и най-вече – на верижни булдозери. Годишният производствен капацитет на заводите Shantui е за над 15 000 булдозера. Неслучайно в Китай общоприетата дума
за булдозер е „шантуи“, подобно на утвърдените
наименования в България – „бобкат“ за мини челен товарач и „фадрома“ за челен товарач.
Мартин СЛАВЧЕВ

юни 2020
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Vögele и Hamm за ГБС

Виртген България
достави на ГБС
три машини за
автомагистрално
полагане: верижен
асфалтополагач
Vögele S 2100-3i,
гумен валяк Hamm HP
280i и двубандажен
осцилационен валяк
Hamm HD+ 120i VO

юни 2020

В

ерижният асфалтополагач Vögele S 2100-3i
е оборудван с маса от 3 до 6 метра и уширения за работа до 9 метра, както и с най-ново поколение Vögele биг-ски с максимална дължина 13 метра. Ултразвуковите сензори, производство на Vögele, са със светлинни LED индикации за мониторинг от асфалтополагащия екип.
Масата с технология щампа и вибрация е с пълен
комплект опции за постигане на максимално качество на положения асфалт.
Гуменият валяк Hamm HP 280i, направил дебют на последната bauma, e с базово тегло 16
тона и лесна възможност за баластиране до максимум 28 тона. Баластирането се извършва удобно посредством лесно достъпни баластови вани,

които клиентът сам може да запълни с избран от
него материал. Валякът се управлява от езиково неутралната и интуитивна система на Hamm –
EasyDrive, като е оборудван със система за оросяване с адитив и система за пълнене на гумите.
Двубандажният валяк Hamm HD+ 120i VO с вибрация и осцилация е с работно тегло 13 тона и
максимална работна ширина от 2,15 метра и е
оборудван с измервател степента на уплътнение
и температурата на асфалта.
Трите машини имат Witos – телематичната
система на Wirtgen Group за мониторниг и оптимизирана поддръжка, даваща пълен отчет за
работата на машините и експлоатационните им
разходи.

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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Бързо придвижване като челен товарач...
със завъртане на надстройката като багер
Серията гуменоверижни
багер-товарачи MCR
на Mecalac осигуряват
на строителните фирми
печелившите предимства,
които ще ги изстрелят
пред конкуренцията.
Това са верижни машини,
които се движат с над
10 км/ч. Завиването с
джойстик е удоволствие,
а компактните размери
отзад и отпред са от
голяма полза при работа в
тесни места

М

оделите от серия MCR са четири (6MCR,
8MCR, 10MCR и 15MC) и обхващат диапазон от работни маси 6-15 т. Те могат
да работят със стандартен прикачен инвентар
за минитоварачи и така увеличават максимално
производителността на обекта. Гамата MCR гарантира оптимизиране на машинопарка чрез намаляване на броя на използваните машини, персонала и сервизните престои, както и по-голяма
възвръщаемост на инвестицията.

100% по-бързи
Гуменоверижните багер-товарачи Mecalac
MCR могат да се движат със скорост над 10 км/ч,
което спомага за елиминиране на дейностите не
носещи печалба от строителния обект. По-краткото време за придвижване в сравнение с други багери, допринася за повишаване на производителността, оптимизиране на машинопарка
и в по-голяма степен на оползотворяване капацитета на машината.

77% повече материал
Гуменоверижните багер-товарачи могат да
работят ефективно с големи товарачни кофи. Например моделът 8MCR може да използва кофа с
капацитет 0,53 куб. м. При специализираните багери такава кофа се монтира на 12-тонен модел.
От своя страна 10MCR може да се оборудва с товарачна кофа от 0,75 куб. м. Това означава още
77% от материала, загребан наведнъж, в сравнение с традиционните специализирани багери.
юни 2020

А освен това товарачните кофи позволяват разстилане на материала или фино подравняване на
терена само с едно минаване, без необходимост
от завъртане на надстройката или движения със
стрелата. По този начин се намалява драстично
времето за изпълнение на един работен цикъл.

Компактност във всички
направления
Моделът 8MCR е с работна маса 7,2 т, но общият радиус на завъртане на надстройката със
стрелата е 2698 мм, което е еквивалентно на
общия радиус на завъртане на конвенционален 2-тонен минибагер. Серията MCR предлага действителна компактност на 360° – не само
в задната част (радиусът е 1254 мм), но и отпред
(1444 мм). Защото няма голям смисъл да има малък радиус на завъртане на противотежестта отзад, ако предната част на машината не позволява
да се направи пълно завъртане в тясно пространство. Все пак компактността на машината не означава, че кабината е тясна и неудобна за оператора. Всяка версия на гуменоверижните багертоварачи MCR се оборудва с просторна кабина с
много място за краката на оператора и оптимална видимост.

Несравнима лекота на
управление
Бързо и прецизно изкопаване на канали в непосредствена близост до стена или успоредно

ТЕХНОЛОГИИ » БЪРЗО ПРИДВИЖВАНЕ КАТО ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ...
на машината, преместване на товари, разтоварване на палети зад препятствия или под нивото
на земята – каквото и да е предизвикателството, гуменоверижните багер-товарачи от серия
MCR могат да се справят, предлагайки решения
на трудни задачи в строителството и логистиката
на обекта. Реномираната патентована стрела на
Mecalac се прибира назад под ъгъл от 130°, като
осигурява максимална стабилност, действайки
като естествена противотежест. Важен момент
е, че основата на стрелата е монтирана отстрани
на кабината, а не пред нея като при конвенционалните минибагери. В същото време машината
може да вдигне товар, който тежи 40% от масата ѝ, а кинематиката на стрелата позволява както голям работен обсег, така и възможност за работа съвсем близо до машината.
Благодарение на главния превключвател операторът може лесно да преминава от режим на
работа като багер към режим на челен товарач,
което значително увеличава производителността. Гуменоверижните багер-товарачи MCR могат да използват кофи за минитоварачи и компактни товарачи, като те се монтират в посока
напред. Това позволява избутване и товарене на
много по-големи обеми. Товарачната кофа може
да се подпира на греблото и така силата на избутване се предава директно от ходовата част
към кофата.
Моделите MCR предлагат редица функции,
предназначени за икономии на гориво, включващи автоматично преминаване на двигателя на
празен ход след като уредите управление не са
докосвани за определено време, автоматично

изключване на дизеловия агрегат след определено време работа на празен ход, включване на
охлаждащия вентилатор за радиатора само при
необходимост и др. И в крайна сметка използването само на една комбинирана машина на обекта допълнително намалява разходите за експлоатация и поддръжка.

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

ИНОВАТИВНИТЕ
СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ

юни 2020
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Новият багер Cat 326 осигурява
подобрена ефективност и
високопроизводително копаене

Новият багер Cat 326 предлага първокласна производителност с вградени лесни за използване
технологии, повишаващи ефективността с до 45% в сравнение с предходните модели

юни 2020
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Отговаряйки на найстрогите стандарти за
вредни емисии, доказалият
се в практиката двигател Cat
7.1 задвижва по ефективен
начин Cat 326 при до 15
процента по-нисък разход
на гориво в сравнение със
серия F

Т

ози модел от 26-тонния клас осигурява подобрена горивна ефективност, по-ниски
разходи за поддръжка и подобрен комфорт
на оператора с изцяло нова кабина. Новият багер предлага висока надеждност при ниски експлоатационни разходи на час.
Ключова особеност в конструкцията на Cat
326 е опростеното управление. Благодарение на
новите технологии – от дистанционното стартиране чрез дистанционно управление с Bluetooth
комуникация или уникалната функция за идентификация на оператора (Operator ID) до програмирането на режима на мощността и джойстика
за конкретния оператор, багерът се управлява
по-лесно от всякога. 10-инчовият (254 мм) дисплей със сензорен екран на машината осигурява интуитивна навигация в менютата и включва
дигитална версия на ръководството за експлоатация.
Отговаряйки на най-строгите стандарти за
вредни емисии, доказалият се в практиката двигател Cat 7.1 задвижва по ефективен начин Cat
326 при до 15 процента по-нисък разход на гориво в сравнение със серия F. Новият модел разполага с три избираеми режима на мощност.

Високопроизводително
копаене и повдигане
Усъвършенстваната хидравлична система на
новия багер Cat 326 осигурява оптимален баланс между мощност и ефективност, като същевременно предоставя на оператора пълен контрол върху прецизността на изкопните работи.
12-процентното увеличение на въртящия момент на надстройката улеснява завъртането на
машината, особено на наклони с напълно натоварена кофа. Интелигентният режим SMART автоматично регулира оборотите на двигателя и
хидравличната мощност в зависимост от условията на копаене, като същевременно постига допълнителни 5 процента икономия на гориво без
намаляване на производителността.
Предлаганата като опция система Smart boom
юни 2020

19

20

ТЕХНОЛОГИИ » CAT 326 ОСИГУРЯВА ПОДОБРЕНА ЕФЕКТИВНОСТ...

Интелигентният режим
SMART автоматично
регулира оборотите на
двигателя и хидравличната
мощност в зависимост
от условията на копаене,
като същевременно
постига допълнителни
5 процента икономия на
гориво без намаляване на
производителността

позволява стрелата да се спуска свободно, без
да използва хидравличен дебит от помпата, като
по този начин се пести гориво. Може да се използва и при работа с хидравличен чук за прилагане на оптимална сила на удара.
Зъбите за кофата Advansys™ се сменят бързо с гаечен ключ вместо с чук или специален инструмент, което подобрява безопасността. Универсалният багер е оборудван с хидравлика за
използване на широка гама от работни приспособления на Cat.

Технология, повишаваща
ефективността
Множеството лесни за използване технологии на Caterpillar, вградени стандартно в новия
багер 326, подобряват ефективността на управлението, за да намалят умората на оператора
и да подобрят производителността на машината. Технологията Cat Grade с 2D, включена в стандартното оборудване, позволява на оператора
да постигне желаното профилиране на терена
бързо и прецизно чрез насочване на машината
по дълбочина, наклон и хоризонтално разстояние. Предприемачите могат да надстроят стан-

Зъбите за кофата Advansys™
се сменят бързо с гаечен
ключ вместо с чук или
специален инструмент,
което подобрява
безопасността
юни 2020

дартната 2D система до Cat Grade с Advanced 2D
или 3D според нуждите на своята дейност.
Функцията Grade Assist, включена в стандартното оборудване, позволява на операторите да
профилират прецизно без усилие, като управляват копаенето с един лост, а функцията Bucket
Assist автоматично поддържа ъгъла при профилиране на наклони, изравняване, фино профилиране и копаене на канали. Иновативната функция
Swing Assist автоматично спира завъртането на
купола в предварително зададени от оператора
позиции при товарене на камиони и копаене на
канали, като по този начин намалява усилията на
оператора и пести гориво.
Прецизното постигане на желаното тегло на
товарене става лесно чрез стандартната система Cat Payload за измерване на товара в кофата. Системата Payload повишава ефективността
на товарене чрез претегляне в движение и пресмятане на товара на кофата в реално време и
помага на оператора да предотврати пренатоварване/недонатоварване на камиона. Системата VisionLink позволява на компаниите да управляват дистанционно производствените си
цели с помощта на данни, събирани от системата Payload, и поддържа изтегляне на производствени данни в USB флаш памет.

Високо ниво на комфорт и
безопасност
Всички нови кабини на багера Cat 326 са оборудвани с усъвършенствани еластични тампони за намаляване на вибрациите в кабината с
до 50% в сравнение с предходните модели, което значително намалява умората на оператора. Предприемачите могат да избират измежду
версии на кабината Comfort, Deluxe и Premium –
всички с автоматична климатична система – като
повдигащата се конзола за управление, част от
стандартното оборудване на кабините Deluxe и
Premium, осигурява с 45% по-удобен вход/изход
от кабината. Радиото с поддръжка на Bluetooth,
включено в стандартното оборудване, позволява свързване на лични устройства и провеждане
на разговори със свободни ръце.
По-малките колони на кабината, по-големите
панорамни прозорци, както и новият нископрофилен резервоар за гориво, разположен отдясно, осигуряват превъзходна видимост към изкопа във всяка посока на завъртане на купола и зад
машината. Камерата за обратно виждане и камерата за дясно странично виждане, включени в
стандартното оборудване, допълнително подобряват видимостта и безопасността при експлоатацията на багера 326, като оборудването за наблюдение може да се допълни до пълна 360-градусова видимост.
Дясната сервизна платформа е изработена
от профилирана ламарина, за да се предотврати
подхлъзване. Авариен превключвател на нивото
на земята предотвратява стартиране на двигателя по време на обслужване на машината.

Синхронизирани интервали за
поддръжка
Багерът Cat 326 от ново поколение осигурява
с до 20% по-ниски разходи за поддръжка в сравнение с модела 326F. Всички всекидневни про-

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
верки се извършват бързо и безопасно от нивото на земята, включително измервателна пръчка за нивото на маслото, лесна проверка на маслото в двигателя от нивото на
земята. Операторите могат удобно да проверяват експлоатационния живот на филтъра и интервалите за поддръжка чрез дисплея в кабината на багера.
Всички горивни филтри имат синхронизиран 1000-часов интервал за смяна, удвоявайки експлоатационния живот на филтъра в сравнение с 326F. Багерът Cat 326 е оборудван с въздушен филтър с предфилтър, който издържа до 1000 часа – 100% увеличение в сравнение с предходния филтър. Комбинацията от подобрения филтър за
хидравлично масло и вентилите против източване, предпазващи маслото от замърсяване при смяна на филтъра,
осигурява интервал на смяна 3000 часа – 50% по-дълъг в
сравнение с предходната конструкция на филтъра.

Челни товарачи
Грейдери

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:
°
°

°
°
°

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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CASE представи първия в
света изцяло електрически
багер-товарач

CASE Construction Equipment представи първия изцяло електрически багер-товарач за
строителството по време на изложението CONEXPO 2020
ABSTRACT IN ENGLISH

CASE Unveils the
World’s First Fully
Electric Backhoe Loader
CASE Construction Equipment
introduces “Project Zeus” – the
580 EV (Electric Vehicle), the
world’s first fully electric backhoe loader. The power and
performance of the 580 EV is
equivalent to other diesel-powered backhoes in the CASE
product line, and provides considerably lower daily operating
costs at zero emissions.

юни 2020

К

онцептуалният модел 580 EV (Electric
Vehicle), наречен Проект Зевс, предлага
същата мощност и работоспособност като
багер-товарач CASE с дизелов двигател, но с нулеви емисии на изгорели газове и значително
по-малки разходи за поддръжка. Две машини са
вече продадени на американски фирми, специализирани в полагане на подземна инфраструктура. Концептуалният модел е планирано да се
продава само на северноамериканския пазар.
„След конструирането на първия изцяло фабрично произвеждан багер-товарач през 1957 г.
CASE остава на върха на иновациите при багертоварачите“, заяви Еджидио Галано, продуктов
мениджър компактна гама в CASE Construction
Equipment Europe. „Моделът 580 EV не само про-

дължава тази еволюция, но и представлява значителна стъпка напред към по-широкообхватния ангажимент на CASE за по-екологично бъдеще на строителната техника. С производството на тази концептуална машина ние разкриваме
жизнеспособността на електрифицираната компактна техника в най-тежкия ѝ клас по възможно най-непосредствения начин за северноамериканските фирми“, каза още той.
Моделът 580 EV се захранва от пакет литиевойонни батерии. Зареждането им може да стане
от всякакъв контакт с трифазен ток и напрежение
220 В, след което машината работи около осем
часа в зависимост от приложението. Тъй като батериите захранват електромоторите на ходовата част и на хидравликата поотделно, силата на
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загребване с товарачната кофа
е същата като при дизеловата машина. Постига се по-голяма цялостна работоспособност при едновременно придвижване и работа с товарачната уредба.
Case 580 EV не само драстично намалява въглеродните
емисии на фирмата изпълнител, но също се очаква да спести на собствениците си до 90%
от годишните разходи за експлоатация и поддръжка. Тук се
има предвид елиминирането на
разходите за дизел, двигателно
масло и AdBlue, както и намаляването на регулярната превантивна поддръжка и ремонтите
на двигателя в следващите години. Сервизирането е облекчено и чрез телематичната система CASE SiteWatch™, която е
част от стандартната спецификация.
Всичко това е постигнато
при запазване на високото ниво
и качество, което операторите
очакват от багер-товарач CASE.
Както казва г-н Галано: „Моделът 580 EV работи и се управлява точно като традиционен багер-товарач CASE. Това е от съществено значение, когато искаме да вложим сензационно
нови технологии в която и да е
машина CASE. Това означава,
че операторите ще разполагат
със същите възможности за копаене, повдигане и пренасяне,
но в много по-тиха работна обстановка и без емисии на изгорели газове“.
Както при Project TETRA,
концептуалният челен товарач с метанов двигател, представен на изложението bauma
2019, CASE и Michelin си партнират за разработването на гумите на 580 EV. Гумите
Michelin GrossGrip, използвани
за концептуалната машина, се
отличават с асиметрична шарка на протектора, осигуряваща
изключително леко управление
на машината, комфорт и голям
товарен капацитет по всякакви
повърхности.
Моделът 580 EV представлява официалния дебют на CASE
на пазара на електрическа мобилна строителна техника. В
партньорство с FPT Industrial,
също част от CNH Industrial,
CASE продължава да търси варианти за електрификация и
алтернативни горива, които
правят възможно екологичното бъдеще на строителните машини.

Case 580 EV не само драстично намалява въглеродните емисии на фирмата изпълнител,
но също се очаква да спести на собствениците си до 90% от годишните разходи за
експлоатация и поддръжка
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SpaceX избра Magni TH

Американската авио-космическа корпорация SpaceX избра телескопичните товарачи на Magni
TH за изпълнение на своите проекти. Официален представител на Magni Telescopic Handlers за
България е Стротех Инженеринг АД

S
ABSTRACT IN ENGLISH

SpaceX Chose Magni TH
The American aerospace corporation SpaceX chose Magni
TH’s telescopic loaders to carry out its projects. Magni Telescopic Handlers’s official representative for Bulgaria is Strotech Engineering.

юни 2020

pace Exploration Technologies Corporation,
известна като SpaceX, е американска авиокосмическа корпорация, базирана в Хоторн, Калифорния. Компанията, основана и финансирана от Илон Мъск, разработва ракети-носители, ракетни двигатели, космически апарати
и други космически системи. SpaceX работи за
NASA по програмата за комерсиални логистични
услуги до Международната космическа станция.
SpaceX избра да използва телехендлерите
на Magni TH за изпълнението на своите проекти,
включително за сглобяването на космическия
кораб Starship, от който се очаква да извършва
полети до Луната и Марс. Този факт е поредното доказателство за качеството на машините на
марката. Клиентите в България също имат възможност да се докоснат до телескопичните товарачи, които вече са част от хай-тек индустрията,
благодарение на официалния представител за
страната. Някои от моделите, работещи по кос-

мическите проекти на SpaceX, дори са налични
на склад в България.

Magni TH и Стротех
Сътрудничеството между българската компания Стротех Инженеринг АД (основен представител в сферата на строителната техника на марките Hyundai, Kramer, Indeco, Weber, Keestrack,
VTN) и италианския водещ производител Magni
TH започна в началото на 2019 г. Стротех е една
от най-бързо развиващите се компании в сферата на търговията на строителна техника. От своя
страна Magni Telescopic Handlers притежава богат опит и история с много патентовани технологии и иновации в производството на телескопични товарачи.
Magni TH разполага с най-голямата гама от
ротиращи телескопични товарачи – шестнадесет модела само с този сегмент, с височина на
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повдигане от 14 до 51 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:
)) Позицията на товара;
)) Товароподемността на машината в конкретната 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, предпазващи
от преобръщане);
)) 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.
Телехендлерите на Magni TH се отличават с
уникална патентована система за разгъване на
стабилизаторите, комбинираща телескопично
разпъване с шарнирно завъртане на отделните
им секции. Тя осигурява много по-голяма стабилност и товароподемност. Електронното управление на системата постоянно изчислява товароносимостта на всеки от стабилизаторите и автоматично адаптира товарната диаграма спрямо реалното стабилизиране на машината, зависещо много често от неравната повърхност
на обекта. Изключително полезна е и функцията
за автоматично разпознаване на прикачния инвентар, позволяваща съвсем безопасна работа
– веднага след монтажа на конкретния работен
орган електронната система преизчислява то-

варната диаграма и задава съответните ограничения за натоварване.
Magni TH не се ограничават с производството
само на ротиращи телескопични товарачи. Компанията произвежда и машини в тежкия клас с
товароподемност от 10 000 до 40 000 кг и височина на повдигане от 10 до 14 м.

Magni RTH 6.25
Високоефективният ротиращ телескопичен
товарач Magni RTH 6.25 е един от най-новите модели на компанията, който се внася и в България от Стротех Инженеринг. Машината е оборудвана с двигател Deutz TCD 3.6 L4 с мощност 134
к.с., отговарящ на изискванията на ЕС по Етап V.
Височината на повдигане на този модел е 25 метра, а максималната товароподемност – 5 тона.
Дължината на машината е 7,6 метра, а широчината – 2,5 метра. Моделът може да се завърта на
360 градуса и е оборудван с ножични стабилизатори, за да се гарантира по-голяма безопас-

SpaceX избра да
използва телехендлерите
на Magni TH за
изпълнението на своите
проекти, включително
за сглобяването на
космическия кораб
Starship, от който се
очаква да извършва
полети до Луната и Марс
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Сътрудничеството
между българската
компания Стротех
Инженеринг АД
(основен представител
в сферата на
строителната техника
на марките Hyundai,
Kramer, Indeco, Weber,
Keestrack, VTN) и
италианския водещ
производител Magni TH
започна в началото на
2019 г.
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ност и стабилност по време на работните маневри. Ножичните стабилизатори са идеални при
работа в ограничени пространство. Дори когато е само частично стабилизирана, машината е
програмирана да осигурява възможно най-доброто натоварване от всяка страна. Когато стабилизаторите са напълно удължени те гарантират максимална производителност на телехендлера. Magni RTH 6.25 е съвместим с огромен набор от аксесоари, благодарение на RFID системата, която осигурява автоматично разпознаване на прикачния инвентар. Този телескопичен товарач има широко приложение в строителството
и индустрията.
Всеки модел телескопичен товарач Magni
TH е напълно оборудван за работа с разнообразен прикачен инвентар, който обхваща
широк спектър от варианти. Компанията предлага и специално оборудване за бетон. Освен
това тежките телескопични товарачи Magni TH
са широко използвани и в минната промишленост, служейки като превозни средства за осигуряване на техническа помощ. Също така машините могат да бъдат оборудвани с манипу-

латор за монтаж, демонтаж и смяна на гумите
на колелата на тежката кариерна техника. Със
своите възможности за повдигане и завъртане на платформата на 360 градуса по-голям
модел телескопичен товарач Magni TH лесно
може да замени автокран.

За SpaceX
В края на май 2020 г. SpaceX и NASA успешно изпълниха историческата мисия, с която за
пръв път от 2011 г. насам двама астронавти бяха
изпратени по посока Международната космическа станция. Ракетата носител Falcon 9 изведе в орбита капсулата Crew Dragon, в която пътуваха астронавтите. Те ще пребивават на борда на Международната космическа станция между 1 и 4 месеца. Това е пореден голям успех за
SpaceX. Компанията на Илън Мъск успя да снабди 19 пъти Международната космическа станция
с провизии и оборудване посредством товарната версия на кораба Dragon от 2012 г. насам.
Мартин СЛАВЧЕВ
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3,1 млрд. лв. от ОПРР са
достъпни за кандидатстване

Целият финансов ресурс на управляваната от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) е отворен за
кандидатстване.

Б

енефициентите на европрограмата ще
имат достъп до 3,1 млрд. лв. за проекти по
23 процедури и схеми за постигане на балансирано и устойчиво развитие на регионите.
Към момента по ОПРР са сключени 616 договора
на стойност 2,685 млрд. лв. Изплатени са над 1,6
млрд. лв. за изпълнени проекти.
Най-голям процент от евросредствата се влагат за обновяване и модернизиране на големите
български градове, за което са сключени общо
165 договора. Инвестициите за обновяване на
паркове, алеи, изграждане на пешеходни пространства и улици, интегриран градски транспорт, ремонт на образователна, социална и културна инфраструктура, включително театри, музеи, галерии и т.н., възлизат на над 1,376 млрд.
лв. В градовете вече са въведени мерки за енергийна ефективност в 71 обществени сгради, модернизирани са над 1,8 млн. кв. м градски пространства, а подобрените линии на обществения
транспорт надхвърлят 30 км.
В 28-те по-малки населени места, бенефи-

циенти на ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 г.,
се изпълняват 202 проекта на обща стойност
185 млн. лв. Те са за повишаване на енергийната ефективност в обществени, административни
и жилищни сгради, като към момента са обновени 432 постройки.
Сред основните приоритети на програмата са
и инвестициите в образователната инфраструктура, за чието модернизиране до момента са
вложени 470 млн. лв. Вече са обновени 120 общообразователни и професионални училища,
спортни и културни училища от национално и регионално значение, в които се обучават над 68
хил. ученици. Ремонтирани са и 13 висши учебни заведения.
С последното изменение на ОПРР от март
2020 г., във връзка с извънредното положение,
бяха отпуснати 40,4 млн. лв. по новосъздадената процедура „Борба с COVID 19“ с бенефициент
Министерството на здравеопазването.
Мартин СЛАВЧЕВ
юни 2020
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Компактна ефективност
от Hitachi

Предстои изпълнението на поредица големи проекти от типа воден цикъл. Тяхното рентабилно
и качествено изпълнение обаче изисква използване на ефективна техника: производителна,
икономична, надеждна и компактна – като например 8,5-тонния верижен багер Hitachi ZX85US-6,
доставен неотдавна от Зет и Ем Прайвит Ко

И

зпълнението на проекти от типа воден цикъл като цяло се извършват в населени
места, където пространството е ограничено и твърде често се налага затваряне на улици и промени в уличното движение. Всички очакват строителните работи да приключат бързо и
качествено, а животът да се върне в обичайния
си ритъм. В такава обстановка класическият колесен багер-товарач не е най-правилният избор
заради редица негови недостатъци. За изпълне-
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ние на такъв тип ВиК проекти има много по-подходящи машини, каквито са компактните багери с гумени вериги и работна маса от 4 до 10 т
– понякога се наричат клас Midi или междинен.
В този сегмент Hitachi CM, като един от световните лидери на пазара на верижни багери, предлага пет модела: ZX48U-6 (работна маса 4,9 т),
ZX55U-6 (5,3 т), ZX65USB-6 (6,3 т), ZX85US-6 (8,5
т) и ZX85USB-6 (8,6 т).

ПРОЕКТИ » КОМПАКТНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ HITACHI

Повече от
предимства
Факт е, че верижните багери от междинния клас не са от
най-типичните, които се срещат по българските строителни
обекти. На някой тези машини
може да му изглеждат ни риба,
ни рак. Със сигурност се забелязва комбинацията на концепции и компоненти, характерни за средния клас и за минибагерите. Само че конструкторите на Hitachi CM не са съчетали произволно всичко това.
Напротив, това са превъзходни
машини, които балансират отлично заемките от двата съседни класа багери. По работни и
технически параметри ще се
окаже по-скоро, че комбинираният багер-товарач е ни риба,
ни рак, макар че е една от найпопулярните машини за работа
в сектор ВиК.
На първо място трябва да
се подчертае, че размерите на
компактните верижни багери
позволяват завъртане на цялата надстройка на 360°, при което стрелата и монтираната към
нея кофа в прибрано положение не излизат или почти не излизат от габарита на ходовата част. Дори габаритната ширина на най-големите моде-

Размерите на компактните верижни багери на Hitachi
позволяват завъртане на цялата надстройка на 360°, при което
стрелата и монтираната към нея кофа в прибрано положение
не излизат или почти не излизат от габарита на ходовата част
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Доставеният от Зет и Ем
Прайвит Ко. 8,5-тонен
верижен багер Hitachi
ZX85US-6 е изключителна
машина с най-високо ниво
на качеството и вложените
технологии

ли ZX85US-6 и ZX85USB-6 е по-малка от тази на
класически багер-товарач. Това прави компактните багери на Hitachi отлично решение за работа в градска среда. Очевидно е, че по универсалност тракторообразния багер-товарач тук
отстъпва, особено предвид по-голямото работно пространство, което изисква на обекта, много
по-ограничения ход наляво и надясно на багерната стрела, в т.ч. абсолютната ѝ невъзможност
да загребе материал и да го изсипе например на
270° от мястото на копаене.
В същото време центърът на тежестта на компактния багер е разположен по-ниско, а това в
комбинация с верижната ходова част осигурява
много повече стабилност при работа. Това проличава особено много, когато багерът се използва за повдигане и полагане на по-тежки или обемисти предмети като готови бетонни елементи,
тръби или др. подобни. В комбинация с възможността за завъртане на стрелата и надстройката
на 360° верижният компактен багер на практика
действа като истински малък кран. Предимство
има и при работата по наклонени терени, където веригите оказват значително влияние на стабилността на машината, а от там и на ефективната ѝ работа.

Несравнима производителност
и ефективност
Не е необичайна гледка да се види как багертоварачът заема и двете ленти на уличното плат-

но, за да извърши дадена дейност. А същата работа компактният багер би извършил по-бързо,
при това използвайки само едната лента, а другата може да остане отворена за трафика от автомобили. Бързината на работа и съответно пократкия цикъл на изпълнение на дадена операция идват от факта, че специализираният багер разполага с много по-прецизна хидравлична система от гледна точка на съчетаване на дизелов двигател с хидравлични помпи, разпределител и хидромотори. А японските инженери от
Hitachi са доказано абсолютни експерти в това
отношение.
Много съществен е и въпросът за разхода на гориво и съответно горивната ефективност, измерена като разход на гориво за изкопан тон или кубически метър материал. Когато се работи с багерната уредба, багер-товарачът дава разход на гориво обичайно в диапазона 4 – 9 л/ч. В същото време разходът на гориво при компактните багери на Hitachi може
да бъде и наполовина в зависимост от модела и условията за работа на обекта. Тези числа
са логични, тъй като в общия случай багер-товарачът използва дизелов двигател с мощност
100 к.с., а компактните багери разчитат на помалки агрегати с мощност в диапазона 40–60
к.с. Предвид много по-голямата бързина на копаене на компактните багери Hitachi, горивната ефективност става на практика несравнимо
висока в полза на верижните машини. Всичко
това води до по-бързо свършена работа с помалко средства и в крайна сметка до по-печеливш бизнес – цел, към която всеки строителен
предприемач се стреми.
Наистина багер-товарачът разполага и с товарачна уредба (за нейната работа е необходим и по-мощният двигател). Но при проекти от
типа воден цикъл би могло да се прецени доколко има работа за нея и дали тази работа не би
могла да се свърши много по-бързо и ефективно от друга налична в машинопарка компактна
колесна машина. За малки строителни фирми с
един или два багер-товарача колесната ходова
част изглежда като значително предимство, тъй
като машината може да се придвижва на собствен ход от обект на обект и вечер да се прибира.
Но при изпълнение на мащабни проекти от типа
воден цикъл залогът е друг. А и компактните багери могат да се превозват в малки самосвали заедно с друга малогабаритна техника или на ремарке, закачено зад самия самосвал.

Hitachi ZX85US-6 отблизо
Доставеният от Зет и Ем Прайвит Ко. 8,5-тонен верижен багер Hitachi ZX85US-6 е изключителна машина, с най-високо ниво на качеството
и вложените технологии. Оборудвана е с японски
двигател с мощност 57,6 к.с., съобразен с найстрогия стандарт за изгорелите газове на ЕС по
Етап V. Най-съвременната хидравлична система
осигурява максимална бързина и пъргавост на
машината. Гумените вериги са много удобни за
работа в градски условия, а високият комфорт в
кабината може да удовлетвори и най-претенциозния багерист. Регулярното сервизиране е значително облекчено. Вложените технологии, производителността и комфортът оставят впечатление за багер от по-горния клас, но в компактни
размери.
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В извънредното положение МРРБ
е разплатило близо 137 млн. лв.
Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството
(МРРБ) продължи да
извършва плащания
по проекти по време
на извънредното
положение в
страната заради
разпространението на
COVID-19.

Р

азплащанията, извършвани от Агенция
„Пътна инфраструктура“ (АПИ) към фирмите-изпълнители, не са спирали, няма забавяне и продължават да се извършват в съответствие с договорите, както и преди въвеждането
на извънредното положение, съобщиха от МРРБ.
Разплащат се изпълнени, сертифицирани, приети и фактурирани дейности съгласно Системите за финансово управление и контрол в АПИ. За
периода 13.03.2020 – 02.04.2020 г. към изпълнители по договори са разплатени общо 93,1 млн.
лв., включително по оперативни програми.
Строително-монтажните работи на големите
инфраструктурни обекти на АПИ не са спирали.
Дейностите се изпълняват съобразно извънредното положение и въведените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19. Работи се на участъка от АМ „Хемус“ – от пътен възел „Буховци“ до пътен възел „Белокопитово“, в
отсечката между 94-ти и 96-и км на участък 1 от
Боаза до пътен възел „Дерманци“. Продължава
изграждането на близо 6-километровото трасе
на обходния път на Поморие, с което ще завърши
цялостното разширение на пътя Бургас – Слънчев бряг. Макар и в по-намален обем, предвид
противоепидемичните предписания, продължават строителните работи на бъдещата автомаги-

страла „Европа“ в участъците от ГКПП „Калотина“ до Драгоман и от Драгоман до Сливница, както и на Софийския околовръстен път от кв. „Младост“ до връзката с АМ „Тракия“. Не са спирали
въпреки намалените темпове и възпрепятстването на някои доставки и строителните работи на АМ „Струма“ – в двата участъка от лот 3.1.
Благоевград – Крупник преди и след бъдещия тунел „Железница“, както и прокопаването на съоръжението.
От 13 март по европейските програми, управлявани от МРРБ, към бенефициенти – общини,
областни администрации, министерства, неправителствени организации и други, са разплатени над 22,3 млн. лв. От тях почти 21 млн. лв. са за
реализирани дейности по проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ и над 1,3 млн. лв.
по програмите за трансгранично сътрудничество. След 13 март МРРБ е възстановило 21,6 млн.
лв. към Българската банка за развитие. Средствата са платени за 26 приключени и въведени
в експлоатация блока, които са обновени по Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради. За участие в
нея са одобрени общо 2022 сгради, като до момента почти 1850 са завършени.
Мартин СЛАВЧЕВ
юни 2020
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1351 разрешителни за строеж за
първото тримесечие на 2020 г.
По данни на
Националния
статистически
институт през
първото тримесечие
на 2020 г. местните
администрации са
издали разрешителни
за строеж на 1351
жилищни сгради с 6317
жилища в тях и
815 293 кв. м разгъната
застроена площ (РЗП),
на 22 административни
сгради/офиси с
64 183 кв. м РЗП и на
883 други сгради с
472 160 кв. м РЗП

С

прямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни
сгради намаляват с 10,6%, жилищата в тях
– с 15,5%, а общата им застроена площ – с 9,0%.
Броят на издадените разрешителни за строеж на
административни сгради нараства с 4,8%, а общата им застроена площ – с 204,9%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са
по-малко с 19,9%, а разгънатата им застроена
площ – с 22,6%.
В сравнение с първото тримесечие на 2019 г.
издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8,3%, докато жилищата в тях намаляват с 19,3%, а разгънатата им
застроена площ – с 21,1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП също намалява, съответно с 21,4% и 4,8%. Издадените разрешителните
за строеж на други сгради са по-малко с 23,2%, а
разгънатата им застроена площ – с 15,7%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на
нови жилищни сгради са издадени в областите
София (град) – 227, Пловдив – 201, Варна – 153,
София (област) – 113, и Бургас – 87. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София – 2512, Пловдив – 701, Варна – 680,
Бургас – 676, и Кърджали – 236.
През първото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 847 жилищни сгради с 4454 жи-
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лища в тях и с 529 686 кв. м обща застроена площ,
на 12 административни сгради/офиси с 4873 кв.
м РЗП и на 545 други сгради с 510 416 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 14,7%, жилищата в тях – с 22,8%, а разгънатата им застроена площ – с 22,4%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 9,1%, но тяхната РЗП спада с 58,6%. Започнатите други видове
сгради са по-малко с 11,2%, докато тяхната РЗП
се увеличава с 23,2%.
В сравнение с първото тримесечие на 2019 г.
започнатите нови жилищни сгради са по-малко с
2,8%, жилищата в тях – с 0,6%, а разгънатата им
застроена площ – с 15,4%. При броя на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с
29,4% и 84,1%. Започнатите други видове сгради
намаляват с 15,4%, а общата им застроена площ
– с 11,0%.
Строителство на най-голям брой нови сгради
е започнало в областите: Пловдив – 146 жилищни и 70 други сгради; София (град) – 136 жилищни, 4 административни и 22 други сгради; Стара
Загора – 52 жилищни и 76 други сгради; Бургас
– 94 жилищни и 32 други сгради; Варна – 76 жилищни и 18 други сгради.
Мартин СЛАВЧЕВ

