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EVO
ЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРОГРАМИРАНА. Изискванията на клиентите към трошачните инсталации са високи:
максимална производителност при рентабилна експлоатация и при това за най-разнообразни приложения.
Точно с това се отличават инсталациите от серията EVO на KLEEMANN. Със своите иновативни решения като
усъвършенстваната концепция за поток на материала, системите за непрекъснато управление, отличните
концепции за безопасност и още много други нововъведения, мобилните челюстни, роторни и конусни
трошачки от серията EVO достигат истински връх в производителността, ефективността и гъвкавостта.
Прогресът изисква иновации – серия EVO на KLEEMANN.
www.wirtgen-group.com/bulgaria
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РЕДАКЦИОННА

Продажбите се движат
с добри темпове
П

родажбите на строителна техника
в България се движат с добри темпове. Редица компании, представители на световните марки у нас, реализираха сделки за доставката на машини, които ще бъдат използвани на различни обекти в страната. Вече стана ясно
и какво може да се очаква за в бъдеще, с
перспектива след 2021 г.
Предстоящата оперативна програма
„Развитие на регионите“ (ОПРР) за периода 2021–2027 г. ще бъде с бюджет от
над 3 млрд. лв. Тя ще съдържа три приоритетни оси. Първата ще е за градско
развитие и в нея ще бъдат съсредоточени 6% от ресурса за европейския фонд
за регионално развитие на национално
ниво за проекти за градско развитие на
десетте най-големи общини.
Втората приоритетна ос е за интегрирано териториално развитие на регионите, в която попадат 40 общини, чиито градски центрове са с население над
15 000 души. Третата приоритетна ос
на програмата е за техническа помощ.

И нещо много важно за строителните
компании и фирмите, предлагащи строителна техника – рехабилитацията на
пътната инфраструктура също ще бъде
сред приоритетните области на ОПРР
2021 – 2027 г.
В свое проучване Off-Highway Research съобщава, че в световен мащаб
най-вероятно продажбите на строителна техника ще отбележат спад с 16%. Данните биха били много по-лоши, ако не
беше Китай, където въпреки коронавируса се отчитат положителни резултати.
Въпреки това Off-Highway Research смята, че растежът в продажбите на строителни машини на глобално ниво ще се
върне през 2021 г.
Не забравяйте, че вече освен на хартия можете да четете сп. СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА и онлайн – при това напълно безплатно! Влезте на https://www.
transport-press.bg/ или свалете приложението Bulgarian Transport Press за мобилни устройства от Google Play или Аpp
Store.

На https://www.transport-press.bg/
може да намерите електронен вариант на списание Строителна Техника

Мартин СЛАВЧЕВ

За мобилни устройства свалете приложението
Bulgarian Transport Press
от App Store или Google Play

4

СЪДЪРЖАНИЕ

Ново в BG
JCB Hydradig – проектиран да отговори
на нуждите на съвременното
строителство!........................................ 12
Енергийна ефективност от Liebherr.......... 14
Новата К серия булдозери Shantui........... 17

Челният товарач HL955A на Hyundai......... 22

Издание на БТП –
Българска Транспортна
Преса ЕООД

С Hitachi Zaxis-7 контролирате всичко...... 24
Doosan представя новия
верижен багер DX420LC-7..................... 26

Премиери
Mecalac пусна на пазара
новия железопътен багер 216MRail........ 20

Проекти
ОПРР 2021–2027 г. ще е с бюджет
3 млрд. лв............................................. 28
Тунелът под Шипка е новият
топприоритет........................................ 30
Анализ
Пандемията ще доведе до 16% спад на
продажбите на строителна техника ....... 32

Адрес на редакцията:
1680 София, ул. Пирин 73, ет. 4
тел.: 02/808 18 40
e-mail: stroitelna.technika@btp.bg
Интернет: www.bageri.bg
www.kamioni.bg
Адрес за кореспонденция:
1463 София пк 5
Издатели:
Снежина Баджева – 02/958 00 33
Емануел Икономов – 02/958 00 38
Отговорен редактор:
Мартин Славчев – 02/808 18 49
Директор маркетинг и реклама:
Нели Балабанова – 02/958 00 34
Реклама – 02/958 00 30
Борислав Бурлак, Илияна Балабанова,
Стефан Миланов, Асен Христов,
Анастасия Гинева
Дизайнер: Любомир Баджев
Корица: Николай Райков
Абонамент:
02/958 00 32
Разпространение:
Иван Калев – 087 87-47-691
Печат: РОПРИНТ ЕAД
Други издания на Bulgarian Transport Press:
Камиони, Логистика,
Кой какъв е в транспорта и спедицията.
Банкова сметка: Уникредит Булбанк,
клон Руски паметник, BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG96 UNCR 7630 1051 0354 16
ISSN 2683-0051
Списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
се разпространява по абонамент, като
неразделна книжка в комплекта на списание
КАМИОНИ, и на ръчна продажба
Препечатване на информация е възможно
само със съгласие на редакцията.
Списанието не носи отговорност за
съдържанието на публикуваните реклами.

Индекс на рекламодателите
Алки Л.............................................стр. 15
Аутомотив Текнолъджи Солушън.... стр. 23
Виртген България.........................II корица
Doosan Group................................... стр. 9
Зет и Ем ................................. стр. 1, стр. 2
Инжконсулт .....................................стр. 19
ИПО ................................................. стр. 7
Логистична Бизнес
Конференция..............................III корица
Liebherr...................................... IV корица
МБИ – България............................... стр. 4
Роланд Трейдинг.............................стр. 21
Си Ем Ел България ..........................стр. 11
Стротех Инженеринг......................... стр. 3
Тайтън Машинъри България ............ стр. 5

октомври 2020

октомври 2020

6

ХРОНИКА » СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ

Електрически минибагер на JCB спечели
престижна награда за иновации

Кралската инженерна академия на Обединеното кралство
обяви, че ултратихият и с нулеви въглеродни емисии минибагер JCB 19C-1E печели престижната награда MacRobert
за 2020 г. Наградата за иновации се връчва всяка година от
1969 г. насам.
Тази година надпреварата бе много оспорвана, като основните конкуренти на JCB бяха изцяло електрическият автомобил I-PACE на Jaguar Land Rover и технологията за работа с течен природен газ ecoSMRT на компанията Babcock.
Председателят на Съвета на директорите на JCB, лорд Бамфорд, сподели в интервю, че спечелването на една от найпрестижните награди в инженерния свят е изключителна чест
и гордост за екипа на JCB. „Ние вложихме много труд в това
начинание, което е и съвсем ново за нашия бизнес. Освен това
електрическият минибагер на JCB ще допринесе за нулево въглеродно бъдеще”, заяви той.
Прочетете още за строителните машини на JCB на 12–13
стр.

Стабилен ръст за пристанищното оборудване SANY

Пристанищното оборудване SANY (Sany Marine) устоя на
кризата, причинена от Covid-19, и дори отбелязва 30% годишен ръст на пазара в САЩ. Това доведе до промени в производствената стратегия на компанията по време на пандемия.
SANY възобнови работа си и благодарение на скоростното
производство и гарантирано бързата доставка завоюва признанието на клиентите, което може да се проследи чрез статистиката за продажбите. През месеците март, април и май продажбите са се увеличили съответно с 45,8%, 45% и 28% в сравнение с резултатите от 2019 г.

Индекси на строителната продукция

XCMG отчете ръст на приходите

XCMG постигна 17% ръст на приходите от продажби, според доклад на компанията, публикуван в края на август. Докладът обхваща цялостното представяне на XCMG, както на вътрешния, така и на международния пазар, от януари до юни
2020 г. Оперативните приходи на компанията също имат растеж на годишна база, а продажбите на продукти са се увеличили с 27,3%, което е двойно повече от средното за индустрията.
XCMG оглави класацията за износ в Китай през януари и остана №1 сред китайските строителни марки до май 2020 г. Успехът на XCMG през първото полугодие е резултат от бързата
реакция и корекция в работата на компанията като отговор на
ситуацията с Covid-19.

октомври 2020

По предварителни данни през юли 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,4% под равнището от предходния
месец. Календарно изгладените данни показват намаление от
3,9% на строителната продукция през юли 2020 г. в сравнение
със същия месец на 2019 г.
През юли 2020 г. индексът на произведената строителна
продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното
строителство намалява с 1,1%, докато гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0,5%.
На годишна база понижението на календарно изгладения
индекс на строителната продукция през юли 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където
намалението е с 6,2%, а при гражданското/инженерното строителство – с 0,7%.
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Машини на Wirtgen Group за първи път в България
тополагача Vögele Super 1603-3i за работа до 5 м.
За първи път в България ще бъде доставен и рециклатор от най-нова генерация
– Wirtgen W 240 CRi. Верижната машина с
най-високо ниво на оборудване е уникална, защото съчетава две машини в едно: в
зависимост от приложението може да работи като рециклатор или като конвенционална, високо мощна фреза с работна ширина 2,40 м.
С цел постигане на високо прецизно разпръскване на свързващо вещество
в обема на доставка фигурира спредер
Streumaster с вместимост 16 куб. м.

Виртген България сключи договор за доставка на
осем машини на Wirtgen Group с дългогодишния си клиент Грома Холд и дъщерното му дружество Европейски
пътища, Пловдив.
Пакетът включва флагмана на Wirtgen при двуметровите фрези – модела W 200 Fi, оборудван с полезната опция мултиплекс сензори. Премиера в България ще
направят два фидера на Vögele с чупеща лента, модел
MT 3000-2i Offsеt.
Виртген България ще достави още Vögele Super
2100-3i за работа до 9 м, както и два колесни асфал-
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Правителство отпусна 265 млн. лв. за пътища
С постановление на Министерския съвет се предоставят
94 366 962 лв. за изграждането на участъка между Буховци и
Белокопитово от АМ „Хемус“ и за предстоящото стартиране на
строителните работи на северния обходен път на Бургас.
С осигурените 81 421 062 лв. ще се извършат разплащания
на извършващите се в момента строително-монтажни работи на
16,3 км от автомагистрала „Хемус“ – в участъка между Буховци
и Белокопитово, на територията на областите Шумен и Търговище. Завършването на отсечката по договор е 2021 г., но строителите работят много мобилизирано и в случай че не възникнат допълнителни затруднения, е възможно строителството да
приключи и по-рано от предвиденото. Останалите 12 945 900 лв.
ще бъдат за авансови и междинни плащания при предстоящото
стартиране на строителните работи и строителния надзор на северния обходен път на град Бургас. С изграждането на 4,7-километровото трасе транзитният трафик, идващ от Варна по път І-9
и продължаващ на юг по път І-6 София – Бургас и автомагистрала „Тракия“, ще се изнесе извън центъра на Бургас. По този начин ще се повиши безопасността на движение за пътуващите от
Западна и Северна България, като се избягва влизането в областния град.
С друго решение на правителството се отпускат допълнително 170 747 001 лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020 г. С част от тях до края на годината
ще бъдат разплатени извършени дейности по изграждането на

Дават до 379 млн. лв. за модернизацията
на пътя Видин – Ботевград

отсечката между Драгоман и Сливница от бъдещата магистрала
„Европа“, Софийския околовръстен път в участъка от „Цариградско шосе“ до жк „Младост“ и обходния път на Поморие. Остатъкът от средствата ще бъде вложен в ремонт на ключови участъци
от републиканската пътна мрежа и съоръжения по тях, както и за
повишаване на пътната безопасност чрез ремонт на мантинели,
възстановяване на вертикална сигнализация, полагане на хоризонтална маркировка и други.

Стартира рехабилитацията на пътя
Берковица – Монтана

Отпускат се допълнително до 379 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), респективно на Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ). Средствата ще бъдат инвестирани в модернизацията на
близо 69 км от пътя Видин – Ботевград между п. в. „Макреш“
и обходния път на Монтана. Целта е планиране и осигуряване
на необходимия финансов ресурс за изпълнението на обекта,
разделен на пет участъка.
Направлението Видин – Ботевград е приоритетен проект в
инвестиционната програма на АПИ и МРРБ, тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от „Дунав
мост II“ ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”.
С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде
изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на
шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.

Стартира основният ремонт 7,7 км от второкласния път
II-81 от път II-81 Берковица – Монтана, в участъка между селата
Боровци и Благово (от км 86+289 до км 94+000). Инвестицията е за над 5,3 млн. лв. с ДДС. Проектът се финансира от Европейския съюз по Програмата Интеррег V-A Румъния – България
2014–2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и
националния бюджет и е част от проект „Долж – Монтана: Съвместни стъпки за по-добра свързаност“.
Второкласният път е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Той е
най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин
със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом.
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Ново поколение багерни устройства от Bobcat
тройства за товарачи Bobcat вече предлага и асфалтополагащо устройство за минитоварачи. То е предназначено за разстилане на асфалт и почва и е пригодено
за работа с минитоварачи Bobcat. Асфалтополагащото устройство може да работи дори и с най-компактните машини от
портфолиото на Bobcat, започвайки от
S450. Проектирано е така, че да спестява време и труд при работи като асфалтиране и завършване на тротоарни настилки, при общи улични ремонти и за рекултивиране на различни терени. Благодарение на функцията за странично изнасяне
това устройство може да полага асфалта,
без да се налага товарачът да преминава
върху обработената повърхност.

Новото поколение багерни устройства
могат да превърнат товарач Bobcat в мощен багер за минути, увеличавайки гъвкавостта на машината и възвръщаемостта на инвестицията. Това устройство се
предлага в 4 конфигурации (2 универсални и 2 премиум), с различни възможности
и работни параметри – дълбочина на копаене, обхват, допълнителна линия и на-

личие на система за бърза смяна на багерните кофи.
Мултифункционалното багерно устройство на Bobcat е идеално за строителство, разрушителна дейност, пътна работа, озеленяване, селско стопанство. To
e приложимо при всички модели товарачи
Bobcat от S/Т450 до S/Т850.
Освен новото поколение багерни ус-
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Провериха строителството на Балкански поток

Mинистър-председателят Бойко Борисов, заместник-министърът по корпоративно управление в Министерство на петрола на Кралство Саудитска Арабия Аабед Абдулах Алсаадун, представители на фирмата изпълнител Аркад, енергийният министър Теменужка Петкова и изпълнителният директор на
Булгартрансгаз ЕАД Владимир Малинов провериха строителството на Балкански поток.
Проектът навлиза във финална фаза и е съществена част от
реализацията на газов хъб Балкан, чиято цел е да утвърди ролята на България като водещ търговски разпределителен център в региона и Европейския съюз като цяло.
За реализацията на Балкански поток работят повече от 2500
работници от 16 страни при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. В изпълнението на обекта са мобилизирани 1420 броя тежка строителна механизация и специализирана техника. Към момента по трасето са разнесени над 474 км
тръби, от които 473,47 км са заварени. Изкопаната траншея за
полагане на газопровода е с дължина 470 км, а положеният газопровод в нея е над 452 км. В повече от 423 км е извършено
обратно засипване след полагането на газопровода. В момента се провеждат хидравлични изпитания на газопровода като
вече са изпитани 266 км от него. Консорциум Аркад, който е
изпълнител на проекта, е обединение от чуждестранни компании, като негови членове са: Аркад Ей Би Би С.п.А. – Италия и
Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни – Саудитска
Арабия. Общата стойност на подписания договор е в размер до
1 102 203 220,11 евро без ДДС.

Изграждат нов водопровод в Свищов
Българският ВиК холдинг ЕАД има готовност да инвестира в
изграждането на нов довеждаш водопровод в Свищов, тъй като
съществуващият е в тежко състояние. Това заяви изпълнителният директор на държавното дружество Илиян Илиев, който
посети Свищов, за да се запознае на място със ситуацията.
„Положението е критично. Не може да стоим безучастно, защото градът е пред водна криза и сме длъжни на помогнем на
хората“, обясни Илиев. Той съобщи, че с оглед на ситуацията,
работата по новия водопровод може да започне максимално
бързо.
Българският ВиК холдинг бе създаден с решение на правителството през януари 2020 г. Една от основните задачи на държавното дружество са инвестициите във ВиК инфраструктура с
цел подобряване на услугата за населението.
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20 години PERI България

Със специално организиран Ден на отворените врати бе отпразнуван 20-годишният юбилей на PERI в България. Събитието
се проведе на 25 септември в базата на компанията в кв. Враждебна. Гостите бяха посрещани с чаша шампанско и комплименти за спомен. Разходката продължаваше към изложбената зала, където можеха да бъдат разгледани готови кофражни решения за жилищно и високо строителство, инфраструктура, индустриално строителство и др. В обособения кът за дигитални решения, инженер от техническия отдел демонстрираше
какви са перспективите за бъдещето на сектора. Бяха показани
и иновативни системи, които тепърва ще навлизат на българския пазар. Имаше възможността да се разгледа и цялото складово стопанство на
фирмата от кофражни
системи, скеле и компоненти. Разбира се,
всичко това бе добре
гарнирано с подобаваща баварска почерпка
и приятна музика.

Канят бизнеса да номинира участници
в регионалните съвети за развитие
МРРБ стартира процедура за избор на представители на
бизнеса и юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие. Двата сектора имат право да
излъчат по един основен член и до трима резервни членове за
участие в състава на регионалния съвет за развитие за съответния регион.
От страна на бизнеса в процедурата могат да участват представители на малки, средни и големи предприятия. Сред изискванията към тях са да са с регистрация на седалище в съответния регион за планиране, да са създадени най-малко 2 години
преди подаването на заявление в процедурата и да са действащи към момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор. Всеки заинтересован представител на посочените групи предприятия може да подаде само едно заявление.
От страна на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност право да излъчат членове имат организации, работещи в сферата на равенството между мъжете
и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи,
екологични организации и организации, работещи в сферата
на образованието, науката и културата и агенции за регионално развитие. Те също трябва да са регистрирани най-малко 2
години преди момента на подаване на заявлението за участие
в процедурата и да са действащи в момента.
Вижте всички новини на www.bageri.bg
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JCB Hydradig – проектиран
да отговори на нуждите на
съвременното строителство!

Си Ем Ел България в качеството си на ексклузивен дилър на строителна техника JCB представи
иновативната машина на българския пазар. Към днешна дата десетки машини JCB Hydradig
работят на територията на страната, а моделът добива все по-голяма популярност в бранша. Освен
това е без аналог при другите производители на строителна техника

Р

еволюционният колесен багер JCB Hydradig
e създаден за работа в ограничени работни
пространства – в градското жилищно и инфраструктурното строителство, пътни ремонтни
дейности и др. Машината е оборудвана с дизелов двигател JCB EcoMax с мощност 81 кВт, подаващ висок въртящ момент още при ниски обороти. За да предложи най-иновативното решение, JCB е първият производител, който пре-
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мести двигателя, резервоарите и хидравличните компоненти ниско в шасито, като по този начин JCB Hydradig превъзхожда конкурентите си в
пет ключови области:
)) Видимост
)) Стабилност
)) Мобилност
)) Маневреност
)) Сервизна пригодност

НОВО В BG » JCB HYDRADIG – ПРОЕКТИРАН ЗА СЪВРЕМЕННОТО СТРОИТЕЛСТВО!
Цялостна видимост
В съвременните градски условия, където пространството е ограничено, компактните
размери и всестранната видимост са от първостепенно значение, затова кабината на JCB
Hydradig е специално проектирана и се отличава с панорамна видимост от 360 градуса. Операторът има видимост до четирите колела,
плюс 1 м в периметъра около машината.

Ненадминатa стабилност
Двигателят, резервоарите за гориво и хидравличните компоненти са монтирани ниско
в стоманеното шаси, което понижава центъра на тежестта и осигурява допълнителна стабилност на машината. JCB Hydradig е изключително стабилен при товароподемни операции,
дори без използване на стабилизатори или
гребло. Така JCB Hydradig със съвсем малкия
си радиус на въртене на надстройката може да
повдигне повече товар, отколкото конкурентните машини в класа 10–11 т.

Максимална мобилност
Разпределението на масите между двата
моста на JCB Hydradig е почти 50:50, а сравнително по-дългата колесна база осигурява много добра стабилност и леко управление
при придвижване. Перфектната стабилност на
Hydradig дава възможност на оператора да поддържа висока скорост – до 40 км/ч, при шофиране между обектите.

Машините са част от машинния парк на Европейски пътища АД
и извършват ремонт по трасето Юндола – Белово

Висока маневреност
Иновативният и съвсем компактен JCB
Hydradig е с колесна формула с четири задвижващи и завиващи колела – конструкция, заимствана от телескопичните товарачи на JCB, което позволява на машината да работи и на найтесните строителни обекти или в рамките на
една лента на пътното платно. Принос тук има
и изключително малкият радиус на завиване.

Несравнима сервизна
пригодност
Сервизната пригодност на JCB Hydradig е на
най-високо ниво, тъй като всички ежедневни
проверки и регулярната поддръжка се извършват от нивото на земята.

Партньорство и доверие
Все повече български строителни фирми
се убеждават в предимствата на уникалния колесен багер JCB Hydradig. Европейски пътища
АД – една от водещите български пътностроителни компании се довери именно на СИ ЕМ ЕЛ
България, като закупи 45 машини JCB, в това
число и 6 колесни багера Hydradig (виж снимките). Си Ем Ел България е предпочитан партньор и доставчик на строителна техника както
заради високото ниво на сервизното следпродажбено обслужване, така и заради широката
гама машини, която предлага на своите клиенти.
октомври 2020
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Енергийна ефективност от Liebherr
Електрическият индустриален багер Liebherr
EP 934 C работи по поречието на р. Дунав
в района на Русе за нуждите на един от VIP
клиентите на Алки-Л ЕООД

Електрически
индустриален багер
Liebherr EP 934 C
Оперативно тегло: от 28,6 до
29,6 т
)) Радиус на работа: от 13 до 20 м
)) Мощност: 160 kW (217 к.с.)
)) Електрическо задвижване
)) Автоматична система за централно мазане
)) Хидравлично регулируема кабина
)) Индустриална моноблокстрела, извита, 9,60 м със защита при
спукване на хидравлични маркучи
)) Индустриално звено за работен орган (щил) 7,50 м, с извит
край
)) Двучелюстен грайфер за директен монтаж – 2,0 м³
))

ABSTRACT IN ENGLISH

Energy Efficiency
by Liebherr
Investing in the acquisition of
an electric excavator Liebherr
is a long-term advantage. Constant increases in the costs of
conventional energy sources are pushing up operating
charges, and reducing profit
margins considerably.

С

рещнахме се с Борислав Георгиев, съдружник във Инерт ООД и представител на Алки-Л ЕООД – изключителен представител
на Liebherr за България за цялата гама строителна, земекопна, специализирана и минна техника, по повод доставката на електрически индустриален багер от ново поколение, модел Liebherr
EP 934 C.
„От Алки-Л ЕООД ни предложиха правилния
модел, който може да върши точно това, което
очакваме от него“, сподели г-н Георгиев за читателите на сп. СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА.“
Електрическият индустриален багер Liebherr
EP 934 C е много полезен най-вече от икономическа гледна точка. Отпадат всички консумативи по обслужването на двигател, филтри, масла и т.н. Поддръжката е по-лесна, в сравнение с
моделите с дизелов двигател. Ефективността на
машината се увеличава и от факта, че електроенергията е по-евтина от дизеловото гориво. Найважното е, че Liebherr EP 934 C е много подходящ
за нашата дейност. Необходимо бе машината да
се разположи изключително прецизно на кораба. За това получихме много добро съдействие
от страна на инженерите на Liebherr. Върху нашите чертежи отбелязаха къде точно да се монтира.
Всичко се получи точно както го бяхме планирали“, каза той.
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Отношение
към клиента
„Започнахме да работим сериозно с Алки-Л
ЕООД след 2005 г. Купуваме машините Liebherr
най-вече заради Алки-Л и качествения сервиз,
който предлагат. Именно това ни спечели като
техни клиенти и ни убеди да купуваме от тях, защото сервизът на фирмата винаги е бил коректен, качествен и бърз. Мога да заявя, че Алки-Л
има много добро отношение към клиента. Машините Liebherr са здрави и с много високо качество. Аз лично съм голям фен на марката“, заяви
г-н Георгиев.

Производителност
С повече от 30 години опит в изграждането на
индустриални електрически багери, инженерите
на Liebherr са проектирали EP 934 C с цел да се
осигури най-добра производителност, каквито и
да са предизвикателствата на обекта. Този модел е създаден с цел да отговори и на най-специфичните нужди на компаниите от сектора. Богатата гама от оборудване към него, оптимизирано за дълги часове работа, дава идеален отговор
на всички изисквания, които възникват в индустрията. Специфичната кинематика на стрелата, в

НОВО В BG » ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ LIEBHERR
съчетание с мощността на електрическия двигател, увеличава производителността на машината, когато става въпрос за
сила на повдигане, прецизност и скорост на работа.

Надеждност
Структурата на EP 934 C, с компоненти от производство
на Liebherr в категорията на електрическо задвижване, се доближава максимално до тази на моделите, захранвани с дизелови двигатели. Предназначени да изпълняват ключови
задачи при работата на промишлени обекти, електрическите
багери на Liebherr осигуряват изключително високо ниво на
надеждност. Експлоатационният срок на хидравличните компоненти е увеличен благодарение на по-плавното движение
на електрическото задвижване.

Комфорт
Удобната позиция за управление, добрата видимост от кабината и ергономичното оформление на контролните панели помагат на оператора да се концентрира изцяло върху работата си и да получи най-доброто от своята машина. Кабината е значително опростена и съдържа само най-необходимото. Всичко вътре е адаптивно направено, за да е удобно
за работа на оператора. Новата гама електрически багери на
Liebherr, част от която е и EP 934 C, предлага същото ниво на
комфорт като мобилните багери на немския производител на
строителна техника (подредбата на контролерите, седалката на водача, настройката на климатика, големи прозорци с
отлична видимост и др.). Системата на електрическия двигател допълнително допринася за по-голямото удобство на
оператора при работа заради ниските нива на шум и липсата на вибрации. За Liebherr комфорт означава и оптимизираната ежедневната поддръжка на машината благодарение на
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За Инерт ООД
Фирмата е създадена
1991 г., като през 2005 г. се
преименува на Инерт ООД.
Компанията се занимава с
добиване на инертни материали. драгиране, одълбочаване на пристанища,
всякакви наносни отложения по р. Дунав. Управлява
се от двама съдружници –
Борислав Георгиев и Тихомир Дудев. Фирмата е 100%
частна, работи изцяло със
собствени капитали, без да
ползва кредити.

Уникалният хидровъжен
кран Liebherr HS 825, който
е направен като плаващо
техническо съоръжение, е
единствената машина от
този тип в България
лесния достъп до сервизните и инспекционните
пунктове, така че да може времето за престой да
бъде сведено до минимум.

Икономичност

За Алки-Л ЕООД
Фирма Алки-Л ЕООД е
основана през 1997 г. и е
изключителен представител на Liebherr за България
за цялата гама строителна,
подемна, земекопна, специализирана и минна техника. Компанията разполага
с офис, складова и сервизна база в София, като и сервизна база в Бургас. Алки-Л
ЕООД организира доставката на оригинални резервни части за всички машини
Liebherr на територията на
страната. Гаранционно и извън гаранционно обслужване на техниката се извършва както в сервизните бази,
така и на местонахождението ѝ от специализирано сервизно звено. Сервизните
инженери на Алки-Л разполагат с автомобили с висока
проходимост, съоръжени с
необходимата специализирана апаратура за диагностика и ремонт.

Инвестицията в придобиването на електрически багер на Liebherr има дългосрочна перспектива. Постоянното нарастване на разходите за
конвенционалните енергийни източници увеличава оперативните разходи и значително намалява маржовете на печалба. Все по-високите изисквания към нивата на вредни емисии също ще
играят все по-голяма роля при избора на енергийни системи и методи на работа на машините. С електрическото задвижване на своите индустриални багери Liebherr предлага икономична алтернатива на техниката с дизелови двигатели и практично решение на задачите от работния
процес, което има истинско уважение към околната среда.
Сътрудничеството между Инерт ООД и Алки-Л ЕООД има богата и дългогодишна история.
През този период са доставени редица машини
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Liebherr – от челни товарачи през верижни индустриални багери до уникални плаващи хидровъжени кранове.
„Мога да заявя, че челните товарачи на
Liebherr са на топниво. Според мен именно челните товарачи са най-качествените строителни машини, които Liebherr произвежда, поне от
тези, които използва нашата фирма. Те са и найиздръжливите. Имаме челен товарач от марката,
който експлоатираме вече над 30 000 моточаса
и продължава да работи без проблеми. От обслужване до обслужване не се долива масло на
двигателя. Голямо предимство е и ниският разход на гориво.
Уникалният хидровъжен кран Liebherr HS 825,
който е направен като плаващо техническо съоръжение, е единствената машина от този тип в
България. Това е специфична машина, предназначена за работа по р. Дунав – за одълбочаване,
почистване, изграждане на шпунтови стени и на
инженерни хидротехнически съоръжения“, каза
още Борислав Георгиев от Инерт ООД.
Мартин СЛАВЧЕВ

НОВО В BG

Новата К серия
булдозери Shantui
DH13K притежава иновативна
технология за оптимизиране на
хидростатичното задвижване
за постигане на по-висока
ефективност и пестене на енергия

Основана през 1980 г., Shantui Construction Machinery Co. Ltd. е най-големият производител и
доставчик на булдозери в света. Компанията също така предлага и други строителни машини, пътни
и комунални превозни средства и техника за обработка на цимент

Г

одишният производствен капацитет на заводите Shantui е за над 15 000 булдозера. Неслучайно в Китай общоприетата дума за булдозер е „шантуи“. Серията K е най-новото поколение булдозери Shantui с хидростатично задвижване (мощности от 117 к.с. до 185 к.с.). Моделите от тази серия – DH10K, DH13K, DH16K, са
разработени на базата на предходната серия J,
използвайки нейните силни 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%.

Ефективност и прецизност
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 положение на греблото, осигурявайки много по-доброто му управление.
С дизелови двигатели и двойно хидростатично задвижване, контролирано от интелигентна,
добре хармонизирана система, К серията дава
отлична производителност с минимална консумация на гориво.

Удобни за управление
Моделите от новата серия използват високотехнологична контролна и дисплейна система
с цел удобство на оператора. Благодарение на
тези системи не е необходимо операторите да
минават допълнителни обучения за работа с машините. Управлението на булдозера и греблото
става посредством джойстици, а функциите за
спиране и намаляване на оборотите са интегрирани в един педал.
С разработването на тези hi-tec булдозери
Shantui цели да увеличи своето присъствие на
развитите пазари като Европа и Северна Америка, предлагайки машини с високо качество, покриващи всички стандарти на атрактивоктомври 2020
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НОВО В BG » НОВАТА К СЕРИЯ БУЛДОЗЕРИ SHANTUI
ни цени. В България булдозерите на Shantui, включително
тези от новата серия, могат да
бъдат поръчани от официалния
представител на марката у нас
– Инжконсулт ЕООД.

Shantui DH10K

В България булдозерите на Shantui, включително тези от
новата серия, могат да бъдат поръчани от официалния
представител на марката у нас – Инжконсулт ЕООД

DH16K e с напълно хидростатични предавания, които
автоматично се настройват към условията на натоварване

Булдозерът DH10K на Shantui използва електронно контролирана хидростатична задвижваща система с двойна верига, за да осигури добра самоприспособимост на натоварването, управление на място, безстепенно регулиране на
скоростта, висока гъвкавост
и ефективност. Оперативното
тегло на машината е 10 т, с габаритни размери H– 2,88 m/
L– 4,40 m и следа от 1700 мм.
Двигателят е Cummins QSB 4.5
с номинална мощност 87kW и
максимален въртящ момент
470 Nm/1500 rpm. Максималната скорост на движение е 9
км/час и в двете посоки, напред
и назад. Този модел има две носещи колела и шест опорни от
всяка страна, като ширината на
веригата е 560 мм. Греблото на
DH10K е с ширина 2880 мм, височина 900 мм, капацитет 2,25
куб. м и 450 мм максимално
загребване под земята. Като
опция може да се добави и троен рипер с максимална дълбочина на копаене 340 мм.

Shantui DH13K
Следващият модел – DH13K,
притежава иновативна технология за оптимизиране на хидростатичното задвижване за
постигане на по-висока ефективност и пестене на енергия. Множеството режими на
работа са по избор на потребителя в зависимост от натоварването. Оперативното тегло на машината е 14 т, размери H– 3,04 m/L– 5,01 m и следа
от 1930 мм. Двигателят е FPT
N67/Cummins QSB 6.7 с мощност 115 kW и максимален въртящ момент 750 Nm/1500 rpm.
Максималната скорост на движение е 10 км/час и в двете посоки. Този модел има две носещи колела и седем опорни от
всяка страна, като ширината
на веригата е 560 мм. Греблото е с ширина 3038 мм, височина 1120 мм, капацитет 3,39 куб.
м и 450 мм максимално загребване под земята. Като опция
може да се добави и троен рипер с максимална дълбочина на
копаене 500 мм.
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Shantui DH16K
17-тонният булдозер Shantui DH16K e с
напълно хидростатични предавания, които автоматично се настройват към условията на натоварване. Скоростта и посоката
на трасето могат да се управляват индивидуално от кабината с джойстик. Двигателят
на машината е FPT N67/Cummins QSB 6.7 с
мощност 138 kW и максимален въртящ момент 850 Nm/1400 rpm. Максималната скорост на движение е 10 км/час напред и назад. Този модел има две носещи колела и
осем опорни от всяка страна, като ширината на веригата отново е 560 мм. Греблото е
с ширина 3065 мм, височина 1195 мм, капацитет 3,76 куб. м и 650 мм максимално загребване под земята. Като опция може да се
добави и троен рипер с максимална дълбочина на копаене 492 мм.
Снабдени с модерна ергономична кабина, булдозерите от новата серия на Shantui
осигуряват комфортна среда за операторите, намалявайки умората при работа, което
помага задачите да се изпълняват по-ефективно и продуктивно. Превантивната поддръжка е най-добрият начин да се осигури
дълъг живот на работа от вашето оборудване. Ето защо инженерите на Shantui са проектирали К серията с удобно разположени
точки за поддръжка и функции за самодиагностика.

DH10K използва електронно контролирана хидростатична
задвижваща система с двойна верига, за да осигури добра
самоприспособимост на натоварването, управление на
място, безстепенно регулиране на скоростта, висока
гъвкавост и ефективност

Мартин СЛАВЧЕВ

0700 20 404
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ИНОВАЦИИ

Mecalac пусна на пазара новия
железопътен багер 216MRail

След поредица от иновативни решения за строителството Mecalac има удоволствието да
представи най-новото си творение – 216MRail, специален компактен железопътен багер за
железопътно строителство и поддръжка

С
ABSTRACT IN ENGLISH

Mecalac Launches
New Rail-Road Excavator
216MRail
Choosing the 216MRail means
choosing a more economical machine: the hydrostatic transmission reduces tyre
wear, while Eco Mode and the
additional systems limit unnecessary consumption.

лед като в продължение на 20 години работи в тясно сътрудничество с железопътни и автомобилни специалисти, ползвайки се от полезна обратна връзка от този сектор,
Mecalac за пореден път изненадва приятно клиентите си, пускайки на пазара този съвсем нов
железопътен багер. Специалният и иновативен
дизайн на 216MRail позволява на производителя
да предложи на потребителите диференцирана
и конкурентна оферта. Официален представител
на Mecalac за България е Роланд Трейдинг ООД.

Повишена производителност
Железопътният багер 216MRail е перфектно
балансиран благодарение на иновативната архитектура, която съчетава нисък център на тежестта и добре центрирана надстройка. Съотношението мощност – тегло е ненадминато с
до 8 тона по релси. С хидростатично задвижване, 216MRail се движи гладко и комфортно по жп
трасета. Машината може да достигне скорост от
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30 км/ч както по релси, така и по шосе. Железопътният багер също така е оборудван с пневматична спирачка и е в състояние да тегли ремарке.

Максимална практичност
Изборът на 216MRail означава избор на поикономична машина: хидростатичната трансмисия намалява износването на гумите, а екорежимът и допълнителните системите ограничават ненужния разход. Инженерите на Mecalac са
проектирали този модел така, че да може текущата поддръжка на машината и зареждането с
дизелово гориво да се извършват от нивото на
земята. Благодарение на новата платформа за
телематика MyMecalac се осигурява максимално оптимизирано управление на машината.

Иновации
Признат за своите иновации и правейки работата на потребителите значително по-лесна,

ИНОВАЦИИ » MECALAC ПУСНА НА ПАЗАРА НОВИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН БАГЕР 216MRAIL
Mecalac е решил да намали до минимум сложните настройки в новия си
железопътния багер 216MRail. Интерфейсът оператор – машина е значително опростен. Екраните са лесни
за разчитане и конфигуриране, като
само най-важните данни за машината
се появяват в реално време. Функциите за подпомагане на водача са достъпни чрез обикновен превключвател.
Може да се каже, че поредната иновативна строителна техника на Mecalac е
толкова удобна за работа, че бързо се
адаптира към нуждите на оператора.
Поддръжката на железопътните линии е разрастваща се индустрия в световен мащаб и 216MRail е идеален за
максимално ефективна и безопасна
работа в тази област. Новият модел на
Mecalac е наличен във всички страни,
където междурелсовото разстояние
има стандартните размери (1435 mm),
и отговаря на европейския стандарт
EN 15746. Дистрибуторската мрежа
на Mecalac е добре развита и следователно е в състояние да предостави
на всички свои клиенти първокласни
услуги. Проектиран специално за железопътния транспорт, опростеният,
компактен и пъргав 216MRail без съмнение е отлична машина, която със сигурност ще се докаже и като добра инвестиция.

С хидростатично задвижване,
216MRail се движи гладко и
комфортно по жп трасета

Мартин СЛАВЧЕВ

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

ИНОВАТИВНИТЕ
СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
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ПРЕМИЕРИ

Челният товарач
HL955A на Hyundai

Челният товарач на Hyundai, модел HL955A, е част от новата A серия на компанията

Ч

ABSTRACT IN ENGLISH

Hyundai’s HL955A
Wheel Loader
The HL955A wheel loader is
especially designed to handle
heavy-duty work in extreme
conditions while keeping harmful emissions to a minimum.

елният товарач Hyundai HL955A е специално проектиран да може да работи при тежки и дори екстремни условия, като същевременно успява да поддържа вредните емисии
до минимум. Моделите челни товарачи от новата
А серия разполагат с цяла гама от функции и усъвършенствани технологични подобрения, които
директно водят до ефективност на работа, максимална производителност и по-голяма безопасност.
Оперативното тегло на Hyundai HL955A е
15 800 кг. Двигателят на машината е Cummins B
6.7 с мощност 149 kW, отговарящ за изискванията за вредни емисии на ЕС по Етап V. Обемът на
кофата е от 2,4 куб. м до 2,8 куб. м. Моделът може
да бъда закупен от Стротех Инженеринг АД – официалния представител на Hyundai за България.

Лесна поддръжка
Първото нещо, което се откроява, когато погледнете HL955A, е преработеният дизайн на капака на двигателя, предлагащ отлична видимост
и в същото време, позволявайки лесна поддръжка и почистване.

Икономичност

Добро приложение

Менюто IWM („Интелигентен работен режим“) позволява три режима на работа – Power,
Power Smart и Economy, които да осигуряват пълна мощност на двигателя или намален разход на
гориво в зависимост от вида на извършваната
работа. При Power Smart режима икономията на
гориво е от 3% до 5%. Освен това мощността на
двигателя е оптимизирана, за да може да осигурява по-висок въртящ момент при по-ниски обороти.

Челният товарач HL955A, подобно на HL940A,
се предлага с усъвършенствана товароподемна
рамка – Parallel Z-Bar. Тя е идеална, когато работите в сферата рециклирането, обработката на
отпадъци, селското и горското стопанство или за
промишлени приложения.

Всички челни товарачи от А серията на
Hyundai са оборудвани с камера за задно виждане като стандарт. Като опция могат да бъдат до-
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Иновативност

Двигателят на HL955A е Cummins B 6.7 с мощност 149
kW, отговарящ за изискванията за вредни емисии на
ЕС по Етап V

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

бавени и 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 просторната кабина на новия челен товарач на Hyundai
има голяма, напълно регулируема седалка и подлакътник,
проектирани да помагат на операторите да работят подълго и по-продуктивно. За допълнителен комфорт като
опция се предлага пневматична седалка с въздушно окачване. Като опция се предлага и джойстик за управление на
машината.

Дъмпери
Челни товарачи
Грейдери

Дистанционно управление
За максимално удобство и сигурност HL955A разполага
с изключителната система за дистанционно управление HiMATE 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.
Мартин СЛАВЧЕВ

Менюто IWM („Интелигентен работен режим“)
позволява три режима на работа – Power, Power
Smart и Economy

Комбинирани
багери

Колесни
багери

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:
°
°

°
°
°

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
октомври 2020
www.ats-world.com
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ПРЕМИЕРИ

С Hitachi Zaxis-7
контролирате всичко
С новото поколение тежки
верижни багери от серия Zaxis-7
Hitachi дава на собствениците и
операторите пълен контрол

Н

овите модели с работни маси от 50 т до 90
т: ZX490LCH-7, ZX530LCH-7, ZX690LCH-7 и
ZX890LCH-7, съобразени с екологичните
норми на Етап V на ЕС, предлагат една от най-добрите кабини в бранша – с първокласен комфорт
и най-съвременни системи за безопасност. Изключителната надеждност, ефективност и производителност на тези машини предлагат възможности на собствениците да увеличат печалбите и
да намалят разходите си.

ABSTRACT IN ENGLISH

You’re In Control with
Hitachi Zaxis-7
Hitachi puts owners and operators in complete control with
the next generation of Zaxis-7
large excavators. The new ZX490LCH-7, ZX530LCH-7, ZX690LCH-7 and ZX890LCH-7
Stage-V compliant models
have an industry-leading cab
with first-class comfort and
safety features.

Увеличете печалбата
Благодарение на една от най-съвременните хидравлични системи – HIOS V, разработена
от Hitachi, с новите машини от серия Zaxis-7 могат да се постигнат впечатляващи икономии на
дизел – с до 20% по-малък разход на гориво (в
мощен режим) в сравнение с предходни модели. Освен това тази система подобрява ефективността при извършване на работни движения като завъртане на надстройката, спускане на
стрелата, прибиране и изнасяне на рамото, загребване и отваряне на кофата. Производителността е допълнително увеличена чрез повишаване на бързината на издигане на работните органи при товарене с багера, а по-голямата мощ-
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ност на вложените двигатели допринася за поемането на по-голямо натоварване.
Горивната ефективност на тежките верижни багери от серия Zaxis-7 може да бъде допълнително контролирана чрез новия индикатор
ЕСО, който ясно се вижда на многофункционалния 8-инчов монитор в кабината. Освен че намалява разходите, по-високата горивна ефективност допринася и за ограничаване на емисиите от изгорели газове. Новите машини покриват стандартите на Етап V на ЕС чрез комбинация
от система за селективна каталитична редукция
(SCR) с AdBlue, дизелов окислителен катализатор (DOC) и филтър за частици (CSF).

Почувствайте разликата
Уникалната свръхпросторна кабина е перфектното работно място. Тя предлага на операторите върхов комфорт и качество, с намалени
нива на шум и вибрации вътре, което е от ключово значение при работа в мините и кариерите.
Новите функции включват едновременно преместване на седалката и конзолата с превключватели с цел намаляване на умората на оператора, както и възможност за регулиране на височината на конзолата с избор от три позиции. Лес-

ПРЕМИЕРИ » С HITACHI ZAXIS-7 КОНТРОЛИРАТЕ ВСИЧКО
ната работа с машината е в резултат от ергономичния дизайн на конзолата и превключвателите, а 8-инчовият екран, който е с висока резолюция на изображението и защита срещу отблясъци, осигурява по-лесна работа.

Повишете безопасността
Тежките багери Hitachi Zaxis-7 предлагат отлична цялостна гледка на строителния обект с
цел повишаване на безопасността. Операторите могат да контролират собствената си безопасност, както и на тези около тях, благодарение на специална системата от камери. Тя осигурява видимост от типа „птичи поглед“ с обхват
270°, като потребителите имат избор от шест варианта на изображения, за да видят какво има
непосредствено около машината. Видимостта
при слаба външна осветеност или лоши метеорологични условия е подобрена чрез нови работни LED-светлини, а чистачката на предния прозорец вече обхваща по-голяма площ от стъклото.

Намалете престоите
Благодарение на цялостните изпитания за
издръжливост на специализирани полигони в
Япония, тежките багери Hitachi Zaxis-7 са конструирани така, че да издържат на големи натоварвания при значително намаляване на престоите за сервизиране. Нови компоненти на двигателите повишават надеждността, течове на
масло са по-малко вероятни, увеличена е и издръжливостта на рамите за веригите. В допълнение ходовата част на модела ZX490LCH-7 е
оборудвана с нови солидни компоненти, които
предпазват от евентуални повреди. ZX530LCH-7
разполага с 30% по-голяма теглителна сила от
ZX490LCH-7, както и по-голяма сила на завиване, което определено е сериозно преимущество при маневриране на обекти с наклони, каквито са кариерите.
Моделите ZX690LCR-7 и ZX890LCR-7 са конструирани с подсилени компоненти, които са отлично решение при загребване и товарене на
тежки материали. Благодарение на усилените
си конструкции, проектирани за тежките условия на работа в мините и кариерите, тези багери предлагат по-ниски разходи за експлоатация
и поддръжка, разпределени върху жизнения цикъл на машината.
Възможностите за лесна поддръжка и почистване на новите тежки верижни багери от серия
Zaxis-7 пестят на операторите и собствениците
както време, така и пари. Горивният филтър например вече е вграден към водния сепаратор, а
по-големият радиатор подобрява топлообмена
и се почиства по-лесно.

като приложението ConSite Pocket сигнализира
в реално време за всички възможни проблеми.
Качеството на двигателното и хидравличното масло се следи постоянно чрез уникална иновативна система на Hitachi. Два сензора отчитат
дали качеството на маслото се е влошило и изпращат данните към Global e-Service. Тази иновация дава на клиентите сигурност и спокойствие за състоянието на техните багери, намалява необходимостта от поддръжка и непланирани престои.

Уникалната
свръхпросторна кабина е
перфектното
работно място

Изградете своя визия
„Щастливи сме да представим най-новата
гама тежки багери Hitachi на нашите европейски клиенти“, заявява Макото Ямазава, президент на Hitachi Construction Machinery (Europe).
„Hitachi постоянно работи върху подобряването
на предходните поколения машини, за да повиши удовлетворението на операторите от работата в кабината, да отговори на потребностите на
собствениците и да осигури необходимата поддръжка по време на целия жизнен цикъл на нашите машини. Партнирайки си с клиентите, ние можем да им помогнем да изградят своя визия за
техния бизнес“, допълва г-н Ямазава.

Тежките багери Hitachi
Zaxis-7 предлагат
отлична цялостна гледка
на строителния обект
с цел повишаване на
безопасността

Управление на машинопарка
За да осигурят на собствениците пълен контрол над техния машинопарк и неговото натоварване, системите на Hitachi за дистанционен
мониторинг – Owner’s Site и ConSite, им дават
достъп до жизненоважни данни и аналитични инструменти. И двете системи изпращат ежедневно данни за техническото и работното състояние
чрез GPRS или спътник от багера към платформата Global e-Service. ConSite обобщава информацията в доклад по имейл веднъж месечно, до-
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Doosan представя новия
верижен багер DX420LC-7
Предлагайки невероятна
горивна ефективност и
производителност, новият
43-тонен верижен багер
DX420LC-7 бе представен от
Doosan Infracore Europe

З
ABSTRACT IN ENGLISH

Doosan Launches
New Crawler Excavator
DX420LC-7
Providing best-in-class fuel efficiency and productivity, the
new DX420LC-7 43 tonne
crawler excavator has been
launched by Doosan Infracore
Europe.

а да отговори на изискванията по Етап V
на ЕС, DX420LC-7 се захранва от дизелов двигател Scania DC13 Stage V, осигуряващ мощност от 257 kW (344,4 к.с.). Използвайки суперефективните DOC/DPF + SCR технологии, двигателят на Scania предлага ново решение, превъзхождащо изискванията за нормите по Етап V, без да се изисква рециркулация на
отработените газове. Всичко това е комбинирано с новото поколение технология Smart Power
Control (SPC3) за осигуряване на 3–10% по-добра горивна ефективност (м3/л) в сравнение с
предишния модел DX420LC-5.
Вече са на разположение четири режима на
мощност, които помагат за опростяване на работата на новия багер DX420LC-7 в сравнение с
по-сложния избор от осем режима на мощност и
комбинации от SPC в машината от предишното
поколение. Операторът е в състояние да зададе
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режим на мощност (P+, P, S или E) при използване на прикачно оборудване с еднопосочен и двупосочен режим на работа.
Освен това, обединявайки системата SPC3 и
новия основен контролен клапан Doosan Mottrol,
при направените тестове на компанията новият
DX420LC-7 е показал 2% по-голяма производителност от DX420LC-5, като гарантира най-доброто копаене, въртене и теглителни сили, както
и с най-добрите характеристики на повдигане за
този размер на машината.

Подобрена управляемост
и комфорт
Новият багер DX420LC-7 се отличава с простор и ергономичност. Новата кабина в модела
спомага за по-леката работа и комфорта на опе-

ПРЕМИЕРИ » DOOSAN ПРЕДСТАВЯ НОВИЯ ВЕРИЖЕН БАГЕР DX420LC-7
ратора до безпрецедентни нива.
Подобно на всички други модели Doosan Stage V, кабината има
нова висококачествена седалка
и предлага повече функции като
стандарт, в сравнение с другите
машини на пазара, като гарантира суперконтролируемост и висока точност във всички приложения.
Стандартно 360-градусовите камери осигуряват пълна видимост около багера и позволяват на оператора да получава изглед отгоре надолу около зоната
на машината. Дисплеят на камерата е отделен от основния дисплей.

Кратки спецификации за DX420LC-7

Основни нови функции в кабината:

)) Работно тегло: 43,5 т
)) Капацитет на кофата: 1,92 м3
)) Дълбочина на копаене: 7635 мм
)) Досег за копаене: 11430 мм
)) Височина на копаене: 10615 мм
)) Обща ширина (с обувки от 600 мм):

)) Нов 8-инчов сензорен цветен LCD екран с

3350
мм
)) Височина: 3470 мм
)) Обща дължина в положение на пътуване:
11740 мм
)) Радиус на завъртане на опашката: 3760 мм
)) Сила на копаене върху кофата (ISO):
26.0/27.6 т
)) Сила на копаене над рамото (ISO):
18.9/20.1 т

30% по-голям екран
)) Стереосистема, интегрирана в таблото (с

Bluetooth стрийминг функция)
)) Система за стартиране без ключ
)) Подобрен дизайн на интериорната кабина
)) Подобрена работа на климатика/размра-

зяване
)) Отопление на седалките (2 режима)
)) 360° камери
)) LED лампа за кабината
)) Ултразвуково откриване на препятствия

(опция)
)) LED светлини (опция)
)) Странична защита или подиум (опция)
)) Въздушен компресор (опция)

Значително намалена
поддръжка на DPF
Благодарение на новата DOC/
DPF + SCR технология, поддръжката на дизеловия филтър за
твърди частици (DPF) е значително намалена с шест пъти по-дълъг
автоматичен интервал на регенерация (60 часа) и интервал за почистване на пепел от 6000 часа, в
сравнение с предишния DPF в машините от поколение DX-3. Операторът вече е в състояние да
види количеството на натрупаната пепел в DPF от мястото му в кабината през дисплея и да провери дали регенерацията е успешна.
Новият модел DX420LC-7
е оборудван фабрично с наймодерната безжична система за наблюдение на автопарка DoosanCONNECT. Системата
DoosanCONNECT предлага уеб
базирано решение за управление на автопарка, което е много
полезно за наблюдение на работата и сигурността на машините и
насърчаване на превантивна поддръжка.
Като водеща марка в информационните и комуникационните
технологии Doosan направи забележителна крачка напред, предлагайки на клиентите доживотно
безплатна телефонна поддръжка
на услугата за всички багери от
поколение DX-7. Това означава,
че клиентите могат да използват
услугата DoosanCONNECT без
ограничение, стига да използват
услугата с телефонна мрежа. Сателитната услуга ще се предлага
безплатно за 3-годишен период.
За повече информация относно строителната техника на
Doosan посетете уебсайта: www.
eu.doosanequipment.com

Стандартно 360-градусовите камери осигуряват пълна видимост около багера и
позволяват на оператора да получава изглед отгоре надолу около зоната на машината

Мартин СЛАВЧЕВ
октомври 2020
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ОПРР 2021-2027 г. ще е
с бюджет 3 млрд. лв.

Новост в програмата е,
че Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството
поема изпълнението
на териториалните
планове за справедлив
преход чрез Фонда за
справедлив преход през
периода 2021–2027 г. или
изпълнението на целите на
т.нар. „зелена сделка“

Одобреният работен проект на новата оперативна програма ще бъде
внесен за преговори в Европейската комисия

О

добрен е работният проект на новата Оперативна програма „Развитие на регионите“ (ОПРР) за периода 2021–2027 г., който страната ни ще внесе за преговори в ЕК. Под
председателството на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница
Николова се проведе онлайн заседание на тематичната работна група за разработване на програмата, която подкрепи предложенията в заданието.
Бъдещата оперативна програма ще бъде с
бюджет от над 3 млрд. лв. Тя ще съдържа три приоритетни оси. Първата ще е за градско развитие
и в нея ще бъдат съсредоточени 6% от ресурса
за европейския фонд за регионално развитие на
национално ниво за проекти за градско развитие
на десетте най-големи общини.
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Втората приоритетна ос е за интегрирано териториално развитие на регионите, в която попадат 40 общини, чиито градски центрове са с
население над 15 000 души. Те ще изпълняват
интегрирани териториални инвестиции. Допълващо ще имат достъп до финансиране от останалите оперативни програми и най-вече Програмата за развитие на селските райони, с което
ще се постигне изпълнението на огледални дейности и допълняемост на мерките между градски и селски общини. „Паралелно с това общините ще трябва да си партнират при изпълнението
на проектите и по този начин ще се постига много по-голям ефект за няколко населени места и
практически няма да има град или село без възможност за еврофинансиране“, подчерта зам.министър Николова.
Третата приоритетна ос на програмата е за

ПРОЕКТИ » ОПРР 2021-2027 Г. ЩЕ Е С БЮДЖЕТ 3 МЛРД. ЛВ.
Рехабилитацията на пътната
инфраструктура ще бъде
сред приоритетните оси
на новата Оперативна
програма „Развитие на
регионите“ 2021–2027 г.

техническа помощ, откъдето ще се финансират
дейности за повишаване на административния
капацитет на местно и национално ниво.
Средствата по първите две оси ще се отпускат
по проекти за модернизиране на образователната инфраструктура, развитие на индустриалните паркове и енергийната ефективност. Сред
приоритетните области остават и модернизирането на градския транспорт, здравеопазването и рехабилитацията на пътната инфраструктура. Ще продължи и финансирането за развитие
на туристическата и културна инфраструктура,
ремонти на градската среда и социална инфраструктура. „Икономическото развитие на регионите е ключов приоритет. Затова залагаме мерки с добавена икономическа стойност“, коментира Деница Николова.
Новост в програмата е, че Министерството
на регионалното развитие и благоустройство-

то поема изпълнението на териториалните планове за справедлив преход чрез Фонда за справедлив преход през периода 2021–2027 г. или изпълнението на целите на т.нар. „зелена сделка“.
„Така ще се даде възможност за финансиране на
мерки в подкрепа на икономическа трансформация и енергиен преход в регионите, заедно с
осигуряване на съпътстващите нужди за социални мерки“, отбеляза заместник-регионалният министър.
Николова обърна внимание, че през октомври
ще започне дейността на новите съвети за регионално развитие на ниво широк формат за разработване на интегрираните концепции на регионално ниво. В бъдещия програмен период съветите ще имат своята позиция за селектиране
на проектите на регионално ниво. Очаква се още
през октомври да стартира подготовка на насоки за кандидатстване с интегрирани териториални инвестиции.

Под председателството
на зам.-министъра на
регионалното развитие
и благоустройството
и ръководител на
Управляващия орган на
ОПРР Деница Николова се
проведе онлайн заседание
на тематичната работна
група за разработване на
програмата
октомври 2020
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Тунелът под Шипка е
новият топприоритет

Правителството има нов топприоритет и това е изграждането на тунела под Шипка

Д

о момента с такъв статут бе магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле. През новата оперативна програма
„Транспортна свързаност“, която ще се реализира през програмния период 2021 – 2027 г., сложният участък през дефилето дори остава на трето
място след магистралата Велико Търново – Русе.
Ясно е вече, че през сегашния програмен период строителство на шосейната магистрала
през Кресненското дефиле няма да има. За мотив е посочен спорът между държавата и екоорганизации за трасето на пътя. Поради това в момента се договаря освободеният ресурс от около 200 млн. евро да отиде за железопътни и пътни проекти.

С останалата част от средствата ще бъдат покрити два жп проекта – жп линията Волуяк – Драгоман и Перник – Радомир. За момента обаче
няма да може да бъде изпълнен най-големият
жп проект Елин Пелин – Костенец. Той е на стойност 1 млрд. лв. и ще бъде разделен на две части – една част от средствата ще бъдат усвоени
през този програмен период, а другите – през
следващия.
Строителството на отделните лотове от линията Елин Пелин – Костенец тръгва през октомври с най-дългия тунел, като най-сложният участък е поверен на две турски компании – „Дуйгу“
и „Дженгиз“.

Ще се строи

Нови 730 млн. евро
за жп проекти

Друг проект, който ще се финансира, е изграждането на строящ се участък от магистрала „Европа“ (София – ГКПП Калотина) с пари от националния бюджет, както и още една отсечка, която в момента не е в строеж. До края на годината премиерът Бойко Борисов обеща да е готова и 17-километровата отсечка между Драгоман и Сливница.
октомври 2020

През следващата година по програма „Транспортна свързаност“ ще бъдат разпределени
нови около 730 млн. евро за нови проекти. С тях
ще се финансира втората фаза на Елин Пелин –
Костенец, София – Перник – Радомир, Карнобат
– Синдел.

ПРОЕКТИ » ТУНЕЛЪТ ПОД ШИПКА Е НОВИЯТ ТОППРИОРИТЕТ
Проект, който ще се
финансира с пари от
националния бюджет, е
изграждането на строящ
се участък от магистрала
„Европа“ (София – ГКПП
Калотина)

По новата оперативна
програма за сектор пътища,
индикативния бюджет е
650 млн. евро

650 млн. евро
за пътни магистрали
По новата оперативна програма за сектор пътища индикативният бюджет е 650 млн. евро. На
първо място е тунелът под Шипка. Вторият приоритетен проект е магистралата Велико Търно-

во – Русе и на трето място остава довършването
на магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле. С така разпределените средства един от
транспортните топприоритетите през 2007 г. –
София – Видин – Западна Европа, за трети програмен период няма да бъде довършен.
Мартин СЛАВЧЕВ
октомври 2020
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Пандемията ще доведе до
16% спад на продажбите
на строителна техника
Пандемията от Covid-19
ще намали продажбите
на строителна техника
тази година в почти
всички страни по света

О

чаква се глобалните продажби на строителна техника да отбележат спад с 16%,
съобщава доклад на Off-Highway Research.
Данните биха били много по-лоши, ако не беше
Китай, където въпреки коронавируса се отчитат
положителни резултати.
Продажбите на строителна техника в Китай
ще доведат пазара до ръст с около 14%. Това
ще бъдат най-високите стойности от на местния
пазар от предишния бум в строителството през
2010–2011 г. Интересното е, че преди избухването на Covid-19 се очакваше продажбите в Китай
да отбележат спад, тъй като пазарът бе преминал своя цикличен пик.
„Китайският пазар отбеляза забележителен
растеж от април до момента. Това със сигурност ще смекчи негативното влияние на пандемията по отношение постигнатите резултати от
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световната индустрия. Прогнозираме, че няма
да има рязка промяна през 2021 г., но все имаме предвид и дългата болезнена рецесия, последвала бума в сектора от 2010–2011 г. Надяваме се, че поуките от историята вече са научени“, казва Крис Слейт, изпълнителен директор на
Off-Highway Research.
Ако положителните резултати в Китай не бъдат смятани към глобалните статистика, то въздействието на Covid-19 върху продажбите на
строителна техника щеше да бъде много посилно. В останалата част от света обемите през
тази година намаляват с 27% в сравнение с 2019
г. Това ще доведе до най-ниските нива от 2010 г.
насам. Въпреки това Off-Highway Research очаква растежът в продажбите на строителни машини да се върне през 2021 г.
Мартин СЛАВЧЕВ

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
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