2

РЕДАКЦИОННА

Изпращаме трудна година
2020

Мартин СЛАВЧЕВ

г. вече е към своя край.
Годината несъмнено бе трудна. Редица
сектори бяха сериозно засегнати от пандемията от COVID-19. В интервю за сп. СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА Георги Терзийски, председател на Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“, сподели, че 2020 г.
не може да се сравни с никоя друга. Според
него най-хубавото за пътностроителния сектор е, че работата не спря и продължава по
график въпреки ситуацията в момента.
Много добре върви изпълнението на
участъците от АМ Хемус, АМ Струма и Видин – Ботевград. Напредват строителните
работи в отсечката между Боаза и връзката
с пътя Плевен – Ловеч, който е 51,5 км, както
и на трасето между Белокопитово и Буховци
на Хемус. Цялостното изграждане на магистралата до 2024 г. е основен приоритет, тъй
като бъдещето на Северна България и модернизирането на региона е свързано със
строителството на аутобана и осигуряването на бърза и безопасна пътна комуникация
между София и Варна. През следващата година продължава работата на АМ Хемус в
участъците 4, 5 и 6. Това е трасето от пътен
възел „Плевен“ до пресичането с пътя Русе
– Велико Търново. На тези отсечки приключи проектирането и документите са одобре-

ни от ЕТИС на АПИ. За следващите три участъка – 7, 8 и 9, от пресичането с пътя Русе
– Велико Търново до п.в. „Буховци“, се извършват отчуждителни процедури, продължават проучвателните дейности за изготвяне на технически проекти, съобразно договорените срокове. Планира се през 2021 г.
да започнат строителните дейности и в тези
участъци.
Министърът на регионалното развитие и
благоустройството Петя Аврамова също потвърди, че строителството в България не е
прекъсвало своята дейност заради коронавируса. Тя заяви, че през 2021 г. МРРБ ще
получи над 400 млн. лв. повече за изграждане на нови пътни отсечки, като 110 млн. лв.
от тях са за текущ ремонт и поддържане на
републиканската пътна мрежа.
Що се отнася до пазара на строителна
техника, редица анализатори предвиждат
ръст на продажбите през 2021 г. след спада през тази година. Очаква се възстановяването на бранша постепенно да продължи
до 2023 г.
Освен на хартия четете сп. СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА и онлайн! 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

За мобилни устройства свалете приложението
Bulgarian Transport Press
от App Store или Google Play
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400 млн. лв. повече за пътища

1448 лв. минимална заплата за
квалифициран работник в строителството

През 2021 г. МРРБ ще получи над 400 млн. лв. повече за изграждане на нови пътни отсечки, като 110 млн. лв. от тях са за
текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Тя добави, че пътната безопасност е елемент от ремонта на всяка пътна отсечка и от строежа
на километър магистрала. При ремонта се подменят мантинели, знаци, полага се хоризонтална маркировка. Само през тази
година са възложени приблизително 1744 км маркировка, 1421
км мантинели и около 15 800 пътни знака, каза Аврамова, опровергавайки твърденията, че не се отделят средства за пътна
безопасност. Всички пътища, които пускаме в движение след
ремонт, са с подобрена безопасност и изцяло нова маркировка и мантинели, коментира Аврамова.
Работи се усилено по АМ Хемус, която трябва да бъде завършена през 2024 г. Въпреки пандемията строителният бранш
и заетите в държавната администрация не са спирали работа.
Работи се също по вертикалната връзка Видин – Ботевград, по
АМ Европа.

Нов колективен трудов договор за отрасъл „Строителство“ беше
подписан между социалните партньори, съобщиха от пресцентъра на
КНСБ.
Поради усложнената пандемична ситуация преговорите по новия
колективен договор между социалните партньори от Федерацията на
независимите строителни синдикати към КНСБ, Федерацията „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ и Камарата
на строителите в България са били проведени онлайн.
Договорени са по-високи нива на заплащане, завишени с коефициент от 1,25. През последните 2 години този коефициент бе 1,15, са
обяснили от федерацията на строителните синдикати, цитирани в съобщението. Това означава, че месечното основно трудово възнаграждение за сектора ще е минимум 1,25 на сто от минималната работна заплата, но не по-малко от 1448 лв. за квалифицираните производствени
работници в строителството.
Договорено е още повишаване на основния платен годишен отпуск
на не по-малко от 23 работни дни, повишаване на стойността на безплатната храна и/или добавките към нея, ръст на процента на прослуженото време на 1 на сто. В новия КТД е включено и ново Приложение,
свързано с мерки за минимизиране на риска от заболяване при възникване на пандемия на работното място и ограничаване на негативните последици от нея (на база подписания меморандум за сътрудничество) и други.

Стартира ремонт на 7 км от АМ Марица

Индекси на строителната продукция през септември

Стартира ремонтът на 7-километров участък от АМ Марица в платното за
София, съобщиха от АПИ. Отсечката е в района на Свиленград /от 94-ти до
101-ви км/ и е построена преди повече от 30 години. При ремонтните дейности трафикът ще преминава двупосочно в платното за ГКПП Капитан Андреево. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание, да спазват стриктно пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 90 км/ч.
Заради ремонта ще бъдат затворени връзките за София и Свиленград на
пътен възел Свиленград /при 97-ми км/ в платното за столицата. Пътуващите
от ГКПП Капитан Андреево за Свиленград могат да продължат до пътен възел
Ново село (при 94-ти), където да се върнат обратно на АМ Марица в платното за ГКПП Капитан Андреево и на п. в. Свиленград да слязат за Свиленград.
Може да ползват и обходен маршрут – от п. в. Ново село на АМ Марица
да продължат по път II-89 за ГКПП Капитан Петко войвода и по първокласния
път I-8 София – Свиленград да стигнат до Свиленград. Пътуващите от Свиленград за София трябва да преминат по път I-8 София – Свиленград, по път
II-89 до пътен възел Ново село и от него по АМ Марица.
Проектът предвижда подмяна на асфалтовата настилка и подобряване
на отводняването. Участъкът ще е с нова хоризонтална шумяща маркировка и ограничителни системи. Очаква се ремонтните дейности да завършат
до края на януари 2021 г.
Обновяването на 7-километровата отсечка е част от поетапен ремонт на
участъци от АМ Марица, който ще продължи през 2021 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ планира до края на следващата година да се ремонтират още
две отсечки от автомагистралата – едната с дължина 1,8 км в платното за София (от 101-вия до 103-тия км), а другата е 3,6 км в двете платна (от 103-тия
до км 107-ия км). Ще бъдат обновени общо 12,5 км в посока София и 3,6 км
в посока ГКПП Капитан Андреево.

По предварителни данни през септември 2020 г. индексът
на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа
на сезонно изгладени данни, е с 1,5% над равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 1,7% на строителната продукция през септември 2020
г. в сравнение със същия месец на 2019 г.
През септември 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над
равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2%, а от
сградното строителство – с 1,1%.
На годишна база понижението на календарно изгладения
индекс на строителната продукция през септември 2020 г. се
определя от отрицателния темп при сградното строителство,
където намалението е с 5,8%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 4,1%.
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Ремонтът на тунел Витиня приключва след Нова година
Очаква се ремонтът на тръбата за София на тунел „Витиня“
на АМ Хемус да приключи след
Нова година и движението на автомобилния трафик да бъде възстановено. Съоръжението ще
отговаря на всички европейски
изисквания за безопасност, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Ремонтните дейности започват през 2018 г., веднага след ремонта на дясната тръба на „Витиня“. При направените изследвания с георадар и геологически
сондажи са установени кухини, както между двете облицовки (първична и вторична), така и между първичната облицовка и
скалния масив. Някои от кухините са със
значителни размери. По този начин скалният масив не е подпрян както е необходимо и през периода на 30-годишната си
експлоатация допълнително е претърпял
деформации.
За усилване на тунела и попълване на
кухините между първичната облицовка и
скалния масив е инжектиран 3500 куб. м
специален бетонов разтвор през направени за целта 3000 отвора. След това е из-

вършено укрепване на масива и тунелните облицовки, за което са изпълнени над
7000 анкера с обща дължина около 70 км.
Всичките са инжектирани с около 600 –
700 литра циментов разтвор за всеки анкер.
Изградена е сложна дренажна система, която отвежда водите, задържани от хидроизолацията, и предпазва новата първична носеща облицовка. В момента строителите изграждат и системата за опасни разливи. В резултат от всички дейности тунелът вече ще е напълно
сух за разлика от времето преди ремон-

та, когато в него винаги имаше
течове.
Тунел „Витиня“ ще е първият в страната с внедрена „Тетра
система“, която ще дава информация в реално време и възможност за бързо предупреждение.
С новите технологии ще може да
се подава информация към ситуационните центрове на АПИ,
МВР, пожарната, за да се реагира на първата минута и така да
се осигури бърза реакция. Буквално с един бутон ще може да
се спира движението. В момента при инцидент подаването на сигнал до
112 отнема 1–2 минути. Вече дори само
при спиране на автомобил камерите ще
светят и мигат, ще дават сигнал и при движение в насрещното платно.
Трите нови напречни тунелни връзки, които трябва да свържат двете тръби
на тунел „Витиня“, са изградени съгласно
проекта до етап 1. Ще се изграждат две
пешеходни и една шосейна връзка, които
да се ползват за евакуация на хора и автомобили, както и за достъп на линейки, пожарни и други специализирани автомобили в случай на авария в една от тръбите.
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Издадени разрешителни за строеж през третото тримесечие на 2020 г.
През третото тримесечие на 2020 г.
местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 696 жилищни сгради, на 28 административни сгради/офиси и на 1121 други сгради. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 24,5%, жилищата в тях – с 25,1%, а общата им застроена площ – със 17,1%. Броят на издадените
разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 9,7%, но тяхната РЗП нараства със 157,6%. При издадените разрешителните за строеж на други
сгради се наблюдава увеличение както на
броя им с 19,9%, така и при разгънатата
им застроена площ – с 18,1%.
В сравнение с третото тримесечие
на 2019 г. издадените разрешителни за
строеж на нови жилищни сгради са повече с 4%, докато жилищата в тях намаляват със 17,8%, а разгънатата им застроена площ – с 13,2%. Броят на издадените
разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 21,7%, но тяхната
РЗП спада с 19,2%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-

малко с 5,6%, а разгънатата им застроена
площ – с 27,3%.
Най-голям брой разрешителни за
строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 301,
Пловдив – 257, София – 138, Варна – 128,
и Благоевград – 116. Най-много жилища
предстои да бъдат започнати в областите
София (столица) – 2 141, Пловдив – 1 613,
Варна – 1 003, Бургас – 706, и Стара Загора – 289.
През третото тримесечие на 2020 г. е
започнал строежът на 1282 жилищни сгради с 5899 жилища в тях и със 726 896 кв. м
обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси с 39 738 кв. м РЗП и на
624 други сгради с 524 359 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие за-

www.vesidon.bg

почнатите жилищни сгради се увеличават с 30,9%, жилищата в тях – с 23,8%, а
разгънатата им застроена площ – с 16,8%.
Броят на започнатите административни
сгради нараства с 19%, а тяхната РЗП – с
48,1%. Започнатите други видове сгради
са повече с 6,8%, а общата им застроена
площ – с 78,3%.
В сравнение с третото тримесечие на
2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 10,9%, докато броят на
жилищата в тях намалява с 16%, а разгънатата им застроена площ – с 20%. Броят
на започнатите административни сгради
нараства с 92,3%, а тяхната РЗП – над два
пъти. Започнатите други видове сгради са
по-малко с 6,3%, но общата им застроена
площ е повече с 34,2%.
Строителство на най-голям брой нови
сгради е започнало в областите: Пловдив
– 176 жилищни, 5 административни и 89
други сгради; София (столица) – 211 жилищни и 18 други сгради; София – 137 жилищни и 35 други сгради; Варна – 130 жилищни, 12 административни и 20 други
сгради; Стара Загора – 65 жилищни и 71
други сгради.

Завърши ремонтът на 12 км участък от АМ Тракия

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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Завърши ремонтът на 12 км от автомагистрала Тракия в
платното за Бургас от общо 52 км, които поетапно ще бъдат
обновени. Ремонтираният участък е от 156-и км след пътен
възел „Белозем“ до 168-и км преди пътен възел „Оризово“.
Продължат строителните работи в същия 12 км участък в
платното за София. Трафикът ще преминава двупосочно в
ремонтираното трасе за Бургас. Необходимо е шофьорите
да карат внимателно, да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 70 км/ч.
Заради ремонтните работи в платното за София, пътуващите по АМ Марица от Свиленград към София ще могат да
продължат по АМ Тракия като на п. в. „Оризово“ се качат на
АМ Тракия в посока Бургас и на п.в. „Чирпан“ обърнат посоката към София. Ще бъде затворена и връзката на пътен възел „Плодовитово“ от АМ Тракия в посока София към третокласния път III-666 Оризово – Плодовитово – Първомай. Пътуващите за Първомай могат да слязат от магистрала Тракия при п.в. „Чирпан“ и да се отклонят към Плодовитово и
Първомай по второкласния път II-66.
Ремонтните дейности в обновеното 12-километрово
платно за Бургас започнаха в началото на октомври. Отсечката е с нова асфалтова настилка, подобрено отводняване,
нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ремонтът се изпълнява от дружеството Автомагистрали ЕАД, с което Агенция „Пътна инфраструктура“ има договор по ЗОП за поддържане на автомагистрала
Тракия. Очаква се строителните дейности на АМ Тракия да
завършат най-късно до края на годината.
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JCB по пътя към бъдещето

JCB представи серия от нови електрически модели от гамата E-TECH. Ексклузивен дилър на
строителната техника на JCB у нас е Си Ем Ел България

J

ABSTRACT IN ENGLISH

JCB Loadall Goes
All Electric
JCB is launching its first ever
electric loadall model as the
expansion of its E-TECH range
of zero-emissions machines
gathers pace.

CB сериозно върви към бъдещето на строителната техника с допълнението на своята
гама от електрически модели E-TECH. Английският производител представи няколко нови
машини, с които показа, че внимателно се подготвя за следващия етап от развитието на бранша, в който все по-голямо внимание ще се обръща на екологичността. А гамата E-TECH е именно такава – 100% електрически машини, с нулеви вредни емисии, освен това изключително тихи
при работа. Поради сложната ситуация с пандемията от COVID-19 по света този път премиерата на новите модели се състоя онлайн, а не както
обикновено в центъра за посетители на компанията в Стафордшир, Великобритания. Въпреки това от компанията се бяха постарали да организират професионално и интересно събитие
за представителите на специализираната преса.

Изцяло електрически
телехендлер
Безспорно най-интересната от новите премиерни машини на JCB е първият изцяло елек-
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трически телехендлер на компанията – 525-60E.
Моделът е проектиран така, че да постига същата производителност, както и конвенционалните телескопични товарачи, захранвани с дизелови двигатели. Максималната товароподемност на машината е 2500 кг. 525-60E е идеален
за работа в сферата на строителството, индустрията и селското стопанство. Този телехендлер
използва два качествени електрически мотора
– един за ходовата част и друг за хидравличната система на машината. Първият е с мощност
23 к.с., а вторият е с 30 к.с. След направени тестове, анализи и оценки инженерите на JCB са
успели да оптимизират живота на батерията на
машината така, че да отговоря на изискванията
на клиентите. Според производителя 96V литиево-йонната батерия на JCB 525-60E е в състояние да работи в продължение на цяла машиносмяна без да трябва да се зарежда. Когато все
пак трябва да бъде заредена, машината разполага с бордово зарядно устройство, което позволява да бъде напълно заредена за 8–10 часа.
Благодарение на новото универсално бързо зарядно устройство за всички електрически модели на JCB, което се предлага като опция, 525-60E
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може да бъде дозареждан за около един час. Друго важно предимство на изцяло електрическия телехендлер са значително намалените нива на шум при работа на
машината. Това позволява на машината да работи без проблем в
градските зони, в близост до училища, болници и др.

Нова кабина за
електрически
минибагер
Важен акцент при премиерата на новите електрически модели на JCB бе и представянето на
подобрената кабина на 19C-1E –
първия електрически минибагер
на JCB, който вече спечели няколко престижни международни награди за иновации. Кабината на модела вече е по-просторна, напълно остъклена и затоплена, което я прави много подходяща за работа в страни с по-студен
климат. Електрическият минибагер се зарежда напълно за два
часа, след което може да работи
цял ден. Машината е оборудвана
с телематичната система на JCB
– LiveLink. 19C-1E е подходящ за
работа на закрито или на открито,
във фабрики, тунели или мазета,
за копаене на основи или за комунални проекти.

Първият изцяло електрически телехендлер на JCB е идеален за работа
в сферата на строителството, индустрията и селското стопанство

Електрически
еднотонен дъмпер
JCB представи и своя първи
електрически еднотонен дъмпер
1T-E. Това е компактна и здрава машина, способна да издържи на големи натоварвания. Захранването се осигурява се две
5kWh литиево-йонни батерии,
които могат да издържат пълна
машиносмяна при нормална употреба. 1T-E има същата производителност и скорост на движение като конвенционалния дизелов модел.

Електрическият минибагер на JCB, който спечели няколко престижни
международни награди за иновации, вече разполага с нова подобрена кабина
Електрическият еднотонен дъмпер 1T-E има същата производителност
и скорост на движение като конвенционалния дизелов модел

Силна година за JCB
Компанията приключва силно
2020 г. въпреки пандемията. Тази
година, освен премиерата на новите електрически модели, JCB
имаше и други хубави събития,
като например 75-ия рожден ден
на компанията и производството
на юбилейния 750-хиляден комбиниран багер-товарач на марката. От JCB заявиха, че очакват
5–8% ръст на продажбите през
2021 г.
Мартин СЛАВЧЕВ
декември 2020
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CAT демонстрира качество

Caterpillar демонстрира качествата на новите си модели по време на онлайн събитие

C

AT показа на какво са способни новите багер-товарачи, верижни и колесни багери от следващо поколение на компанията. Същинската премиера на моделите беше порано през годината, но поради ситуацията с коронавируса представянето на машините се проведе онлайн, а не както обикновено в базата на
Caterpillar в Малага, Испания.

Нови багер-товарачи
Четирите нови модела багер-товарачи надграждат популярната F2 серия на CAT. Новата линия се състои от машините 428, 432, 434 и
444, заменящи съответно 428F2, 432F2, 434F2 и
444F2. И четирите багер-товарача са с двигатели
Cat C3.6, отговарящи на стандартите за вредни
емисии по Етап V. Cat 428 е с мощност 68 kW, работно тегло 8131 кг и има дълбочина на копаене
5700 мм. Cat 432 има мощност от 76 kW, работно
тегло 8322 кг и с дълбочина на копаене 6169 мм.
Cat 434 е с мощност 68 kW, работно тегло 9,170
кг и има дълбочина на копаене 5748 мм. Cat 444
разполага с мощност от 76 kW, работно тегло
9462 кг и е с дълбочина на копаене 6,218 мм. Подобрената системата за управление на новите
модели подпомага значително работата на оператора. Тя включва лесни за управление аналодекември 2020

гови машинни уреди с цветен LCD дисплей. Информационните изскачащи икони предлагат
бърза смяна между различните режими, докато
пълните текстови описания за диагностика улесняват максимално отстраняването на възникнали неизправности и поддръжката на машината.
Усъвършенстваната система за сигурност на новата серия багер-товарачи предотвратява евентуални опити за недоброжелателни действия.
Системата изключва двигателя, трансмисията и
хидравликата, докато не се въведе валиден код
за достъп през екрана за управление.

Нови багери в 13-тонния клас
Двата нови модела верижни багери от следващо поколение в 13-тонния клас – 313 и 313 GC,
разполагат с нови функции, които повишават
експлоатационната ефективността, намаляват
разходите за гориво и поддръжка и подобряват
комфорта на оператора в сравнение с предходните модели. Cat 313 има повишена мощност и
редица технологии, предназначени да увеличат ефективността в работата на оператора с до
45%. Cat 313 GC пък намалява разходите за поддръжка с до 25%, което го прави подходящ за редица дейности, изискващи надеждна производителност и ниски оперативни разходи. Иконо-
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мичният двигател Cat C3.6, с който са тези багери от следващо поколение, отговаря на изискванията за вредни емисии на ЕС по Етап
V, като същевременно предлага с
до 10% по-голяма икономия на гориво от предишните модели Cat
313F и 313F. Новият режим Smart
автоматично регулира мощността на двигателя и на хидравликата според работата, която се извършва от машината, като по този
начин осигурява максимална производителност, а ECO режимът
може да бъде използван с цел пестене на гориво. Cat 313 е с мощност 82 kW, работно тегло 13800 кг
и има дълбочина на копаене 6040
мм. Cat 313 GC има мощност от
55.4 kW, работно тегло 13800 кг и
дълбочина на копаене 6040 мм.

Новата линия багер-товарачи се състои от моделите 428, 432, 434 и 444

Висока
производителност и
компактен дизайн
Предлагащ превъзходна производителност и компактен дизайн, новият багер от следващо
поколение Cat 315 може да се похвали с модерна технология и в същото време опростена поддръжка, помагащи да се постигне повишаване на ефективността. С попросторна кабина моделът осигурява по-комфортна работна среда
от моделите 315F L и 314F L (Япония), които надгражда. Множество стандартни технологии, които са на разположение на този багер, повишават производителността с до 45%. Cat 315 има мощност
от 82 kW, работно тегло 16200 кг и
дълбочина на копаене 5990 мм.

Нови колесни багери
Двата нови колесни багера от
следващо поколение – Cat M314
и M318, имат подобрен дизайна, който повишава ефективността на машините и изисква по-ниски оперативни разходи в дългосрочен план. И двата багера се
захранват от горивноефективния
двигател Cat C4.4, който отговаря
на стандартите по Етап V. И двата
модела осигуряват висока мощност, като същевременно предлагат с до 5% подобрена икономия
на гориво. Cat M314 има мощност
от 110 kW, работно тегло 15000
– 18 000 кг и дълбочина на копаене 5290 мм. Cat M318 е с мощност 129 kW, работно тегло 17 500
– 19 950 кг и дълбочина на копаене 5600 мм.

313 и 313 GC разполагат с нови функции, които повишават
експлоатационната ефективността, намаляват разходите за гориво и
поддръжка и подобряват комфорта на оператора
Cat 315 може да се похвали с модерна технология и в
същото време опростена поддръжка

Мартин СЛАВЧЕВ
декември 2020
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Bobcat представи рекорден
брой нови модели
Bobcat обяви пускането на пазара на 48 нови
модела в общо 12 категории по време на
онлайн премиера под мотото Next is now

Т

ова бе най-голямото представяне на продукти в 60-годишната история на Bobcat.
Новите модели включват минибагери, компактни верижни и минитоварачи. Освен това
Bobcat направи премиера и на машините от
своите чисто нови продуктови категории – компактни челни товарачи, малки съчленени товарачи и лека гама машини за уплътняване. Техниката
на Bobcat ще има широк спектър от приложения,
включително за строителство, земеделие, озеленяване, комунални услуги и много други.

R серията

ABSTRACT IN ENGLISH

Bobcat Launches
the Largest Number
of Novelties in Its History
During its Next Is Now online conference, Bobcat announced new products in 12
categories, 48 models in total.

Напълно новите товарачи от R серията представят най-важната промяна в дизайна на основния продукт на Bobcat от 60 години насам. Използвайки десетилетия опит, товарачите от серията са конструирани с напълно обновен дизайн – с акцент върху качеството, надеждността,
издръжливостта и комфорта. R серията включва
минитоварачите S66 и S76 и компактните верижни товарачи T66 и T76. Новите товарачи се отличават с подобрения в производителността, ком-
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форта и видимостта, за да помогнат за увеличаване на производителността.

R-2 серията
Трите нови модела компактни багери от R-2
серията – E50z, E55z и E60, предлагат най-добрата в класа комбинация от висока производителност, отлична стабилност и плавна управляемост
на работните функции. Те са с работно тегло от 5
до 5,7 т, дълбочина на копаене от 3,5 до 4 м и максимална мощност на двигателя от 42 к.с. до 55 к.с.
E50z е стъпка за навлизане в новото семейство багери с 5 тона. Както подсказва името,
това е модел с нулево изнасяне при завъртане.
E55z е машина с първокласен комфорт и производителност, с нулево изнасяне, предлагаща
повече стабилност благодарение на двойните
фланцови ролки и е с още по-голяма производителност от предшественика си. E60 е водещият
модел, с по-мощен двигател, по-голяма кабина
и някои уникални характеристики.
Новите компактни багери идват с много модерни функции, като например:
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Автоматично обтягане на веригите (повишаване на ефективността на работата, спестяване на пари и време и удължаване на живота на веригите);
)) Универсалност (до 5 хидравлични спомагателни линии, монтирани специално на рамото и A-SAC технология за персонализиране
на приставката към машината);
)) 7-инчов дисплей;
)) 360° видимост.
))

Компактни челни товарачи
Bobcat представи и два нови модела компактни челни товарачи – L65 и L85. Те са проектирани и произведени в завода на Bobcat в
Добриш, Чехия. Машините са предназначени
главно за селскостопански и строителни дейности, комунални услуги и поддръжка. L65 е с
работно тегло от 4,5 т, обем на кофата от 0,8
до 1,2 куб. м, мощност на двигателя 55 к.с. и
максимална скорост от 30 км/ч. L85 е с работно тегло от 4,8 т, обем на кофата от 0,6 до 1 куб.
м, мощност на двигателя 68 к.с. и максимална
скорост от 30 км/ч.

Напълно новите товарачи от R серията представят най-важната промяна в
дизайна на основния продукт на Bobcat

Малки съчленени
товарачи (SAL)
Bobcat пусна на пазара и с други нови два
модела – малките съчленени товарачи L23 и
L28. Те предлагат висока производителност в
компактен размер, гъвкавост и разнообразно
приложение, допълнено от намален земен натиск и увеличен капацитет на повдигане за машини с по-ниско тегло. Всичко това се предлага в удобен, лесен за управление пакет, който
се транспортира лесно и с ремарке. L23 е с работно тегло от 1,7 т и обем на кофата от 0,2 до
0,4 куб. м. L28 е с работно тегло от 1,9 т и обем
на кофата от 0,3 до 0,5 куб. м. И двете машини
са с мощност на двигателя от 25 к.с. и максимална скорост от 13 км/ч.
Малките съчленени товарачи на Bobcat работят с минимално триене със земята с използването на шарнирно съединение, което позволява на задните гуми да копират следата на
предните гуми при завой. Освен това режимът,
безобиден за настилката, ограничава и приплъзването на колелата. Това прави SAL идеални за озеленяване, леко строителство и проекти за поддръжка, където пространството е ограничено и е необходим по-лек контакт с земята.

Трите нови модела компактни багери от R-2 серията предлагат
добра комбинация от висока производителност, отлична
стабилност и плавна управляемост

Bobcat Light Compaction
Новата гама Bobcat Light Compaction обхваща общо 37 модела. Спецификациите на машините включват най-съвременни технологии,
които позволяват максимална производителност, като същевременно не правят компромиси с комфорта, безопасността и лекотата
на употреба. Новата лека гама машини за уплътняване включва трамбовки тип пачи крак,
виброплочи с преден ход, реверсивни виброплочи, хидростатични виброплочи, ръчноводими двубандажни валяци, траншейни валяци и
тандемни вибрационни валяци.
Мартин СЛАВЧЕВ

Малките съчленени товарачи на Bobcat работят с минимално
триене със земята
декември 2020
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Оценка отличен 7
През септември Зет и Ем
Прайвит Ко., официалният
вносител на Hitachi CM,
достави на Кода – ЕВ
Транс първия в България
верижен багер Hitachi от
най-новата седма серия на
японския производител

О

ще със старта си у нас Hitachi ZX350LC-7
респектира с мощност, бързина и удобства за оператора, както и с впечатляващо нисък разход на дизел. Първият обект на новодоставената машина от поколението Zaxis-7
е изпълнение на земекопни работи при реконструкцията на газопровод недалеч от София.
Веднага разпознаваме новия Hitachi ZX350LC-7
по специфичния сигнален оранжев цвят на марката – солиден кариерен багер с работна маса
36,5 т, 2,2-кубикова усилена кофа и с хидравлична линия за чук и ножица. Забелязват се някои
промени по външния дизайн на надстройката,
както и по-различният изглед на страничната защита на ходовата част. Но все пак важните неща
най-често не се виждат веднага и с просто око.

Поглед по-отблизо
Новият Hitachi ZX350LC-7 се захранва от 6-цилиндров 7,79-литров дизелов двигател Isuzu с
мощност 286 к.с. Агрегатът покрива екологичните норми по Етап V на ЕС чрез комбинация от няколко технологии: селективна каталитична редукция (SCR) с AdBlue, дизелов окислителен катализатор (DOC) и филтър за сажди и други частици (CSF), отделяни в процеса на изгаряне на
дизела. Според Hitachi СМ трябва да очакваме
намалена консумацията на гориво на ZX350LC-7
декември 2020

с 8% до 16% спрямо предходния модел. Данните от телематичната система Global e-service, наблюдавани и от вносителя, показват, че към момента разходът на гориво на доставения багер е
14,5 – 15,5 л/ч.
За постигането на този отличен резултат своя
принос определено има най-съвременната хидравлична система TRIASIII на Hitachi. Тя използва три аксиално-бутални помпи с променлив дебит и най-модерно компютърно управление. За
отбелязване е, че машината е доставена с хидравлично масло Long Life, което се сменя на 5000
моточаса. Освен това 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. Така клиентът има сигурност и спокойствие за състоянието на своя багер, а и необходимостта от поддръжка и непланирани престои
намалява.
Очевидни промени по багера има и в системата на охлаждането. Радиаторите са с по-големи
размери и са групирани в собствен сектор, отделно от двигателя. За да се достигне до тях след
отваряне на външния капак, трябва да се свали
фината мрежа, която ги предпазва от замърсяване. Причината за тези промени е стратегията на
японския производител да предлага унифицира-
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ни багери за всички климатични зони, т.е. новото поколение Zaxis-7 трябва да работи еднакво
ефективно както на сибирски студ, така и в тропическата жега.
Кабината изглежда много комфортна, с удобна седалка и подлакътници. Цветният дисплей с
8-инчов екран, прегледно подредените бутони
и превключватели, както и удобните джойстици
излъчват усещането за високата класа на Hitachi.
Видимостта към работната зона е отлична, като
за работа при слаба външна осветеност са предвидени работни LED светлини. Безопасността е
допълнително повишена чрез система от камери с цветно изображение и обсег 270°. Вътре в
кабината операторът има избор от шест режима
на изглед от камерите: тип „птичи поглед“ отгоре, разделяне на екрана на три сегмента с изображение от всяка камера, само камерата за зоната зад противотежестта и т.н. Наистина впечатляваща машина.

Новият Hitachi ZX350LC-7
се захранва от 6-цилиндров
7,79-литров дизелов двигател
Isuzu с мощност 286 к.с.

Мнението на оператора
Операторът на новия багер също споделя
своите положителни впечатления, а има и сериозна база за сравнение – работил е на различни марки багери, в т.ч. Hitachi ZX250LC-5. Заради опита си с 36-тонни машини от други производители очаква багерът да е със сравнително
по-бавни работни движения, но е много приятно изненадан от голямата бързина, с която работи Hitachi ZX350LC-7. В сравнение с Hitachi
ZX250LC-5, който е от поколението Zaxis-5, отчита осезаемо повишаване на нивото на комфорт в
кабината. Впечатлен е от тихата работа и добрата шумоизолация, а и възможностите за включване на смартфон и други електронни устройства съвсем не са за подценяване.
От съществено значение за него е изключително мощната хидравлика на машината, която е
„проверена“ на обекта при разкопаване и изваждане на стари големи тръби. Много му допада
видимостта около багера, получавана чрез системата от камери, предлагащи изглед тип „птичи поглед“. А за работните LED светлини сподели, че са много силни и отлично осветяват зоната около машината.
Впечатление му прави, че регенерирането на
филтъра за сажди (CSF) става по различен начин
в сравнение с филтрите DPF от предходните поколения багери – регенерацията стартира не когато филтърът е пълен изцяло, а при сравнително малък процент на натрупване на частици. Така
процесът протича в съвсем лек режим и на практика е незабележим.

Инвестиция с доказана
възвръщаемост
Софийското дружество Кода – ЕВ Транс ЕООД
разполага със сравнително голям машинопарк,
включващ над 30 единици едра строителна техника от различни марки, както и 35 камиона. Освен че се занимава с всякакви видове строителни дейности, свързани с изкопи, профилиране
на терени, разрушаване и др. подобни, фирмата
извършва добив и преработка на инертни материали на две кариери. Заетият персонал е общо
75 души.
Опитът на Кода – ЕВ Транс с Hitachi започва

през 2018 г., когато фирмата купува пет употребявани багера Hitachi от серия Zaxis-5 – три верижни и два колесни. Две години по-късно, с пълна убеденост в качествата на машините Hitachi,
дружеството инвестира в нов 30-тонен верижен
багер Hitachi ZX300LC-6 (през май 2020 г.). Ето че
при появата на необходимост от 36-тонен верижен багер решението за марка и модел идва съвсем логично. Все пак трябва да се отбележи, че
при вземането на решение за покупка ръководството на Кода – ЕВ Транс се съгласява с мнението на един от своите най-опитни оператори,
който е категоричнo „за“ марката Hitachi.

Цветният дисплей
с 8-инчов екран,
прегледно
подредените бутони и
превключватели, както
и удобните джойстици
излъчват усещането за
високата класа на Hitachi
Безопасността е
допълнително повишена
чрез система от камери
с цветно изображение и
обсег 270°

декември 2020
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Булдозер Shantui от най-новото
поколение работи у нас
Булдозер Shantui
от най-новото
поколение, модел
DH16K, бе поръчан
от клиент и вече
работи по обектите в
България. Официален
представител на
марката у нас е
Инжконсулт ЕООД

К

акто писахме в миналия брой на СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, K серията е най-новото
поколение булдозери Shantui с хидростатично задвижване (мощности от 117 к.с. до 185
к.с.). Моделите 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%.

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 138kW (185 к.с.) и максимален въртящ момент 850Nm/1400rpm. Максималната скорост на движение е 10 км/час напред и
декември 2020

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.
За конструирането на булдозера Shantui са
използвали утвърдени във времето технологични решения, спазвайки мотото си Value that works
(„Стойност, която работи“). За да може да осигури на собствениците на булдозери Shantui минимални времена за престой на машините, през
2018 г. официалният представител на марката
у нас – Инжконсулт ЕООД, инвестира в изграждането и зареждането на най-големия в Европа
склад с оригинални резервни части.

Hi-Tec иновации
Снабдени с модерна ергономична кабина,
булдозерите от новата серия на Shantui осигуряват комфортна среда за операторите, намалявайки умората при работа, което помагат задачите да се изпълняват по-ефективно и продуктивно. Превантивна поддръжка е най-добрият начин да се осигури дълъг живот на работа от
вашето оборудване. Ето защо инженерите на

НОВО В BG » БУЛДОЗЕР SHANTUI ОТ НАЙ-НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ РАБОТИ У НАС
Shantui са проектирали К серията с удобно
разположени точки за поддръжка и функции за самодиагностика.
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.
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.
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 атрактивни цени.
Мартин СЛАВЧЕВ

За конструирането
на булдозера Shantui
са използвали
утвърдени във времето
технологични решения,
спазвайки мотото
си Value that works
(„Стойност, която
работи“)

Моделите от
новата серия К на
Shantui използват
високотехнологична
контролна и дисплейна
система с цел удобство
на оператора
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Нови Wirtgen рециклатори
на българския пазар
С оглед реализирането
на мащабните
инфраструктурни
проекти в страната
Виртген България
достави редица
нови Wirtgen машини
за рециклиране и
стабилизиране на
почви

Ф

ирма Битумина инвестира в две машини
Wirtgen WR 240i, оборудвани с варио разпръскваща уредба за впръскване на вода
или битумна емулсия и високо прецизен разпръсквач Streumaster с вместимост 16 m³, монтиран на триосно шаси. Рециклаторите с работна ширина 2,4 m могат да стабилизират почви в
дълбочина до 510 mm, имат дневна производителност от около 8000 m² и постигат производителност от 1000 m²/h при дебелина на асфалта до
20 cm при студено рециклиране. Разпръсквачът,
модел SW 16 MC, гарантира на базата на автома-
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тична обемно-метрична система прецизното дозиране на точно зададеното количество свързващо вещество, независимо от скоростта на машината. За фирма Автомагистрали Хемус бяха доставени рециклатор Wirtgen WR 200i с работна
ширина 2 m, работна дълбочина 500 mm и дневна производителност от около 5000 m². При студено рециклиране Wirtgen WR 200i постига производителност до 800 m²/h при дебелина на рециклирания асфалт до 15 cm. В тандем с рециклатора ще работи високопрецизен разпръсквач
Streumaster SW 10 TC с вместимост 10 m³.

ПРОЕКТИ

Георги Терзийски, председател на Управителния съвет
на Агенция „Пътна инфраструктура“:
В края на 2020
г. потърсихме
за коментар
Георги Терзийски,
председател на
Управителния съвет
на Агенция „Пътна
инфраструктура“,
който представи
за читателите на
сп. СТРОИТЕЛНА
ТЕХНИКА
най-значимите
строителни проекти,
реализирани през
годината, както и тези,
които се очаква да
бъдат започнати през
2021 г.

2020 г. минава под знака
на пандeмията от COVID-19
– Уважаеми г-н Терзийски, кои бяха найзначимите строителни проекти, реализирани през 2020 г.?
– 2020 г. минава под знака на пандeмията от
COVID-19 и не може да се сравни с никоя друга.
Най-хубавото за пътностроителния сектор е, че
работата не спря и продължава по график. През
ноември, близо половин година по-рано от предвиденото по договор, завършихме изграждането на първите 17 км от АМ „Европа“, в участъка
между Драгоман и Сливница. Инвестицията е за
117,3 млн. лв. и е от републиканския бюджет. Из-

градено е второ платно, а старото е реконструирано до магистрален габарит. Отсечката е с по
две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране, има два пътни възела, както и 11
големи съоръжения. Продължава строителството на другия 14,5 км участък от АМ „Европа“ – от
ГКПП „Калотина“ до Драгоман. Строителните
работи на него започнаха през февруари т.г. и по
договор трябва да приключат през януари 2022 г.
Проектът се финансира от Механизма за свързана Европа и националния бюджет. Третият участък от Сливница до връзката със Северната скодекември 2020
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През ноември, близо половин година по-рано от предвиденото по договор, бе завършено изграждането на първите 17 км от
АМ „Европа“ в участъка между Драгоман и Сливница

През следващата година продължава работата на АМ „Хемус“ в участъците 4, 5 и 6
ростна тангента, който е 16 км, ще преминава по
ново трасе и за него в момента се изготвя техническият проект.
Много добре върви изпълнението на участъците от АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и Видин – Ботевград. Напредват строителните работи в отсечката между Боаза и връзката с пътя Плевен –
Ловеч, който е 51,5 км, както и на трасето между Белокопитово и Буховци на „Хемус“. Цялостното изграждане на магистралата до 2024 г. е основен приоритет, тъй като бъдещето на Северна
България и модернизирането на региона е свързано със строителството на аутобана и осигуряването на бърза и безопасна пътна комуникация
между София и Варна.
За една година от стартирането на строителните работи на тунел „Железница“ на АМ „Струма“ са изпълнени две трети от изкопа и първичната облицовка. Съоръжението се изгражда по
нов австрийски метод, като се прокопават около
метър и половина – два във всяка тръба и посока
на денонощие, а веднага след това се прави първичната облицовка на съоръжението с крепежни
елементи, пръскан бетон и анкери. С голям размах се работи и на виадукта, който е преди тунела, пътувайки от столицата към Кулата. Мостът
се строи по иновативна за България технология
– потактово избутване на горното строене с хидравлични крикове. Характерното при нея е, че
се използва работната площадка за изработване на отделните елементи, които с хидравлична
система се повдигат и избутват напред, като вседекември 2020

ки един елемент се монтира пред готовия. Важно
е да се отбележи, че всички строителни работи
по виадукта се извършват без спиране на трафика по Е-79.
Тази година завършихме изграждането на обходните пътища на Габрово, на Поморие и на Камено, с което транзитният трафик се изведе извън населените места. Това са по-малки обекти в
сравнение със строителството на магистралните
трасета, но са с голямо значение за повишаване безопасността на движение и опазването на
околната среда в населените места.
– Изпълнението на какви големи обекти
ще започне през 2021 г.?
– През следващата година продължава работата на АМ „Хемус“ в участъците 4, 5 и 6. Това е
трасето от пътен възел „Плевен“ до пресичането с пътя Русе – Велико Търново. На тези отсечки приключи проектирането и документите са
одобрени от ЕТИС на АПИ. За следващите три
участъка – 7, 8 и 9, от пресичането с пътя Русе
– Велико Търново до п.в. „Буховци“, се извършват отчуждителни процедури, продължават проучвателните дейности за изготвяне на технически проекти, съобразно договорените срокове.
Планираме през 2021 г. да започнат строителните дейности и в тези участъци.
Друг важен проект, по който през 2021 г. ще
се разгърнат мащабни строителни работи, е северният обходен път на Бургас. Имаме подписан договор с избрания изпълнител и предстои
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Според Георги Терзийски, много добре върви изпълнението на
участъците от АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и Видин – Ботевград

За една година от
стартирането на
строителните работи на
тунел „Железница“ на АМ
„Струма“ са изпълнени
две трети от изкопа и
първичната облицовка

да стартира строителството. С изграждането на
4,7 км обходен път 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 града, с което ще
се повиши безопасността на движение. Трасето
на обходния път ще започва от път I-9 Сарафово – Бургас, непосредствено след Атанасовското езеро, ще преминава на запад, заобикаляйки
езерото, и ще завършва при път I-6 Ветрен – Бургас. Отсечката ще е с две платна, средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети, както и локални платна.
През следващата година планираме да стартира и изграждането на обходния път на град Рудозем и на виадукта при 134-ти км на второкласния път Средногорци – Рудозем. С изпълнението на проекта транзитният трафик се извежда от
града и ще се улесни пътуването към бъдещия
ГКПП Рудозем – Ксанти.
– Как очаквате да се отрази ситуацията с
COVID-19 на строителството в България?
– Пандемията промени живота ни и в личен, и

в професионален план. Едно от най-правилните
решения е, че строителството на пътните обекти не спря, включително и по време на извънредното положение. По този начин секторът успя да
използва натрупаната енергия и бързо се пренастрои за работа в новите условия. Строителите
имаха трудности при доставките на някои суровини и материали заради обвързаността с международните превози, но въпреки това решения
се намираха и изпълнението на нито един от големите инфраструктурни проекти не спря. Направихме всичко възможно да се ускори разплащането с фирмите, за да могат и те да се издължат на своите контрагенти. Считам това за възможно най-правилното и далновидно решение,
защото строителният бранш е един от стълбовете в икономиката и дава хляб, заплати на хиляди
семейства в цялата страна. Това е секторът, който дори и в исторически план след рецесия е извеждал икономиките напред, и вярвам, че и сега
ще е така. За да се справиш в период на криза,
трябва да си и последователен, и гъвкав, и иновативен.
Мартин СЛАВЧЕВ
декември 2020
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Mecalac: Тихата революция
при колесните товарачи
Серията колесни товарачи AS
на Mecalac се отличава с висока
ефективност и впечатляваща
бързина при работа. Тези
компактни машини предлагат
възможно най-високата
работоспособност на различни
по вид и условия строителни
обекти. Ключът към тяхната
висока производителност е в
способността им едновременно
да се придвижват, загребват и
завъртат товарачната си уредба
наляво или надясно

Г

амата колесни товарачи AS се състои от
шест модела с работни маси от 4,4 т до 15
т и капацитети на използваните кофи от 0,6
куб. м до 3 куб. м. Те веднага впечатляват с възможността товарачната им уредба да се завърта в основата си наляво и надясно в рамките на
180°, което позволява да се изпълняват моментално задачи и дейности, немислими за конвенционалните челни товарачи.

Максимална маневреност

ABSTRACT IN ENGLISH

Mecalac
Revolutionizes Loading
Mecalac AS swing loaders –
with high efficiency and impressive quickness – provide
top level performance on a variety of job sites.

Строителните обекти в градовете често са
тесни, работното пространство е ограничено, а
състоянието на терена е компромисно. С компактните машини от серия AS обаче придвижването и маневрирането са несравнимо по-лесни.
Тяхната конструкция използва еднокомпонентно
твърдо шаси, а като част от стандартната спецификация са предвидени три режима на завиване
на колелата: само предните, завиват всички колела, както и насочване на всички колела в една
и съща посока („рачешки ход“). Завиването с четирите колела и пълно завъртане на товарачната
уредба в посоката на завоя позволява на колесните машини Mecalac да постигнат с 20% по-малък радиус на завиване в сравнение с аналогични конвенционални челни товарачи (виж Схема
1). Малкият радиус на завиване осигурява голяма маневреност и в най-тесните обекти.

Доказана стабилност
В общия случай челният товарач е максимално стабилен, когато машината повдига товара в изправено положение, докато в завой ста-

декември 2020

билността намалява. При машините от серия AS
обаче има възможност за завъртане на стрелата
с максимално възможния товар на 180°, при което стабилността се запазва напълно през цялото време (виж Схема 2). По време на такова движение се блокира задният мост. Благодарение
на тази невероятна стабилност във всяко положение и на всякакви терени колесният компактен
товарач от серия AS е способен да трансформира радикално работата по строителните обекти
– каквито и да са обстоятелствата, той винаги е
уравновесен.
Независимо дали се движат в рамките на
обекта, между различни обекти или когато изпълняват товарене и разтоварване, колесните
товарачи на Mecalac са винаги бързи и динамични, като в същото време надеждно, безопасно и
с лекота преодоляват появилите се препятствия.

Завъртане и ефективност
Строителните обекти в градовете, както и
други дейности, свързани с ограничено пространство и кратки срокове за изпълнение, са естествената среда за компактния колесен товарач
Mecalac. В допълнение към компактните размери на машината, които са съществен фактор в такива условия, ефективността на товарача се определя и от времето за изпълнение на всеки цикъл на товарене или разтоварване. Един цикъл
се състои от много движения или маневри, някои от които могат да бъдат доста времеемки и в
крайна сметка да отнемат голяма част от работното време.
Част от тайната на успеха на колесните товарачи Mecalac се състои именно в избягването на
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Завиването с четирите колела и пълно завъртане на товарачната
уредба в посоката на завоя позволява на колесните машини Mecalac да
постигнат с 20% по-малък радиус на завиване в сравнение с аналогични
конвенционални челни товарачи

Схема 2

При машините от серия AS има възможност за
завъртане на стрелата с максимално възможния
товар на 180°, при което стабилността се запазва
напълно през цялото време

Схема 1

Схема 3

всички излишни движения и оптималното използване
на наличното свободно пространство на обекта. Благодарение на възможността за завъртане на товарачната уредба наляво и надясно машината може да изпълни голям брой операции, без изобщо да се премества или без да маневрира встрани. В резултат се
редуцират значително времето за изпълнение на дадената задача, шумът, емисиите на изгорели газове,
консумацията на гориво, амортизациите и разходите за поддръжка. И в същото време се намалява рискът от инциденти заради по-малкото маневри по обекта. Красноречив пример е товаренето на самосвал, за
което на конвенционален челен товарач и камион са
необходими 10 м ширина, а за машина на Mecalac със Завъртането на стрелата наляво и надясно, заедно с компактните
същия камион – само 5 м.
размери на товарача от серия AS, осигурява също изключително бързо
Завъртането на стрелата наляво и надясно, заед- и ефективно запълване на канали с положена подземна инфраструктура
но с компактните размери на товарача от серия AS,
осигурява също изключително бързо и ефективно запълване на канали с положена подземна инфраструктура. За целта машината използва само едната лента от улицата, а другата остава свободна за безопасно преминаване на автомобили. За конвенционалния
челен товарач това е невъзможно (виж Схема 3).

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

ИНОВАТИВНИТЕ
СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
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Докоснете небето с Magni TH
Италианският
производител на
телехендлери Magni
TH държи световния
рекорд по максимална
височина на
повдигане на този тип
машини. Официален
представител на Magni
TH за България е
Стротех Инженеринг АД

С

ътрудничеството 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 на телехендлери Magni Telescopic
Handlers започна в началото на 2019 г. Както се
очакваше, това партньорство донесе успехи на
българския пазар и за двете дружества. Броят на
доволните клиенти у нас, закупили телескопични
товарачи, продължава да се увеличава. Те споделят, че машините на Magni изпълняват качествено работата, за която са били закупени, а Стротех Инженеринг осигуряват навременен сервиз
при необходимост.

Световен рекорд
Към края на 2020 г. Magni TH притежава найголямата гама от ротиращи телескопични тодекември 2020

варачи – шестнадесет модела само в този сегмент. Машините на Magni са оборудвани с двигатели Volvo Penta, отговарящи на изискванията за вредни емисии по Етап V. Световният рекорд за максимална височина на повдигане е поставен от Magni RTH 6.51. Моделът е с двигател
Volvo с мощност 160 kW (218 к.с.), а максималната височина на повдигане на телехендлерът е
цели 51 метра!

Много екстри
Magni TH се отличават с редица иновации и
много екстри, включени в стандартното oборудване 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;

Световният рекорд за максимална височина на
повдигане е поставен от Magni RTH 6.51

Строителни машини
Основни услуги
Броят на доволните
клиенти в
България, закупили
телескопични
товарачи,
продължава да се
увеличава

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

Колесни
багери

Дъмпери
Челни товарачи
Грейдери

Телехендлери

)) Товароподемността на машината в конкретната позиция;
)) Товарната графика;
)) Промяна в товарната графика при различна позиция на

стабилизаторите;
)) Промяна в товарната графика при използването на раз-

лични прикачни съоръжения (машините са оборудване и
датчици, които автоматично определят какво прикачно
оборудване се използва в момента);
)) Дължина на стрелата в работния момент;
)) Ъгъл на стрелата;
)) Ротационни параметри;
)) Нивелация на машината (машината е оборудвана със
системи за сигурност, предпазваща от преобръщане);
)) 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.
Magni TH не се ограничават с производството само на
ротиращи машини. Компанията произвежда машини в тежък клас с товароподемност от 10 000 до 40 000 кг и височина на повдигане от 10 до 14 м. Като високотехнологична марка с име и традиции Magni Telescopic Handlers има и
представители в по-масови класове на телескопични товарачи – машини с височина на повдигане до 20 м и товароподемност до 6000 кг.
Мартин СЛАВЧЕВ

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
декември 2020
www.ats-world.com
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Работата на три челни товарача
CASE в завода за преработка на
отпадъци ZGO Gać в Полша

До скоро във фирма Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o. o., близо до Олава (Полша),
всички товарни операции са изпълнявани с телехендлери. Днес обаче ситуацията е съвсем
различна. Tри челни товарача със съчленена рама – всички от марката CASE – изпълняват все
повече задачи, които досега са извършвани от телехендлери

Ч

елният товарач CASE 621F е първата машина, доставена в завода през 2012 г. До момента тя е работила над 17 000 моточаса
без сериозни технически проблеми – товарачът
работи „нормално“. Може би по-впечатляващо
е, че на ръководителя по поддръжката в завода
дори не му е хрумвало да продаде по-стария модел. По-скоро той иска да повиши функционалността му чрез монтиране на допълнителни хидравлични линии, за да може да бъде оборудван
с кофа с притискащо устройство. По този начин
ще се повиши производителността на машината в резултат на възможността да разтоварва полесно отпадъци с по-голям обем и от различен
вид. Основната задача на 621F е да загребва отпадъци от земята и да зарежда с тях шредерите.
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Преди това обаче машината е използвана да обслужва технологичните линии за ферментация и
производство на компост, които сега са в компетенцията на новите товарачи CASE 721G XR.

Защо решихте да ги купите?
„Преди получавахме много по-малко отпадъци, отколкото сега, което означаваше, че нямахме нужда от машини с голяма товароподемност.
По онова време бяхме доволни от телехендлерите, които бяха подпомагани от челния товарач
621F. Все пак заради развитието на завода и постоянно нарастващия обем отпадъци, който получаваме сега, трябваше да купим повече техника. Решихме, че челни товарачи със съчленена

ПРЕДСТАВЯНЕ » РАБОТАТА НА ТРИ ЧЕЛНИ ТОВАРАЧА CASE...
рама са най-доброто решение и че са ни необходими машини с по-голяма товароподемност,
за да могат да се справят с по-големите обеми
отпадъци, пристигащи в завода“, обяснява Гжегош Чапка, ръководител Поддръжка в ZGO Gać.
Според него телескопичните товарачи вече не
отговарят на очакванията на завода при работа
със смесени битови отпадъци. Телехендлерите
се справят добре със сортирани рециклируеми
материали като алуминиеви кенчета или бутилки от PET, но за биоразградимите или смесените
битови отпадъци е необходима по-здрава и потежка техника.
„Изправени пред трудното решение за покупка на челни товарачи със съчленена рама, имахме избор от няколко класа машини, предлагани
от голям кръг производители. Избрахме CASE и
мисля, че това бе правилният избор. Спряхме се
на CASE най-вече защото имахме положителен
опит с товарача 621F. Машината винаги се представя добре. Всички задачи, които са й възлагани през годините, са били изпълнявани на 100%
според изискванията. Разбира се, във времето се появиха някои дребни повреди, но това е
нещо, което се случва с всяка една техника. Нейното качество се демонстрира най-добре от факта, че днес все още е в експлоатация“, разказва г-н Чапка.
„Имахме възможност да опознаем машината
добре. Операторите свикнаха да работят с нея,
механиците я харесаха и опознаха нейното устройство и специфики. Така че никой от нашия
екип не искаше да преминем на друга марка!
Много по-лесно е да имаш в завода няколко машини от един и същи производител, защото не
трябва да се учиш как работи техниката, а и сервизирането е по-ясно“, допълва той.
Най-новите челни товарачи CASE в завода
ZGO Gać са оборудвани със стрели с удължени
рамена (версия XR), които увеличават максималната височина до шарнирната връзка на кофата
с 0,39 м. Стрелата работи в съчетание с кофата
за високо изсипване (капацитет 4m3 и при двете
машини), което улеснява удобното обслужване
на полуремаркетата и оформянето на високи купове от различни видове отпадъци и поради това
осигурява по-добро оползотворяване на наличното пространство в завода. Забележително е, че
използването на удължени рамена за стрелата и
кофа за високо изсипване не изисква монтаж на
допълнителна противотежест. Машината може
да работи така безпроблемно, защото двигателят е разположен в задната част на товарача и поради това машината остава стабилна, независимо от по-голямата собствена маса на кофата.
Освен това групата от охлаждащи радиатори
е монтирана точно зад кабината и оформя куб.
В допълнение към по-ефективното им разполагане, това решение ограничава количеството навлизащ прах, който се завихря от задните колела на машината. При работа с отпадъци има голямо значение, че радиаторите оформят куб, защото тази система осигурява по-голям поток от
свеж въздух и в резултат се получава по-ефективно охлаждане в сравнение с по-разпространения начин подреждане тип „сандвич“. И двете
машини са оборудвани със система за централно смазване и гуми тип L5, които са по-устойчиви на механични повреди.
„Когато избирахме оборудване за 621F, ние
не поискахме централно смазване, защото опе-

По-рано доставеният челен товарач 721G XR се използва основно
в отделението за приемане на отпадъците, но освен това товари
рециклируеми материали на полуремаркета

Гжегош Чапка, ръководителят Поддръжка на ZGO Gać, смята, че покупката
на машини CASE е било отлично решение, тъй като те гарантират много поголяма производителност от телехендлерите, по-икономични са при работа
и операторите обичат да работят с тях
Благодарение на комбинацията от удължени рамена на стрелата (версия
XR) и кофата за високо изсипване машината ефективно оформя купове и
лесно се справя с най-високите камари
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И двете машини от модела 721G XR използват кофи за високо изсипване
с капацитет 4 m3, оборудвани с перфорирано горно уширение

Кабината е оборудвана със защита на предния прозорец, защото
смесеният битов отпадък, който се претоварва, може да съдържа
всичко, в т.ч. камъни и тухли
Машините CASE предлагат много по-голяма производителност,
отколкото телескопичните товарачи, а разходът им на гориво е
изключително добър – малко над 8 л/ч

раторът имаше повече време, което да отдели за
машината. Сега обаче положението се промени.
Няколко оператори работят на един и същи челен товарач и всеки товарач се използва много
интензивно. От момента на стартиране в 6.00 ч.
сутринта техните двигатели не спират, докато не
бъдат изключени в края на деня. Разбира се, централното смазване не решава въпроса изцяло, но
80–90% от точките се гресират автоматично, което благоприятства работата на завода“, отбелязва г-н Чапка.
За подготовката на машините за работа с отпадъци, спецификациите на двата товарача от
модела 721G са подбрани така, че да оптимизират безопасността и условията за работа на оператора. Например челният товарач, използван
за смесен битов отпадък, е оборудван със защита на предния прозорец, защото сред отпадъците може да има камъни, тухли и други видове материали, които могат да отскочат към кабината. И
на двете машини е монтиран филтър с въглен за
подобряване на качеството на въздуха, циркулиращ в кабината.
Първият челен товарач CASE 721G XR става
част от машинопарка на ZGO Gac през 2017 г. Оттогава е навъртял над 10 000 моточаса. Най-новата, почти еднаква машина, е закупена две години
след това и вече е работила над 2500 моточаса.
Има ясно разделение между работата на двата челни товарача. По-рано доставеният се използва в сортировъчното отделение за загребване на отпадък и разтоварването му в машината за разкъсване на чували, с която започва линията за сортиране. Когато приемният ѝ бункер
е пълен, операторът на челния товарач има около 20 мин за товарене на стъклени и метални опаковки. Вторият 721G XR се използва в дейностите
по ферментация и аеробна стабилизация, където съгласно използваните процеси и график той
пренася обработвания отпадък между различните площадки и товари компост на мобилната пресевна инсталация. Понякога се използва и за товарене на алтернативно гориво (RDF) на полуремаркета с подвижен под.

Какво мислите за новите
челни товарачи CASE след
няколко години интензивна
експлоатация?
Гжегош Чапка потвърждава, че те предлагат
действителни преимущества: „Операторите са
доволни от тези машини, защото те осигуряват
много по-голяма производителност и комфорт,
отколкото телескопичните товарачи. Най-големите кофи на телехендлерите имаха капацитет
от 2,5 m3, докато машините CASE са оборудвани с 4-кубикови кофи, което означава, че всичките ни дейности могат да се извършват много побързо. Тъй като количеството отпадък, приемано
в завода, продължава да нараства, по-голямата
бързина наистина е от значение. Въпреки че са
много по-производителни, разходът им на гориво не е много по-голям от този на телескопичните товарачи. При обичайна работа средният разход на гориво е около 8,2–8,5 л/ч, докато телехендлерите изразходват 7 л/ч, въпреки че са по-малки и с по-ниска мощност. Тези числа говорят сами
за себе си“, обобщава г-н Чапка.
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РЕТРОСПЕКЦИЯ

2020 година през погледа
на СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

МАЙ

АПРИЛ

МАРТ

ФЕВРУАРИ

ЯНУАРИ

В края на годината сп. СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ви представя кратък обзор на най-важните събития
в бранша. На следващите редове ще откриете всичко най-интересно, което намери място на
страниците на списанието през отминаващата 2020 година. Тъй като редакционното приключване
на декемврийския брой е в края на ноември, от обзора отсъства последният месец на годината

)) BG
)) BG
)) BG

Бестселърът
на Hitachi в България

Стротех
Инженеринг
достави машина Magni за свой клиент

Президентът
на
Komatsu
Europe посети строежа на АМ Европа


)) Liebherr представя нова гама индустриални телескопични товарачи
)) Дъмперът с кабина Mecalac 6MDX
)) Челният товарач HL960A на Hyundai

)) Hitachi представи новата 7-а серия
)) CASE представя нова B-серия компактни верижни товарачи и мини челни то-

варачи
)) Трансмисии за бетоновози ZF

Shantui в България
)) BG Мегабулдозер

)) Cat 326 осигурява подобрена ефективност и високопроизводително копаене
)) JCB създаде първия багер, задвижван с водород

)) SpaceX избра Magni TH
)) CASE представи първия в света изцяло електрически багер-товарач
)) Новият хидравличен минибагер Cat 306 CR
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и Hamm за ГБС
)) BG Vögele

)) CASE представи подобрена платформа за телематика SiteWatch
)) Doosan представя новия верижен багер DX420LC-7

)) Ефективност в кариерата с Hitachi
)) Най-големият багер на Doosan
)) Liebherr представи своя телескопичен челен товарач

)) Страхотно допълнение към А-серията на Hyundai
)) Машините за пътно поддържане HYDROG
)) Още иновации от Mecalac

Машини
на Wirtgen Group за първи път в България

20
години
PERI в България

)) Mecalac пусна на пазара новия железопътен багер 216MRail
)) BG
)) BG

Енергийна
ефективност от Liebherr

JCB
Hydradig – проектиран да отговори на нуждите на съвременното

строителство
)) С Hitachi Zaxis-7 контролирате всичко
)) BG
)) BG

Георги
Терзийски, председател на УС на АПИ: 2020 г. минава под знака

на пандемията от COVID-19
)) JCB по пътя към бъдещето
)) Bobcat представи рекорден брой нови модели
)) Mecalac: Тихата революция при колесните товарачи
)) BG
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