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РЕДАКЦИОННА

Евросредства ще издърпат
строителния сектор през 2021 г.
С

поред данните на Източноевропейската асоциация за прогнозиране
в строителството икономическото
възстановяване се очаква да върне предкризисните нива на БВП в края на 2022 г.,
като главни движещи сили ще бъдат износът и вътрешното потребление. Към момента бъдещето на жилищното строителство остава оптимистично въпреки икономическата несигурност. В краткосрочен
план покупателната способност на населението ще бъде засегната, но като цяло
търсенето на нови жилищни проекти в големите градове остава.
Нежилищното строителство ще изпита известни затруднения поради намаляващия брой текущи проекти на хотелски
и търговски комплекси. За ръста на гражданското строителство най-много ще допринесат както напредващото усвояване на еврофондове, така и финансиране-

то на пътни проекти с пари от държавния
бюджет. През 2020 г. се очаква лек спад
от 4,9%, но с наближаващия край на европейския програмен период през 2021
и 2022 г. общата строителна продукция се
очаква да се увеличи съответно с 4,4% и
5,2%.
Що се отнася за строителната продукция в балканските страни, покривани от
Източноевропейската асоциация за прогнозиране, в строителството (България,
Румъния, Словения, Сърбия и Хърватия)
очакванията са за нестабилни 2 години и
връщане към ръста през 2022 г. В останалите три страни, включени в прогнозите (Турция, Русия и Украйна), спадът започна, преди да започне разпростирането на COVID-19. Гражданското строителство в тези страни спада за втора поредна година, но очакванията са за по-позитивно развитие през 2021 г. и 2022 г.

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
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bauma се състоя в Китай

Международното изложение за строителна техника bauma
се проведе в Китай от 24 до 27 ноември 2020 г. при стриктно
спазване на мерките за безопасност. Въпреки Covid-19 и всички наложени ограничения, свързани с пандемията, събитието
привлече 2867 изложители и около 80 хил. посетители. В тези
трудни времена с успешното си представяне bauma Китай 2020
донесе увереност и надежда на цялата индустрия, занимаваща с производство и продажба на строителни машини. Следващото изложение bauma Китай ще се състои от 22 до 25 ноември 2022 г.

Intermat 2021 няма да се проведе

Отложиха Samoter

31-вото издание на международното изложение за строителна техника Samoter бе отложено за 2023 г. Причината за отлагането е ситуацията с коронавируса. Решението е съгласувано с производителите на строителна техника, които са заявили
участие в изложението.
Първоначално Samoter трябваше да се проведе през март
2020 г. във Верона, Италия. Заради коронавируса изложението на няколко пъти бе отлагано – първо за май, а след това за
октомври 2020 г. Предстои да бъдат уточнени датите за събитието през 2023 г.
Организаторите на Samoter все пак са подготвили ново демонстрационно събитие, което ще се проведе през есента на
2021 г. От 30 септември до 2 октомври производителите на
строителна техника ще имат възможност да покажат качествата на своите машини на живо от кариера в Италия.

Sany Europe разшири гамата си от
колесни товарачи
Sany Europe допълни гамата си с четири модела компактни
колесни товарачи – SW075, SW085, SW105 и SW115. Машините
са с обем на кофата от 0,7 до 1,1 куб. м. От Sany Europe заявиха, че разширеното продуктово портфолио позволява на компанията да обслужва по-добре клиентите си и да предлага машини за повече приложения и индустрии. Това е стратегически
важна стъпка за утвърждаване на Sany като водещ производител на строителна техника в Европа.

Организаторите решиха да отменят провеждането на изложението за строителна техника Intermat, което трябваше да се
състои от 19 до 24 април 2021 г. в Париж. Причината за това
решение е, че все още не е ясно как ще се развие ситуацията с пандемията от Covid-19 през първата половина на 2021 г.
и дали отново няма да има забрана за провеждане на масови
мероприятия. Следващото изложение Intermat ще се проведе
през април 2024 г.
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Time придобива Ruthmann

Американската компания Time Manufacturing Company (накратко Time) е напът да придобие немския производител на
платформи за работа във въздуха Ruthmann. Създадена през
1965 г. в Тексас, САЩ, Time се занимава с проектиране, производство и дистрибуция на автовишки предимно за електротехническия, телекомуникационния, инфраструктурния и горския
сектор. Компанията притежава марките Versalift, Aspen Aerials
и BrandFX. Ruthmann е дългогодишен производител на висококачествени платформи за работа във въздуха. Очаква се сделката да бъде осъществена през първото тримесечие на 2021 г

Scania представя отделящо се
тандемно боге
Scania представи RB662 като повдигащо се и разглобяемо
тандемно боге. Идеално за 6х4 или 8х4 приложения, като самосвали, бетон-миксери, камиони за пренос на дърва и други
превозни средства, които често се движат без товар в една посока, намалявайки разхода на гориво с до 6%. Позволява намалено износване на гумите, както и по-малък радиус на завъртане и прехвърляне на максималното натоварване за по-голямо
сцепление при ненатоварено състояние.
Повдигащото се и освобождаемо тандемно боге (LDTA) изисква въздушно окачване и ще увеличи собственото тегло на
камионите с 60 кг. По-голямата част от спестяванията на гориво могат да се отдадат на намаленото триене във втората
(изключена) предавка на оста и само около 10% от спестяванията произтичат от намалено съпротивление при търкаляне.
Предлагат се три тегла на богетата – 19, 21 и 26 тона, а границите на натоварване при вдигната втора ос са съответно 9,5,
10,5 и 13 тона.

февруари 2021

Започна изграждането на
северния обходен път на Бургас

Започна строителството на северния обходен път на Бургас.
С изграждането на трасето с дължина 4,7 км транзитният трафик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ на юг по път І-6
София – Бургас и АМ Тракия, ще се изнесе извън центъра на
града. По този начин ще се повиши безопасността на движение за пътуващите от Западна и Северна България, като се избягва влизането в Бургас. Инвестицията е за близо 57 млн. лв.,
а средствата са от републиканския бюджет. Срокът за завършването на обекта е до средата на 2022 г. Изпълнител на строително-монтажните работи е Пътстрой Бургас ЕООД.
Поради стартирането на строителните работи до 50 км/ч е
ограничено движението в близо 800-метров участък от път I-6
Ветрен – Бургас (от км 493+135 до км 493+928) при селскостопанския надлез, който е в урбанизираната територия на Бургас. По този начин ще се осигурят безопасните вход и изход на
строителните машини до обекта.
Северният обходен път ще започва при 230-и км на път I-9
Сарафово – Бургас, непосредствено след Атанасовското езеро и в близост до настоящото кръстовище, ще преминава на запад, заобикаляйки езерото, а след това ще се насочва към път
I-6 Ветрен – Бургас и ще завършва при 493-ти км на първокласния път при селскостопанския надлез. Отсечката ще бъде с две
платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две
ленти за движение в посока и банкети, както и локални платна.
Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще
се осъществява чрез 4 пътни възели.

129 млн. лв. от ОПРР се отпускат за борба с Covid-19
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предостави 129,3 млн. лв. чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за борба с разпространението на Covid-19 в страната. Средствата се осигуряват от общия финансов ресурс, определен за България, по новия инструмент на ЕС – REACT-EU, като за целта в ОПРР се създава нова приоритетна ос – 9 „Подкрепа за здравната система за
справяне с кризи“. Ще се финансират проекти на Министерството на здравеопазването, което като бенефициент ще работи в партньорство с общините или общинските лечебни заведения за прилагането на адекватни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка. Сред проектите, които ще
се подкрепят, са разкриване на сектори за лечение на коронавирус с нужното медицинско и болнично оборудване.
През миналата година МРРБ пренасочи 40,4 млн. лв. ОПРР
към Министерството на здравеопазването за осигуряване на
най-необходимото медицинско оборудване и консумативи за
борба с Covid-19.
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Индекси на строителната продукция
Националният статистически институт публикува предварителните данни за
строителната продукция в България през
октомври и ноември 2020 г. По предварителни данни през октомври миналата
година индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,5%
под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват
намаление от 4,7% на строителната продукция през октомври 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. През октомври 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 1,6%, а от гражданското/инженерното
строителство – с 1,5%. На годишна база
понижението на календарно изгладения
индекс на строителната продукция през
октомври 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 8,4%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от
0,5%.
По предварителни данни през ноември миналата година индексът на продук-

цията 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 4,1% на строителната продукция през ноември 2020 г.
в сравнение със същия месец на 2019 г.
През ноември 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 0,5%, а от гражданското/инженерното строителство – с 0,4%. На годишна база понижението на календарно
изгладения индекс на строителната продукция през ноември 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е
със 7,9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано
повишение от 1,2%.
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България и Израел ще си сътрудничат във ВиК отрасъла
Това стана ясно на проведена двустранна онлайн среща, на която бяха обсъдени опитът на Израел в областта на
управлението на водите и възможностите за алтернативно питейно-битово водоснабдяване. В срещата участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, заместникминистърът Николай Нанков, Илиян Илиев и Иван Иванов от ръководството на
Български ВиК холдинг ЕАД, представители на МРРБ, посланикът на България в
Израел Н.Пр. Румяна Бъчварова, посланикът на Израел у нас Н.Пр. Йорам Елрон,
представители на държавния ВиК орган
на Израел, на Института за износ на Израел и на външните министерства на двете страни.
В условията на климатични промени България повече от всякога се нуждае
от добри практики и модели за управление на ВиК инфраструктурата. А Израел е
страна, от която можем да научим много,
защото е еталон за ефективно използване
на водните ресурси чрез добра организация и широко приложение на новите технологии, каза министър Аврамова.
Регионалният министър обърна внимание, че България разполага с над
90 000 км ВиК мрежа, която обаче е силно амортизирана. Затова усилията са насочени към нейното обновяване с цел намаляване на загубите на вода и подобря-

ване на услугата както със средства от
националния бюджет, така и с европейско финансиране, заеми от международни финансови институции и инвестиции
на ВиК операторите. Петя Аврамова коментира, че важна стъпка за стабилизирането на отрасъла у нас е създаване-

то на български ВиК холдинг ЕАД, който
трябва да подобри управлението на активите, да подпомогне реализацията на важни ВиК проекти от местно и регионално
значение и да търси начини за решаване
на проблемите, свързани с климатичните промени.

Ясно е кой ще строи втория лот
от новото трасе на АМ Струма

Над 7 млрд. лв. за развитие на
регионите през 2021–2027 г.

Лот 3.2.2 е с дължина 10,4 км от платното за София в участъка Крупник – Кресна. На първо място е класирана офертата на ДЗЗД АМ СТРУМА – 3.2.2., в което участват: ГБС-Инфраструктурно строителство АД, ЕПОС-Емпреза Португеза де Обрас Субтеранеас АД и Главболгарстрой Интернешънъл АД.
За лот 3.2.1 също има избран изпълнител от 15 ноември
2019 г. Това е ДЗЗД АПП ЛОТ 3.2.1, в което са: ГРОМА ХОЛД
ЕООД, ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА АД, ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО –
БЛАГОЕВГРАД АД, ПЪТПРОЕКТ ЕООД и ВАХОСТАВ-СК а.с., но
все още не е подписан договор за строителство.
Цялата близо 24-километрова нова отсечка от Кресна до
Крупник е разделена на два лота, за да може на обекта да се работи едновременно. Строителните дейности на лот 3.2.2, както и на първия – лот 3.2.1, ще могат да стартират след изпълнение на ангажиментите, поети пред Европейската комисия.
А именно – допълване на екологичната документация спрямо
специфичните цели за видовете и местообитанията, предмет
на опазване в двете защитени зони от мрежата Натура 2000,
през които преминава лот 3.2 на
АМ Струма, намаляване на натиска
от трафика върху природата и повишаване на безопасността в отсечката от Е-79 през
дефилето.

Над 7 млрд. лв. са предвидените ресурси през периода 2021 – 2027 г. по Програма за развитие на регионите, която се управлява от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата са
предвидени за модернизация на различна по вид инфраструктура, стимулиране на икономическото развитие, прехода към зелена енергия и подкрепа на регионалната политика. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова. Тя отбеляза, че
бюджетът на новата регионална програма е увеличен с близо с
60% повече от ресурса по предходните две програми за регионално развитие за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.
В новата Програма за развитие на регионите са увеличени
с 2% и средствата по приоритета за градско развитие спрямо
предишния период. Заложено е този ресурс да бъде фокусиран върху десетте най-големи града в страната, които са основните центрове на растеж. Приоритет за правителството ще
бъдат трите северни района за планиране – Северозападен,
Северен централен и Североизточен, които ще получат общо
55% от бюджета на инструмента интегрирани териториални
инвестиции, а за южните райони са останалите 45%.
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Отвориха офертите за
строителство на първите
75,6 км от АМ Русе –
Велико Търново
Строителни машини
Основни услуги
Нашето портфолио за строителни машини включва следните услуги:
●Р
 емонт или замяна на стария
●Д
 иагностика и настройки на
агрегат с фабрично рециклиран
място
(exchange program):
● Анализ на маслото
● Резервни части
● Г аранционно и извънгаранцион● Техническа консултация
но сервизно обслужване
Комбинирани
багери

Колесни
багери
Отворени са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проекти и строителството на
първите 75,6 км от автомагистралата Русе – Велико Търново. Тръжната процедура е в две обособени позиции. В
обособена позиция 1 е участъкът от Русе до Бяла с дължината 40,24 км. Тази отсечка ще започва на 3 км източно от Дунав мост при Русе при пътен възел с път ІІ-21
Русе – Силистра и ще завършва непосредствено след
пътния възел с път І-5 Русе – Велико Търново. Четири са
отворените оферти за позиция 1. Те са на:
)) ДЗЗД ХЕМУС-16320, с участници Инфра Експерт АД,
Автомагистрали – Черно море АД, Пътинженерингстрой-Т ЕАД и Трансконсулт-22 ЕООД;
)) ГБС – Инфраструктурно строителство АД;
)) ХВП – ЯБЛАНИЦА ДЗЗД, в което са Хидрострой АД,
ВДХ АД и Пътстрой Бургас ЕООД;
)) ДЗЗД АМ РУСЕ ТЪРНОВО, с участници Европейски
пътища АД, Грома Холд ЕООД, Водно строителство –
Благоевград АД, Автомагистрали Хемус АД и Пътпроект 2000 ООД.
В обособена позиция 2 е обходът на Бяла, с дължина 35,4 км. Той ще започва непосредствено след пътния
възел с път І-5 Русе – Бяла и ще завършва след пътния
възел с път I-3 Гара Бяла – Плевен. Пет са отворените
оферти за позиция 2. Те са на:
– ДЗЗД ХЕМУС-16320;
– ГБС – Инфраструктурно строителство АД;
– РУСЕ 2021 ДЗЗД, в което са ИСА 2000 ЕООД, ПСТ
Груп ЕАД, Калистратов Груп ООД и Пътпроект ЕООД.
– ХВП – ЯБЛАНИЦА ДЗЗД;
– ДЗЗД АМ РУСЕ ТЪРНОВО.
Изграждането на АМ Русе – Велико Търново е сред
приоритетните обекти. С построяването ѝ ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик, ще се повиши безопасността на движението и транзитният трафик ще бъде изведен извън
населените места.
Вижте всички новини на www.bageri.bg

Дъмпери
Челни товарачи
Грейдери

Телехендлери

Валяци

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

Клиентите ни ползват следните предимства:
°
°

°
°
°

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

Аутомотив Текнолъджи
Солушън
София, ул. Андрей Германов 11
тел.: +359 2 4390880
www.ats-world.com
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Делян Костов, управител на Фротком България:

Разбираме
нуждите на
клиента
Фротком България е водеща фирма в областта на флийт мениджмънта. Управителят на компанията
Делян Костов представи дейността на Фротком за читателите на СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
– Г-н Костов, представете Фротком България на читателите на сп. Строителна техника.
– Фротком България предоставя софтуер и услуги за флийт мениджмънт в България от 2008 г.
Предлагаме висококачествен и професионален
софтуер и съпътстващи услуги, които помагат на
фирмите, притежаващи флота от автомобили,
машини, активи и др., да ги управляват по-ефективно, с по-малка нужда от хора, заети с ежедневните дейности по мениджмънт и контрол, което
да гарантира по-високо качество на предлагания
продукт и по-високи печалби за фирмата.
За над дванадесет години на пазара в България са ни се доверили повече от 1300 български фирми с различни по големина автомобилни
паркове, опериращи в различни сфери на бизнеса – транспорт, строителство, търговия и т.н. Изключително горди сме от факта, че голяма част
от клиентите ни са с нас от самото начало през
2008 г. до момента.
– Какви услуги предлагате, които могат да
бъдат полезни на собствениците на строителни машини?
– Както споменах, системата е подходяща за
различни по големина фирми, както и опериращи в различни сфери на дейност, оттам и експло-
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атиращи различен тип автомобили – леки, товарни, строителни машини и други.
Системата е съставена от хардуер и от софтуер. Хардуерът трябва да бъде инсталиран в автомобилите, като видът му, функционалностите и съответно цената му зависят от нуждите на
клиента. Това означава, че можем да предложим
от стандартно проследяване – позициониране върху картата, до много по-комплексни данни от компютъра на автомобила – разход на гориво, моточасове, работа на силоотводен вал и
много други показатели, даващи информация за
състоянието му и неговата цялостна работа или
работата на отделните компоненти.
Софтуерът е изцяло уеб базиран, което означава, че потребителите могат да го използват отвсякъде по всяко време и от всяко устройство с
достъп до интернет.
Разработен е на модули, така че клиентите отново да могат да избират кои функционалности да ползват съобразно нуждите си. Функционалностите са многобройни: проследяване
на маршрутите върху пътна карта, генериране на
повече от 30 вида отчета, аларми, които да бъдат
зададени на автомобилите, мениджмънт на направените разходи, въвеждане на бъдещи събития и техният контрол, като застраховки, прегле-

ПРЕДСТАВЯНЕ » ДЕЛЯН КОСТОВ: ГЪВКАВИ СМЕ И РАЗБИРАМЕ НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТА
Съвсем скоро на пазара
ще излезе и новото
предложение на Фротком
България – BLE (Bluetooth
Low Energy) приемник
и сензор, които са
базирани на технологията,
характеризираща се
с изключително ниска
консумация на енергия

ди, сервиз или други дейности по автомобилите,
и още много други.
Софтуерът също така предлага възможност
за автоматизация на много от процесите, което
спестява работата на служителите, като например автоматично генериране на справки и отчети на определен период от време. Включени са
и някои документи, изисквани по закон – пътни
листи, дневник за работното време и др.
От друга страна, софтуерът може да бъде интегриран и с други софтуери или системи, които
фирмата използва – ERP, CRM и т.н., за да обменят информация в реално време, което автоматизира и улеснява още повече работата на служителите и гарантира по-малко човешки грешки,
допускани вследствие на повторното набиране
на информация.
– Какво отличава Фротком България от останалите фирми в сектора?
– Това, което ни отличава, е, че сме фокусирани на 100% от времето си в това, което правим
най-добре, а именно разработване на софтуер,
чрез който фирмите по-добре и интелигентно да
управляват флотите си. Ползите за потребителя
от използването на системата са многобройни и
се изразяват в прозрачност и яснота за начина
на използване на автомобилите и активите, което неизменно води до намаляване на оперативните разходи за поддръжка и гориво, оптимизиране на работата и работното време. Съответно
намаляването на разходите води до повишаване
на печалбата за фирмата.
Също така сме иновативни и се стараем винаги да сме първи. Гъвкави сме и разбираме нуждите на клиента, което ни позволява да предложим най-доброто решение.

ва да има предварително поставени цели и план
за изпълнението им. Планът ни е да работим все
така усърдно и задълбочено, за да постигнем
целите си, независимо от ситуациите, пред които сме изправени. А целите ни са да направим
Frotcom работещ по-самостоятелно, автоматично и проактивно. Също така целим да усъвършенстваме последно добавените функционалности в системата.
Съвсем скоро на пазара ще излезе и новото
ни предложение BLE (Bluetooth Low Energy) приемник и сензор, които са базирани на технологията, характеризираща се с изключително ниска
консумация на енергия. С тях например клиентът ще знае в реално време кой автомобил с кое
ремарке или инвентар е асоцииран и ще генерира отчети за свързванията, а в системата всичко ще става автоматично, което ще допринесе
за избягване на възможността за допускане на
грешки.
Въпросите зададе Мартин СЛАВЧЕВ

Фротком България
предоставя софтуер
и услуги за флийт
мениджмънт у нас от 2008 г.

– Какво друго планирате за в бъдеще в
сферата на флийт мениджмънта?
– Вярваме, че за да успее бизнесът, той тряб-
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НОВО В BG

Тенденцията на споделената
икономика навлиза и в бранша
със строителна техника

Още преди Covid-19 се наблюдаваше тенденция фирмите в строителния бранш да търсят и използват все по-интензивно машини под наем – една отдавна доказала пазарната си ефективност услуга

Б

изнесът с наем на строителна техника е в
подем, а електронната търговия расте с
четири пъти по-голям темп в условията на
Covid-19. Тази тенденция ще се запази и в бъдеще, тъй като светът оцени предимствата на онлайн предлагането и споделянето. Иновации,
които отнемат години, се осъществиха в рамките
на 6–7 месеца, а всички изложения, конференции и бизнес преговори вече не се случват лице
в лице „на живо“ и не завършват с ръкостискане, а с онлайн срещи. Освен това концепцията за
споделяне (наемане) вместо купуване, известна
като „споделена икономика“, става все по-популярна във всички браншове.
Още преди Covid-19 се наблюдаваше тенденция фирмите в строителния бранш да търсят и използват все по-интензивно машини
под наем – една отдавна доказала пазарната си ефективност услуга. Тази тенденция получи допълнителен тласък в настоящите условия, като освен пренасочване от покупка към
наем на машини се увеличават и потребителите, които предпочитат да вършат работа бързо
и безопасно онлайн. Концепцията, позволява-

февруари 2021

ща на строителните компании да могат да наемат лесно оборудване онлайн чрез коректен
доверен партньор по бърз, удобен и ефективен
начин, на конкурентна цена и в добро работно
състояние, открива нови перспективи пред рентал бизнеса на строителна техника. Този процес
вече е в напреднала фаза в развитите икономики, където времето е много ценен ресурс и определящ фактор при изпълнението на строителните обекти, а разходите за персонал и поддръжка на собствени машини се минимизират.
Както и в много други области, така и по отношение на прехода от притежаване на машини
към наем, в Източна Европа тенденцията идва
неизбежно, макар и с леко забавяне.  

www.o-rent.com
e първата специализирана онлайн платформа
за отдаване и наемане на строителни машини в
България.
В унисон с масовата цифровизация на икономическите процеси собствениците на машини
също трябва да преминат към дигиталния свят,

НОВО В BG » ТЕНДЕНЦИЯТА НА СПОДЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА...
за да запазят конкурентоспособността си и да
развиват бизнеса си. Съчетаването на тези тенденции – насочване на наем на техниката заедно с прехвърляне на вниманието към интернет
решенията, са и двете основни причини за създаването на o-rent.com – първата специализирана онлайн платформа за отдаване и наемане
на строителни машини в България. Платформата има уникално предложение и за двете страни (собственици-наемодатели и ползвателинаематели), което добре се съчетава с настъпващите промени и развитието на рентал индустрията в бъдеще. Компаниите, които активно работят онлайн, процъфтяват, докато тези, които
не са възприели дигиталното присъствие, в общия случай не са толкова успешни. О-rent предлага на собствениците на машини да използват
изградената платформа за ускоряване на бизнеса си и генериране на допълнителни приходи
без големи усилия, чрез достъп до много голяма клиентска база, която може би не биха могли
да достигнат толкова лесно по друг начин. Екипът
на o-rent не просто предоставя платформата си
за това, а се грижи активно за търсенето на нови
наематели и промотирането на машините както
онлайн, така и с персонални контакти.

Редица предимства
на новата платформа
Едно от предимствата на платформата е, че
няма ограничение в броя обяви, които могат да
бъдат качени от един потребител на сайта. Пуб-

ликуването на обявите за отдаване на техника
под наем е безплатно и става много лесно, като
менюто е интуитивно и ясно. Обявите съдържат
снимки, описание и основни характеристики на
машините, както и допълнителна информация,
уточняваща възможностите и условията за съпътстващи дейности като осигуряване на транспорт, оператор/шофьор и гориво за наеманата
механизация. Цената на услугите на платформа-

Платформата има
уникално предложение
и за двете страни
(собственицинаемодатели и
ползватели-наематели),
което добре се съчетава
с настъпващите промени
и развитието на рентал
индустрията в бъдеще

февруари 2021
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НОВО В BG » ТЕНДЕНЦИЯТА НА СПОДЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА...
Сайтът предлага удобна
мобилна версия, която
позволява качване на
обяви със снимки и искане
на оферти навсякъде и по
всяко време

та, която плащат собствениците на машините, е
стандартна комисиона, която се дължи само и
единствено при сключена сделка. Сайтът предлага удобна мобилна версия, която позволява
качване на обяви със снимки и искане на оферти
навсякъде и по всяко време. Платформа се отличава и съществува благодарение на стабилните
и коректни взаимоотношения както със собствениците, така и с наемателите на машини.
Другото предимство на платформата е спящият към момента допълнителен потенциал. Освен рентал компаниите, за които отдаването под
наем на машини и оборудване е основна дейност, и част от строителните компании, чийто ръководен състав проактивно търси възможности за допълнителни приходи от отдаването под
наем на собствените им незаети машини, има
и трета категория потенциални наемодатели в
сянка. Във всеки двор на всяка база има машина, която не се ползва постоянно, генерира разходи за поддръжка и ремонти и се превръща в
пасив. Това не са единични случаи, машинопаркът в България е голям, което може би се дължи
и на досега възприетия у нас модел за нужда от
притежание. Но нещата се променят, съвременните изисквания налагат повишена ефективност
при използването на ресурсите, включително
тенденцията към икономика на споделянето им.
Предпочитанията към наем се увеличават, строителните компании се преструктурират.

В помощ
на строителния бранш
О-rent ще подпомогне строителния бранш и в
двете посоки, защото могат да се включат и „наймалките“ собственици на машини и наематели,
строителни компании. Всички в бранша са наясфевруари 2021

но и с ползите от наемането на строителна механизация. То позволява на клиентите да управляват ефективно ресурсите си, да оптимизират и
да намалят рисковете в дейността си. Ползването на машини под наем позволява на строителните фирми в отделните етапи от изпълнението
на проектите си да разполагат с различна по вид
специализирана техника – минитоварачи, минибагери, колесни товарачи, колесни и верижни
багери, валяци, булдозери, телескопични манипулатори, кранове, вишки и др. При по-голям и
разнороден лот от нужни машини поради сезонността в строителната дейност или друго често
се налага наемателят да планира от твърде рано
сделките, да отделя много време и средства в
търсене и сравняване на цени и възможности и
в крайна сметка да заплаща твърде висока цена
за наем.
С www.o-rent.com всички видове машини могат да бъдат наети своевременно и лесно наведнъж, от една точка за контакт, независимо че са
с различни собственици. Запитването става с
един бутон. За целия процес от запитването до
получаването на машината на работната площадка се грижи техният екип, услугата е напълно безплатна за наемателите.
От стартирането на платформата екипът на Orent се стреми към увеличаване на ползите за потребителите си. Предстоящи стъпки са разширяването на дейността извън България, следене на
налични машини за наемане в реално време, както и въвеждането на услуга за консултация за управление на машинопарк. Крайната цел, към която се стремят създателите на O-rent, е създаване на единно онлайн пространство за намиране
на всички видове строителна техника под наем в
България и Европа, до която всички регистрирани потребители ще имат достъп и възможност да
използват бързо, лесно и ефективно.

НОВО В BG

Wirtgen Group машини за
Автомагистрали Хемус

Виртген България достави на Автомагистрали
Хемус комплект машини за асфалтополагане

А

сфалтополагачът от магистрален клас Vögele Super 2100-3i с
работна ширина до 8,5 м е оборудван с пълен комплект електроника и биг мултиплекс ски. Електронната греда е модулно конструирана, с променлива дължина от 5 до 13 м и се доставя
в практичен отделен метален контейнер с цел сигурен транспорт
до обекта и лесен и бърз монтаж и демонтаж.
Двата гумени валяка Hamm HP 180i с подготовка за гъвкаво баластиране от клиента до 13 тона и максимално тегло 18 тона са
оборудвани с полезната опция система за пълнене на гумите и измервател температурата на асфалта.
В обема на доставка фигурират два двубандажни валяка Hamm
HD+ 90i VV в деветтонния клас, като единият е с цели бандажи, а
вторият – с разделени бандажи и оборудван с опцията кантоващо
и режещо устройство. Валяците се отличават с eзиково неутралното управление с джойстик Hamm EasyDrive, както и със системата за електронен контрол на машината Hammtronic.
Всичките пет машини са оборудвани с телеметричната система
Witos на Wirtgen Group за бърз и ефективен сервиз.

Асфалтополагачът от магистрален клас
Vögele Super 2100-3i с работна ширина
до 8,5 м е оборудван с пълен комплект
електроника и биг мултиплекс ски
февруари 2021
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АНАЛИЗ

Ефективност в кариерата с
Hitachi – верижен багер с
права или обратна кофа?

За да удовлетвори потребностите на фирмите в добива на инертни материали, Hitachi СМ
произвежда хидравлични верижни багери с права кофа (насочена напред хидравлично отваряема
кофа), подобно на най-големите минни въжено-механични багери, и с обратна кофа, както при
багерите от по-леките класове, предназначени за строителството. Но коя от двете конфигурации е
по-подходяща за вашата кариера?

П

ри избор на подходящ верижен багер трябва да се обмислят редица фактори, като
технически параметри, работни условия,
особености на разработване и експлоатиране на
конкретната кариера и др. подобни. Това понякога предполага значителни различия в изискванията към техниката. Ето защо Hitachi CM предлага в Европа седем модела кариерни верижни багери с работна маса от 30 до 120 т с различни конфигурации и допълнително оборудване, които покриват всички потребности в добива
на инертни материали (виж таблицата). Все пак
един от основните въпроси при избор на по-голям багер е дали машината ще бъде с права или
обратна кофа.

февруари 2021

Исторически и географски
особености
Проучвания на Hitachi CM показват, че в Европа изборът между двете конфигурации често е продиктуван от исторически и географски
фактори. През 80-те години на ХХ в. багерите с
права кофа са били предпочитани в цяла Европа, като за работна маса над 100 т това е било
стандарт. Впоследствие в Западна Европа кариерите започват да се насочват към машини с обратни кофи и през последните 15–20 години техният дял става преобладаващ (около 80%) дори
при най-тежките модели. В Централна и Източна Европа големите кариерни багери обикно-

АНАЛИЗ » ЕФЕКТИВНОСТ В КАРИЕРАТА С HITACHI...
Кариерни верижни багери Hitachi с работни маси от 30 т до 120 т
Модели
Работна маса, т
Мощност на дизел. двигател, к.с.
Капацитет на обратната кофа, куб. м
Капацитет на правата кофа, куб. м

ZX300-7
30,4–32,2
268
1,0–1,85
–

вено се оборудват с права кофа. Според Hitachi
CM това в голяма степен се дължи на желанието на фирмите от добивния бранш да се придържат към добре познати и изпитани технологии, с
които отдавна са свикнали.

Конструкция и динамика
Важен момент тук е, че правата и обратната
кофа се монтират на две съвсем различни системи от стрела, рамо и хидравлични цилиндри.
Вижда се с просто око и е обусловено от това,
че при система с права кофа материалът се загребва с отдалечаване от кабината на багера и
се разтоварва с хидравлично отваряне на самата кофа. А при обратната загребването е назад –
към кабината, като разтоварването става със завъртане (изсипване) на кофата.
Багерът с обратна кофа има това предимство,
че загребвайки материала по посока на кабината, той го разтоварва с по-малък радиус (разстояние от кабината до кофата), надстройката се
завърта до максимум 45°, а това изисква по-малко сила и съответно по-нисък разход на енергия,
т.е. по-малко гориво. Такова движение на работните органи причиняват по-малко сътресения
върху машината. Все пак има сравнително висок
риск от повреждане на хидравличния цилиндър
към кофата, ако операторът не внимава през цялото време.
Багерът с права кофа повдига материала при
максимален радиус, завърта се дори до 90° и
така изразходва повече енергия, но генерираната сила на загребване е по-голяма, което позволява използване на по-обемна кофа и съответно постигане на по-висока производителност.
Обикновено хидравличната система действа поплавно, тъй като хидравличната сила се прилага директно към кофата. Все пак в купа с материал не трябва да има нищо неочаквано, тъй като
операторът няма толкова добра видимост, както
в случая с обратната кофа.

ZX350-7
35,2–37,5
286
1,15–2,25
–

ZX490-7
49,5–51,2
403
2,1–2,8
–

ZX530-7
52,7–54,6
403
2,1–3,5
–

ZX690-7
69,4–71,4
473
2,9–4,5
3,5–4,0

ZX890-7
84,6–87,5
520
3,5–5,5
4,0–5,0

EX1200-7
117
771
5,2–7,0
5,9–6,5

рът има по-добра видимост и може да разтовари
материала по-прецизно, щадейки повече камиона. За целта багерът се качва върху купа с взривена скална маса и започва работа. Директната
видимост към работната зона позволява подбор
на загребвания материал и в някаква степен сортиране, което е предимство, когато след взривяването се е получил по-голям дял едри скални
късове.
В случая не трябва да се пренебрегват някои
особености и рискове – багерът с обратна кофа
има нужда от повече пространство и в същото
време има опасност от пропадане и преобръщане на машината, ако операторът не внимава достатъчно.

Всеки има свой талант
Разбираемо е защо в Западна Европа предпочитат повече багера с обратна кофа. Той например е незаменим, ако трябва да се прави
разкривка, а също е и правилното решение за
зареждане на първична трошачка. Освен това
може да дотроши на място най-големите отломки скална маса с помощта на хидравличен чук,
който се монтира на мястото на кофата. Може
също да се оборудва и с вибрационен прикачен
рипер за разкъртване на напукани от взрива скали и добиване на материал с минимум разходи.
Може да изглежда, че верижният багер с обратна кофа става все по-перспективен в добива на инертни материали, но в никакъв случай не
трябва да се подценява и багерът с права кофа,
който се отличава с голяма производителност, а
и с определено превъзходство, когато в кариерата не се изпълняват взривявания. Правилният избор зависи от добрата преценка на всички
фактори, свързани с багера и условията, в които
ще работи. Високото качество на машините и ниските разходи за експлоатация и поддръжка са
гарантирани от Hitachi СМ.

Hitachi CM предлага в
Европа седем модела
кариерни верижни
багери с работна
маса от 30 до 120 т с
различни конфигурации
и допълнително
оборудване, които
покриват всички
потребности в добива на
инертни материали

Геология и технология
на работа
Технологично погледнато багерът с права
кофа загребва на и над нивото на повърхността
и товари самосвал, застанал до него (на същото
ниво). При работа в забой без взривяване това
обикновено е по-ефективно. След взривяване
обаче определена зона в забоя трябва да се почисти от отломките, така че той да може да започне нормална и безопасна работа. Предимство в
случая е, че багерът с права кофа може да работи ефективно в тесни пространства. Не толкова
директната видимост към работната зона обаче
предполага взривяванията да се изпълняват по
възможно най-добрия начин.
За да е производителен, багерът с обратна
кофа трябва да товари самосвал, който е под
него (на долното ниво). По-този начин оператофевруари 2021
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ПРЕМИЕРИ

Hyundai CE: Готови за 2021 г.

Hyundai Construction Equipment представи своя нов модел верижен багер в 20-тонния клас,
отговарящ на стандартите по Етап V, който предлага изключителна продуктивност

22
ABSTRACT IN ENGLISH

Hyundai CE:
Ready for 2021
Hyundai Construction Equipment unveiled its brand new
stage V compliant crawler excavator in the 20-tonne class
offering exceptional productivity.

-тонният верижен багер на Hyundai
Construction Equipment, модел
HX210AL, е част от най-новата А-серия на компанията. Последното поколение строителни машини от семейството на Hyundai CE са
създадени с цел да предоставят по-добри условия за работа на операторите, а също да повишат печалбите на собствениците. Всеки детайл
на новия багер е изработен много прецизно, за
да отговаря на съвременните изисквания към
строителната техника. Това включва подобрена
безопасност и комфорт, по-висока производителност, максимална експлоатационна продължителност и лесно обслужване.
„Много сме развълнувани от премиерата на
този модел. Смятаме, че HX210AL ще отговори
напълно на изискванията на пазара за багерите от този клас. Убедени сме, че новата ни машина ще се превърне в стандарт за цяла Европа“, заяви Герт Петерс, продуктов специалист в
Hyundai CE.
Новият верижен багер на Hyundai CE може да

февруари 2021

бъде закупен от официалния представител на
марката за България – Стротех Инженеринг АД.

Солиден двигател
за добра работа
Новият верижен багер на Hyundai CE има двигател Cummins B4.5 с мощност 129 kW/173 к.с.,
отговарящ на стандартите на ЕС по Етап V. Нетното тегло на машината е 22100 кг, с максималната дълбочина на копаене 6640 мм и сила на
копаене 151 kN. Двигателят разполага с иновативна интегрирана система за последваща обработка на отработените газове от типа „всичко в едно“, която намалява както вредните емисии, така и изискванията за поддръжка. Премахването на необходимостта от EGR (рециркулацията на отработените газове) води до повишена
надеждност и опростена поддръжка на машината. Това също така дава възможност на собственика на багера да намали оперативните разходи

ПРЕМИЕРИ » HYUNDAI CE: ГОТОВИ ЗА 2021 Г.
чрез по-добра икономия на гориво и по-дълги
интервали на обслужване.

Горивна ефективност
Според производителите от Hyundai CE новият верижен багер HX210AL осигурява найдобрата горивна ефективност в своя клас, без
да прави компромиси с мощността. Моделът е
оборудван с новата система EPFC (Electronic
Pump Flow Control) за управление на хидравликата, която подобрява горивната ефективност
чрез ограничаване на използвания дебит при
копаене. Това дава възможност на операторите да приспособят машината си към спецификата на конкретния обект, като гарантират оптимален баланс между мощност и прецизност
при работата.

Безопасността –
ключов фактор
Поддържането на високи нива на безопасност винаги е било сред топприоритетите при
конструирането на строителните машини на
Hyundai CE. И HX210AL не е изключение. Моделът предлага първокласна сигурност при работата на операторите и техните колеги на обекта.
Просторната кабина на багера дава отлична видимост към строителната площадка, а опционалната система от камери осигурява допълнителна още по-добра 360-градусова видимост.
Интелигентният сензор за засичане на движение пък известява, ако в радиус от 5 метра около машината има хора или обекти.

Иновации
Всички багери от новата А-серия на Hyundai
CE разполагат с още няколко иновативни функции, които са разработени и тествани с цел оптимизиране работата на машините. Модерната телематична система за дистанционно управление Hi-MATE ви позволява да наблюдавате вашата машина по всяко време чрез специализиран уебсайт или мобилно приложение.
Чрез системата получавате важна информация
за своята строителна техника като работни параметри, натоварване, разход на гориво и др.
Благодарение на супермодерния джойстик
Kawasaki ще можете да контролирате своя багер
с още по-голяма точност. Опционалната система MG/MC (Machine guidance/Machine control)
ще ви показва работния статус и автоматично контролира прикачените приставки към машината. ECD (Engine Connected Diagnostics) ще
помогне на специалистите, които отговарят за
следпродажбеното обслужване, като предоставя доклад за работата на двигателя. Това значително ще улесни техниците, които при възникване на евентуална неизправност ще имат
възможност да се подготвят добре с всички необходими инструменти, като по този начин ще
могат да отстранят проблема само с едно посещение на машината. По този начин значително
се намалява времето за непредвиден престой,
което от своя страна спестява разходите и увеличава производителността.

Новият верижен багер на Hyundai CE може да бъде закупен от официалния
представител на марката за България – Стротех Инженеринг АД
HX210AL има двигател
Cummins B4.5 с мощност
129 kW/173 к.с., отговарящ на
стандартите на ЕС по Етап V

Всички багери от новата
А-серия на Hyundai CE
разполагат с иновативни
функции, които са
разработени и тествани с
цел оптимизиране работата
на машините

Мартин СЛАВЧЕВ
февруари 2021
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ПРЕМИЕРИ

Doosan представи нов
колесен багер

Doosan представи новия си 5-тонен колесен багер – модел DX57W-7

Н
ABSTRACT IN ENGLISH

Doosan Launches
New Wheeled Excavator
Doosan launched the new
5-tonne DX57W-7 Stage V
compliant wheeled excavator.
The model incorporates several new features for increased
comfort and connectivity, whilst
maintaining optimum performance, durability, and fuel efficiency.

овият колесен багер на Doosan отговаря
на стандартите на ЕС по Етап V. DX57W-7
има няколко подобрени функции за по-голям комфорт и по-добра свързаност, като същевременно поддържа оптимална производителност, издръжливост и горивна ефективност. Моделът разполага с най-новата система
DoosanCONNECT, инсталирана като стандарт,
която осигурява телематично управление на багера чрез събиране на данни от вградените в машината сензори.

Повече функции
Други стандартни технологии на DX57W-7
включват вградена в контролния панел стереосистема (с възможност за пренос на данни
чрез Bluetooth) и USB зарядно устройство в кабината. Багерът също така предлага отлична видимост към работната площадка благодарение
на възможностите на новата камера, осигуряваща 360-градусов изглед около машината. Ултразвуковото откриване на препятствия допъл-
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нително помага за повишаване безопасността
при работа.
Воланът на DX57W-7 може да бъде позициониран според желанието на оператора. Възглавницата на седалката, както и разположението
на конзолите, също могат да се регулират независимо една от друга. Допълнителен комфорт
се осигурява от регулируемата облегалка със
специална възглавница за кръста. Стандартното оборудване включва и подгрев на седалката,
осветление в кабината, слънцезащитен визьор
(сенник) и странично огледало.

Практичност
DX57W-7 се задвижва от двигател Doosan
D24, отговарящ на изискванията на ЕС по Етап
V, с мощност 42,5 kW (57 к.с.). Стандартно новият багер на Doosan е оборудван с по една гума от
всяка страна. Като опция се предлага конфигурация с по две гуми от всяка страна.
Оперативното тегло на машината е 5,88
тона, когато към нея е прикачена кофа с обем

ПРЕМИЕРИ » DOOSAN ПРЕДСТАВИ НОВ КОЛЕСЕН БАГЕР
DX57W-7 има няколко
подобрени функции за
по-голям комфорт и подобра свързаност

0,175 куб. м. Максималната скорост на движение на
DX57W-7 е 30 км/ч.

Широк спектър от
приложения
В допълнение към широко разпространените приложения, за които обикновено се използва земекопната техника, изключителната
стабилност и товароподемност на DX57W-7 позволяват
багерът да се ползва и за товарене и разтоварване на камиони, а също и за преместване на тръби и материали в
обекта. За максимална безопасност при всички операции, включващи повдигане,
DX57W-7 е оборудван с предупредително устройство
за претоварване, както и с
предпазни клапани в хидравличните системи. Здравото
шаси на този багер му осигурява отлична издръжливост.
Като цяло моделът е идеален
за фирми, търсещи здрав и
практичен колесен багер от
този клас.
Мартин СЛАВЧЕВ

Колесният багер се
задвижва от двигател
Doosan D24, отговарящ
на изискванията на ЕС
по Етап V, с мощност
42,5 kW (57 к.с.)

февруари 2021

21

22

ПРЕМИЕРИ

Magni TH разшири гамата си

Италианският производител Magni TH добави шест нови модела телехендлери към своята гама
ABSTRACT IN ENGLISH

Magni TH
Expands Its Range
The new fixed-boom telescopic handlers range combines
craftsmanship with innovation
and technology, to offer highend performance in each application.

Н

овите шест модела телескопични товарачи
на Magni TH са 5.8 (версия за индустриалния и минния сектор), 5,5.15, 5,5.19, 5,5.24,
6.10 и 6.20. Те са с подобрена стрела и съчетават
качествена изработка с влагане на иновативни и
технологични решения, за да предложат високи
резултати във всяко приложение. Машините са
с компактни размери, ако се сравняват с техните капацитети за повдигане, което ги прави идеални за работа на всякакъв вид строителни площадки и при всякакви условия. Magni TH все още
държи световния рекорд по максимална височина на повдигане на телехендлери със своя модел

RTH 6.51, който може да достигне височина от
51 метра.

Партньорство с Bobcat
В края на миналата година Magni TH сключи
споразумение с Bobcat, според което италианският производител ще доставя най-новите ротационни телескопични товарачи с максимална
височина на повдигане от 18 до 39 метра. Bobcat
наскоро разшири именно гамата си ротационни
телехендлери. Машините ще бъдат произвеждани от Magni TH, но ще бъдат брандирани с цветовете на Bobcat. Те ще отговарят на стандартите
по Етап V и ще предлагат високи нива на комфорт
и безопасност. Споразумението между двете
компании се отнася за пазарите в Европа, Русия,
Средния изток, Африка и Латинска Америка.
„Силата на Bobcat в строителния сектора е
известна по целия свят. В съчетание с опита на
Magni TH в проектирането и производството на
иновативни продукти, новите ротационни телескопични товарачи ще докажат своите качества.
За нас партньорството с Bobcat е възможност да
затвърдим присъствието си на световния пазар
на телехендлери“, заяви президентът на Magni
TH Рикардо Магни.
Magni TH ще има капацитет да произвежда по
3500 ротационни телескопични товарача годишно в чисто новия си завод с площ от 35 000 кв. м
близо до Модена, Италия.
Мартин СЛАВЧЕВ
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Още премиери от CAT
Caterpillar продължава да
представя нови модели строителни
машини от следващо поколение

ABSTRACT IN ENGLISH

More Launches
by CAT
Caterpillar continues to launch
new models of its next generation construction machines.

C

AT пусна на пазара няколко нови модела от
следващо поколение – 15-тонния Cat 315
GC, 17,8-тонния Cat 317, 17-тонния Cat 317
GC, Cat M316 с работно тегло от 17 до 18,4 тона и
36-тонния Cat 335.
Cat 315 GC е с икономичен двигател Cat C3.6
с мощност 98 к.с. (73 kW), отговарящ на стандартите за вредни емисии по Етап V. Верижният багер е с работно тегло 15400 кг и има максимален
обсег от 5990 мм. В сравнение с предходния модел Cat 315F, новият Cat 315 GC може да намали
разхода на гориво с до 15%.
Cat 317 се захранва от двигател Cat C4.4 с
мощност 130 к.с. (96.9 kW). Този верижен багер
е с работно тегло 17800 и има дълбочина на копаене 6600 мм. Cat 317 GC разполага с двигател
Cat 3.6 с мощност 119 к.с. (89 kW). Верижният багер е с работно тегло 17100 кг и максимален обсег от 6400 мм. Двата нови модела се отличават
с подобрена производителност, повишена ефективност и по-ниски разходи за поддръжка в сравнение с предишните модели.
Cat M316 има двигател Cat C 4.4 с мощност
148 к.с. (110 kW), отговарящ на изискванията на
ЕС по Етап V. Работното тегло на този колесен багер може да варира от 17 000 до 18 400 кг, а дълбочината му на копаене е 5630 мм. Машината
разполага с усъвършенствана хидравлика, която осигурява оптимален баланс между мощност
и ефективност, осигурявайки необходимия контрол дори за най-прецизните изисквания при изпълнението на зададения проект.

Cat 335 е с двигател Cat C7.1 с мощност 273
к.с. (204 kW). Верижният багер е с работно тегло
36200 кг и максимален обсег от 6990 мм. Моделът може да се похвали с високи нива на производителност и по-голяма маневреност, което го
прави идеален за работа в ограничени пространства, а също и за пътни проекти. .

Cat 335 е с двигател
Cat C7.1 с мощност
273 к.с. (204 kW).

Мартин СЛАВЧЕВ
февруари 2021

23

24

ИНТЕРЕСНО

Кранове Liebherr участват в ремонта
на стадиона на Реал Мадрид

Стадионът на испанския футболен гранд трябва да бъде обновен до 2022 г.

Н

ад 20 крана Liebherr участват в модернизацията на стадиона на Реал Мадрид „Сантяго Бернабеу”. Проектът е на стойност
525 млн. евро. Очаква се ремонтът да приключи
до 2022 г.
„Да спечелим поръчката за работата с кранове по ремонта на стадион „Сантяго Бернабеу“ бе
голямо предизвикателство за нас. Разбира се,
изключително важно за успешната ни работа е
доброто сътрудничество с техниците на Liebherr,
които ни осигуряват отлично следпродажбено
обслужване“, казва Луис Агилар, собственик на
една от фирмите изпълнители Gruas Aguilar.
За ефикасното изпълнение на проекта внимателно трябва да се планира логистиката и използването на двата верижни крана LR 1600/2 и
LR 1600/2-W с максимална товароподемност 600
тона, както и на верижният LR 1800-1.0 с максимална товароподемност 800 тона. Освен тези
големи момчета, за проекта се използват око-
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ло две дузини от мобилните кранове на Liebherr.
Всички те ще помогнат това футболно съоръжение да се превърне в ултрамодерно бижу.
След края на ремонта стадионът на Реал Мадрид ще разполага с подвижен покрив, хотел (някои стаи ще са с изглед към терена), шопинг център, няколко ресторанта и 360-градусов видеоекран. Друга важна част от проекта е премахването на четирите големи цилиндъра от външната част на ъглите на съоръжението, с което ще се
освободи повече място в градската зона. Капацитетът на стадиона няма да се промени. Някои
от седалките в най-горната част, тези до покрива, ще бъдат премахнати, но ще бъдат добавени 588 места за хора в неравностойно физическо
положение. Ще бъдат увеличени и ВИП местата.
През този сезон Реал играе домакинските си мачове на стадион „Алфредо ди Стефано“ в клубната си база.
Мартин СЛАВЧЕВ

ИНТЕРЕСНО

Shantui пусна на пазара електрически
и безпилотни булдозери

По време на годишната среща на Асоциацията на производителите на
строителна техника в Китай Shantui представи първия в света напълно
електрически булдозер и първия безпилотен булдозер в страната

Н

овият безпилотен булдозер DH17 C2U е
подходящ за работа при тежки и опасни условия. Той има функции за автоматично избягване на препятствия и възможност за наблюдение на състоянието на строителния обект. Моделът е оборудван с високопроизводителна бордова компютърна платформа и система за прецизно позициониране Beidou. Булдозерът може
да се използва в металургията, химическата промишленост, минното дело, товаренето и разтоварването на насипни товари, както и в борбата с пожарите, така че операторът да е в пълна
безопасност.
Всъщност преди появата на безпилотния булдозер DH17 C2U Shantui вече се беше насочила
към разработването на такъв тип машини в отговор на спешните нужди на клиентите и инвестира
значително в областта на изследванията и развитието на интелигентни булдозери. В Китай компанията последователно разработи първия безпилотен, дистанционно управляван булдозер DE17,
безпилотния дистанционно управляван булдозер
SD52 и други интелигентни продукти, като внедрени строителни приложения в много проекти,
които постигнаха добра пазарна реакция. В бъдеще Shantui планира да създаде група от безпилотни и интелигентни строителни машини. Компани-

ята цели да улесни строителния бизнес, като осигури на клиентите си по-голяма гама от мощност и
конфигурации на безпилотните булдозери.
Shantui представи и първия в света напълно
електрически булдозер – SD17E-X. Благодарение на използването на предавателна система
за директно задвижване отстрани на колелото и
прилагане на адаптиране на товара към технологията за управление, изходната мощност реагира бързо и общата ефективност на работа се увеличава с повече от 10%. Булдозерът е оборудван
с двигател с мощност 240 kWh с интерфейси за
бързо зареждане с „двоен пистолет“ и може да
работи 4–5 часа при условия на тежко, средно и
леко натоварване. Работейки в продължение на
6–8 часа, общите разходи за работа намаляват
с повече от 60% в сравнение с машините, които
използват гориво.
С появата на напълно електрическия булдозер SD17E-X Shantui планира да изгради международна изследователска и развойна платформа за тестване на строителни машини с електрическо задвижване, като по този начин ефективно
ще подобри техническото ниво на строителните
машини.
Мартин СЛАВЧЕВ
февруари 2021

25

26

ИНТЕРЕСНО

Volvo Group започна доставки
на електрическата си гама

Водеща френска строителна
компания получи доставка на
изцяло електрически камион Volvo
FE Electric и електрически компактен
багер Volvo ECR25 Electric

Д

оставката на изцяло електрическия камион Volvo FE Electric и електрическия компактен багер Volvo ECR25 Electric стана
факт в края на миналата година, като по този начин във Франция се ускори дългосрочната трансформация към по-устойчиви транспортни и инфраструктурни решения.
Получателят на новите продукти, френската строителна компания Eiffage, е дългогодишен
клиент на Volvo. Машините поддържат нисковъглеродната стратегия на Eiffage и ще работят за
изпълнението на амбициозния транспортен проект Grand Paris Express във френската столица.
Проектът представлява изграждането на бърз
транспортен коридор в Париж, който ще добави 200 километра ново трасе и 68 нови гари, обслужващи 2 млн. пътници дневно.
Тази доставка във Франция за Volvo CE и Volvo
Trucks е важна и реална стъпка по пътя към изцяло нулевите емисии. Благодарение на ниските
нива на шум и вибрации и липсата на отработе-
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ни газове електрическите камиони и строителни
машини отговарят на строгите екологични норми за работа в градските райони, в ограничени
пространства или за изпълнението на специфични задачи. Те предлагат нови възможности за урбанизация, както и за пътна инфраструктура.
Volvo FE Electric 6X2 ще се използва за доставка и събиране на машини и резервни части за няколко етапа от проекта Grand Paris Express. Електрическият камион ще има пробег от около 150
км на ден. Компактният електрически багер Volvo
ECR25 ще бъде използван за дейности по разрушаване и демонтаж. Негови предимства са нулевите емисии на CO2 и далеч по-ниските нива на
шум и вибрации от традиционните машини с дизелови двигатели. 2,5-тонната машина има същата производителност като дизеловите, а батерията издържа до четири часа работа с едно
зареждане в зависимост от приложението.
Мартин СЛАВЧЕВ

ПРОЕКТИ

Автомагистрали ЕАД притежава
355 строителни машини

Държавната фирма Автомагистрали EAД притежава 355 строителни машини и оборудване за
изпълнение на инфраструктурните обекти

Т

ова бе съобщено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Дружеството оперира със 114 тежкотоварни автомобила до 30 т, два верижни багера, един
колесен, осем комбинирани и два минибагера,
четири валяка – два 16-тонни, един 19-тонен и
един 22-тонен, булдозер и 17 камиона с бордови кран. Към тежката техника спадат четири челни товарача, влекач тежковоз с ремарке за товари до 45 т и влекач с ремарке за товари до 30 т.
Собственост на Автомагистрали EAД е и специализирана машина КРАМЕР, която се използва за изграждане на мостови съоръжения, както
и три безпилотни летателни средства тип дрон.
Компанията разполага и с 16 дежурни автомобила със светлинни табла за сигнализация, 53 лекотоварни автомобила за технически персонал,
27 лекотоварни буса, както и 100 сигнални ремаркета за организация на движението.
Дружеството е сключило договори за доставка на материали и наем на строителна механизация, в зависимост от местоположението на изпълняваните обекти с цел осигуряване целесъобразност на разходите при реализацията им. Задълженията на контрагентите по договорите са
свързани с ангажимент за предоставяне на стро-

ителна техника и механизация, както и осигуряване на възможности за доставка на нужните количества материали, съобразно потребностите
на фирмата.
В Автомагистрали ЕАД работят 9 пътни и 9
строителни инженери, трима инженери инвеститорски контрол, трима инженер-проектанти и
6 електроинженери. Компанията разполага и с
11 геодезисти, един геолог, 37 технически ръководители, 4 механици, 9 автомонтьори и 4 електромонтьори. Операторите на ел. подстанции са
34, шофьорите на специални тежкотоварни автомобили – 162 , а машинистите на булдозери, багери, валяк, челен товарач – 20. Общо 41 са работниците по строителството и поддръжката на
пътищата. Назначени по трудов договор са и 20
експерт-счетоводители, одитори и стажант-одитори, шестима отчетници счетоводство, един
юрисконсулт и един системен администратор.
Извън тези служители дружеството има сключени договори за изпълнение на специфични дейности като взривни, сондажни и др., за които се
изискват специалисти с нужната квалификация
и опит.
Мартин СЛАВЧЕВ
февруари 2021
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Тунел Железница на АМ
Струма е наполовина готов

Това е най-дългият пътен тунел, изграждан досега у нас, като на него се
работи по нов австрийски метод

П

оловината от строителните дейности на тунел Железница на АМ Струма вече са изпълнени. Първичната облицовка на съоръжението от южната страна достигна 931 м за лява
и 838 м за дясната тръба. От северната са изкопани 837 м дясна и 838 м лява тръба. Започна полагането и на вторичната облицовка на тунела.
От южната страна изпълнените бетонови работи
по стени и свод в дясната тръба са 132 м, а от северната – 186 м.
Тунелът се изгражда по нов австрийски метод,
като се прокопават около 1,5–2 м във всяка тръба и посока на денонощие, а веднага след това
се прави първичната облицовка на съоръжението с крепежни елементи, пръскан бетон и анкери. Строителните дейности започнаха през октомври 2019 г. и на обекта се работи денонощно
и без прекъсване.
Железница е най-дългият пътен тунел, изграждан досега у нас. Той ще е с две отделни
тръби за движение в посока, като дължината на
всяка ще е около 2 км. Съоръжението ще бъде
с всички необходими системи за енергоефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна систе-

февруари 2021

ма за управление на трафика. Паралелно се изгражда и мост при директното трасе, преминаващ над р. Суха река, подпорна стена при директно трасе, още един мост над р. Суха река
заедно с обслужващ тунелен път при южния
портал на тунела откъм Симитли и хеликоптерна площадка.
Напредва и работата по виадукта, който е
преди Железница, пътувайки от София към Кулата, както и на отсечката след тунела. Виадуктът е
с готова връхна конструкция на платното за София. Той се изгражда по технологията „потактово избутване“ на горното строене с хидравлични
крикове. Мостът преминава над 6 препятствия –
р. Струма, път Е79, съществуващата и бъдещата
жп линия, общинския път и над обслужващия път
на тунела. Платното за София е с дължина 560 м,
а платното за Кулата – 510 м. Съоръжението е от
два моста за двете платна на движение, като всеки е от 21 сегмента. Всеки сегмент се избутва потактово, като по този начин не се налага спиране на движението по път Е79 София – Кулата и жп
линията.
Мартин СЛАВЧЕВ
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Обявиха търг за
изграждането на нов участък
от линия 3 на метрото

Метрополитен ЕАД обяви обществената поръчка за строителство на
продължението на третата метролиния в София

О

бществената поръчка е разделена на пет
обособени позиции. Срокът за подаване на оферти е 14 април, а прогнозната
стойност на новия участък е 530 млн. лв. Шестте нови метростанции трябва да бъдат изградени за срок от 4 години.
Новото трасе ще започва от кръстовището на
ул. Гео Милев и ул. Черковна, ще минава през район Слатина и зала Арена Армеец и ще стига до
Окръжна болница. Общата дължина на участъка,
включително метростанциите, е 5666 м. По трасето ще се изградят 6 подземни метростанции,
като на последната, която ще е на кръстовището на бул. Цариградско шосе с ул. Йерусалим, се
предвижда да бъде изграден и буферен двуетажен подземен паркинг за 230 автомобила.
Разклонението на третата линия отново ще се
изгражда с тунелно-пробивна машина и по нов
австрийски тунелен метод. Пероните на всички 6
нови станции ще са с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на пристигащите влакове.
Първата станция ще е разположена на кръс-

товището на ул. Гео Милев и ул. Черковна. Следващата ще е на кръстовището на ул. Гео Милев
и ул. Н. Коперник, после метрото ще спира при
кръстовището на ул. Гео Милев и ул. Слатинска.
Оттам следва метростанция на кръстовището на
бул. Асен Йорданов и бул. Шипченски проход.
Петата станция се планира да е при зала Арена
Армеец, а последната – от източната страна на
съществуващия пешеходен подлез под бул. Цариградско шосе.
Както заяви в интервю за сп. СТРОИТЕЛНА
ТЕХНИКА проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на Метрополитен ЕАД, линия
3 на софийското метро ще бъде напълно готова
през 2025 г. „Всеки следващ етап за разрастване на метрото трябва да се обосновава главно от
гледна точка на перспективните натоварвания.
Към момента сме подготвили три такива прогнози. Ако има осигурено финансиране, ще се подготвят съответните проекти“, каза проф. Братоев.
Мартин СЛАВЧЕВ
февруари 2021
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Отчетоха напредъка на ОПРР

Оперативната програма
помага за развитието и
промяната на облика на
българските общини

По време на виртуално информационно събитие, организирано от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, бе
отчетен напредъкът на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР)

П

о ОПРР през 2020 г. са изпълнени ремонтите на 142,9 км второкласни и третокласни пътища, а на още 15,7 км строителните работи са приключили и предстои издаването на разрешенията за ползване от държавната
приемателна комисия. С европейското финансиране са били рехабилитирани близо 64 км от
третокласния път Смолян – Стойките – Широка
лъка – основна пътна връзка за жителите на област Смолян и алтернативен маршрут на второкласния път II-86 Асеновград – Смолян. Приключил е и ремонтът на последните 20,2 км от третокласния път III-663 Чирпан – Симеоновград. Ремонтирани са и 32,5 км от второкласния път Дупница – Самоков, свързващ ГКПП Гюешево с АМ
Струма, с път I-1 София – Благоевград и АМ Тракия и важна пътна комуникация за общините Дупница и Сапарева баня с малките населени места
с. Крайници, с. Клисура и с. Сапарево. Рехабилитирани са и 30 км от път III-112 Дъбова махала
– Монтана, важна пътна връзка за редица населени места в Северозападна България с градовете Монтана, Лом и Видин, както и с пристанище Лом и ферибота Видин – Калафат. Ремонтирани са и 12 км от път III-109 за най-малкия град
в България – Мелник.
През 2021 г. по ОПРР продължава ремонтът на
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още 106,3 км пътища, на които е работено и през
миналата година. Сред тях са 33,5 км от Айтоски проход – път III-208 Провадия – Айтос, който е
най-кратката връзка за шофьорите от Варненска
област с АМ Тракия, на близо 47 км от второкласния път II-23 Русе – Кубрат – основната пътна артерия между областите Русе, Разград и Силистра,
и първокласните пътища I-2 Русе – Варна, I-7 Силистра – Шумен и второкласният път II-49 Кубрат
– Разград. Продължава и ремонтът на 26 км от
третокласния път III-507 Кърджали – Мост – Манастир. Догодина по ОПРР ще започне рехабилитацията на близо 79 км пътища. Ще се ремонтират 27 км от второкласния път II-53 Поликраище –
Елена – Сливен, 23,4 км от път III-559 Полски градец – Тополовград – Устрем в област Хасково, 9,5
км от път III-2077 Каблешково – Межден в област
Силистра и близо 19 км от път III-9004 Варна – Белослав – Житница в област Варна.
По Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България продължава ремонтът на 7 км от второкласния път
II-86 Средногорци – Рудозем, а по Програмата
за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния – България започна основният ремонт
на над 24 км пътища в Северна България. Стартира рехабилитацията на 9,3 км от път III-118 Гу-
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260 нови линейки са купени и предоставени на Центровете за спешна медицинска помощ в страната, а през тази година са
разпределени още 140 специализирани автомобила

С финансиране по ОПРР са ремонтирани
над 455 км пътища
лянци – Долна Митрополия в област Плевен, както и на около 15 км от път II-81 Берковица – Монтана в област Монтана. През тази година е планирано да стартира изграждането на 2,61 км от
обходния път на град Рудозем. С изпълнението
на проекта транзитният трафик ще се изведе от
центъра на града и ще се улесни пътуването към
бъдещия ГКПП Рудозем – Ксанти. Предвижда се
част от изграждането на обхода на Рудозем да се
финансира по Програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България.
Над 96% от ресурса на ОПРР, или 2,91 млрд.
лв., са договорените средства по одобрените
проекти. Над 1,8 млрд. лв. са изплатените средства към различните бенефициенти, а 1,217
млрд. лв. са потвърдени и възстановени на страната ни от ЕК. От одобрените към момента 714
проекта половината са успешно приключени и
отчетени.
260 нови линейки са купени и предоставени
на Центровете за спешна медицинска помощ в
страната, а през тази година са разпределени
още 140 специализирани автомобила. В ход е
процедура по обществена поръчка за купуване и
на 42 високопроходими реанимационни автомо-

била за труднодостъпните райони. Пълното обновяване на автопарка е част от големия проект
за модернизиране на спешната помощ в страната, който се финансира от ОПРР със 164 млн. лв.
Проектът предвижда и основен ремонт и преоборудване на 237 обекта, разположени в 34 болници, 27 центъра за спешна медицинска помощ и
180 филиала към тях в цялата страна.
Изпълнителният директор на Националното
сдружение на общините в Република България
Силвия Георгиева подчерта значението на оперативната програма за развитието и промяната
на облика на българските общини. В настоящия
програмен период местните власти, бенефициенти на програмата са реализирали над 630 проекта с инвестиции за над 1,8 млрд. лв.
Специално обръщение в рамките на информационното събитие отправи Виториа Алиата ди
Вилафранка – генерален директор на дирекция
„Регионална и градска политика“ в Европейската комисия. Тя заяви, че ОПРР е много важна програма за общините и градовете в България с инвестициите ѝ на местното ниво.
Мартин СЛАВЧЕВ
февруари 2021
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112 разрешения за строеж са
издадени през миналата година

112 разрешения
за строеж са издадени
от министъра на
регионалното развитие
и благоустройството
през изминалата
2020 г., съобщиха
от МРРБ

Ч

аст от издадените разрешителни са за
строително-монтажни работи по автомагистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища и укрепване на свлачища. Други са за разширение на газопреносната мрежа,
дейности в областта на железопътната и пристанищната инфраструктура.
През 2020 г. са издадени разрешения за строеж за отсечки с обща дължина 51,54 км в участъка между п.в. Боаза и пресичането с пътя Плевен
– Ловеч от приоритетната за страната ни магистрала Хемус, както и за реконструкция на попадащи в обхвата ѝ съоръжения, като водопроводи
и въздушни линии. Издадени са разрешения и за
строителството на близо 13 км от основното трасе на бъдещата АМ Европа с етапна връзка, както
и поставяне на шумозащитни огради и мрежа за
птици и реконструкция на мрежи и съоръжения
по цялата дължина на обекта от п.в. Храбърско
до Калотина. Разрешения за строеж са издадени
и за 25,06 км от трасето между Мездра и Ботевград, включително п.в. Новачене. Участъкът, който се модернизира и ще бъде с по две ленти за
движение, е част от стратегическия за Северозападна България проект за пътя Видин – Ботевград, който ще улесни трафика между Дунав
мост II и магистралите Хемус, Тракия и Струма.
Такива са издадени и за части от лот 3.1 на АМ
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Струма, включително площадка за хеликоптери
при южния портал на тунел Железница. Разрешено е и укрепването на свлачище по първокласния път София – Перник в землището на Владая,
както и по първокласния път Кюстендил – Радомир – Перник в област Перник.
Основен ремонт е разрешен за участъци от
второкласните пътища Костинброд – Берковица
– Монтана и Русе – Кубрат – Исперих – Дулово.
Част от третокласните пътища, за които са издадени разрешения за строеж за рехабилитация,
са Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница, Провадия – Дъскотна – Айтос и Кърджали
– Мост – Манастир.
Разрешения за строеж през годината са издадени също за ремонт на сгради в гаров комплекс Карнобат и на приемните здания на гарите
Искър, Подуяне и Казичене, както и за модернизация на железопътни участъци. В района на жп
гара Свиленград пък е позволено изграждането
на стационарна рентгенова система за проверка
на влакови композиции и превозваните от тях товари. Сред обектите с издадено разрешение за
строеж е изграждането на планетариум в южната част на имота, в който е разположена морска
гара Бургас.
Мартин СЛАВЧЕВ

