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> Иновативното управление на машината MILL ASSIST
гарантира ниски експлоатационни разходи.

> Нови стандарти за качество благодарение на новата
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> MCS Basic позволява бърза смяна на фрезовия
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използване възможностите на машината.
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Виртген България ЕООД . 1588 Кривина, ул. Розова градина 10
тел.: 02 973 33 86, 02 851 90 24 .
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РЕДАКЦИОННА

20 години Българска
Транспортна Преса
«ЕДНО ИЗДАНИЕ СЕ ПРАВИ ОТ ЕКИП И ВИЧКО, КОЕТО

НАПРАВИХМЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ, НЯМАШЕ
ДА Е ВЪЗМОЖНО БЕЗ СТРАХОТНИЯ ЕКИП НА БЪЛГАРСКА
ТРАНСПОРТНА ПРЕСА, НА КОГОТО БЕЗКРАЙНО БЛАГОДАРЯ.»

ДА
Снежина БАДЖЕВА

на 1 април съвсем не на шега списание КАМИОНИ, а с него и Българска Транспортна Преса навършват точно 20 години. На 1 април 2001 г. излезе първият брой на КАМИОНИ и... оттам нататък по 10 броя всяка година, та досега. В цялата
история на автомобилите за работа последните
20 години бяха най-бурни като развитие. И каквото и да се случваше, ние винаги бяхме на линия, за да го отразим.
Преди 20 години имаше само списание КАМИОНИ, днес Българска Транспортна Преса издава три периодични издания – КАМИОНИ, ЛОГИСТИКА и СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА; има седмичен електронен бюлетин, публикуваме ежедневно новини в сайтовете www.kamioni.bg, www.
logistika.bg, www.bageri.bg, активни сме в социалните мрежи, имаме и няколко годишни издания като справочника Кой какъв е в транспорта
и спедицията в България и каталога Автомобили за работа... През последните 10 години организирахме забележителни събития – Truck Show
КАМИОНИ, Логистична бизнес конференция,
изложения ЛОГИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ и СТРОМА
ЕКСПО. Станахме членове на няколко международни журита... Във връзка с това организираме
и всяка година гала церемония за връчване на
международните награди за Автомобили за ра-

бота. Не е малко за тези 20 години, в които медийният свят се промени толкова много.
Както винаги обичам да казвам, едно издание
се прави от екип и всяко звено в него от журналисти и редактори, през реклама, дизайн и финанси до разпространението е еднакво важно.
Всичко изброено по-горе нямаше да го има, ако
не беше страхотният екип на Българска Транспортна Преса, на когото безкрайно БЛАГОДАРЯ.
Ето какво съм написала в първата си редакционна статия преди 20 години в първия брой на
КАМИОНИ: „Ключовите ни думи са практично и
полезно. Защото за хората от бизнеса е важно
да имат полезна и практична информация, която да им помага в решаването на ежедневните
проблеми.“ Ами май сме изпълнили това, което
сме си очертали.
Огромна благодарност и към тези, които винаги са ни вярвали и са ни подкрепяли. През
тези 20 години създадохме хиляди познанства
и много приятелства. И сякаш точно те ни карат да продължаваме напред, да се променяме
с динамиката на заобикалящия ни свят, но да запазваме винаги актуалността, точността и обективността – нещата, с които да сме ви полезни.
До нови срещи и през следващите 20 години!
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Крайъгълен камък в
продажбите на Hidromek

Турският производител на строителна техника Hidromek
обяви, че компанията е продала над 50 000 машини. „За периода, през който съществуваме, сме продали над 50 000 машини
в над 100 страни на 6 континента“, заяви Ахмет Бозкурт, генерален мениджър на Hidromek. „Изказваме най-дълбоки благодарности към нашия екип, дилъри, техници, доставчици и клиенти, заедно с които сме по-силни“, допълни той.
Според генералния мениджър на Hidromek прогнозите пред
сектора за 2021 г. са оптимистични. „Смятаме, че тази година
ще бъде по-добра от предишната най-вече заради продължаващите публични инвестиции и търсенето на строителна техника“, каза още Бозкурт.
Hidromek е единствената турска компания в Жълтата таблица на водещите 50 производители на строителна техника. Компанията притежава фабрики в Анкара, Измир и Тайланд.

Komatsu представи нов булдозер
С отличителен дизайн и мощност от 240 к.с. D71EX/PX-24
е сред най-мощните булдозери с хидростатична трансмисия в
своя клас. Според производителя именно благодарение на подобрения си дизайн моделът предлага отлична видимост и е
подходящ за извършване на различни видове дейности. Интелигентните функции за контрол на машината допълнително повишават нейната практичност. D71EX/PX-24 е с оперативно тегло вариращо от 22,6 до 23,9 тона. Капацитетът на греблото му
е около 5 куб. м. С най-новото попълнение Komatsu вече предлага 16 модела булдозери в средния клас.

април 2021

Hyundai Group е напът да придобие
част от Doosan Infracore

Hyundai Heavy Industries е напът да придобие 34,97% от акциите на Doosan Infracore – подразделението, което отговаря
за тежката строителна техника на Doosan Group. Сделката не
включва компанията Doosan Bobcat, донесла 57% от приходите на Infracore за 2019 г.
Регулаторните органи в Южна Корея и други държави, включително Китай, ще трябва да одобрят придобиването, като плановете са то да бъде приключено до третото тримесечие на
2021 г.
Сделката е на стойност около 630 млн. евро. Според Hyundai
Doosan Infracore ще запази своята независима система за управление и ще бъдат положени всички усилия, за да няма промяна в настоящите нива на служителите.

Индекси на строителната продукция
По предварителни данни на Националния статистически
институт през януари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,3% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 6,4% на строителната продукция през януари 2021 г. в сравнение със същия
месец на 2020 г.
През януари 2021 г. индексът на произведената строителна
продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното
строителство намалява с 1,8%, а от гражданското/инженерното строителство – с 0,7%.
На годишна база понижението на календарно изгладения
индекс на строителната продукция през януари 2021 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 11%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0,5%.

Министър Аврамова:
Предвидени са над
1,4 млрд. лв. за
енергийна ефективност

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

Колесни
багери

Дъмпери
Челни товарачи
Вече приключва Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която е успешна и има както социален, така и икономически и екологичен ефект. Огромен е интересът към новата програма, която сме заложили в Националния план за
възстановяване и устойчивост, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Министър Аврамова напомни, че са предвидени над
1,4 млрд. лв. за жилищни сгради. Тази ос от плана ще
стартира с вече подадените проектни предложения на
собствениците, които са положили усилия и са подали
документи в Българската банка за развитие, както и по
Оперативна програма Региони в растеж. Новото е, че ще
могат да кандидатстват и еднофамилни сгради.
Петя Аврамова обяви, че магистрала Хемус е топприоритет за правителството и е безкрайно необходима за
развитието на Северна България и за привличане на инвестиции. 2024 г. е срокът за завършване на всички участъци. Усилено се работи и по АМ Струма – през март се
очаква да бъде пробит тунел Железница. Работи се и по
трасето преди тунела – на големия виадукт, който се изгражда чрез потактово избутване, за да не се затваря
движението под него.
До края на годината трябва да завърши строителството на отсечката Калотина – Драгоман от АМ Европа. Изграждането на чакания от Северозападна България път Видин – Ботевград върви с добри темпове, коментира още министърът.
Вече имаме около 225 свлачища с изградени контролно-измервателни системи, каза министър Аврамова и добави, че в момента МРРБ изпълнява проект за
монтаж на такива системи на още 26 регистрирани свлачища. За срутищата ще се направи пилотен монтаж на
датчици на големи скални маси.

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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Пробити са двете тръби на тунел Железница
През септември ще бъде пуснато движението в двете посоки в новия тунел Железница на АМ Струма и в целия участък
от Благоевград до Симитли. Тунел Железница е най-дългият пътен тунел, изграждан досега у нас. Той е с две отделни тръби
за движение в посока, като дължината на
всяка е около 2 км, а широчината на пътното платно – 8,50 м, с по две активни ленти
за движение и тротоари.
Изграждането на тунела започна през
октомври 2019 г. На обекта се работи без
прекъсване и към момента повече от половината от строителните дейности вече
са изпълнени. Първичната облицовка на
съоръжението е готова – осъществена е
така наречената „сбойка“ на двете тръби
и тунелът е прокопан. Започна полагането
и на вторичната облицовка.
Тунелът се изгражда по нов австрийски метод и ще бъде с всички необходими системи за енергоефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна система за управление на трафика, аварийни
SOS кабини, аудио- и радиооповестяване, електронна система за контрол на дос-

тъпа. Тунелът ще има пълен набор обслужващи съоръжения, включително подземно водохранилище с обем от 240 куб. м
вода за противопожарни цели и площадка
за хеликоптер на южния портал.

www.vesidon.bg

Проектът за строителството на тунел
Железница се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014–2020 г.

Пускат обхода на Бургас през лятото

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.

Още през лятото ще се пусне едното платно за движение от северния обход на Бургас, който е транзитен път
от АМ Тракия за Слънчев бряг. Северният обходен път на
Бургас е с дължина 4,7 км и ще изнесе транзитния трафик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ на юг по
път І-6 София – Бургас и автомагистрала „Тракия“ 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 изпълнение на
обекта е 18 месеца.
Пътят ще започва при 230-и км на път I-9 Сарафово –
Бургас, непосредствено след Атанасовското езеро, 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 възела.
Вижте всички новини на www.bageri.bg

април 2021
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Ротационният телескопичен
товарач на JCB вече е в България

Ротационният телескопичен товарач JCB 555-210R вече е наличен в базата на ексклузивния дилър
на строителната техника на марката за страната – СИ ЕМ ЕЛ България

ABSTRACT IN ENGLISH

Easy to Use
For maximum productivity, a
machine needs to be easy to
use and comfortable to operate. That’s why JCB designed
the JCB 555-210R with the
most ergonomic and comfortable cabin.

април 2021

М

оделът JCB 555-210R е първият ротационен телехендлер на английския производител. Компанията, създадена преди 75
години, е и производител №1 на телескопични
товарачи в света. Машината с лекота повдига
товари до 5,5 тона, а максималната височина на
повдигане е 20,5 метра. Икономичният двигател
JCB EcoMAX, с който е оборудван моделът, осигурява мощност от 108 kW (145 к.с.) и максимално висок въртящ момент. Ротационният телескопичен товарач на JCB е тестван и доказан в реални условия, като се отличава пред конкурентите си със съчетанието на висока производителност, лесно управление и нисък разход на гори-

во. JCB 555-210R разполага с платформа за хора
с дистанционно управление, хидравлична кранова лебедка и други прикачни устройства. Изключително подходящ е за високо и за тунелно строителство.

Удобен за управление
За да постигне максимална производителност, машината трябва да бъде лесна за управление и комфортна за работа на оператора. Именно
затова JCB проектира ротационния си телехендлер с най-ергономичната и удобна кабина. Всички контролни уреди на JCB 555-210R са направе-

НОВО В BG » РОТАЦИОННИЯТ ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ НА JCB ВЕЧЕ Е В БЪЛГАРИЯ
ни така, че да предлагат бърза,
лесна и интуитивна употреба. За
оптимален контрол, джойстиците са монтирани за седалката и
се движат заедно с оператора.
Благодарение на функцията за
дистанционен контрол операторът може дори да слезе от кабината и да продължи да управлява машината директно от платформата за хора.

Безопасен за работа
Новият ротационен телескопичен товарач на JCB е създаден така, че да гарантира пълна
безопасност при работа, дори
в ограничени пространства.
Всички системи за управление и
прикачните устройства към машината разполагат с най-съвременните сертификати за безопасност. Дизайнът на стрелата
предоставя още по-добра видимост на оператора, а автоматизираната технология дава възможност за бързо, лесно и безопасно спускане и прибиране
на стабилизаторите. Моделът е
свързан с телематичната система LiveLink, която допълнително
оптимизира работата на машината и чрез нея може да проследите състоянието на машината
в реално време.

Ненадмината
продуктивност
JCB 555-210R е оборудван
с кабина, въртяща се на 360°,
което спомага моделът да постигне много висока продуктивност при работа, като радиусът на завъртане е на отстояние 4м от гумите. Машината
има три режима на управление
и може да достигне скорост от
40км/ч. Този ротационен телескопичен товарач предлага найдоброто в класа представяне
на регенеративната хидравлика, използваща гравитационните сили, което е тествано в реални условия. Дизайнът на стрелата е съставен от четири части,
сгъващи и разгъващи се с едно
бързо и плавно движение.

Моделът разполага с платформа за хора с дистанционно
управление, хидравлична кранова лебедка и други
прикачни устройства

JCB 555-210R е оборудван с кабина, въртяща се на
360°, което спомага моделът да постигне много висока
продуктивност при работа, като радиусът на завъртане
е на отстояние 4 метра от гумите

Наличен в София
Ротационният телескопичен
товарач JCB 555-210R е наличен в София, като за повече информация може да се свържете
с официалния дилър на марката
– СИ ЕМ ЕЛ България.
април 2021
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Инжконсулт достави Hydrog
за полагане на банкети

Ексклузивният представител на Hydrog за България и Македония – Инжконсулт ЕООД, достави
машина за полагане на банкети, модел DG-3000, на фирма Европейски пътища АД

М

ашината за полагане на банкети Hydrog
DG-3000 бе предадена на клиента от базата на Инжконсулт в София. Първоначално тя ще бъде използвана от Европейски пътища за ремонта на АМ Тракия, а след това и за
други обекти.
Hydrog DG-3000 е предназначена за високоефективно пътно настилане с различни фракции,
чакъл, пясък, регенерирани асфалтови настилки, сух бетон и горещ асфалт. Голямата производителност (6 – 12 км/ден) е достижима с екип от
само 3 работници. Машината е прикрепена към
носача (товарач, багер-товарач, трактор, грейдер и др.). Свързването към носача се извършва чрез специална прикачна плоча. Моделът позволява лесно и безопасно зареждане с материал директно от самосвали. Материалът се полага
настрани с помощта на конвейерна лента, след
което се оформя от полагащата плоча. Използването на тази машина има значително превъзходство пред ръчното поставяне на настилка или
използването на грейдер.

Иновативни системи
Моделът разполага със система за компенсиране на пътя като позицията на разстилащото
април 2021

острие се променя спрямо рамката на машината и масата е винаги директно над мястото за полагане. Оборудван е и със система за мек контакт със самосвала, като издаването на бронята
е хидравлично. При контакт с камиона предната
стена се спуска хидравлично. По този начин има
достатъчно място за разтоварване на самосвала, което осигурява сигурност и съвместимост с
всички видове самосвали.

Ниски разходи
Hydrog DG-3000 е единствената подобна машина на пазара, която освен стандартна система
за управление от седалката на оператора на самата банкетополагаща машина може да бъде управлявана и от кабината на носача (например товарач, челен товарач, комбиниран багер товарач
и др.). Благодарение на това наемането на отделен оператор не е необходимо, което значително
намалява разходите за изпълнение на работата.

Висока мощност
Решението на Hydrog за полагане на банкети
има висока мощност (дизелов двигател Perkins),
осигуряваща ефективна работа при голямо нато-

НОВО В BG » ИНЖКОНСУЛТ ДОСТАВИ HYDROG ЗА ПОЛАГАНЕ НА БАНКЕТИ
Hydrog DG-3000 е
предназначена за
високоефективно
пътно настилане
с различни
фракции,
чакъл, пясък,
регенерирани
асфалтови
настилки, сух
бетон и горещ
асфалт

варване, нисък разход на гориво – 3л/час (в зависимост от експлоатацията) и лесна поддръжка.
Благодарение на сменяемите връзки, машината
може да бъде монтирана на всички устройства.

Синоним на качество
Името Hydrog се превърна в синоним на машини за полагане на банкети сред много специа-

листи в индустрията за пътно строителство. Машините за полагане на банкети на полския производител са широко използвани на различни
пазари в различни части на света – както от големи международни компании, така и стотици
по-малки пътностроителни фирми. Броят на доволните потребители продължава да нараства с
бързи темпове.

април 2021
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Wirtgen Group с нова
доставка на машини у нас
Виртген България достави пакет
машини на свой дългогодишен клиент

И

Пакетът включва мобилни
машини Vögele и Hamm,
както и асфалтосмесител
Benninghoven

април 2021

зпълнителят на редица мащабни инфраструктурни проекти в
страната Грома Холд отново се довери на машини и сервиз от
Виртген България. Пакетът включва мобилни машини Vögele и
Hamm, както и асфалтосмесител Benninghoven. Асфалтополагачът
от магистрален клас Vögele Super 2100-3i с работна маса AB 600 TV
и ширина на полагане с уширения до 9 м е оборудван с пълен комплект електроника, включваща два броя биг мултиплекс ски. Валяците Hamm са 5 на брой: два двубандажни 9-тонни валяка за асфалт
тип HD+ 90i VV, гумен валяк HP 180i и два 20-тонни валяка за земни
работи. Асфалтосмесител ECO 4000 с производителност 320 т/ч допълва инвестицията, като това е третата поред нова идентична асфалтова база Benninghoven за клиента.
Инсталацията е оборудвана с пет студени дозатора, петстепенно сито, комбинирана горелка на природен газ и дизел, пет цистерни за битум с обща вместимост 265 тона, инсталации за дозиране на
гранулирани и течни добавки. Окабеляването на асфалтосмесителя
е на щекерен принцип, като по този начин се осигурява лесен и бърз
монтаж и демонтаж. Управлението от най-ново поколение осигурява пълен контрол и мониторинг на асфалтопроизводството, които, в
комбинация с високата производителност и надеждност, правят асфалтосмесителя фаворит за изпълнението на големи проекти.

ИНОВАЦИИ

Liebherr Powerbloc доказва своите възможности
Представена за първи
път на bauma 2019,
новата технология
за бетон-помпи на
Liebherr – Powerbloc,
неколкократно
демонстрира
своите възможности
пред клиентите на
компанията

У

никалната технология Powerbloc се
отличава най-вече с това, че напълно интегрира всички хидравлични
и измервателни елементи в бетон-помпата. По този начин се елиминира необходимостта от множество хидравлични
маркучи и други компоненти. Изключителните характеристики на новата система са нейната висока здравина и производителност, както и гладкото ѝ функциониране.

В момента Powerbloc се предлага само
в комбинация с монтирана върху камион
бетон-помпа модел 42 M5 XXT. Въпреки
това от Liebherr полагат големи усилия,
за да може в близко бъдеще иновативната
технология да бъде предложена и за други видове бетон-помпи.
Бетон-помпа 42 M5 XXT с Powerbloc
вече две години е в постоянна употреба
от Betonpumpen-Union. Наскоро машината бе използвана за изливане на огромна

бетонна плоча в завода за мобилни и верижни кранове на Liebherr в Ехинген, Германия. Работата е била завършена само
за ден.
„Това, което много харесвам в тази
машина, е тихата и същевременно мощна работа на помпеното устройство. Това
е възможно единствено благодарение
на новата система Powerbloc“, заявява
Кристиан Клафски, управляващ директор
на Betonpumpen-Union.

април 2021
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Челни товарачи Hitachi ZW-7:
вие контролирате всичко

Hitachi с гордост представя дебюта на първия си челен товарач с дизелов
двигател по Етап V на ЕС – ZW220-7, първия модел от новото поколение
ABSTRACT IN ENGLISH

Take Control with
Hitachi ZW-7
Wheel Loaders
The owners of Hitachi
ZW220-7 will feel in total control of their profit thanks to exceptional efficiency and maximum uptime. As well as in total control of their fleet and
workload due to remote monitoring tools and services provided by Hitachi.

април 2021

H

itachi ZW220-7 предоставя на операторите
пълен контрол над тяхното работно пространство, авангардни системи за безопасност и несравним комфорт в кабината. Собствениците ще почувстват как изцяло контролират
рентабилността благодарение на изключителната ефективност и минимални престои. Ще почувстват и пълен контрол над своя машинопарк
и неговото работно натоварване, дължащ се на
системите и услугите за дистанционен мониторинг, предоставяни от Hitachi.

Почувствайте разликата
Операторите ще бъдат облагодетелствани от
новия товарач ZW220-7 (работна маса 19 т), защото това е най-безопасната машина на пазара,

предлагаща великолепна панорамна видимост и
интелигентни технологии. Чрез специална система от камери, даваща поглед отгоре, операторите разполагат с изключителна видимост тип
„птичи поглед“ към обекта (на 270°), а системата за откриване и предупреждаване за препятствия зад машината алармира незабавно, ако
има нещо в близост до товарача.
След като са работили цяла смяна в просторната кабина с изцяло променен интериорен дизайн, операторите ще се чувстват по-малко уморени и по-удовлетворени от повишената си работоспособност. Hitachi ZW220-7 въплъщава
върха на комфорта, в т.ч. предлага едни от ниските нива на шум и вибрации при челните товарачи. Машината се управлява изключително лесно благодарение на подобренията по седалката

ПРЕМИЕРИ » ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ HITACHI ZW-7 – ВИЕ КОНТРОЛИРАТЕ ВСИЧКО
с монтирани към нея електро-хидравлични джойстици и новият монитор, с който се
работи чрез бутони от панела на предната
дясна колона на кабината.

Повишете печалбата и
намалете престоите
Собствениците ще могат да увеличат
печалбата си благодарение на впечатляващите икономии на гориво и ефективността на Hitachi ZW220-7. Операторите могат
да наблюдават разхода на гориво от новия ЕКО индикатор и да подобрят производителността си чрез няколко допълнителни функции като например Управление
на скоростта на приближаване (към камион или приемен бункер), осигуряващо побързо и по-ефективно товарене с по-кратък работен цикъл. Освен това новият модел ZW220-7 натоварва самосвалите попрецизно чрез системата за измерване
на товара в кофата, спестявайки време и
пари.
Тъй като при производството на Hitachi
ZW220-7 са вложени още по-издръжливи
компоненти, интелигентни системи за диагностика и функции, улесняващи на поддръжката, клиентите могат да разчитат на
ултранадеждна работа и минимални престои за сервизиране. Надеждността може да
се повиши допълнително чрез използването на висококачествени кофи от Hitachi, съобразни с конкретните приложения, в т.ч. с
много здрави ножове и зъби, които лесно
се монтират и подменят.

Операторите
ще бъдат
облагодетелствани
от новия товарач
на Hitachi

Собствениците ще могат
да увеличат печалбата
си благодарение на
впечатляващите икономии
на гориво и ефективността
на ZW220-7

Пълен контрол и поддръжка
За да осигури на собствениците и операторите поддръжка през целия жизнен
цикъл на новите челни товарачи от серия
ZW-7, Hitachi предлага широка гама следпродажбени услуги и достъп до системи с
жизненоважни данни за ефективно управление на машинопарка. Тук влизат системите за дистанционен мониторинг: Owner’s
Site and ConSite (част от Global e-Service),
както и приложението ConSite Pocket, чрез
които може да се следи работата на машините, да се установява местоположението
и да се планира сервизирането им.
„Многогодишните задълбочени проучвания ни помогнаха да разработим гамата ZW-7, така че тя да отговори на специфичните изисквания на европейските клиенти – от малки фирми до компании с големи машинопаркове“, заявява Бил Другкас,
продуктов мениджър Челни товарачи в
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV.
„В резултат на това ние вярваме, че тази
гама предоставя върхов комфорт в кабината и надхвърля очакванията за ефективност
и производителност. Като работим в партньорство с нашите клиенти и им предлагаме най-съвременна техника, иновативни технологии и широка гама следпродажбени услуги, ние можем да им помогнем да
изградят своя визия за бизнеса си“, допълва Другкас.

За да осигури на собствениците и операторите поддръжка през целия жизнен
цикъл на новите челни товарачи от серия ZW-7, Hitachi предлага широка
гама следпродажбени услуги и достъп до системи с жизненоважни данни за
ефективно управление на машинопарка
април 2021
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Mecalac добави нов комбиниран
багер-товарач към портфолиото си

Mecalac добави нов модел към портфолиото си от комбинирани багер-товарачи – TLB880
ABSTRACT IN ENGLISH

Mecalac Unveils
All-New Backhoe Loader
Mecalac has launched a
new product in addition to its
backhoe loader portfolio –
the TLB880. The new model completes Mecalac’s backhoe range, joining the TLB870,
TLB890, and TLB990.
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ecalac TLB880 съчетава впечатляваща
мощност, ефективност и качествена изработка. Новият модел допълва гамата на производителя от комбинирани багер-товарачи със странично изместване на стрелата, присъединявайки се към моделите TLB870,
TLB890 и TLB990. Оборудвана с 4-цилиндров дизелов двигател Perkins 904, отговарящ на емисионните стандарти на ЕС по Етап V, машината
има мощност от 100 к.с. (74,5 kW) и развива скорост на движение до 40 км/ч. Официален пред-

ставител на Mecalac за страната е Роланд Трейдинг ООД.

Подходящ за редица
приложения
За да се предложи максимално прецизно изпълнение на задачите, TLB880 разчита на доказаната хидравлика на Mecalac. В комбинация с
ергономичните механизми за управление, осигуряващи комфорт при работата, иновативната
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хидравлична система със затворен център помага на новия комбиниран багер-товарач да постигне висока производителност. Моделът има
максимална дълбочина на копаене от 4401 мм и
максимален обхват от 5725 мм. Всичко това го
прави подходящ за най-разнообразни приложения, включително гражданско строителство,
поддръжка на магистрали, комунални услуги и
земеделие.

Безопасността на първо място
Както при цялата гама строителна техника на
Mecalac, безопасността е считана за основен
приоритет при проектирането и разработването на TLB880. Наред с кабината, отговаряща на
стандартите за безопасност ROPS и FOPS ISO
3471/3449, новият модел гарантира изключителна видимост и разполага с предни и задни LED
светлини. Машината има механична транспортна ключалка и може да бъде оборудвана с аларма при движение на заден ход.

Лесен сервиз
Лесно отваряемият капак на двигателя дава
възможност за бърз и удобен достъп при сервиз, а благодарение на наличната кутия с инструменти вие сте напълно подготвени за ежедневни проверки за поддръжка на багера. Наред със
стандартните прикачни елементи операторите могат да избират широка гама от опционални приставки, включително голямо разнообразие от кофи, палетни вилици и др.

Богат опит в производството
Mecalac Construction Equipment има над
60-годишен опит в проектирането и изработката на комбинирани багер-товарачи. Този тип
машини са добавени към продуктовата гама на
Mecalac, когато компанията придобива строителния бизнес на Terex в Ковънтри, Великобритания. Първоначално лицензирано като марка за
селско стопанство Massey Ferguson, предприятието в Ковънтри е произвело хиляди багер-товарачи от 1959 г. досега.

Оборудван с 4-цилиндров
дизелов двигател
Perkins 904, отговарящ на
емисионните стандарти
на ЕС по Етап V,
новият комбиниран багертоварач на Mecalac
има мощност от 100
к.с. (74,5 kW) и развива
скорост на движение до
40 км/ч

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

ИНОВАТИВНИТЕ
СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
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Doosan произведе
„прозрачна кофа“
за челни товарачи

ABSTRACT IN ENGLISH

Doosan Launches
New Wheel Loader
“Transparent Bucket”
Doosan Infracore Europe
has launched the industry’s
first wheel loader’s “transparent bucket”. The “transparent
bucket” is a system that allows
the wheel loader driver to see
blind spots in front of the bucket on the machine, using the
monitor in the cab.

април 2021

Doosan Infracore Europe пусна на пазара първата в строителния сектор
„прозрачна кофа“ за челни товарачи
„Прозрачната кофа“ е система от камери,
която позволява на операторите на челни товарачи да виждат слепите петна пред кофата на машината. Тази иновативна функция предава и записва изображения от предната част на челните
товарачи, които могат да бъдат гледани в реално
време на монитор вътре в кабината.

По-добра видимост
Видимостта към зоната, която се намира директно пред кофата на челния товарач, е значи-

телно ограничена и досега това представляваше известен проблем, свързан с безопасността
на строителната площадка. С новата „прозрачна
кофа“ на Doosan операторът вече може лесно да
види какво се случва в тази зона и по този начин
да предотврати евентуални произшествия. Друго предимство на системата е, че тя може значително да подобри ефективността на работа, като
осигури зрителна перспектива на оператора по
време на товарене/разтоварване или при пренасяне на различни видове инертни материали
като пясък, пръст и др.
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Doosan разработват редица иновативни системи за
повишаване безопасността на строителната площадка

С новата „прозрачна кофа“ на Doosan операторът
вече може лесно да види какво се случва в
зоната, която се намира директно пред кофата на
челния товарач, и по този начин да предотврати
евентуални произшествия

Първи в света
Doosan Infracore е първата компания в света,
която разработва и прилага функцията за проекция на видеокартина в предната част на строителните машини. Компанията вече е кандидатствала за патенти на „прозрачната кофа“ в Корея, Северна Америка, Европа и Китай.

Още иновативни системи
за безопасност
Doosan също така е разработила още няколко
модерни системи за безопасност, съвместими с
продуктовата гама на компанията, като например системата за наблюдение на заобикалящата среда (AVM), която може да наблюдава зоната около машините, и системата за предупреждение при заден ход, използваща ултразвукови

сензори. Всички тези иновации са получили много добри отзиви от клиентите.

Строителни обекти
без риск от произшествия
„Тъй като изискванията към безопасност на
строителната техника и работните площадки
продължават да се увеличават значително по
света, усъвършенстваните системи за безопасност се превърнаха в ключов фактор при избора на оборудване. Планираме да продължим да
развиваме подобни функции и системи, които
могат да защитят операторите на машини и другите работници на обекта. Стремим се да осигурим строителни обекти, които да са по-безопасни и без риск от произшествия“, заявиха от
Doosan Infracore.
април 2021
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Новият булдозер CAT D7 постига
висока производителност

Caterpillar обяви премиерата на новия си булдозер по време на онлайн събитие

CAT

D7 се отличава с подобрен дизайн на шасито, повишена производителност и голям избор от
лесни за използване технологични функции, които помагат на клиентите да се възползват максимално от възможностите на машината. Напълно
автоматичната 4-степенна трансмисия предлага
оптимална горивна и работна ефективност, както и лесно управление. Двигателят Cat C9.3B отговаря на стандартите на ЕС по Етап V. С мощност
от 197 кВт (265 к.с.) и работно тегло 29 776 кг, новият булдозер D7 на Caterpillar заменя предходния модел D7E.

По-добър
Според производителя D7 превъзхожда своя
предшественик D7E по производителност благодарение на по-високото тегло и мощност. D7 поаприл 2021

стига до 8% по-голяма производителност на час
от D7E. Новият модел e с около 6% по-тежък и
разполага с 12% повече конски сили. Капацитетът на греблото също е увеличен с 10%.
Напълно обновеният дизайн на кабината повишава комфорта и производителността. Операторите ще се радват на повече пространство
и множество настройки на седалката и органите за управление, осигуряващи оптимален комфорт, както и на нов и лесен за използване 10-инчов сензорен дисплей за информация и управление. Картината от HD камерата за обратно виждане, включена в стандартното оборудване, се
извежда ясно на основния дисплей.

Модерни технологии
Новият булдозер на Caterpillar разполага с
множество модерни технологии, които подобря-
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ват работата на машината. Cat GRADE
със Slope Assist осигурява базова помощ за позициониране на греблото
без допълнителен хардуер или GPS
сигнал. Обновеният основен дисплей
прави системата по-интуитивна и полесна за използване. Фабричната опция за готовност за монтаж (ARO) осигурява оптимални места, скоби и хардуер за следпродажбен монтаж и опростява монтажа на системата за контрол на профилирането.
Част от технологичните предложения за D7 е обновената и фабрично вградена система Cat GRADE с 3D.
Усъвършенствани модули за измерване на инерция (IMU) осигуряват по-висока скорост и точност без цилиндри
със сензори за позиция. По-малки антени са вградени в покрива на кабината за още по-добра защита, а GPS приемниците са монтирани вътре, за да
останат защитени при заключването
на вратите на кабината. Интуитивният
операторски интерфейс за системата
GRADE работи подобно на смартфон,
което помага на операторите бързо да
усвоят работата с него. Платформата
Android OS позволява инсталиране на
персонализирани приложения за повече универсалност. Новият булдозер
се предлага и с фабрично вградено
дистанционно управление.

Телематика
Технологията за телематика Cat
LINK помага да се опрости управлението на работните площадки, като събира данните от машините, материалите
и хората и ги представя в персонализируеми формати. Product Link събира
данни автоматично и прецизно от всякакво оборудване, независимо от типа
и марката, които са достъпни за преглед онлайн чрез уеб и мобилни приложения. Чрез VisionLink може да следите информацията за машината по всяко време и навсякъде. Също така може
да приложите редица команди директно от мобилния си телефон благодарение на приложението Cat App.
Услугите Remote Services са набор от технологични решения, включващи отдалечено отстраняване на неизправности (Remote Troubleshoot) и
отдалечено актуализиране на софтуера (Remote Flash), които повишават
ефективността на работната площадка. Профилите на приложенията на машината и функцията за идентификация
на оператора (Operator ID) осигуряват
пестене на време чрез съхраняване на
предпочитаните настройки на машината. Operator ID with Security (идентификация на оператора с код за сигурност) осигурява допълнително ниво на
сигурност, като изисква от оператора
да въведе идентификационен код преди стартиране на машината.

CAT D7 постига по-голяма
производителност на час в
сравнение с предходния модел

10-инчовият сензорен дисплей
ще подпомогне работата на
операторите

Новият булдозер на Caterpillar
разполага с множество модерни
технологии, които подобряват
работата на машината

април 2021
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Bobcat представи нова гама
лека строителна техника

За да отговори на нуждите на пазара, Bobcat представи нова гама лека строителна техника,
разработена в сътрудничество с Ammann Group

B

obcat Light Compaction обхваща общо 37
модела – от 29-килограмови трамбовки до
тандемни валяци с тегло 2,6 тона. 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 на
Bobcat се състои от трамбовки тип пачи крак,
виброплочи с преден ход, реверсивни виброплочи, хидростатични виброплочи, ръчноводими

двубандажни валяци, траншейни валяци и тандемни вибрационни валяци.

Трамбовки пачи крак
Линията на трамбовките тип пачи крак съдържа шест модела – R30, R60, R68, R60P, R68P и
R70D с тегло от 29 до 89 кг. Те са предназначени за малки работни пространства като канали,
дренажи и тръбопроводи. Подходящи са за уплътняване на асфалтови смеси, смесени почви,
пясък, чакъл, глинеста почва и глина.

Виброплочи с преден ход
Има и шест различни вибрационни плочи с
преден ход, които са подходящи за уплътняване на пясък, чакъл, по-слаб бетон, павета и др.
Моделите FP10.33, FP12.40, FP15.40, FP15.50,
FP20.50 и FP20.50D са най-малките машини от
този тип в портфолиото на Bobcat, вариращи от
54 до 115 кг.

Реверсивни
виброплочи
Реверсивните вибрационни плочи са подходящи за работа, свързана с градско и пътно
строителство. В продуктовата гама има 12 модела, тежащи от 109 до 490 кг – RP22.40, RP22.40D,
RP25.40D, RP25.50D, RP30.50, RP30.50D,
RP30.60. RP30.60D, RP40.60, RP40.60D,
RP49.20D и RP59.20D.Ю
април 2021
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Трамбовките пачи крак са удобни за малки работни
пространства като канали, дренажи и тръбопроводи

Хидростатични виброплочи

Хидростатичните виброплочи са подходящи за
по-тежки уплътнителни работи

Валяците за траншеи са предназначени главно за
уплътняване на изкопа, както подсказва и името им

В допълнение към останалата гама от трамбовачни виброплочи има четири хидростатични плочи – HP50.75, HP55.75, HP60.85
и HP65.85, с тегло между 450 и 582 кг. Те са предназначени за потежки уплътнителни работи.

Ръчноводими двубандажни валяци
Ръчноводимите двубандажни валяци са универсални машини, подходящи за работа с асфалт, но също така и за леки земни
дейности и други задачи по уплътняване. Гамата на Bobcat се състои от два модела, оборудвани с двойни барабани за максимално уплътняване. Те са напълно хидравлични, с вградена система
за пръскане на вода.

Ръчноводимите двубандажни валяци са универсални
машини, подходящи за работа с асфалт, но също така и за
леки земни дейности и други задачи по уплътняване

Траншейни валяци
Валяците за траншеи са предназначени главно за уплътняване
на изкопа, както подсказва и името им. Bobcat предлага моделите
TR75 (съчленени) и TR85S (управлявани с приплъзване). Те имат
широк обхват от приложения като строителство на тръбопроводи,
електрически и други кабелни инсталации.

Тандемни вибрационни валяци
Тандемните вибрационни валяци се използват за по-големи
повърхности на основата, асфалт или други наземни материали,
присъстващи предимно в обекти с търговско или индустриално
приложение. От март 2021 г. Bobcat предлага ATR23 и ATR26, тежащи съответно 2,3 и 2,6 тона. Още три нови модела ще бъдат
представени през лятото на тази година.
април 2021
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CASE CE спечели
награда за Project Zeus

Project Zeus е багер-товарачът CASE 580 EV – първият електрически
багер-товарач за строителството

C

ASE Construction Equipment спечели наградата Good Design Award през 2020 г.,
връчвана от Чикагския музей за архитектура и дизайн Атенеум и неговото издателство
Metropolitan Arts Press. Призът бе връчен за разработката на електрическия багер-товарач CASE
580 EV – първия в света електрически багер-товарач. С отличието се награждават най-иновативните и високотехнологични индустриални,
продуктови и графични дизайни, създадени в
целия свят.

Поредно отличие
Това е третият дизайн на CASE, който е награден в последните четири години. Челните товарачи CASE от серия G бяха удостоени с отличието през 2017 г., а метановият концептуален челен товарач – Project TETRA, спечели през 2019 г.
Наградата е присъдена за съчетаването на
април 2021

традиционен за марката CASE продукт (създаден през 1957 г.) с авангардна екологичност,
вложена както в незамърсяващата експлоатация
(без вредни емисии/елиминиране на дизеловото гориво), така и в изчистения и интелигентен
дизайн на самата машина. Project Zeus впечатли
също с иновативните си предни и задни работни
светлини, скосените и изчистени линии и контури, специалния цвят металик Power Tan, както и
с най-съвременни и интуитивни за работа уреди
за управление, съчетаващи традиционното копаене със спецификата на електрическата технология.

Мисия за екологичност
„Идеята се роди от съчетаването традиционната същност на CASE с мисията за екологичност, вложена в изчистен и опростен дизайн“,
сподели Дейвид Уилки, ръководител на Центъ-

ИНТЕРЕСНО » CASE CE СПЕЧЕЛИ НАГРАДА ЗА PROJECT ZEUS
ра за дизайн на CNH Industrial.
„Той е изключително практичен и функционален и в същото време носи характерни дизайнерски елементи, изразяващи мощ и прогрес – от светлините до цвета и начина, по който операторът работи с машината. Project Zeus символизира
екологичността и прогресивното мислене в нашия бранш“, добави Уилки.
„Електрификацията на строителната техника, фокусът върху екологичните енергоизточници и природосъобразната
експлоатация на машините са
движещи сили за всички частни, общински и държавни фирми с машинопаркове по целия
свят“, заяви Леандро Лакета,
ръководител Строителна техника – Северна Америка, CNH
Industrial. „CASE 580 EV постига това чрез елиминиране на
вредните емисии, дизела и
други флуиди и компоненти, а в
същото време дизайнът на машината осигурява доказаната
работоспособност на багер-товарачите CASE. И нашият Център за дизайн в CNH Industrial
придаде на всичко това изчистен и модерен естетичен външен вид, който накара посетителите на CONEXPO 2020, където представихме машината
за първи път, да се спират пред
нея“, каза още той.

Мощност и
производителност

Мощността и производителността на електрическия CASE
580 EV са еквивалентни на дизеловите багер-товарачи в
гамата на CASE, но при значително по-ниски ежедневни
разходи за експлоатация и нулеви вредни емисии

Project Zeus впечатли журито с иновативните си предни и
задни работни светлини, скосените и изчистени линии и
контури, специалния цвят металик Power Tan, както и с
най-съвременни и интуитивни за работа уреди за
управление, съчетаващи традиционното копаене със
спецификата на електрическата технология

Мощността и производителността на CASE 580 EV са еквивалентни на дизеловите багертоварачи в гамата на CASE, но
при значително по-ниски ежедневни разходи за експлоатация и нулеви вредни емисии.
Това е мотивиращ фактор за
фирмите, които полагат подземна инфраструктура и участват в обществени поръчки и от
които се изисква да работят с
техника с алтернативно гориво
и по-малко вредни емисии. Общинските власти също ще имат
полза от премахването на вредните изгорели газове при работа в градска среда и в близост
до сгради и хора, както и от помалките емисии на шум от техниката. Машината продължава
да печели много награди и отличия като един от най-добрите
и най-важни нови модели строителна техника, представени
през изминалата година.
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Kramer предлага
компактни решения

Компактните челни и телескопични товарачи на немския производител са
подходящи за редица приложения

С

ъс своите компактни размери и в същото
време висока производителност челните и телескопичните товарачи на немската компания Kramer-Werke GmbH са изключително подходящи за множество приложения в строителството, селското стопанство, а също и в други сектори. Официален представител на Kramer
за България е Стротех Инженеринг АД.

Компактни челни товарачи
Сред най-популярните компактни челни товарачи на Kramer са дизеловите 5035 и 5040, както
и електрическият 5055e. Челният товарач 5035
има двигател Yanmar с мощност 18,5 киловата
(25,2 к.с.), обем на кофата 0,35 куб. м и работно
тегло 1920 кг. Моделът 5040 също е оборудван с
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двигател Yanmar, този път с мощност от 28,5 киловата/38,8 к.с., има обем на кофата 0,36 куб. м
и по-високо работно тегло от 2070 кг. И двете машини са изключително компактни и маневрени.
Лесно могат да бъдат пренесени с помощта на
малко ремарке. Те са с напълно нов дизайн на кабината, предлагат пълен комфорт при работа на
оператора и могат да развият максимална скорост от 20 км/ч. Със своите размери са подходящи за извършване на дейности в ограничени
пространства, което ги прави приложими в строителния бранш, индустрията и в селското стопанство.
Интересен модел от гамата челни товарачи
на Kramer е и електрическият 5055e. Като проходимост, работоспособност и производителност
той не отстъпва по нищо на аналогичния модел с

ИНТЕРЕСНО » KRAMER ПРЕДЛАГА КОМПАКТНИ РЕШЕНИЯ
кофа 0,55 куб. м, но с дизелов двигател. Kramer 5055e
разчита на два електрически
мотора – един за работната
хидравлика и един за придвижването. В зависимост от
приложението мощността
се подава от съответния мотор, което води до икономии
на енергия. С едно зареждане на тяговите акумулаторни батерии машината може
да работи до 5 часа според
вида на извършваната работа. За поддръжката на машината се правят по-малко
разходи, тъй като при електромоторите няма смени на
масло и филтри, а и използването на електричество е
по-евтино от дизела.

Компактни
телескопични
товарачи
Подходящи за множество
приложения са и компактните телескопични товарачи
на Kramer. Моделът 1245 е
с работно тегло от 2700 кг и
обем на кофата 0,45 куб. м.
Машината разполага с комфортно проектирана кабина с оптимизиран изглед
през стъклото към обекта.
Други предимства са ниските нива на вибрации и ергономично подредените контролни уреди за улеснение
на оператора. Трите режима
на управление (автоматичен
и екорежим като стандарт
плюс такъв за закачване
като опция) са голям плюс,
когато става дума за гъвкавост и ефективност.
Модел 2706 отговаря на
стандартите за отработени газове на ЕС по Етап V.
Този компактен телехендлер предлага впечатляваща
комбинация от височина на
повдигане, ширина и производителност на машината, както и перфектно съотношение между мощност и
маневреност. И двата телескопични товарача, подобно на компактните челни товарачи на немския производител, могат да работят без
проблем в ограничени пространства и да бъдат полезни
на операторите и собствениците на машините, извършващи дейност в редица сектори.

Със своите компактни
размери и в същото
време висока
производителност
челните и
телескопичните
товарачи на немската
компания Kramer-Werke
GmbH са изключително
подходящи за
множество приложения
в строителството,
селското стопанство, а
също и в други сектори
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Sunward – отличникът
от последния чин

Здрава конструкция, доказани несложни технологии, агрегати и компоненти от водещи световни
производители, много добро ниво на комфорт в кабината, стабилност, бързо копаене и възможно
най-добрата цена за нова машина – дали пък Sunward SWE 20F не е перфектният 2-тонен
минибагер за голяма част от българските строителни фирми?

S

unward SWE 20F е минибагер с конвенционална противотежест – леко издадена назад. Дълбочината на копаене е 2,38 см, а
стандартната кофа е с ширина 38 см. Вижда се
с просто око, че машината е добре оборудвана
и изцяло съобразена с европейските стандарти за безопасност. Стрелата и рамото са с найсъвременна конструкция, а хидравличният цилиндър на стрелата е много добре защитен чрез
специален предпазител. Имаме на разположение два допълнителни хидравлични кръга, както и бързосменник, които подсказват, че можем
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да монтираме не само хидравличен чук, а също
и най-различни видове прикачен инвентар. Веднага прави впечатление, че работните светлини,
монтирани на кабината и стрелата, са LED. Такава е и сигналната лампа на покрива – това е стандартно оборудване.

Поглед отблизо
Греблото е здраво и масивно. В двата му края
има допълнителни сегменти, които увеличават
неговата ширина и се монтират чрез щифто-
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В двата края на греблото има допълнителни сегменти, които увеличават неговата ширина и се монтират чрез щифтове.
Така ширината на греблото се увеличава от 99 на 136 см

Машината е с хидравлично разширяваща се ходова част
ве. Така ширината на греблото се увеличава от
99 на 136 см. По-голямата ширина е необходима, защото машината е с хидравлично разширяваща се ходова част, което е изключително полезна функция на днешните строителни обекти с
доста ограничено пространство. Транспортирането и придвижването през тесните места става
при габаритна ширина 99 см, а когато машината копае или повдига и премества някакъв товар,
допълнителната ширина от 37 см осигурява перфектна стабилност.
Погледът под капака показва, че в минибагера Sunward SWE 20F са вложени редица агрегати
и компоненти от реномирани световни производители. Хидравликата например е от Nachi – тук
се използват две бутални помпи с променлив дебит. Освен това има една зъбна за управлението
на машината. Дизеловият двигател е японски –
1,3-литров Yanmar с мощност 18,2 к.с. при 2200
об./мин. Всичко изглежда много добре подредено с директен достъп до всички точки за сервизиране.

Вътре в кабината
Може би очаквате съвсем спартанска обстановка от китайския минибагер, но не! Интериорът е на много добро средно ниво. До десния ми
крак е радиото с МР3 плейър, разполагащ с вход
USB и слот за карта SD – стандартно оборудване. Седалката е много удобна, с окачване. Дори
може да се регулира според теглото на оператора.
До десния подлакътник виждам арматурно
табло с дисплей: показва ми температура на охлаждащата течност за двигателя, ниво на горивото, моточасове, скорост на придвижване (бърза/бавна), включени фарове, предупреждения
за прегряване и за налягането на хидравличното
масло, индикатор за заряда на акумулатора и др.
В долната си част има символ на „зайче“, което
означава включване на бързата скорост на придвижване. Но ще използваме бутона със „зайчето“ само по изключение, защото този Sunward
разполага с автоматично превключване между

Погледът под капака
показва, че в минибагера са
вложени редица агрегати и
компоненти от реномирани
световни производители
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Седалката е много удобна, с окачване, като дори може да се регулира според теглото на оператора
бързата и бавната скорост, а това осигурява покомфортно и икономично придвижване.
Ако погледнем още малко надясно, ще видим
букса за запалка с напрежение 12 V, поставка за
чаша и резервоарчето с течността за чистачките. На тавана имаме и осветление – като в лек автомобил. А отляво виждам една редица с бутони – за сигналната лампа на покрива, чистачките,
разширяването на ходовата част и няколко други. Има и закачалка за дрехи. Под левия ми крак
са ключ-масата и индикаторът за нивото на хидравличната течност.
Повдигам предния прозорец бързо и лесно.
Стартирам двигателя и задавам необходимите
обороти с червеното лостче. С черното се управлява греблото, както и разширяването на ходовата част.
Управлението на Sunward е обичайното за съвременните минибагери, използвани в Европа.
За придвижването напред и назад отговарят традиционните два лоста отпред, дублирани от сгъваеми педали. Джойстиците са с удобни ръкохватки и позволяват прецизни и пъргави движения
с работните органи на машината. Имам два бутона върху десния джойстик: единият е за клаксона,
а другият за хидравличен чук. Върху левия също
са два бутона – за съвсем удобна работа с различни видове прикачен инвентар. От най-десния педал мога да завъртам стрелата наляво и надясно,
което в комбинация със завъртането на кабината
ми позволява да копая в непосредствена близост
до ограда или стена. Видимостта е много добра –
и към работната зона, и като цяло.
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Минибагерът се усеща пъргав, реагира на командите веднага и с хъс загребва от материала
пред себе си – както би искал всеки оператор от
машината си. А пилотното управление осигурява
характерната висока прецизност на движенията
с кофата, рамото и стрелата.

В крайна сметка
Ясно е, че Sunward SWE 20F не разполага с
най-високите технологии, които се влагат в този
клас техника: работната хидравлика няма Flow
Sharing, а пилотната е без акумулатор, няма вариант да се завива с джойстик, греблото не разполага с функция за следване профила на терена, кабината не предлага леко вътрешно надналягане срещу навлизане на прах отвън, посоките
за командите на джойстиците не могат да се променят... Но всички тези неща струват пари, много пари, и се влагат от други производители заради разглезените оператори в Западна Европа. А те наистина са разглезени, защото на Запад има ужасяващ дефицит на кадри и там се чудят какво да измислят само и само да ги вкарат
зад джойстиците.
Силата на минибагера Sunward според мен е
в комбинацията от практично оборудване и висока производителност. При това на много „фотогенична“ цена, в която влизат 3 години гаранция,
всички допълнителни хидравлични линии, механичен бързосменник и три кофи (стандартната и
две допълнителни) – инвестицията си заслужава
и определено ще се възвърне бързо.

