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РЕДАКЦИОННА

Добри прогнози за пазара
на строителна техника
С

троителният сектор бе сравнително малко засегнат в световен мащаб от Covid-19. Анализите показват, че въпреки пандемията продажбите
на строителна техника се движат с доста добри темпове. Това дава повод да се
прогнозират положителни резултати на
пазара през настоящата 2021 г. Според
Off-Highway Research през тази година
продажбите на строителни машини дори
могат да достигнат рекордно високи нива.
Тези прогнози са подкрепени най-вече от
данните за продължаващия ръст на търговията в Китай заедно с увеличението в
други страни.
Данните на списание International
Construction сочат, че продажбите на
строителна техника за изминалата 2020 г.
са намалели с 5,5% до 191,5 милиарда долара. Въпреки спада тези цифри са много по-положителни, отколкото би могло да се очаква предвид пандемията от
Covid-19 и затварянето на редица бизнес
сектори. Трябва също да се отбележи, че
през 2019 г. водещите производители генерираха рекордни приходи на стойност

Мартин СЛАВЧЕВ

202,7 милиарда долара. През тази година резултатите до момента отново са положителни. Добрите тенденции за развитието на сектора в близко бъдеще дават поводи за оптимизъм на работещите
в бранша.
Всичко това кореспондира с поведението на компаниите производители, които продължават с премиерите на все поиновативни строителни машини. Благодарение на местните представители клиентите могат да видят на живо, да тестват
и да закупят най-новите модели и в България. Именно за някои от тези модели
може да прочетете в новия брой на списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА.
И не забравяйте, че всичко най-интересно от света на строителната техника
ще откриете не само в печатното ни издание, но и в онлайн версията на списанието. След абонамент то е достъпно навсякъде и по всяко време на адрес: https://
www.transport-press.bg/, както и с мобилното приложение Bulgarian Transport
Press, което може да свалите безплатно
от Google Play и App Store.

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

За мобилни устройства свалете приложението
Bulgarian Transport Press
от App Store или Google Play
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Елтрак и Булавто демонстрираха
качество в Бургас

Елтрак България и Булавто проведоха съвместно събитие,
което събра над 70 гости – партньори и клиенти на двете компании. То се проведе в обновената база на Булавто в Бургас, а поводът бе премиерата на най-новите марки товарни автомобили
– ASTRA и Piaggio, на които компанията е дилър от тази година.
Основна атракция бе демонстрацията на товаро-разтоварни дейности с офроуд самосвал Аstrа H9D E6 и хидравличен багер Саt 336 от серия GC. Багерите от тaзи серия са предназначени за клиенти, които желаят да имат ниски разходи за придобиване и поддръжка на машината. При 336 GC разходът на
гориво е намален с 18% в сравнение с предходните модели, а
разходите за обслужване са с 20% по-ниски.
Гостите имаха възможност да участват и в състезание по
майсторско шофиране на товарен автомобил Piaggio с автомобилния състезател Павел Лефтеров, шампион на Deutsche
Tourenwagen Cup 2016. За най-малките гости беше организирана игра с минибагер от ново поколение Cat 301.7, на която
децата и не само редяха кофички с букви. Специално подготвен кетъринг и много награди допълниха приятната атмосфера на събитието.

юни 2021

Топ 10 на производителите
на строителна техника
Списание International
Construction публикува
традиционната си Жълта
таблица, където са класирани водещите производители на строителна, кариерна, минна и подемна техника по приходи от
продажби за предходната
година. Според данните
продажбите за 2020 г. са
намалели с 5,5% до 191,5
милиарда долара. Въпреки спада тези цифри са
много по-положителни, отколкото би могло да се очаква предвид пандемията от Covid-19 и затварянето на редица бизнес
сектори, което бе приложено в голяма част от света. Трябва
също да се отбележи, че през 2019 г. водещите производители
генерираха рекордни приходи от продажби на стойност 202,7
милиарда долара. В този контекст последните резултати не са
никак лоши, дори напротив.
И така, ето топ 10 на производителите на строителна техника за 2020 г. На първо и второ място са Caterpillar и Komatsu.
Трети е XCMG, като това е най-доброто класиране в историята на китайската компания. Четвърто и пето място заемат Sany
и Zoomlion. John Deere е шести, следван от Volvo Construction
Equipment на седма позиция. Hitachi заема осмото място,
Liebherr е девети, а десети – Doosan Infracore.

bauma ще се проведе през 2022 г.
Най-мащабното изложение за
строителна техника, машини за производство на строителни материали
и за минната промишленост, транспортни средства
и оборудване за
строителството ще
се проведе през 2022 г. в Мюнхен. Първоначално мегаизложението трябваше да се състои от 4 до 10 април
2022 г. Заради пандемията от COVID-19, постоянно променящите се мерки и несигурността дали събитието ще
може да се проведе през първата половина на следващата година, организаторите решиха то да бъде преместено през есента.
Новите дати са bauma са 24–30 октомври 2022 г. Изложението ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Освен на живо, събитието може
да бъде посетено и онлайн. Това значително ще улесни
хората, които поради някаква причина нямат възможност да пътуват до Германия.
Организаторите на bauma 2022 съобщиха, че основният фокус на предстоящото изложение ще бъдат следните теми:
)) Пътят към нулевите емисии;
)) Дигиталният строителен обект;
)) Строителни методи и материали на бъдещето;
)) Пътят към автономните машините;
)) Минна промишленост – устойчивост, ефективност, надеждност.
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Над 129 млн. лв. от ОПРР отиват за борба с COVID-19
Над 129 млн. лв. ще бъдат предоставени за борба с
разпространението на COVID-19 и за подкрепа на лечебните заведения и здравната система при работа в
условия на пандемични кризи. Средствата се осигуряват от новия инструмент на ЕС – REACT-EU. Те ще
се отпускат по управляваната от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
Оперативна програма Региони в растеж 2014–2020 г.
чрез специално разкритата Приоритетна ос 9 – Подкрепа за здравната система за справяне с кризи. Конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването, като проектите могат да бъдат изпълнявани
в партньорство с общини или общински лечебни заведения.
Дейностите са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19
към болници, осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение
и грижи за пациенти с коронавирус, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи. Със средствата ще се финансират проекти за разкриване на
сектори за лечение на коронавирус с нужното медицинско и болнично оборудване.
През миналата година МРРБ пренасочи 40,4 млн. лв. от ОПРР
към Министерството на здравеопазването за осигуряване на

най-необходимото медицинско оборудване и консумативи за
борба с COVID-19. Проектът успешно подпомогна работата на
медицинския и немедицински персонал на първа линия, като
чрез реализираните още в първите месеци от пандемията дейности бяха осигурени жизненоважните лични предпазни средства. Укрепен бе и капацитетът на лечебните заведения за обслужване на тежкоболни пациенти чрез купени респиратори.

ОТКРИЙТЕ СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ
БАГЕРИ DOOSAN

ИЗДИГНЕТЕ БИЗНЕСА СИ ДО СЛЕДВАЩОТО НИВО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Следващото поколение верижни багери Doosan са тук: изключително мощни, вече безопасни за околната среда и
изключително икономични по отношение на горивото.Всички наши нови модели багери предлагат необходимата мощ
и висока производителност, от които се нуждаете при мащабни земекопни работи, строителство на пътища, кариери,
минно дело, разрушаване, комунални и общи строителни проекти.
За повече информация посетете: eu.doosanequipment.com | www.doosan.bg

Вашият местен дилър:

МЕГАТРОН ЕАД
Кратък номер: *5566
construction@megatron.bg
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Hitachi проучва възможности за
намаляване емисиите от минната техника

Hitachi Construction Machinery подписа Меморандум за разбирателство със швейцарската технологична компания ABB,
целящ да се направи проучване на възможностите за достигане на нулеви нетни емисии от минната техника. Този меморандум ще позволи на Hitachi CM и ABB да обменят опит и да си сътрудничат в разработването и предлагането на решения, които
ще намалят емисиите на парникови газове, свързани с тежките машини в минния добив. Ще се обсъдят начините за вграждането на електрификацията, автоматизацията и дигиталните
технологии на ABB в минните камиони и багери на Hitachi. По
този начин ще бъдат използвани максимално инженерните постижения и на двете компании в тази област.

Челен товарач и мотокари и за Столично
предприятие за третиране на отпадъци

ОП Столично предприятие за третиране на отпадъци е горд
собственик на челен товарач LiuGong и мотокари EP. Челният
товарач е с оперативно тегло 15,2 т, мощност 142 kW и товароподемност 13,2 т. Кофата на товарача е с високо разтоварване
с капацитет 4,5 кубика. Машината разполага с камера за задно виждане, автоматична гресираща система, усилени мостове със 100% заключване на предния и задния диференциал и
система за проследяване. Дизеловите мотокари EP са с товароподемност 2,5 и 4,5 т и височина на повдигане 4500 и 5000
мм. На служителите на ОП Столично предприятие за третиране на отпадъци е направено обучение за работа с мотокарите и
челния товарач. Машините вече се използват по предназначение в базата на предприятието в гара Яна.

Нов компактен челен товарач
Bobcat спечели награда за дизайн
Новият компактен челен това рач на Bobcat, модел L85, бе обявен за победител в
една от дисциплините на конкурса
iF Design Awards за
2021 г. Организаторът на връчването на наградите, iF
International Forum
Design GmbH, е
най-старата независима дизайнерска организация в света, базирана в Хановер, Германия. Журито бе съставено от 98 независими експерти от цял свят.
Bobcat L85 успя да спечели наградата в подкатегория Автомобили/Превозни средства. Моделът бе представен по време
на революционното събитие на компанията Next is Now през октомври 2020 г. Тогава бе и най-мащабното представяне на продукти в 60-годишната история на Bobcat. Компактният челен
товарач L85 има широк спектър от приложения. Той може да се
използва както в строителството, така и за селско стопанство,
озеленяване, рециклиране, работа с отпадъци, почистване на
сняг и много други.

ZF създаде система за електрическо
задвижване на строителни машини
Скоро след като започна производството на електрическата
задвижваща линия eTRAC eCD20 за компактна строителна техника като компактни товарачи например, ZF предприе нова важна стъпка по пътя към изграждането на строителни площадки без вредни емисии. Става въпрос за новосъздадена система, която се състои от 2-степенна трансмисия, електрически
мотор и инвертор. Тя може да постигне до 850 Nm максимален въртящ момент и има постоянна мощност от 80 kW. Трите
модела – eCD50, eCD70 и eCD90, са способни да отговорят на
нуждите на различни по размер и приложение машини. Първите прототипи вече са готови и биват тествани от избрани клиенти на компанията. Инициативата е част от целевата програма на ZF за намаляване вредните емисии – т. нар. Визия Нула.
Според ZF новата система за електрическо задвижване покрива всички изисквания за производителност и продуктивност, които предлагат и традиционните задвижващи линии, но
ги допълва с възможностите на електрическите системи. Част
от тях са нулевите емисии на отработени газове и значително
намалените нива
на шум. Благодарение на модулния си дизайн новата гама от електрически задвижващи линии на ZF
може лесно да
се адаптира към
различни строителни машини
като багери, телескопични товарачи и др.

Вижте всички новини на www.bageri.bg
юни 2021
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JCB представи новата си гама
комбинирани багер-товарачи

JCB – световният лидер в производството на комбинирани багер-товарачи, представи новата
си гама 3CX, 4CX и 5CX, както и останалите модели с най-нов двигател Stage V, по време на
официална премиера. Първите бройки от новите модели вече са налични в базата на официалния
дилър на JCB – СИ ЕМ ЕЛ България

С

ъбитието се проведе онлайн, като фокусът
бе насочен върху комбинираните багертоварачи, които се предлагат в три серии
ECO, PLUS и PRO, за да отговорят на нуждите на
всеки бизнес. Машините от най-новата гама на
JCB са снабдени с мощен двигател Stage V, който се характеризира с висока продуктивност, нисък разход на гориво и отговаря на изискванията
на ЕС за вредни емисии.
3CX PLUS и 3CX PRO са оборудвани с 4,8-литров дизелов двигател JCB с максимална мощност от 81 kW (109 к.с.) и 516 Nm. Именно този
двигател предлага най-високия въртящ момент
и най-голямата кубатура в този клас машини.

юни 2021

Всички комбинирани багер-товарачи на JCB от
серията PRO се отличават с голяма мощност, повишена производителност и иновативен дизайн,
допълвайки моделите PLUS и ECO.

Ненадминати характеристики
Благодарение на четирите си еднакви по размер гуми 4CX PRO е най-проходимият комбиниран багер-товарач, подходящ за редица приложения в строителството. Моделът е оборудван
с най-новата напълно автоматична шестстепенна трансмисия Autoshift ECOROAD, осигуряваща
ненадминати пътни характеристики и с над 10%
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намалено време при пътуване. Трансмисията на
4CX PRO е с функция за Kick down, увеличаваща мощността при работа с челен товарач. Уникалната система JCB TorqueLock се предлага
като стандартно оборудване за моделите PLUS
и PRO, а системата за бърз ход намалява до 25%
разхода на гориво и до 10% времето за пътуване.

Автоматизация
от следващо ниво
Новите комбинирани багер-товарачи на JCB
имат пакет от изцяло автоматични функции, които правят управлението още по-лесно, повишават ефективността и производителността и спомагат още по-добра горивна ефективност. Пакетът включва автопилот, автоматично превключване от работа с товарачна на работа с багерна
уредба, старт-стоп система, автоматични стабилизатори, автоматично настройване на седалката и на светлините вътре в кабината. Системата
Auto Stop автоматично изключва двигателя при
работа на празен ход, а Auto Drive фиксира оборотите, намалявайки допълнително разхода на
гориво и износването. В допълнение моделите
PLUS и PRO разполагат с двупосочна хидравлична линия за прикачен инвентар, а LED светлини
на тавана са част от стандартното оборудване.

Благодарение на четирите си еднакви по размер гуми 4CX PRO
е най-проходимият комбиниран багер-товарач

Оптимален комфорт
Новият дизайн на кабината JCB CommandPlus
предлага оптимален комфорт, ниски нива на
шум и пакет от иновативни функции. В кабината
има и Bluetooth радио с USB и Aux изход. 7-инчовият дисплей подава информация в реално
време относно актуалното състояние на машината, предупредителни съобщения, графици за
обслужване, обучителни видеоклипове, а също
така има аудио- и телефонен контрол.

Още премиери от JCB
Освен новите комбинирани багер-товарачи
JCB представи подобрените версии на своите
популярни верижни багери 140X, 150X и 220X,
отговарящи на стандартите по Етап V. И трите машини използват мощния двигател JCB
DieselMax 448. За 140X и 150X това ще доведе до
още по-висок въртящ момент, съчетавайки повишената ефективност с водеща в класа горивна ефективност и модернизирана кабина.
С нов двигател Stage V ще бъде оборудвана и гамата телескопични товарачи на JCB. От
531–70 до 540–200, всички модели могат да бъдат захранвани от двигателя JCB 448 DieselMAX
с мощност 112kW (150 к.с.).
Сред другите премиери на английския производител са 3,5-тонен минибагер 35Z-1 с нулево изнасяне на задната част при въртене (ZTS)
и 3,6-тонен минибагер 36C-1с конвенционално
изнасяне, допълвайки своята гама от следващо
поколение, за да отговори на търсенето на клиентите.
Също така JCB модернизира своята гама от
компактни багери с тегло от 4 до 6 тона с пускането на три модела. 50Z-2 (ZTS) заменя 48Z-1,
56Z-2 надгражда 55Z-1, а 60C-2 – 57C-1.
Повече информация относно строителна
техника JCB може да получите от официалния
дилър на бранда в България – СИ ЕМ ЕЛ България АД.

Новите комбинирани багертоварачи на JCB имат пакет от
изцяло автоматични функции

Новият дизайн на кабината
JCB CommandPlus предлага
оптимален комфорт

юни 2021
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Powerscreen е
отново на върха

Изминаха почти две години откакто СИ ЕМ ЕЛ България, официалният вносител на JCB у нас, пое
представителството на реномираната марка Powerscreen за мобилни трошачни и пресевни машини

Д

нес Powerscreen е отново на лидерските
позиции в бизнеса с мобилна кариерна
техника. СИ ЕМ ЕЛ България продължава
успешно да развива пазара с модели и технологии на Powerscreen, които са изключително подходящи за условията на работа в нашата страна.
Ще разгледаме няколко примера.
Значителните пазарни успехи на марката
Powerscreen за изминалите две години могат да
се обяснят донякъде с нарасналото търсене на
техника заради изпълняваните големи инфраструктурни проекти. Положително въздействие
има и фактът, че между трошачно-пресевната
техника Powerscreen и по-тежкия клас земекопни машини JCB се получава ефективна синергия,
тъй като техните гами могат да се съчетават оптимално за всякакви видове проекти в преработката на инертни материали или рециклиране на
строителни отпадъци.
В действителност солидната основа на това
възходящо развитие се дължи в голяма степен
на стратегическия ход на ръководството на СИ
ЕМ ЕЛ България да привлече екипа от специалисти с доказан и голям опит в сервизната поддръжка на машини Powerscreen, доставките на
резервни части и, разбира се, в продажбите. Резултатите не закъсняват и реализираните на пазара машини са почти два пъти повече от заложените целеви продажби. Другият важен фактор

за успеха на марката е, че гамата на Powerscreen
е много богата на модели и конфигурации – над
40. Сред тях има няколко машини, които са много подходящи за конкретните условия на работа в България.

Производителност и
ефективност в пресяването
Една от доказаните и наистина популярни машини у нас е триплощната пресевна инсталация
Powerscreen Chieftain 2100X. Това е изключително производителна мобилна машина с капацитет до 600 т/ч и размери на ситовите повърхности 6100х1530 мм. От една страна, голямата производителност прави Chieftain 2100X предпочитана, защото може да поеме голямо натоварване в кариери или на големи обекти. Българските
фирми залагат най-често на три ситови нива, тъй
като тенденцията у нас е да се произвеждат повече видове фракции с „тесни“ размери. Освен
това моделът разполага с по-добри системи за
очистване на транспортните ленти и за обтягане
на ситата (една подмяна отнема около 20 мин).
Много перспективна мобилна пресевна машина за България е също Powerscreen Chieftain
1700X. Това е нов модел, който се базира на доказалия се през годините Chieftain 1700 с размери на ситовите повърхности 4800х1530 мм. При
юни 2021
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Chieftain 1700X обаче класическата концепция с
два лагера на ситовия възел е заменена с нова –
с четири лагера. Два са вградени в ситовия възел, а два са към външната рама.
В крайна сметка по-малка машина като
Chieftain 1700X може да постигне производителността дори на най-големите модели заедно
с предимството на по-ниската цена на придобиване, по-малките габаритни размери и по-малката собствена маса, които предполагат и помалко разходи за транспорт.

Оптимални решения за
трошене на инертни материали

Една от доказаните и наистина популярни машини у нас е триплощната
пресевна инсталация Powerscreen Chieftain 2100X

Сред хитовите модели на Powerscreen e мобилната челюстна трошачка
Premiertrak 400X

Друг бестселър в гамата на Powerscreen е Trakpactor 320SR
юни 2021

Един от хитовите модели на Powerscreen e
мобилната челюстна трошачка Premiertrak 400X
с размери на входа 1100х700 мм. Версията
R400X разполага с най-съвременна система за
предотвратяване на повреди и аварии в случай
на попадане на нетрошими предмети между челюстите. Това я прави отлично решение за рециклиране на строителни отпадъци.
В кариерите машината позволява голяма
гъвкавост при работа, например директно производство на фракция 0–120 мм при единични
поръчки, без да e необходимо пренастройване
на цялата технологична линия.
От друга страна, Premiertrak 400X/R400X е
много подходяща и като машина за работа на
строителни обекти с определен срок за изпълнение. Такива проекти, като например разрушаване на сгради или строителство на лотове
на автомагистрали, изискват преработката на
много големи количества материали за кратко време – с производителност от порядъка на
2000–3000 т/ден.
Друг бестселър в гамата на Powerscreen е
Trakpactor 320SR. Това е почти универсална мобилна машина, съчетаваща на едно шаси роторна трошачка и сито. Забележително е, че ситовият възел е двуплощен и класифицира претрошения материал на три фракции, т.е. възможно
е да се получават три крайни продукта. Надгабаритната фракция може да се върне към трошачната камера чрез рециркулационна лента или тя
да се отвори настрани и да депонира най-едрия
материал. Предвидена е и втора странична лента, предназначена за извеждане на средната по
големина фракция.
При такава конфигурация Trakpactor 320SR
може да произвежда напълно самостоятелно например фракции за изграждане на жп линии: 0–31 мм и 31–63 мм. В комбинация с една
триплощна пресевна инсталация могат да се
произвеждат ефективно пет калибрирани фракции, например за асфалт: 0–4 мм, 4–8 мм,
8–12 мм, 12–16 мм и 16–22 мм.
В допълнение към представените примери трябва да се отбележи, че в гамата на
Powerscreen има и други решения, които са изключително ефективни за нашите условия, но
понастоящем са по-малко популярни. Такива
са например мобилните пресевни машини със
скалпираща функция, мобилните транспортни
ленти (стакери) с голям капацитет на депониране и др. подобни, които вероятно ще бъдат оценени от българските клиенти в най-близко бъдеще.

Интелигентната сила в строителството.
Arocs от Mercedes-Benz.
Дори в сурова среда, детайлите правят разликата.
Arocs впечатлява не само със своята здравина, но и с нови
и интелигентни характеристики - иновативната MirrorCam и
ориентираният към бъдещето Multimedia Cockpit.
С това той полага основите за успешна и комфортна работа.
Повече информация на:
www.mercedes-benz-trucks.com/bg_BG/models/arocs.html

Силвър Стар Моторс ЕАД – Генерален дистрибутор на Mercedes-Benz в България
Повече информация може да получите при Вашия Mercedes-Benz партньор.
София: 0889 995 596, 0885 228 410; Пловдив: 0885 222 209, 0884 656 654
Варна 0887 215 315; Бургас: 0882 633 159

www.mercedes-benz.bg
юни 2021
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Пълна автоматизация и 3D
управление на фрезоването от Wirtgen

Автоматичното фрезоване, изпълнено според
дигитален триизмерен проект, гарантира найвисоко качество на пътните ремонти, голяма
производителност, а и пести разходи

В

това вече се убедиха редица български
фирми – клиенти на Виртген България,
които смело инвестираха в новата технология. При фрезоването на асфалт е от изключителна важност необходимите наклон и работна дълбочина да се поддържат постоянно и прецизно в целия участък от обработваната повърхност. За постигането на тази основна цел фрезите Wirtgen са оборудвани с най-съвременна електронна система за нивелиране Level Pro
Plus, която е вградена в управлението на машината.
Базовата конфигурация на Level Pro Plus използва сензори, разположени в хидравличните
цилиндри на плочите отстрани на фрезоващия
барабан, както и още един сензор за напречния
наклон. В зависимост от условията на работа и
състоянието на настилката, която ще се фрезова, Wirtgen предлага също допълнителни системи със сензори, като например Multiplex или
Sonic Ski, осигуряващи по-голяма производителност и прецизност на фрезоване.

Следващо ниво
Върхът на технологиите днес обаче е пълната автоматизация на процеса и триизмерното управление. Високото ниво на нивелиращата електроника и използваните сензори от Wirtgen гаюни 2021

рантират, че добавянето на 3D системата става
много бързо и лесно и с минимум разходи. Важен практичен момент е, че фрезите Wirtgen от
настоящата гама са фабрично подготвени за
включване на оборудването за автоматизация и
3D-управление. Тази допълнителна система се
доставя обикновено от някой от водещите световни производители на 3D оборудване според
предпочитанията на клиента.
Добрата новина е, че тази концепция започва да става все по-популярна сред българските фирми в пътното строителство и ремонтите.
Вече има компании като Грома Холд, Европейски
пътища, Щрабаг и Пътища и мостове, които я използват на практика и са впечатлени от постигнатото качество, прецизност, производителност,
бързина и осезаеми икономии на разходи.

Първи стъпки в технологията
Основните компоненти на системата за автоматизация и 3D управление са сканиращо устройство за подготвяне на дигитален проект и
съответно за фрезата – допълнително компютърно управление с вградени приемници, цветен
дисплей, две сателитни антени (призми) и една
радиоантена. За по-малките фрези е предвидена допълнителна рамка за монтажа на антените.
Отделно е необходима и базова станция с радио-
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връзка за коригиращи сигнали, осигуряващи максимално прецизно позициониране на фрезата.
За да се реализира пълната автоматизация на фрезоването, най-напред трябва се изготви дигитален проект. Обикновено това се прави от технически ръководител на фирмата изпълнител, който трябва да бъде обучен за това. Първата стъпка
е да се сканира пътят, който ще се ремонтира. За целта сканиращото устройство се монтира на лек автомобил и техническият ръководител преминава по предстоящото за ремонт трасе
със скорост около 20–30 км/ч. Сканираният участък в дигитален формат се сваля на компютър. След това чрез специализиран софтуер се задават съответните наклони и дълбочини на
фрезоване. Така полученият проект се експортира като файл и
чрез флаш памет се прехвърля в компютърното управление на
3D системата, където се зарежда.

Напълно автоматично
След стартирането на фрезата компютърното управление
на 3D системата постоянно обработва постъпващите сателитни и радиосигнали за географското и пространственото разположение на машината. То комуникира с нивелиращата електронна система на фрезата и на база на заредения дигитален
проект определя какво трябва да бъде нивото на фрезоване
като наклон и дълбочина във всеки един момент. Забележителното при тази технология е, че операторът не избира стойностите за нивото на фрезоване, а те се определят от 3D управлението и автоматично се подават към нивелиращата система на
фрезата. Важно технологично предимство е радиовръзката с
базовата станция, която не се прекъсва например при преминаване на по-големи превозни средства (камиони), както беше
преди с лазерните системи.
На екрана на триизмерното управление операторът вижда
къде се намира фрезата според проекта. Неговите задачи се
свеждат до това да задава посоката на движение на фрезата
и да следи подаването на фрезования асфалт към коша на самосвала.

На екрана на триизмерното управление операторът вижда
къде се намира фрезата според проекта

Повече от ползи
Една от големите ползи от прилагането на 3D технологията е по-краткото време за изпълнение на обектите. Сканирането на участъка за ремонт от 20–30 км например може да стане в първия ден, а на втория – да се обработят резултатите от
скенера и да се изготви дигиталният проект (в зависимост от
опита и способностите на проектанта). На третия ден може вече
да се фрезова. За същия участък, при конвенционалния подход, опъването на корда, фиксирането и нивелирането на колчета изисква много повече време и персонал – в пъти повече.
Друго голямо предимство е постигането на напълно равна
фрезована повърхност, което в последствие ще се отрази на
асфалтополагането и постигането на най-високо качество на
изпълнение на пътния ремонт. При това за този резултат не е
необходимо операторът да има голям опит, което е от съществено значение предвид увеличаващия се глад за опитни оператори и дори за каквито и да са оператори. В случая се елиминира ролята на работника, който върви напред и казва на оператора на фрезата колко сантиметра работна дълбочина е написал геодезиста върху асфалта.
Значително преимущество е, че след приключване на фрезоването оборудването на 3D системата заедно със заредения
в нея проект може да се монтира на асфалтополагач Vögele,
който ще работи на същия участък. След стартирането му се
избира не фрезоване, а полагане на асфалт.
В случаите, когато фрезата трябва да отиде на друг обект
заедно с 3D системата, тогава за асфалтополагача също има
ефективни варианти. Всяка машина Vögele от ново поколение
може да се оборудва например със система от сензори Big Ski.
Равното фрезоване ще позволи асфалтополагането да се изпълни също много по-бързо и по-качествено в тази конфигурация.

Една от големите ползи
от прилагането на 3D
технологията е по-краткото
време за изпълнение на
обектите
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НОВО В BG

Defigo предлага иновативен
начин за производство на бетон

Дефиго ООД предлага иновативна мобилна машина за производство на
бетонови смеси от италианския производител Blend

Д

ефиго ООД – официалният представител на италианския производител Blend
за страната, предлага на клиентите си на
българския пазар иновативна мобилна машина
за производство на бетонови смеси. Тя може да
бъде прикачена към камион, към влакова композиция, а може да бъде и стационарна. При всички случаи тази уникална машина успешно върши работата и на бетоновоз, и на бетонов възел.
Така вие сами можете да произвеждате бетона
за вашите проекти, колкото, когато и където е необходимо. Машината вече е налична на склад и е
първата подобна в България.

Как работи?
Отговорът на този въпрос е: изключително
лесно. В специално пригодения бункер се зареждат всички необходими съставки за производството на бетона. При оптимизиране на оборудването, например с челен товарач, е възможюни 2021

но пълно зареждане за под 3–4 минути. С помощта на компютър се задава желаната рецепта за
бетоновата смес. След това просто натискате
едно копче и… готово! Съвсем скоро зададеното
от вас количество бетонова смес е годно за употреба. Целият процес трае буквално няколко минути. Звучи интересно, нали?

Какви са предимствата?
Мобилната машина за производство на бетонови смеси е много подходяща за обекти в градска среда, например за изливане на малки фундаменти. С нея не сте зависими от редица фактори, както при работата с един бетоновоз например. Голямото предимство е, че тук не се губи
време за транспортиране, както е при бетоновозите. Машината се докарва на обекта, на място
забърква необходимото количество смес, след
което го излива. Може да се произвеждат дори
и малки количества, например половин или един

НОВО В BG » DEFIGO ПРЕДЛАГА ИНОВАТИВЕН НАЧИН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН
кубик. От своя страна оптимизираните разходи за транспорт
позволяват самото производство на материала на бъде на
доста конкурентна цена. На всяка фирма може да се издава и
касова бележка с информация
за датата, количество, вида на
закупената смес и т.н.
Удобна и лесна за зареждане, почистване и сервизиране,
машината е напълно независима от традиционните инсталации. Всички функции са с електронно управление. Постига се
висока производителност – до
60 куб. м на час. Дозирането и
смесването на съставките може
да се регулира според избрания
проектен състав. Прецизността
на дозиране е +– 1,5%. Производството на пресен бетон позволява качество на продукцията
+25%, с намаляване на разходите за цимент и добавки, без да
се влошават от транспорт, спирания и климатични условия. На
самата машина е монтиран малък двигател, който няма нищо
общо с камиона. Освен допълнителна автономия това спомага и за по-голяма икономичност.
Разходът на гориво е силно намален, а по време на зареждане, транспорт и спиране няма
нужда да използва захранване.
Теглото на Blend е половината
от това на обикновен автобетоносмесител.

Иновативната
мобилна машина
за производство
на бетонови смеси
може да бъде
прикачена към
камион, към влакова
композиция, а
може да бъде и
стационарна

За какво може
да се използва?
Blend може да се използва за
редица разнообразни приложения. Благодарение на системата за студен асфалт, машината е
много полезна например за пътни ремонти. Допълнително предимство при извършване на такъв тип дейности е друга важна
функция – за стабилизиране
на земни маси. Изключително
подходяща е при изграждането
и модернизацията на жп трасета. А такъв тип проекти в България тепърва предстоят. Например модернизацията на жп линиите София – Видин, Елин Пелин – Костенец, отсечките между София, Перник, Радомир и
Гюешево и др.
Моделите от Е-серията на
Blend са E025, E050 и Seventy. Те
са с различни капацитети и характеристики в зависимост от
нуждите на клиента. За повече
информация може да се обърнете към представителя на марката за страната.

Революционен начин за
производство на бетон
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Лиу Чанг, регионален търговски директор на XCMG:

Благодарни сме на Инжконсулт за това, че
популяризират марката на българския пазар
За първи път в историята китайската компания XCMG се изкачи на трета позиция в годишната
класация на 50-те най-добри производители на строителна техника. По този повод регионалният
търговски директор, отговарящ за продажбите в Източна Европа, даде специално интервю за
читателите на списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
– Моля, представете се, каква е вашата позиция в XCMG?
– Казвам се Лиу Чанг, регионален търговски директор на XCMG, отговарящ за
продажбите в Източна Европа. Работя за
XCMG от близо 10 години, а за XCMG ESS
от 3 години. XCMG ESS е съкращение от
XCMG European Sales and Services GmbH,
което са изцяло притежаваните дъщерни
дружества на XCMG в Европа. XCMG Европа (XCMG ESS) е създадена през 2018 г. със
седалище в Крефелд, Германия. От този
център в Европа ние се стремим да предоставим разнообразни качествени строителни машини и услуги на нашите партньори и клиенти на Стария континент.
– За първи път в историята XCMG се
изкачи на трета позиция в годишната
класация на 50-те най-добри производители на строителна техника в света
юни 2021

на списание International Construction
– това е най-високата позиция на китайски производител. Как ви кара да се
чувствате този факт и какво означава
този успех за компанията?
– Може да се каже, че това е признанието на XCMG от световния пазар. През последните години XCMG е един от най-активните представители на китайска строителна техника на международния пазар.
Компанията приема стремежа към най-високия връх за „гръбнак“ на развитието на
индустрията, като непрекъснато разработва технологии от висок клас, утвърждавайки се и постепенно укрепвайки своите позиции на глобалната карта на производителите. XCMG „чертае“ новия облик на професионалните производители на строителни машини.
Лично аз се чувствам много горд от факта, че работя за XCMG. Този успех всъщ-

ност ме мотивира да работя още по-усилено, за да обслужвам на нужното ниво нашите партньори и клиенти в Европа и да ги
накарам да се чувстват удовлетворени, че
са избрали марката XCMG. За нашата компания този успех е само начало, а не край.
Ние ще продължим да работим за увеличаване на продажбите на европейския пазар,
да подобряваме продуктовите технологии
и качеството на услугите си, да доставяме
още „по-добър XCMG“ на нашите клиенти.
– Кои са най-продаваните XCMG машини на международния пазар и в Европа?
– XCMG е мултинационална корпорация
с най-обширната гама от конкурентни и качествени продукти в индустрията. Нашият бизнес обхваща осем ключови области:
строителни машини, тежки камиони, минни машини, почистващи машини, машинни

ИНТЕРВЮ » ЛИУ ЧАНГ: БЛАГОДАРНИ СМЕ НА ИНЖКОНСУЛТ...
компоненти, строителство, финансиране
и ИКТ (информационни и комуникационни технологии) индустрия. Най-голям дял
има, разбира се, индустрията с производство на строителни машини.
През последната година мобилните
кранове на XCMG се нареждат на първо
място в света по брой продажби. Основната строителна техника, произведена от
XCMG, е на второ място в света. Техниката
за пътно строителство и поддръжка и машините за бетон се нареждат сред първите
три в световната индустрия, а минната техника се нарежда сред първите пет в света.
Най-популярните модели машини в Европа са багерите XE18E, XE27E, XE35E,
XE55E, XE160W, XE300EN, мобилните кранове XCA60_E, XCA100_E и XCA130, челните товарачи XC938E, XC948E, XC958E,
валякът XD120 и вишките XG1412HD,
XG1412DC, XCA16ACE, XGA20ACE, XGS22E,
XGS28E. Две от тези машини ще бъдат изложени от нашия дилър Инжконсулт ЕООД
на БАТА Агро 2021.
Багерите XC948Е са разработени от
XCMG специално за европейския пазар,
интегрирайки идеята за усъвършенстван
дизайн и по-малко вредни емисии. 16-тонният челен товарач е с мощност 129 kW и капацитет на стандартна кофа 2,4 куб. м. Цялостният дизайн на модела е насочен към
удобство и комфорт на оператора и ста-
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билност и здравина. Всички части на машината, които са изложени на висок риск
от натоварване, са допълнително подсилени. Капакът на двигателя отзад и страничната флип кабина правят поддръжката му
по-удобна и лесна. Като един от най-продаваните модели машини, челните товарачи XC948 са удобни за управление и работа, икономични, надеждни и издръжливи.
Комбинираният валяк XD120VT е оборудван отпред с вибрационен стоманен
барабан, а отзад със статични гуми. Той е
3-тонна ефективна и висококачествена машина за операции по уплътняване на малки
площи и проекти за нова или реконструкция и разширение на съществуваща инфраструктура.
– Кои са най-новите модели машини,
произведени от XCMG?
– XE20E, XE80E, XE35E-EV са най-новите
модели минибагери, които започваме да
популяризираме скоро на европейския пазар. XCA40_E е най-новият ни модел кран
за всякакви терени, а XC915E и XC968E са
най-новите модели челни товарачи.
– Официален представител на XCMG
за България е фирма Инжконсулт ЕООД.
Как работите с местния дилър на марката?
– Работим с Инжконсулт ЕООД повече
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от 10 години. Благодарни сме им за това,
което правят, за да популяризират марката
XCMG на българския пазар. Който, макар и
малък, като част от Европа е важен за нас.
– Кои са най-големите пазари, на
които работи XCMG?
– XCMG се нарежда на първо място на
пазара в Централна Азия (включително Русия). Първи сме на пазарите в Близкия изток и Африка. Компанията се класира на
първо място на пазара на азиатско-тихоокеанския регион (без Китай). На китайския пазар, без съмнение, ние сме най-големият производител на строителна техника.
– Какви са бъдещите планове на
XCMG?
– Компанията е съсредоточила усилия в
разрастването си в Европа и в момента изгражда европейски център за сервиз и резервни части в Германия. Той ще бъде завършен в края на тази година и ще подсигури целия европейски пазар с налични на
склад резервни части. Междувременно
XCMG разширява и подобрява също и производствените си мощности в Европа, като
например в Полша, Германия и др. Компанията планира да се превърне в лидер сред
производителите на строителни машини и
в Европа.

юни 2021
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Mecalac продължава
с приятните изненади
Както неведнъж сме писали,
марката Mecalac се превърна
в синоним на революционни
решения и иновации в
бранша, улесняващи
значително работата на
строителните фирми,
позволяващи им да увеличат
своята производителност и
съответно печалбата

Mecalac вече предлага
специална приставка,
т.нар. хидравличен палец,
за многофункционални
гуменоверижни багери
6MCR и колесни багери
7MWR

П

рез тази година Mecalac за пореден път изненада приятно феновете и клиентите на
марката, като представи няколко нови модела, а също така и редица полезни подобрения
към вече добре познатите и доказали се машини. Такива подобрения например са новата конфигурация на стрелата и специалната приставка,
т.нар. хидравличен палец, за своите многофункционални гуменоверижни багери 6MCR и колесни багери 7MWR.

Нова стрела
Досега патентованата стрела на Mecalac
беше съставена от три отделни секции с възможност за странично изнасяне на едната част
(Offset). Новото е, че вече моделите могат да бъдат поръчани и със стрела, съставена от две части, която също има възможност за странично изнасяне. Такъв тип стрела е идеален вариант за
традиционните строителни дейности като изкопни работи и товарене на камиони. На размери
стрелата от две части е подобна на тази, съставена от три части. Тя обаче осигурява по-широк
работен ъгъл, по-бързо движение и по-голяма
сила на проникване. Операторите и собствениюни 2021

ците на автопарка могат да избират между двата типа конфигурация в зависимост от нуждите
на тяхната фирма.

Нова специална приставка
Друга иновация от Mecalac e, че компанията вече предлага специална приставка, т.нар.
хидравличен палец, именно за своите модели
6MCR и 7MWR, оборудвани с гореспоменатата
нова стрела с възможност за странично изместване, съставена от две части. Хидравличният палецът е съставен от четири зъба и е съвместим
със системата за бърза и лесна смяна на прикачните елементи Mecalac CONNECT. Този полезен
инструмент улеснява хващането, задържането и
преместването на големи или дълги предмети.
Постоянният натиск, упражняван върху предметите от палеца, осигурява още по-прецизен контрол на товара. Предимството на този инструмент е, че може да остане на машината дори по
време на копаене, за разлика от други прикачни елементи, които трябва да бъдат демонтирани. Тази опция може да бъде поръчана фабрично или да се инсталира на по-късен етап, когато
е необходимо.

ИНОВАЦИИ » MECALAC ПРОДЪЛЖАВА С ПРИЯТНИТЕ ИЗНЕНАДИ
6MCR съчетава качествата на
челен товарач със завъртане на
надстройката като багер
Многофункционалният гуменоверижен багер-товарач 6MCR е един от най-популярните
модели от серията MCR на Mecalac. Той съчетава качествата на челен товарач със завъртане на
надстройката като багер и може да се движи със
скорост над 10 км/ч. По-краткото време за придвижване в сравнение с други багери допринася за повишаване на производителността, за оптимизиране на машинопарка и в по-голяма степен за оползотворяване капацитета на машината. Благодарение на главния превключвател операторът може лесно да преминава от режим на
работа като багер към режим на челен товарач,
което също значително увеличава производителността. Бързо и прецизно изкопаване на канали в непосредствена близост до стена или успоредно на машината, преместване на товари,
разтоварване на палети зад препятствия или под
нивото на земята – каквото и да е предизвикателството, гуменоверижните багер-товарачи от серия MCR могат да се справят, предлагайки решения на трудни задачи в строителството и логистиката на обекта.

теля на празен ход, автоматично изключване на
дизеловия агрегат след определено време работа на празен ход, включване на охлаждащия
вентилатор за радиатора само при необходимост и др. В крайна сметка използването само
на една комбинирана машина на обекта допълнително намалява разходите за експлоатация и
поддръжка.
Всички продукти на Mecalac могат да бъдат
поръчани от официалния представител на марката за България – Роланд Трейдинг ООД.
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Многофункционалните
модели на Mecalac 6MCR
и 7MWR вече могат да се
поръчат с нова стрела

Функции за икономия на гориво
Моделите MCR на Mecalac предлагат редица
функции, предназначени за икономия на гориво,
включващи автоматично преминаване на двига-

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

ИНОВАТИВНИТЕ
СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
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ИНОВАЦИИ

MB Crusher в полза на
строителните компании
С оборудването на MB
Crusher строителните
обекти могат сами
да генерират
необходимия материал
и да го използват
незабавно, без
допълнителни разходи,
където и да се намират.
Така всеки обект може
да се превърне в
център за рециклиране

П
ABSTRACT IN ENGLISH

Every Job Site Can
Become A Recycling
Center
With MB Crusher’s equipment,
construction sites generate
their raw material and have it
available immediately at no extra cost wherever they are.

юни 2021

роизвеждайте строителния си материал,
използвайки тежкото си оборудване, където и да се намира вашият обект. Това е
най-лесното решение за много компании в момента, когато доставките стават все по-сложни,
скъпи и отнемат повече време. Също така решението е много практично, когато строителните
площадки са разположени в райони, където тежките превозни средства трудно достигат до тях,
където няма свързващи пътища, или в исторически центрове на градовете, в които има ограничения за движението.
В България например една компания трябваше да събори стара къща и имаше ограничено пространство за работа. Те инсталираха трошачна кофа MB-L160 на комбиниран багер-товарач Case 6, който вече имаха на обекта, което
значително улесни бързото товарене на отлом-

ките, тяхното натрошаване и получаването на качествен материал, който може да използват повторно като основа за изграждането на нови домове. По този начин компанията спести време и
намали разходите си: нямаше нужда да обработва материала допълнително, като го транспортира и изкупува обратно от центъра за рециклиране или кариера. Резултатът? Материал, който
всички компании могат да получат на място без
допълнителни разходи.
Всичко това е много подходящо за фирми,
които имат големи или малки градски обекти за
преустройство, или за тези, които занимават основно с пътно строителство, разрушаване на мостове, както и компаниите, които работят в кариери. Материалите могат да се използват повторно за строеж на пътища и запълване на дупки,
като разходите се намаляват наполовина.

ИНОВАЦИИ » MB CRUSHER В ПОЛЗА НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ
Оборудването на MB
Crusher е изключително
полезно за фирми,
които се занимават с
пътно строителство,
разрушаване, работят на
обекти в градска среда
или в кариери

С оборудването на MB Crusher вие създавате истински център за рециклиране директно на
строителната площадка, което ви дава следните
предимства: независимост от другите доставчици, намалено време за обработка, елиминиране
на транспортните разходи, качествен материал,
готов за употреба.
В Ним, Франция, компания, изграждаща 745
жилища, трябваше да преустрои стар фермерски път и да направи дренажна мрежа за дъждовната вода. В този контекст, когато трябва да изкопаете и произведете голямо количество инертни отпадъци, необходимият избор е оборудването на MB Crusher. Компанията успя да рециклира целия материал: кофата за пресяване MBS18 бе използвана за фините материали, докато
трошачната кофата BF80.3 обработи по-големите камъни. Получените от тях инертни материали бяха повторно използвани, като бяха положени над изкопа на дренажа. По този начин бяха избегнати всички разходи за логистика, за закупу-

ване и за изхвърляне на материали. Управителят
на компанията Société Travaux Publics Bastide Тиери Бастид каза: „Предимството е, че използвате материалите, които сами сте добили“.
Предимствата не се ограничават само до намаляване на транспортните такси и разходите за
третиране или изхвърляне на отпадъци, а се отнасят и до качеството на материала. Неотдавнашен пример за това е, когато мостът Санто Спирито в Пулия, Италия, е бил повреден от свлачище и е трябвало да бъде съборен. Компанията използва трошачна и пресевна кофа на MB
Crusher, за да начупи и намали получения материал до желания от тях размер. По този начин
са били получени материали, които надвишават
стандартите и могат да бъдат използвани повторно на обекта, за да бъде направена реконструкция на моста.
Накратко, ако искате нещо да бъде направено
както трябва, направете го сами, дори на строителния обект.

СПЕСТИ ВРЕМЕ
И ПАРИ
ЧЕЛЮСТНА КОФА ТРОШАЧКА

Челюстна кофа трошачка за багер.
Instalada en tu máquina operadora tritura
cualquier tipo de material inerte.
>> НАМАЛИ
>> ИЗПОЛЗВАЙ ПОВТОРНО
>> РЕЦИКЛИРАЙ
Пълната гама продукти на:
MBCRUSHER.COM
info@mbcrusher.com
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ИНОВАЦИИ

Bell – лидерство чрез еволюционни
и революционни иновации

Всички световни производители на тежка техника се стремят към постигането на максимална
производителност, ефективност и безопасност в мините и кариерите. Някои обаче успяват да са
винаги с едни гърди пред останалите

П

редставяме два примера от Bell Equipment:
уникалния кросоувър B60E и автономната
система за управление на дъмпери Bell –
без оператор. Флагманът в гамата, Bell B60E, бе
представен за първи път през 2016 г. и още тогава впечатли широката публика с уникалната
си еволюционна концепция, съчетаваща преимуществата на самосвалите с твърда и съчленена рама. Този модел, с полезен товар 55 т, има
само една задна ос, както типичните минни самосвали, но разполага и с традиционните характеристики на съчленените дъмпери: пълноприводно задвижване на всички колела и шаси, което е съставено от две части, съединени чрез специална шарнирна връзка между тях.

По-голяма работоспособност…
B60E демонстрира много по-голяма работоспособност при работа в трудни условия в сравнение с камионите с твърда рама. През последните години това бе доказано чрез съвместна
експлоатация на В60Е с такива самосвали. Връзюни 2021

ката между предното и задното шаси позволява
всяко едно от тях да се наклонява странично според терена, което осигурява постоянен контакт
на колелата с повърхността и в резултат – възможно най-доброто сцепление. Ако една фирма
иска да постигне по-голяма гъвкавост или не желае да спира работа поради неблагоприятни атмосферни условия (сняг, дълбока кал и т.н.), то
В60Е може да се окаже перфектното решение.
Важен момент при В60Е е, че неговият кош
по своите размери и геометрия е характерен за
минните самосвали с твърда рама – той е поширок от конвенционалния кош на съчленените дъмпери, дъното му е плоско, а капацитетът
сравнително голям – 35 куб. м. Това означава, че
В60Е е най-вероятно напълно съвместим с наличните машини за товарене (багер или челен
товарач) на повечето кариери. Освен това формата на коша позволява на товарещата машина да изсипва материала леко и равномерно вътре в него. Постига се най-ефективното товарене, което не е възможно при аналогичните тежки съчленени дъмпери от други производители.

ИНОВАЦИИ » BELL – ЛИДЕРСТВО ЧРЕЗ ЕВОЛЮЦИОННИ И РЕВОЛЮЦИОННИ...
... и по-малко разходи за
експлоатация и поддръжка
Има мини и кариери, където не е необходима
висока проходимост на камионите, тъй като повърхността на трасето, по което те преминават, е
твърда и стабилна. В такива условия B60E показва невиждана досега производителност. Износването на гумите при този модел, разчитащ на
колесна формула 4х4, е съвсем минимално. Това
обаче може да бъде сериозен проблем за типичните триосни съчленени дъмпери, тъй като гумите на втория и третия мост се износват много побързо в тези условия.
От друга страна, животът на гумите на B60E
може да бъде два пъти по-дълъг в сравнение с
тези на най-големите съчленени дъмпери 6х6 от
други производители при работа в едни и същи
условия, което е действително доказано при клиенти. В същото време срокът за експлоатация на
гумите на В60Е е много по-дълъг от тези на самосвали с твърда рама със сходен полезен товар – с 60% по-дълъг живот за едно и също приложение на камионите.
По данни на производителя всички дъмпери
от модела В60Е, доставени досега, регистрират
среден разход на дизел под 24 л/ч. Тази консумация на гориво, в съчетание с полезен товар от 55
т и по-дълъг живот на гумите, въплъщава изцяло
инженеринговата философия на Bell Equipment
да предлага на своите клиенти решения с найнисък разход за тон превозен товар.
В същото време В60Е разполага с най-съвременни електронни системи за оптимизиране на
производителността и безопасността като част
от стандартното оборудване: асистент за потегляне под наклон, безопасно разтоварване на
коша, управление на спирачките при спускане и
автоматично управление на сцеплението на колелата с терена. Към тях трябва да се добавят
автоматичните системи за централно смазване, камерата за зоната зад камиона, диагностиката на техническото състояние и телематичната система Bell Fleetm@tic, изготвяща пълни доклади за работното натоварване на самосвала.

Бъдещето започва от днес
Повишаването на производителността, ефективността и безопасността по революционен начин съвсем не са чужд подход за Bell Equipment.
Четвъртата индустриална революция носи със
себе си максимална автоматизация и роботизация и Bell Equipment определено е част от нея.
Автономната работа на съчленените самосвали
(без оператор в кабината) има три основни елемента: възможност камионите да се управляват дистанционно, външни сензори, които стават „очите и ушите“ на машината, както и съвременен софтуер, управляващ транспортните дейности на целия обект (кариера или мина) в постоянна комуникация с другите два елемента.
Стратегията на Bell е да предложи дъмпер,
който може да бъде оборудван и управляван
чрез насочваща система, разработена от водещ
специализиран производител на такива системи (клиентите имат избор от няколко компании)
и с възможно най-лесната интеграция. Кабината на дъмпера е съвсем стандартна, без допълнителни устройства, които да вземат от вътрешното пространство. Целта е да се постигне гъв-

кавост и възможност за ръчно, дистанционно или
автономно управление според необходимостта.
В работни условия софтуерът за насочване
обработва цялата информация, идваща от сензорите, определя маршрута и изпраща инструкции към интерфейса за шофиране (тип Drive-bywire), който по електронен път управлява ускоряването, активирането на спирачките и завиването на камиона. В началото на изпитанията Bell доказа, че е възможно разходоефективно дистанционно управление на модела B45E с помощта на
най-обикновена конзола за видеоигри. А от началото на 2020 г. компанията работи в сътрудничество с Indurad (специализиран производител
на индустриални радари), както и с Voestalipine
на тяхна кариера за варовик в Алпите. Там дъмперът Bell В30Е (полезен товар 28 т), оборудван
с автономната система iTruck на Indurad, показва отлични резултати. От Bell Equipment очакват
в следващите няколко години висок интерес към
дъмпери Bell с автономно управление.

Флагманът на гамата,
Bell B60E, бе представен
за първи път през 2016
г. и още тогава впечатли
широката публика с
уникалната си еволюционна
концепция, съчетаваща
преимуществата на
самосвалите с твърда и
съчленена рама

Bell B30E
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ПРЕМИЕРИ

Еволюцията на челните
товарачи на CASE

CASE Construction Equipment представи новите си челни товарачи от серия G Evolution по време на
първото дигитално европейско събитие на компанията

О
ABSTRACT IN ENGLISH

CASE Construction
Equipment Announced
the New G-Series
Evolution Wheel Loaders
The new G-Series Evolution
Wheel Loader range improves
performance, resulting in increasing profitably.

юни 2021

ще от премиерата на серия G на CASE
през 2017 г. тези челни товарачи бяха изключително популярни заради своите работни характеристики. Сега от компанията обявиха, че цялата нова продуктова линия от серия
G Evolution предлага редица значителни подобрения, като увеличена производителност и надеждност, намалени разходи за обслужване на
машините, чрез увеличени сервизни интервали.
Операторите на новите челни товарачи на CASE
ще могат да натоварят всеки камион по възможно най-прецизния начин, без опасност от претоварване, чрез подобрената система за измерване на полезния товар както по обем, така и по
тегло. Благодарение на изцяло новия сензорен
тъчскрийн дисплей има лесен достъп до всички важни настройки и данни на машините, което позволява навременно да се реагира в различните работни ситуации. Телематичните системи на CASE SiteConnect и SiteWatch се предлагат като стандартно оборудване с тригодишен
абонаментен план за всички модели челни товарачи от новата серия G Evolution.

Кабината на новата серия G
Подлакътникът, монтиран на седалката, осигурява по-добър контрол и комфорт. Той разполага с 3-та или 4-та функция пропорционално
управление, интегрирано в джойстика. Операторът работи с двата джойстика с еднаква големина, точно като на верижен багер, което намалява умората. Окачената седалка включва нагреватели, които я затоплят през студената зимна сутрин. Премиум управлението с 8-инчов цветен
дисплей осигурява интуитивна навигация в настройките и информацията на машината. Комплектът „Свободни ръце“ предлага вграден микрофон, свързан към радиото чрез bluetooth система.

По-висока производителност
Двигателят е разработен и произведен от дъщерната фирма на CASE – FTP Industrial, носител
на много на награди и доставчик на над 500 000
двигателя всяка година. Агрегатът е разработен

Телематичните системи на CASE SiteConnect и
SiteWatch се предлагат като стандартно оборудване
с тригодишен абонаментен план за всички модели
челни товарачи от новата серия G Evolution

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
Премиум управлението с 8-инчов цветен дисплей
в кабината осигурява интуитивна навигация в
настройките и информацията на машината

Дъмпери
Челни товарачи

така, че да предложи както икономия на гориво и надеждност, така и достатъчно мощност. Потокът въздух е увеличен
чрез турбо с въздушно охлаждане. Системата за впръскване на гориво предлага най-добрия в класа си въртящ момент при ниски обороти. Без клапан за отработени газове
EGR и без филтър за твърди частици.

Грейдери

Телехендлери

Усилени мостове
Усилените мостове са по-здрави, по-големи и по-лесни
за обслужване благодарение на дизайна на корпуса от три
части. Многодисковите спирачки в маслена баня се намират във всяка глава на колелото. Мостовете са проектирани
да поддържат L5 или плътни гуми за много абразивни среди. Плътните гуми могат да бъдат монтирани фабрично. Резултатите са 20–30% по-малко износване на гумата поради
липса на приплъзване на колелата, намален разход на гориво, тъй като в диференциала няма триене, а също и намаляване на времето за престой поради по-малко движещи се компоненти с отворения диференциал. С изцяло автоматичното превключване на диференциала не се прилага
триене за намаляване на приплъзването на колелото. В резултат на това има по-малко износване на гумите и по-малко загуби на енергия. Уникалният дизайн на кутията за охлаждане CASE с пет радиатора, монтирани така, че да образуват куб, вместо да се припокриват, осигурява постоянен поток от свеж и чист въздух отстрани и отгоре, за да
поддържа постоянна температура на флуида. Конструкцията на куба осигурява лесен достъп до радиаторите за поефективно почистване и поддръжка. Допълнителното почистване може лесно да се извърши и ръчно, с отделен достъп до всеки радиатор. Охладителната система е монтирана зад кабината, далеч от задната броня на машината и от
земята, за да бъде далеч от праха.

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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Новите багери от следващо
поколение на CAT

Новите багери Cat 317 и 317 GC в
17-тонния клас изпъкват с подобрена
работоспособност, повишена ефективност и
ниски разходи за притежаване, експлоатация
и поддръжка в сравнение с предходни модели

О

ABSTRACT IN ENGLISH

The New Next Generation
CAT Excavators
The new Cat 317 and 317 GC
17-ton class Next Generation
excavators boast improved
machine performance, increased efficiencies, and lower owning and operating costs
than previous models.

юни 2021

свен че предлага повече мощност и работоспособност, новият модел 317 се отличава с много технологии от платформата
Cat Connect (стандартно оборудване), които увеличават работната ефективност с до 45%. Новият 317 GC, предлагащ разнообразни възможности за приложение, осигурява намаляване на разходите за поддръжка с до 20%.
Трите налични работни режима на двигателя позволяват съобразяване на работоспособността спрямо дадената задача и по този начин предлагат значителен потенциал за икономии на гориво. Режимът Smart автоматично регулира мощността на двигателя и хидравликата
спрямо работните условия с цел повишаване на
ефективността, а режимът ЕСО намалява до минимум разхода на гориво при изпълнение на полеки дейности. Режимът Power, предлаган само
за модела 317, гарантира постоянна максимална
мощност и производителност за справяне с найтрудните обекти.
Реагиращата на промените в натоварването
хидравлична система балансира необходимите
мощност и ефективност за постигане на прецизно копаене. Новото управление на главният разпределител премахва нуждата от хидравлични
кръгове за пилотно управление, което намалява

загубите на налягане и разхода на гориво. Както
Cat 317, така и 317GC идват стандартно с кофи,
оборудвани с нови зъби от серията Cat Advansys,
осигуряващи дълъг експлоатационен живот, отлично фиксиране към адаптерите и лесна подмяна за максимално време за готовност на машината.

Технологии за увеличаване на
производителността
Най-съвременна технология за повишаване
на производителността увеличава ефективността на оператора с до 45%, осигурявайки на новия
Cat 317 най-високата производителност в своя
клас. Системата Cat Grade with 2D автоматично
насочва към точните дълбочина, наклон и хоризонтално разстояние до проектния профил чрез
тъчскрийн дисплея и така прави прецизни дори
неопитните оператори. Системата е подготвена
за надграждане до Cat Grade with Advance 2D или
Cat Grade with 3D.
Операторът получава в реално време измереното на момента тегло на материала в кофата и
така може да подобри ефективността на товарене чрез технологията Cat Payload – част от стандартната спецификация на Cat 317. Всички клю-

ПРЕМИЕРИ » НОВИТЕ БАГЕРИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ НА CAT
чови работни данни, като например кратки отчети за теглото
на натоварения материал, разход на гориво и кодове за грешки, се приемат от стандартната система Product Link и могат
да бъдат разгледани от ръководителите на машинопаркове
или друг административен персонал чрез Vision Link и приложението Cat App. Това спомага за повишаване на ефективността на управление на машинопарка.
Технологиите Cat Remote Services повишават полезността
на телематичните данни от Cat 317, като позволяват на дилърите на Caterpillar дистанционно да се грижат багерът да работи с максимална производителност и ефективност. Системата Remote Troubleshoot анализира данните за техническото състояние на машината, получавани в реално време, което позволява на техниците на дилъра да извършват диагностично тестване и да идентифицират възможни проблеми, без
да спират работата на машината, спестявайки си едно пътуване до обекта. Системата Remote Flash се грижи багерът да
използва най-актуалната версия на бордовия софтуер, без да
се нарушава работният график, така че машината да работи
с висока производителност, максимална ефективност и минимум престои.

Най-съвременна технология за повишаване на производителността
увеличава ефективността на оператора с до 45%

По-малко разходи
за поддръжка
Удължените и по-синхронизирани интервали за поддръжка на новите багери Cat 317 и 317 GC намаляват разходите
за сервизиране с до 20% спрямо предходната серия. Новият
филтър за хидравличната течност осигурява по-добра филтрация и с 50% по-дълъг интервал за подмяна (3000 моточаса). Експлоатационният живот на системата е удължен чрез
нови клапани за задържане на хидравличното масло в нея,
така че то да остане чисто след смяната на филтъра. Животът на филтъра и интервалите за подмяна могат да се видят
на LCD дисплея в кабината.
Всички точки за инспектиране, в т.ч. нивото на маслото, са
лесно достъпни от нивото на земята, което облекчава ежедневната подготовка за работа. Втората щека за маслото на
двигателя предлага допълнително улеснение за сервизните
техници да го проверяват и доливат от горната платформа на
багера. Всички изходни точки за Cat S·O·S са достъпни от нивото на земята и позволяват бързо и удобно вземане на проби от флуидите за анализ.

Удължените и по-синхронизирани интервали за поддръжка
на новите багери Cat 317 и 317 GC намаляват разходите за
сервизиране с до 20% спрямо предходната серия

Нова кабина,
подобрен комфорт
По-просторният дизайн на кабините на багерите Cat 317
и 317 GC прави влизането и излизането от тях по-лесно и повишава съществено комфорта и производителността на оператора. Новите, по-широки кабини съчетават оптимизирана габаритна височина с широки предни, задни и странични
прозорци и значително подобряват видимостта в сравнение
с моделите от серия F. Cat 317 GC се доставя стандартно с кабина от ниво Comfort, докато при 317 клиентите имат избор от
кабини Deluxe и Premium.
Новите модели от следващо поколение разполагат стандартно с камери за зоните отзад и отдясно на машината за допълнително повишаване на видимостта. Cat 317 може допълнително да се дооборудва за видимост на 360° и показване на
предмети и хора около багера СПЕЦИФИКАЦИИ НА САТ 317 И 317 GC
в едно изображение на екрана. Подсилената шумоизолация намалява нивото на шум в Двигател
кабината за по-голям комфорт Нетна мощност – ISO 9249:2007, к.с. (kW)
на оператора, докато новата
стандартна свързаност чрез Работна маса, kg
Bluetooth към радиото му поз- Макс. дълбочина на копаене, mm
волява да говори по телефона, Макс. досег напред (на нивото на земята), mm
без да го държи.
Макс. височина на товарене, mm

Cat 317
Cat C4.4
130 (96,9)
17 800
6600
9200
6370

Cat 317 GC
Cat 3.6
119 (89)
17 100
6400
9010
6280
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Багер на Doosan спечели
злато от iF Design
Според организаторите на
iF Design Awards, Концепция-Х
на Doosan вдига летвата в
развитието на технологиите
с амбициозната си визия за
бъдещето на строителната
техника

Doosan Infracore обяви, че
компанията е спечелила
златно отличие на наградите
International Forum Design (iF
Design) 2021 г. в Германия
за своя дизайн на багер от
Концепция-Х (Concept-X)

Д
ABSTRACT IN ENGLISH

Doosan Excavator Wins
Gold from iF Design
Doosan Infracore has announced that the company has
won a Gold Award at the International Forum Design (iF Design) Awards 2021 in Germany for its Concept-X Excavator design.
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изайнът на багер от Концепция-Х е избран
от 98-членно жури, съставено от независими експерти от цял свят. Надпреварата
бе много оспорвана, като в тазгодишния конкурс
имаше 10 000 участници от 52 държави. Doosan
Infracore вече две поредни години печели награди на iF Design. През миналата година компанията бе отличена за новата гама колесни товарачи
DL-7. Също така южнокорейският производител
на строителна техника спечели категория Best of
the Best на Pinup Design Awards 2019 и големите
награди на Red Dot Design Awards 2020 и Pinup
Design Awards 2020.
Концепция-Х е първото безпилотно, автоматизирано и интегрирано решение за управление
на строителни, кариерни и минни обекти, въведено от Doosan Infracore през 2019 г. То може да
извършва дистанционно, с помощта на дронове,

които наблюдават работното място, автоматично анализират данните, изготвят план за действие и го изпращат към машините, например багери, челни товарачи, камиони и др.
Според организаторите на iF Design Awards
Концепция-Х вдига летвата в развитието на технологията с амбициозната си визия за бъдещето
на строителната техника. Безпилотните багери
и камиони, контролирани от дронове, дават редица предимства, като подобрена безопасност,
производителност, прецизност и качество.
„Необичайно е строителна техника да печели златната награда на iF Design Awards. Планираме да изградим визия на първокласен дизайн
като отличения по време на конкурса, който да
бъде използван за нашите продукти от ново поколение“, заявиха от ръководството на Doosan
Infracore.

ВДЪХНОВЕН
ОТ ТЕБ
Нова серия комбинирани
багер-товарачи Cat
Проектирани за повече комфорт и

горивна ефективност

Елтрак България ЕООД
бул.”Европа” 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com
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