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РЕДАКЦИОННА

Силно жилищно строителство
и еврофондове ще задвижват
строителния сектор през 2022 г.
И

кономиката на България се възстановява по-бавно от очакваното и според
ЕК вероятният темп на растеж се очаква да достигне 3,8%. Жилищното строителство обаче, изглежда, е сред силно представящите се благодарение на ниските лихвени
проценти по кредити, които правят покупката на жилище по-достъпна. Това сочат данните, публикувани в зимния доклад на Източноевропейската асоциация за прогнозиране в
строителството.
Недвижимите имоти са и най-сигурният
и лесен начин за желаещите да инвестират,
които искат да избегнат отрицателните лихви по депозитите. Пандемията и трайните ѝ
последващи ефекти изиграха допълнително силен охлаждащ ефект върху нежилищното строителство поради рязкото нарастване
на офис и индустриалното строителство в периода преди 2020 г. Липсата на нови проекти
доведе до редуциране на очакванията за сег-

мента. Нулевият напредък при част от по-големите инфраструктурни проекти ще се отрази на растежа на гражданското строителство,
но през 2022 г. то ще навакса изоставането си.
Общата строителна продукция в България се
очаква да нарасне с 16,5% през 2022 г. Липсата на подготовка за новия програмен период 2021 – 2027 г. и Националният план за възстановяване и устойчивост ще се отразят негативно върху общата строителна продукция,
която се очаква да спадне с 24,9% през 2023 г.
Всичко най-интересно в областта на строителството и строителната механизация
ще откриете не само в печатното списание
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, но и в онлайн версията на изданието. 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

Мартин СЛАВЧЕВ

За мобилни устройства свалете приложението
Bulgarian Transport Press
от App Store или Google Play
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Светът се подготвя за bauma 2022
Повече от 10 месеца преди bauma да отвори врати в Мюнхен
от 24 до 30 октомври, водещото световно търговско изложение
за строителни машини, строителни материали, минна техника,
строителни превозни средства и оборудване очаква много високо ниво на участие: 97 процента от наличното пространство вече
е потвърдено от фирмите изложители.
Строителната и минната индустрия отново ще бъдат добре
представени на bauma 2022. Сред изложителите, които ще се
включат в събитието, са BHS Sonthofen, Herrenknecht, Komatsu,
Liebherr, Schulte Strathaus и Zeppelin Baumaschinen. Други компании, които ще присъстват на панаира, ще бъдат Matrix Design
Group от САЩ, Resemin от Перу, Roco9 от Великобритания, Tesab
Engineering от Великобритания и Weber Mining & Tunneling от
Франция. Друга компания, която се завръща на изложението, е
Minearc Systems от Австралия, ключов пазар за минната индустрия.
От години bauma е и световен център за иновации благодарение на огромния брой новости, които изложителите представят
там. Тази година в залата за иновации LAB0 ще могат да бъдат
видени приложения в области като виртуална реалност, MIC 4.0,
стартиращи фирми и други. Think Big, програма, която насърчава талантливи млади хора, също ще бъде включена в програмата
като ключов въпрос за индустрията.
Изложението ще се фокусира върху пет ключови теми, кои-

CASE подкрепя проект за почистване на плажове

CASE Construction Equipment, в партньорство със CNH
Industrial и медийната платформа 4 Elements, подкрепя
проекта Beach Care. Това е екологична инициатива, която включва както почистване на плажове и рециклиране на
отпадъци, така и връчване на стипендии и провеждане на
образователни програми.
Почистването на плажове се извършва с помощта на челен товарач от ново поколение CASE 621G Evolution, оборудван със специална кофа. Машината събира пластмасови отпадъци от пясъка на плажовете в Италия и Франция,
предотвратявайки замърсяването на Средиземно море.
Отпадъците, почистени от CASE и с подкрепата на деца,
след това биват рециклирани и използвани за производството на пластмасови играчки – челни товарачи.
Федерико Було, ръководител на Europe Construction
Equipment, обяснява: „CASE подкрепя много инициативи,
имащи за цел да насърчат интереса към грижата и опазването на околната среда. Проектът Beach Care е най-новият, в който може да видите CASE и нашите партньори да почистват плажовете, за да ги върнат на общността, и също
така да насърчават отговорните ценности сред по-младите поколения. Проектът също така демонстрира многофункционалността на машините CASE.”
Beach Care е тригодишен проект, който освен в Италия
и Франция, на по-късен етап има идея той да бъде реализиран в Испания и Обединеното кралство.
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то ще бъдат дискутирани и по време на серия от уебинари: „Нулеви емисии“, „Дигиталната строителна площадка“, „Строителни техники и материали на бъдещето“, „Пътят към автономните
машини“ и „Добивът – устойчив, ефективен, надежден“. Серията
уебинари ще започне през март и ще се провежда на английски
език. Експертите от индустрията ще използват новия формат, за
да проучат в дълбочина ключовите теми на bauma.
Освен в Мюнхен през 2022 г. ще има и bauma в Москва. Там изложението ще се проведе от 24 до 27 май.

5 начина да гарантирате производителността
на дъмпера през зимата
Rokbak RA30 и RA40 са здрави машини, на които може да се разчита,
че ще работят ефективно и ефикасно в студено време. Хлъзгавите повърхности и заледените склонове не
са проблем за тези „твърди като камък“ съчленени самосвали. Въпреки
това тяхната производителност не се свежда само до качествен дизайн
и изработка, така че ето пет съвета за поддръжка, които да ви помогнат за увеличаване на времето за работа, производителността и безопасността през зимата.
1. Използвайте одобрени от фабриката части
Когато времето е студено, е по-важно от всякога машините да се
оборудват с правилните части. Надеждният стартер например гарантира, че дъмперите се запалят без проблем дори при ниски температури.
2. Изберете правилната спецификация на машината
Ако работите за продължителни периоди от време при изключително ниски температури, опции като нагреватели за течности ще направят работата на съчленения самосвал много по-ефективна. През зимата също са вероятни проливен дъжд и сняг, така че дъмперът трябва да
бъде оборудван с добри чистачки на предното стъкло, за да се поддържа видимостта и да се гарантира безопасна работа.
3. Правете редовни проверки
Правилната и честа поддръжка е от решаващо значение, особено
през зимата. Добрата рутинна работа като смяна на течности или регулиране на налягането в гумите може да направи голяма разлика в поддържането на съчленения самосвал в добро състояние.
4. Отстранете всяка мръсотия или сол
Мръсотията или калта върху влекача могат да замръзнат за една
нощ през зимата, след което стават трудни за отстраняване и потенциално могат да повредят машината. Солта и други продукти, използвани по пътищата след сняг, също могат да замърсят системите и да
причинят ерозия.
5. Съхранявайте правилно машината
Ако дъмперът не се използва през зимата, правилното съхранение
според документацията за машината ще гарантира, че той ще остане
в добро състояние и ще бъде готов за работа отново през пролетта.
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XCMG – номер 1 в класацията за най-големите производители на кранове в света
Годишните приходи от продажби на
XCMG възлизат на 5,66 милиарда долара,
което поставя компанията на първо място в класацията на KHL Group за най-големите производители на кранове в света.
74-процентовият скок в растежа на XCMG
само за една година изкачи компанията
от 4-то на 1-во място в класацията ICM20.
През първите 10 месеца от 2021 г. XCMG
обявява 235% ръст на приходите от продажби на специализираните кранове.
„XCMG винаги е поставял технологичната иновация като топприоритет. В момента разполагаме с 5 основни научноизследователски центъра по целия свят,
първокласен технологичен център на национално ниво и единствената национална ключова лаборатория в индустрията за
интелигентно производство на висок клас
инженерни машини и национален център
за промишлен дизайн. Днес, благодарение на непрестанните усилия на повече
от 4000 учени и инженери, работещи за
XCMG, ние водим напред развитието на
технологичните иновации в индустрията“,
отбеляза Уанг Мин, президент и председател на XCMG.

Визия за зелено развитие
За да изгради по-добра общност
със споделено бъдеще за света, XCMG
Hoisting Machinery публикува „Декларация за въглероден пик и въглероден неутралитет на XCMG Hoisting Machinery“. Декларацията тържествено обещава „активно да следва визията за зелено развитие
и да поеме отговорността за изграждане
на екологична цивилизация, поемайки водещата роля в индустрията за завършване на целите, отнасящи се за достигане
на въглероден пик и постигане на въглероден неутралитет и ръководейки висококачественото, зелено, нисковъглеродно и
устойчиво развитие на индустрията“.
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В отговор на това обещание XCMG поставя в декларацията си шест цели, включително енергичното насърчаване на чиста и нисковъглеродна енергийна структура, изграждане на зелено и интелигентно производствено предприятие, ускоряване на прилагането на нисковъглеродни, енергоспестяващи технологии и проектиране и производство на нови енергийни продукти, подкрепящи изграждането на чиста енергия в Китай, насърчаване употребата на преработени продукти и
усещането за намаляване на въглеродните емисии.
Обещанието на XCMG идва в момент,
когато индустрията за строителни машини в Китай започва силно да излиза на
международната сцена. Според Су Зимън, председател на Китайската асоциация за строителни машини (CCMA), в Китай има близо 50 000 частни компании за
производство на кранове, сред които активите на първите 50 възлизат на бли-

зо 1,57 милиарда долара. Тези фирми не
само изградиха красив Китай, но и бяха
сред най-активните сили в глобалното инженерно строителство. „Китай има огромен потенциал за икономическо развитие
с мащабни инфраструктурни конструкции, а целта му за „двоен въглерод“ показва чувство за отговорност. Китайските индустрии отбелязват две тенденции на развитие на зелено, нисковъглеродно и промишлено модернизиране, които също ни
предоставиха пространство за по-нататъшно развитие“, каза Су.

XCMG анонсира
600-тонен кулокран
Максималният товарен момент на
XCMG XGT15000-600S, най-големия кулокран в света, ще бъде 15 000 тон-метра, а максималното тегло на повдигане
600 тона, което е еквивалентно на около
400 автомобила.
Новият модел кулокран е предназначен най-вече за приложения в областта
на строителството на мостове. Крановете XCMG ще бъдат използвани за подпомагане на изграждането на пътно-релсов
мост над река Чангтай Яндзъ и железопътния мост над река Чаома Мааншан Яндзъ.
Двете нови съоръжения ще счупят рекордите за най-дълги мостови участъци от
този тип.
На сайта на производителя бяха представени повече от 60 иновативни технологии, прилагани за първи път в индустрията
при производството на кранове. Ключовата технология на XCMG XGT15000-600S
счупи 10 световни рекорда. Пускането на
тази технология бележи голям пробив в
капацитета за развитие на суперголемите
кулокранове XCMG, което дава на китайските машини от този тип ключово място
в световната индустрия.
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Индекси на строителната продукция
По предварителни данни през октомври 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа
на сезонно изгладени данни, е с 1,2% под
равнището от предходния месец, а през
ноември същата година индексът е с 1,9%
над равнището от предходния месец.
Календарно изгладените данни показват намаление от 1,9% на строителната
продукция през октомври 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.
През октомври 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 1,3%, а от гражданското/инженерното строителство – с 1,1%.
На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през октомври 2021 г.
се определя от отрицателния темп както
при сградното строителство, с регистрирано намаление от 1,9%, така и при гражданското/инженерното строителство – с
1,8%.
Календарно изгладените данни показват увеличение от 3,2% на строителната
продукция през ноември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.
През ноември 2021 г. индексът на про-

изведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над
равнището от предходния месец, като
продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2,1%, а
от сградното строителство – с 1,7%.
На годишна база повишението на ка-

лендарно изгладения индекс на строителната продукция през ноември 2021 г.
се определя от положителния темп както
при сградното строителство с регистрирано увеличение от 3,3%, така и при гражданското/инженерното строителство – с
3,1%.
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Дигитализацията ще реши много от
проблемите в строителния сектор

Дигитализацията на строителния процес е най-важният въпрос, който обсъждаме. Едва ли ще имате по-голям приятел от
мен по тази тема. Защото тя ще служи на поколения напред.
Това заяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов пред ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) по време на
първата съвместна среща в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ).
От КСБ изведоха темата като един от основните приоритети пред строителния бранш. Вицепрезидентът на Европейската федерация на строителната индустрия инж. Любомир Качамаков подчерта, че дигитализацията ще дефинира отговорностите, ще осигури прозрачност на строителните фирми и ще
даде тласък на сектора.
„Дигитализацията наистина изважда наяве въпроси, които
сега стоят скрити. Цифровият строителен процес е по-лесно
постижим. От заданието до реализацията на проекта – всички
документи да се внасят само в електронен вид в разрешаващата институция. Получаването – само в електронен вид. Няма да
има тормозене и разкарване за документи“, заяви министърът.
Належащи промени в законите за устройство на територията и за обществените поръчки, индексация на цените в строителството, разплащанията с фирмите бяха също сред проблемите, които председателят на Управителния съвет на КСБ инж.
Илиян Терзиев постави.

Глобиха строителите на АМ Европа

Глобиха фирмите, които извършват ремонт на трасето между
граничния пункт „Калотина“ и Драгоман от автомагистрала „Европа“, заради лошата организация на движение в участъка. Експерти от РДНСК Софийска област незабавно извършиха проверка.
Инспекторите са установили редица сериозни пропуски по цялото трасе. В по-голямата част от пътя са констатирани сериозни пропуски по временната организация на движението – липсват ограничителни табели, светлинната сигнализация е недостатъчна, като светлинна сигнализация има единствено в началото и края на трасето. Светлинна сигнализация и указателни знаци липсват и при прехвърляне на движението „от ляво в дясно или
от дясно в ляво“, а поставените ограничителни табели са недостатъчни. Констатирано е, че липсват знаци за вход или изход към
съществуващите пътища по трасето. Проверяващите са установили още, че на места пътните знаци са поставени на земята, облегнати на стойка, ограничителните табели и знаците са замърсени,
а временната маркировка е в лошо състояние.

Забързваме работата по строежа на магистралите

Инвестиционният процес е бавен, затова трябва да сме далновидни и да разработваме колкото може повече технически
проекти за инфраструктурни обекти, които да се изпълняват
и след години. Това заяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов
на работното заседание за развитието на стратегическите инфраструктурни обекти.
Завършването на магистрала „Хемус“, от която остава да
бъдат доизградени 240 км, е приоритет на правителството и
моя първостепенна задача е да забързаме процедурите по нея,
каза министър Караджов. На база разчетите на експертите от
АПИ реалистичният срок за цялостното ѝ изпълнение е 2027 г.
През 2022 г. са необходими 330 млн. лева за финансиране на
дейностите по участъците на магистралата, посочиха още от
АПИ.
Реалистичният срок за завършването на скоростния път Видин – Ботевград също е 2027 г., като за изпълнението на всички лотове на пътя са необходими 642 млн. лева за тази година,
докладваха от АПИ.
До средата на годината трябва да е готов участъкът от Калотина до Драгоман – част от строящата се автомагистрала „Европа“, показват разчетите на пътните експерти, а от Храбърско
до Софийския околовръстен път – в края на 2024 г.
До издаване на разрешение за строеж на магистрала „Черно море“, с дължина около 100 км, е възможно е да се стигне през 2027 г., след като бъдат проведени всички необходими подготвителни процедури за реализацията на проекта,
обобщи вицепремиерът, а по отношение изграждането на магистралата Русе – Велико Търново реалистичният ход за завършването ѝ е 2030 г. Работата по участъците Русе – Бяла и
обхода на град Бяла може да приключи през 2028 г.
От автомагистрала „Струма“ почти изграден е участъкът от
Благоевград до Крупник, но следва 500-метров подучастък,
при който е регистрирано свлачище, което трябва да се укрепи.
Разрешението за това ще е готово през април, а необходимият
срок за укрепването му е една година, съобщиха от АПИ. Участъкът при виадукт „Железница“ от АМ „Струма“ ще приключи
след укрепване на свлачището, а тунел „Железница“ се очаква
да е готов в средата на тази година.
Друг важен проект, който ще осигурява по-бърза връзка
през билото на Стара планина – тунелът под Петрохан, се предвижда да е дълъг почти 7 километра и да бъде с магистрални габарити. Очаква се той да има разрешение за строеж до 2026 г.,
а предвид сложността му, евентуално през 2031 г. да има трасе.
Финансирането за този тунел все още е в подготвителен етап,
като има визия той да бъде предложен за финансиране по инициативата „Три морета“.
Вижте всички новини на www.bageri.bg
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Индустриална гама телескопични
товарачи JCB – максимална
производителност и ефективност

Подходящи за редица приложения, телескопичните товарачи от индустриалната гама на JCB
предлагат високи нива на производителност, мощност, ефективност, превъзходно качество и
ненадминат комфорт

J

CB е сред водещите производители на телескопични товарачи в света. С над 45 години опит в производството на телескопични
товарачи, JCB впечатлява своите клиенти с постоянните иновации и усъвършенстване на своята индустриална гама и се утвърждава като предпочитана марка от клиентите.
Индустриалната гама телескопични товарачи на JCB е една от най-обширните, предлагайки най-високите нива на производителност,
мощност, ефективност, превъзходно качество
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на изработката, ненадминат комфорт и икономичност. Моделите от тази гама са изключително подходящи за множество приложения както в
областта на строителството, така и за рециклиращата индустрията.

Максимална мощност
и височина на повдигане
Сред най-популярните телескопични товарачи от индустриалната гама на JCB са моделите

ТЕХНОЛОГИИ » ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТОВАРАЧИ JCB...
532-70, 542-70 и 560-80. Те са оборудвани с двигатели от последно поколение JCB
Dieselmax Stage V с мощност от 109 до 150
к.с.
JCB 532-70 Industrial е с мощност 81kW
(109 к.с.), 542-70 Industrial се предлага с
двигател 97kW (130 к.с.), а 560-80 Industrial
съответно е най-мощният от трите модела
и разполага със 112kW (150 к.с). Машините
с лекота могат да повдигнат сериозни товари до 6000 кг на височина до 7,9 метра!

Максимален комфорт
и иновации
532-70 разполага с 4 степенна полуавтоматична трансмисия, а 542-70 и 560-80
се предлагат и с хидростатична предавателна кутия както и с иновативната Dual
Tech хибридна трансмисия. Тя комбинира
всички предимства на хидростатичното и
Powershift задвижване и изолира всичките им недостатъци за максимална производителност във всички работни режими!
Трите модела телескопични товарачи
са снабдени с регенеративна хидравлика,
използваща гравитационните сили за побързо прибиране на стрелата.
За максимален комфорт на операторите, те са оборудвани с най-новата кабина
JCB CommandPlus, която е 12% по-широка и просторна в сравнение с конкурентни машини в класа и с 50% по-ниски нива
на шум (само 69 dBA). За още по-голямо
удобство при работа седалката е изцяло
регулируема и с въздушно окачване.
Строгата програма за тестване на новата гама индустриални телескопични товарачи на JCB включва продължително, тежко натоварване на шасито, стрелата и ключовите компоненти, а трансмисията е преминала над 1000 пробни цикъла.

За максимален комфорт на операторите телескопичните товарачи
от индустриалната гама на JCB са оборудвани е с най-новата кабина
CommandPlus, която е 12% по-широка и просторна в сравнение с конкурентни
машини в класа и с 50% по-ниски нива на шум (69 dBA). За още по-голямо
удобство при работа седалката е изцяло регулируема с въздушно окачване

За да постигнете максимална възвръщаемост на инвестицията, машината
трябва да ви служи дълго, а не да бъде обслужвана често. Именно за това
телескопичните товарачи JCB 532-70, 542-70 и 560-80 се предлагат с
удължени интервали между обслужванията, а когато стане време за рутинно
сервизиране, то се извършва лесно и бързо

Максимална
възвръщаемост на
инвестицията
За да постигнете максимална възвръщаемост на инвестицията, машината трябва да ви служи дълго, а не да бъде
обслужвана често. Именно за това телескопичните товарачи JCB 532-70, 542-70 и
560-80 се предлагат с удължени интервали
между обслужванията, а когато стане време за рутинно сервизиране, то се извършва лесно и бързо от нивото на земята.
Акумулаторът се намира под единичен заключващ се капак, а резервоарите за гориво и AdBlue се зареждат лесно
и отново от нивото на земята. Освен това
и двата резервоара имат вградени предфилтри, за да се запазят от примеси и замърсители.
Допълнителна информация относно
пълната гама индустриални телескопични товарачи може да откриете в офисите
на СИ ЕМ ЕЛ България – Ексклузивния дилър на строителна техника JCB в страната.
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Новият багер Sunward SWE
365F – 36 тона чиста мощност

Sunward с гордост обяви пускането на пазара на SWE 365F, част от F-серията, 3-то поколение
багери, специално проектирани и сертифицирани за изискванията на европейския пазар

S

unward никога не прави компромис с надеждността и 35,9 тонният SWE 365F не е
изключение. Точно както другите машини на компанията, всички ключови компоненти
са на най-добрите световни марки, от двигателя Cummins Stage V до хидравличната система,
произведена в Япония. Всичко е настроено за
надеждност и издръжливост.
С почти нулеви нива на вредни емисии двигателят EU Stage V Cummins L9S5-C338 отговаря на
най-новите изисквания на Европейския съюз, с
мощност от 252 kW той се характеризира с висока производителност и ниски нива на разход
на гориво.
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Сърцето на машината
Тъй като хидравликата често се счита за сърцето на машината, за SWE 365F Sunward избира
японските първокласни марки KPM за основната хидравлична помпа и KYB за главния управляващ клапан (MCV). И двете високонадеждни марки са известни със своята ефективност и дълготрайни компоненти, проектирани специално да
отговорят на изискванията на големите хидравлични багери.
Кабината на SWE 365F с висока якост отговаря на изискванията за ROPS и FOPS, които са
стандартни и сред първите характеристики, осигуряващи безопасна и удобна работа във всички
среди на приложение.
Стандартно оборудване на SWE 365F:
)) Двигател Cummins Stage V;
)) Стоманени вериги (600 мм);
)) Стрела 6500 мм и рамо 3260 мм;
)) 1-ва помощна хидравлична верига до края на
рамото (2 тръби);
)) Линия на 2-ра помощна хидравлична верига до
края на рамото (2 тръби);
)) 3-та хидравлична линия за бързо свързване
към края на рамото (2 тръби);
)) Тръба за връщане на маслото (1 тръба);
)) Двойни пропорционални джойстици;
)) Радио с USB портал;
)) Климатик;
)) Предпазен клапан на стрелата;
)) Предпазен клапан на рамото;
)) Клапан за бързо свързване;

ТЕХНОЛОГИИ » НОВИЯТ БАГЕР SUNWARD SWE 365F – 36 ТОНА ЧИСТА МОЩНОСТ
)) Аларма при пътуване;
)) Автоматично превключване при пътуване;
)) Превключвател за изключване на батерията (пластмасов);
)) Цифров монитор (потребителски данни + предупрежде-

ние за инцидент);
)) Стандартни кофи (1,5 куб. м, 1 400 мм)
)) TOPS / FOPS / ROPS кабина;
)) Лента за страничен сблъсък;
)) Защитен екран на кабината (отгоре и отпред-долу);
)) Помпа за зареждане с гориво;
)) Парктроник;
)) Задна камера;
)) Пистолет за грес и кутия за инструменти;
)) Ръководство за оператора.

Sunward достави 20-хилядния си багер
за Европа
Китайската компания достави своя 20-хиляден багер за
Европа по време на внушителна церемония по повод голяма поръчка на стойност над 100 милиона юана на машини за
Стария континент.
От създаването си Sunward Europe изгради професионален екип, който не спира да се развива и да покорява нови
върхове. По време на световната пандемия от Covid-19, когато доста компании отбелязаха спад, Sunward реализира
ръст от 208% през първото тримесечие на 2021 г. По този начин Sunward заслужено се класира на първо място по пазарен дял на китайските марки.
Sunward придобива все по-голямо влияние на европейския пазар и амбициите на производителя са да се превърне в една от най-предпочитаните марки строителни машини за Европа.

С почти нулеви нива на вредни емисии двигателят EU Stage V
Cummins L9S5-C338 отговаря на най-новите изисквания на ЕС
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Fuchs MHL350 – здрава и
прецизна претоварваща машина
за пристанищни дейности
Освен за пристанищни
дейности претоварващите
машини на Fuchs успешно
могат да бъдат използвани и
за нуждите на компаниите от
рециклиращата промишленост

Н

ай-съвременната технология на двигателя, съчетана с новаторска хидравлика, поставя Fuchs MHL350 сред от най-бързите и най-прецизните претоварващи машини в
своя клас. Това е и един от най-продаваните модели на компанията. Турбодизеловият двигател
с мощност 160 kW (215 к.с.) и високопроизводителната хидравлика правят възможно преместването на товари с тегло от няколко тона без усилие, бързо и прецизно. Освен за пристанищни
дейности претоварващите машини на Fuchs успешно могат да бъдат използвани и за нуждите на компаниите от рециклиращата промишленост. Официален представител на Fuchs за България е Роланд Трейдинг ООД.
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Зашеметяващи показатели
Със зашеметяващите си показатели, като
оперативно тегло от 33 до 35,5 т, обхват на стрелата до 16 м и шаси, широко 3 м, MHL350 недвусмислено показва, че е изключително стабилна и
високофункционална машина. Мощният 160 kW
турбодизелов двигател и непоколебимата двукръгова хидравлика се справят с лекота дори с
нетипично тежки товари, като боравят с тях със
завидна скорост и хирургическа прецизност. Освен своята почти легендарна износоустойчивост, най-съвременни технологии и максимална сигурност на работа MHL350 ще ви заплени
и с множеството детайли, които превръщат модела в неповторим. Многофункционалният дис-

ТЕХНОЛОГИИ » FUCHS MHL350 – ЗДРАВА И ПРЕЦИЗНА ПРЕТОВАРВАЩА МАШИНА...
плей предоставя бърза и детайлна информация за всички процеси
в машината, а повдигаемата кабина с панорамни прозорци осигурява винаги отличен ъгъл и пряка видимост при работа. Интуитивно и
удобно подредените уреди в кабината гарантират комфорт и бързина на работата, а удобната седалка прави приятен дори най-дългия
работен ден.
Предимства на модела:
)) Сервизната платформа Fuchs
позволява лесен достъп до основните компоненти на машината;
)) Несравнима комбинация от производителност, прецизност и горивна ефективност;
)) Fuchs Connect: Включена телематична система за управление
на машинопарка.

Към върховете
в бизнеса с
претоварващи
машини
MHL350, въведен на пазара
през 1991 г., отваря пътя на Fuchs
към бизнеса с претоварване на
различни суровини, материали и
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отпадъци. Този модел е специално конструиран за претоварване
и затова се различава значително от всички дотогавашни машини, които се развиват само на базата на подобрения и модификации. Именно това е новото начало,
което води компанията към върховете в бизнеса с претоварващи машини.

Атрактивно видео с
участието на Fuchs
MHL350
Интересно и атрактивно видео,
заснето наскоро в съоръжението
на Fuchs в Бад Шьонборн, с участието на Fuchs MHL350, спечели
награда в категорията „A2 – Маркетингова комуникация – B2B“ на
тазгодишните призове за корпоративни медии и телевизия. Видеото е заснето от производителя на
компоненти ifm на тестовия полигон на Fuchs. В него по любопитен
за зрителите начин са демонстрирани качествата на модела, интелигентната му технология за управление, надеждността и здравината на компонентите на машината
и най-вече невероятната прецизност на MHL350.

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

ИНОВАТИВНИТЕ

ПРЕТОВАРВАЩИ МАШИНИ
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Легендарният Крал

Новите багер-товарачи CASE от серия SV се отличават с изключителна
работоспособност, комфорт, производителност и надеждност

C

ASE Construction Equipment представя новите багер-товарачи от серия SV, зад които стои повече от 60 години производствен
опит, приветствани навсякъде като легендарния
крал на багер-товарачите. Затвърждавайки иновативното си пазарно лидерство от 1957 г., серията SV се отличава с по-широка кабина с усъвършенствани уреди за управление и нов двигател FPT за Етап V на ЕС, запазвайки най-добрите характеристики и работоспособност в своя
клас. Те осигуряват по-голям комфорт за оператора, повишена производителност, намалени емисии и по-малки общи разходи за придобиване, експлоатация и поддръжка – и всичко
това подкрепено от сервизните пакети на CASE
Service Solutions.
„Новите багер-товарачи от серия SV са найвисоко работоспособните, най-производителните, горивоефективни и надеждни багер-товарачи, които се предлагат“, подчертава Еджидио Галано, директор Продуктово управление в
CASE Construction Equipment за Европа. „Изцяло
сме преработили кабината с цел оптимален комфорт за оператора, въведохме двигател от FPT
със значително понижени емисии при запазване
на работоспособността, както и уникални характеристики като вградения бързосменник, който
все още е част от най-добрата спецификация в
този клас.“
Серията багер-товарачи SV се състои от три
модела: 580SV, 590SV и 695SV.
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Още производителност с
върхов комфорт и управление
Кабината с изцяло нов дизайн и стил на интериора и екстериора е по-широка и предлага повече място за краката на оператора при завъртането на седалката, както и суперудобно качване в
нея. При новия дизайн на лявата страна на кабината резервоарчето за течност за чистачки е преместено под една от откритите поставки, което
позволява удобното му допълване след отваряне на капак отляво.
„Операторът, който се чувства удобно, е попродуктивен, а серията багер-товарачи SV има
много подобрения, спомагащи за значително
повишаване на производителността“, допълва
Галано. „Новото разположение на паркинг спирачката, новата опция за скоростомер, прегрупираните превключватели на панела отдясно,
новият вграден към джойстика на товарачната
уредба превключвател за смяна на посоката на
движение (за модела с трансмисия Power Shift),
новият ролков превключвател за разпъващото
се рамо и новото разположение на лостчетата за
стабилизаторите допринасят заедно за по-бързото боравене с уредите за управление“.
Безопасността на оператора е подобрена
чрез нови задни прозорци, които осигуряват подобра видимост и не са толкова скъпи при подмяна. Безопасността е допълнително повишена
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чрез намаляване на шума в кабината с 3 дБ
(до 74 дБ) в сравнение с предходния модел, както и чрез поставянето на бутона за
клаксона върху лостчето за смяна на скоростите при машините с Power Shift. Безопасността и комфортът определено са
били водещи за екипа от конструктори на
серията SV.
Удобствата и потребностите на оператора са допълнително удовлетворени с добавяне на два USB-входа, 12-волтов извод
на панела за управление, поставка за мобилен телефон, най-новата технология на
Bluetooth, както и най-голямото пространство за лични вещи при този тип машини.
То включва 2 жабки с ключалки, 2 поставки
за бутилки, 4 открити поставки, както и хладилна жабка – всички те са изработени от
практична и в същото време стилна пластмаса, произведена чрез шприцване.

Модерният двигател за
Етап V от FPT повишава
ефективността и намалява
емисиите и разходите
Сътрудничеството на CASE с FPT има
като резултат нов двигател F36 за Етап V
на ЕС, който съчетава почти невъзможното – по-малко емисии без загуба на работоспособност и повишена надеждност, намаляваща общите разходи за придобиване, експлоатация и поддръжка (ТСО). Двигателят е специално конструиран за работа при средно натоварване, типично за багер-товарачите.
От FPT например са конструирали специална система за третиране на изгорелите газове, която е оптимизирана за компактни машини. Системата Compact High
Efficiency SCR2 (Hi-eSCR2) е разработена за приложения с работни цикли, които
обикновено генерират изгорели газове с
ниска температура и включват често спиране и тръгване. Рециркулацията на малък
процент изгорели газове (EGR) се съчетава
с намаляване на азотните оксиди чрез система за SCR (селективна каталитична редукция) с компактни размери, докато оптимизираната технология на филтъра за
частици (DPF) осигурява висока степен на
премахване на саждите при ниски работни температури. Всички тези подобрения
в комбинация с икономичния режим ЕСО
осигуряват икономии на гориво до 10%.
Двигателят е с обем 3,6 л, 4 цилиндъра,
16 клапана, впръскване на горивото чрез
Common Rail под налягане 1800 бара, турбокомпресор с разтоварващ клапан и водещи в бранша характеристики – до 82 кВт
(111,5 к.с.) и 460 Нм. Всичко това се вмества в същото съвсем компактно пространство както при предходните модели, което
спомага за отличната видимост и високата
маневреност. Ефективната технология за
рециркулация на малък процент изгорели
газове и управляваният от оператора режим ЕСО допълнително подобряват ефективността и производителността.

Серията SV на CASE се отличава с по-широка
кабина с усъвършенствани уреди за управление и
нов двигател FPT за Етап V на ЕС

Двигателят е с обем 3,6 л, 4 цилиндъра,
16 клапана, впръскване на горивото чрез
Common Rail под налягане 1800 бара,
турбокомпресор с разтоварващ клапан и
водещи в бранша характеристики – до 82 кВт
(111,5 к.с.) и 460 Н.м
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Престоите и разходите за експлоатация и
поддръжка са намалени чрез интервал за смяна
на моторното масло на 500 моточаса, хидравлична помпа с променлив дебит, подаваща хидравлично масло само при необходимост, както и
система за третиране на изгорелите газове, която не се нуждае от сервизна поддръжка. Познатият и ефективен достъп до точките за сервизиране само от едната страна е запазен за лесно и
удобно извършване на дейностите по обслужването на машината. Уникалната система Hi-eSCR2
не се нуждае от сервизна поддръжка, а филтърът
за частици предлага ниски разходи за експлоатация без престои за подмяна или механично почистване през първите 8000 моточаса.
Серията багертоварачи SV се
състои от три
модела: 580SV,
590SV и 695SV

Кабината с изцяло нов дизайн и стил на интериора и екстериора
е по-широка и предлага повече място за краката на оператора
при завъртането на седалката, както и суперудобно качване в нея

Клиентите могат да
бъда спокойни за своите
машини благодарение на
програмите CASE Care, CASE
Protect и CASE Fluid Analysis
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Повече непрекъсната работа
и спокойствие за клиентите
с CASE Service Solutions
За допълнително повишаване на производителността, рентабилността и времето без престои на невероятната серия багер-товарачи SV,
CASE създаде гама от свързани и несвързани
следпродажбени услуги – CASE Service Solutions,
които поддържат удовлетворението на клиентите от техниката на CASE.
В пълния си обем системата за управление на
машинопарка CASE SiteWatch осигурява установяване на местоположение, защита на машините чрез задаване на виртуални граници на работния обект и алармиране при неоторизиран достъп, както и различни варианти за доклади. Те
включват важни работни индикатори като разход
на гориво, време, в което машината действително е извършвала работа, моточасове и работа на
празен ход, позволяващи анализ и оптимизиране на производителността и рентабилността. Данните са лесно достъпни през портал в интернет.
CASE SiteConnect допълва телеметричните
данни, използвани от екипа на CASE в Центъра
за мониторинг (Uptime Center) с цел изпращане
на предупреждения към дилърите на база на работното и техническото състояние на машините.
Възможни са бързи коригиращи действия с цел
намаляване на престоите до минимум, тъй като
дилърите имат дистанционен достъп до данните
и могат да действат по-бързо. Това дава възможност на дилърите да са проактивни в наблюдаването на техниката на клиентите и в намаляването
на престоите. SiteWatch и SiteConnect се предлагат като опции за новата серия SV.
Клиентите могат да бъда спокойни за своите машини благодарение на програмите CASE
Care, CASE Protect и CASE Fluid Analysis. CASE
Care е стандартна програма за планирана поддръжка с оригинални части и масла. Тази програма е подплатена с поддръжката, логистиката
и техническите експертни познания на широката
мрежа от дилъри на CASE. CASE Protect е програма за удължени гаранции, а целта на CASE Fluid
Analysis е да предпази техниката от големи аварии чрез оптимизиране на надеждността и удължаване на експлоатационния живот.
Услугите на CASE Service Solutions са предназначени за поддържане на машините на клиентите във върхово състояние при минимум престои,
без неочаквани разходи и оптимална рентабилност. CASE Service Solutions се предлагат засега
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само на определени пазари, като скоро
се очаква цялостно покритие на Европа.

Живот пълен с иновации
– легендата за Краля
продължава
„Най-новата серия SV на CASE идва
след повече от 60 години иновации,
които спечелиха на всички багер-товарачи тяхното неофициално име – Краля“, обяснява Галано. „CASE произведе първия изцяло фабрично сглобен багер-товарач през 1957 г., последван скоро от първия модел с дизелов двигател
през 1959 г. Следват много нововъведения, приложени за първи път, като Ride
Control, скоростната кутия Powershift и
уникалният вграден бързосменник, който е главна характеристика и на днешните модели.“
„Характеристиките на багер-товарачите от серия SV, променящи правилата
на играта, са вдъхновени от нашите клиенти и дилъри заедно с главните ни ценности за решаване на проблемите чрез
реалната практика, което генерира надеждни решения и изгражда общности.
Избирайки серия SV, нашите клиенти ще
открият нови начини за работа, изградени върху доверие, висока производителност, комфорт и намаляване на разходите“, завършва Галано.

Престоите и разходите за експлоатация и поддръжка са намалени чрез интервал
за смяна на моторното масло на 500 моточаса, хидравлична помпа с променлив
дебит, подаваща хидравлично масло само при необходимост, както и система за
третиране на изгорелите газове, която не се нуждае от сервизна поддръжка

февруари 2022

21

22

ПРЕДСТАВЯНЕ

Новият челен товарач Hitachi ZW180-7
предоставя на клиентите пълен контрол

Hitachi представя новия ZW180-7 – модел от новото поколение челни товарачи с двигатели,
отговарящи на емисионните норми на Етап V. Тази 15-тонна машина е проектирана много
прецизно, така че да удовлетвори както собствениците на фирми, така и операторите

Ч

рез най-съвременни системи за безопасност и несравним комфорт в кабината операторите притежават пълния контрол над
своето работно място. Собствениците ще бъдат
облагодетелствани от максималната ефективност и минималните престои за сервизиране,
което им осигурява по-голям контрол както над
рентабилността, така и над машинопарка, благодарение на системите и услугите за дистанционен мониторинг на Hitachi.

Почувствайте разликата
След като са прекарали деня в просторната
кабина с изцяло нов дизайн, операторите ще се
чувстват по-скоро свежи, отколкото изморени,
а и удовлетворени от способността им да работят по-производително. Hitachi ZW180-7 е символ на върховия комфорт и предлага едни от ниските нива на шум и вибрации при челните товарачи. Японските инженери са преосмислили ле-
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котата на управление чрез въвеждането на усъвършенствана седалка с монтирани към нея уреди за управление, електрически многофункционален джойстик, кормило с покритие срещу изплъзване, изцяло регулируем десен подлакътник
с 40% по-голяма площ и вградени към него ротационен превключвател и панел с бутони. Екранът с висока резолюция на изображението също
предлага по-лесна работа.
Освен това операторът ще се чувства в безопасност в кабината на Hitachi ZW180-7 – най-безопасната машина на пазара, което е постигнато
благодарение на превъзходната панорамна видимост и интелигентните технологии. Чрез системата от камери операторът има изключителна
гледка към обекта тип „птичи поглед“ и може да
работи по-уверено при неблагоприятни условия,
използвайки работните LED-светлини. Ако има
каквото и да е препятствие зад машината, системата за разпознаване и предупреждение веднага ще алармира.
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Повишете рентабилността и
намалете престоите
Собствениците ще увеличат печалбата си благодарение на впечатляващите икономии на гориво, ефективността и възможността за най-разнообразни приложения на Hitachi ZW180-7. Този модел може да се използва
за широк кръг от дейности, тъй като може да се оборудва
с три вида товарачна уредба: стандартна, за високо изсипване и успоредна. Клиентите ще бъдат допълнително удовлетворени от по-бързото и ефективно товарене
благодарение на функцията за корекция на скоростта
при приближаване към коша на самосвала или приемния бункер. Тази система намалява разхода на гориво с
16%. Производителността е подсилена чрез намаляване
на времето за изпълнение на един работен цикъл, което
е постигнато чрез функцията за автоматично увеличаване на мощността при необходимост. Тя например повишава оборотите на двигателя, за да поддържа скоростта
на придвижване по стръмен наклон.
Работоспособността и теглителната сила на Hitachi
ZW180-7 също са увеличени чрез значително повишаване на въртящия момент на двигателя. Това осигурява по-лесно напълване на кофата, по-бързо изпълнение
на един работен цикъл и по-висока производителност,
съчетана с нисък разход на гориво. Използвайки системата за претегляне на материала в кофата, новият модел от седма серия товари самосвалите по-прецизно и
така спестява време и пари. В допълнение операторът
може да следи разхода си на гориво от новия индикатор ЕСО, като стилът му на работа зад кормилото и джойстика може да се усъвършенства чрез няколко регулируеми функции.
Ултранадеждна работа на машината и минимални
сервизни престои са напълно постижими, тъй като челният товарач Hitachi ZW180-7 е произведен с издръжливи компоненти, интелигентни технологии за предотвратяване на аварии и със системи, облекчаващи поддръжката – например усъвършенстваната система от охладители. Използването на висококачествени кофи на
Hitachi, проектирани точно според конкретното приложение, както и здравите лесносменяеми зъби, адаптери
и ножове, допълнително удължават полезното време за
работа без сервизни престои.

Hitachi ZW180-7 е символ на
върховия комфорт и предлага
едни от ниските нива на шум и
вибрации при челните товарачи

Чрез системата от камери
операторът има изключителна гледка
към обекта тип „птичи поглед“

Тотален контрол и подкрепа
За да подкрепи собствениците и операторите през
целия жизнен цикъл на челните товарачи от новата седма серия, Hitachi осигурява широка гама от следпродажбени услуги и достъп до жизненоважна информация и проследяващи системи за ефективно управление
на машинопарка. Тук влизат системите за дистанционен мониторинг Owner’s Site и ConSite (част от Global eService), както и приложението ConSite Pocket, спомагащи за следене на работните и техническите параметри,
установяване на местоположението и планиране на сервизната поддръжка.
„С челните товарачи Hitachi от новата седма серия ние
предоставяме на клиентите пълния контрол над тяхното
работно място, над техния бизнес и над техния машинопарк. Новият модел Hitachi ZW180-7 доставя невероятно
удоволствие от работата в кабината и надхвърля очакванията за ефективност и производителност. Като работим
в близко партньорство с нашите клиенти, предлагайки
машини – еталон в бранша, иновативни технологии и
широка гама следпродажбени услуги, ние можем да им
помогнем да създадат собствена визия за своя бизнес“,
заявява Бил Другкас, мениджър Продуктово управление
в Hitachi Construction Machinery (Europe).

Собствениците ще увеличат печалбата
си благодарение на впечатляващите
икономии на гориво, ефективността
и възможността за най-разнообразни
приложения на Hitachi ZW180-7
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ИНОВАЦИИ

Новата гама на Weber позволява
работа с нулеви емисии

Немската компания представя
новите си електрически модели

З
ABSTRACT IN ENGLISH

New Weber Range
Allows Work with
Zero Emissions
Currently, Weber MT is busy
preparing the market launch
of five products equipped with
battery technology. They will fit
in with the trend of zero-emission electric drives within the
construction industry.

а строителните обекти, на които работата
е свързана с високи нива на шум и изгорели газове, произведени от бензинови и дизелови двигатели, новата година ще донесе допълнителни възможности за значително намаляване на вредните емисии.
Weber MT, с почти 70-годишна история в индустрията, е специализирана в производството на ръчно направлявани уплътнители на почви (тромбовки, виброплочи и др.). Компанията представя новата си гама машини, които работят с електрическо захранване. Подходящи за
работа в закрити пространства, новите електрически модели на немската компания допринасят
за опазването на климата и на околната среда.
Използването на иновативни технологии и
обещанието за предоставяне на най-високото
качество на клиентите са движещите сили, които формират бизнеса на Weber MT. В момента
Weber MT подготвя пускането на пазара на пет
нови продукта, които се захранват на батерии.
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Те ще се впишат в тенденцията за внедряването на електрически технологии с нулеви емисии
в строителната индустрия.
Новите електрически машини на Weber са базирани на утвърдените и доказали своето качество модели на компанията, които работят с бензинови двигатели. Следователно новите електрически машини, които са оборудвани с електродвигател на Honda, осигуряват същата мощност и работни резултати като техните бензинови предшественици.

Новите електрически модели
на Weber
Сред новите модели на Weber е електрическата трамбовка тип „пачи крак“ SRE 590 DC, която е разработена на базата на доказаната трамбовка SRV 590. SRE 590 DC има работно тегло от
68 кг, което включва и батерията, и изходна мощност на удар от 17,5 kN.

ИНОВАЦИИ » НОВАТА ГАМА НА WEBER ПОЗВОЛЯВА РАБОТА С НУЛЕВИ ЕМИСИИ
Други нови модели на немския производител са
двете електрически виброплочи CF 2 DC и CFR 90
DC. Докато CF 2 DC може да се похвали с работно
тегло от 87 кг, работна ширина 45 см и центробежна сила от 15 kN, спецификацията на CFR 90 DC показва центробежни сили от 14 kN, работна ширина
от 43 см и работно тегло 96 кг.
Weber MT предлага и новия реверсивен уплътнител за почва с батерия модел CR 2 DC. Включително акумулатора машината има работно тегло
143 кг, работна ширина 45 см и центробежна сила
20 kN.
Продуктовата гама от машини с акумулаторно
захранване се допълва от валяк за павета VPR 700
DC с работна ширина 67 см и работно тегло 183 кг.
Подобно на своя близнак, задвижван с бензин, тази
машина е много подходяща за уплътняване на големи плочи от бетон и естествен камък.
Производителят вече обяви планове за представянето на още няколко електрически машини.

С батерия от Honda

Новите електрически
машини на Weber
са базирани на
утвърдените и
доказали своето
качество модели на
компанията, които
работят с бензинови
двигатели

Стротех Инженеринг спечели
златен медал от Пловдивския
панаир за електрическата
трамбовка Weber

В основата на новите електрически модели на
Weber е ефективна литиево-йонна батерия с капацитет 720 Wh. Батерията заедно с безчетковия
електродвигател с постоянен ток с мощност 1,8 kW
от серията GXE 2.0 е разработена от Honda.
За да направи работата с машините лесна и
удобна, батерията има модулен дизайн, който може
да се използва при новите продукти, произведени
от Weber MT. Смяната на батерията не изисква специални инструменти. В зависимост от модела и неговите работни условия, операторът ще може да
работи до 45 минути с едно зареждане. Достатъчно
време за CF 2 DC например да завърши уплътняване на 470 кв. м павирана повърхност. Изтощена батерия може да бъде напълно заредена само са около 1,5 часа благодарение на бързото зарядно устройство на Honda. Когато времето е от съществено значение за работата на обекта, батерията може
да се зареди до 80% капацитет само за час.

Екологични и изключително
лесни за използване
Новата гама електрически машини на Weber MT
позволява работа в закрити пространства, в тесни
или дълбоки пространства, както и в градове с регулиране на емисиите. Тези нови модели отговарят
на духа на времето по отношение на опазването на
околната среда, тъй като не произвеждат директни емисии на въглероден диоксид. Машините са атрактивни и за отдаване под наем. Освен че имат минимални изисквания за поддръжка, те са изключително лесни за използване. Новите електрически
модели на Weber могат да се стартират и спират
интуитивно с натискане само на един бутон, дори
при ниски зимни температури.

SRE 590 DC има работно
тегло от 68 кг, което
включва батерията
и изходна мощност на
удара от 17,5 kN

Weber в България
У нас механизацията на Weber MT, включително
електрическите модели на немския производител,
се предлагат от Стротех Инженеринг АД. Компанията има богат опит в намирането на точната машина според нуждите на клиента и дори бе наградена със златен медал за електрическата трамбовка
Weber, модел SRE 300, на Международния технически панаир в Пловдив.
февруари 2022
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ИНОВАЦИИ

Liebherr представя нова
серия компактни товарачи

Компактните челни товарачи на Liebherr от своята премиера през 2013 г.
до днес впечатляват клиентите с това, че са безопасни и надеждни
машини с широко приложение

L
ABSTRACT IN ENGLISH

Liebherr Presents New
Compact Loader Series
Liebherr has now overhauled
its compact loaders and expanded the series with the L
504 Compact model. The most
important innovations include
the redesigned operator’s cab
which provides the operator
with excellent visibility thanks
to its generous use of glass.

iebherr направи основно обновяване на
своите компактни товарачи и допълнително разшири гамата с новия модел L 504
Compact. Най-важните иновации включват преработената кабина, която осигурява на оператора отлична видимост благодарение на големите
стъкла (челно, задно и странични). Оптимизираната видимост към кофата и повдигащите рамена дава подобрен изглед към строителната площадка и следователно предоставя максимална безопасност. Поради увеличеното търсене от
страна на клиентите моделите L 506 и L 508 за
първи път се предлагат и като варианти Speeder.
В тази си версия те могат да достигнат максимална скорост от 30 км/ч.
Новата серия компактни товарачи на Liebherr
се състои от три модела, които са оптимално координирани един с друг. Най-малкият челен товарач на Liebherr, новият L 504 Compact, притежава качествата на по-големите модели на компанията, като същевременно е с отлично съотношение цена/качество. С многобройни нови
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функции L 506 Compact консолидира своята силна позиция на пазара. Както при L 504, височината на L 506 Compact остава под 2,5 м, което го
прави лесен за транспортиране с ремарке. Новият L 508 Compact е по-голям и по-широк от другите два компактни товарачи на Liebherr. Неговата мощност при работа получи вече добри отзиви от клиентите.

Универсални и мощни
Новите компактни товарачи имат здрави повдигащи рамена със Z-образна кинематика, което улеснява използването на голямо разнообразие от прикачни устройства. Liebherr оптимизира паралелното насочване за безопасна и прецизна работа при използването с вилици. Това
е от решаващо значение например при транспортиране на палети с павета или плочки за настилки в градината, както и за други приложения в областта на озеленяването. За да увеличи
още повече обхвата на приложенията на новата

ИНОВАЦИИ » LIEBHERR ПРЕДСТАВЯ НОВА СЕРИЯ КОМПАКТНИ ТОВАРАЧИ
гама, Liebherr предлага като опция рамена с
още по-високо повдигане за моделите L 506
и L 508. Това позволява на компактните товарачи да товарят материалите на по-високи
транспортни превозни средства.
Челните товарачи са изправени пред безброй предизвикателства, особено когато се
използват за градски проекти: транспортиране на материали с различни кофи или вилици, изкопни работи с кофа 4 в 1, почистващи дейности в сухи или зимни условия са
само някои от примерите. За да гарантира
постигането на отлични резултати в това голямо разнообразие от приложения, Liebherr
предлага своята напълно автоматична система за бързо свързване LIKUFIX за трите нови
компактни товарача. LIKUFIX позволява на
оператора на машината да превключва между механични и хидравлични работни инструменти от кабината за секунди с натискане на
един бутон. Това спестява време и намалява
риска от злополуки, тъй като операторът не
трябва да напуска кабината при смяна на работния режим.

Нова кабина и
функционален дизайн
Добре обмислени решения на производителя могат да бъдат видени и в подобрената нова кабина. В нея може да се влезе
чрез здрави, подсилени стъпала. Трябва да
се отбележи, че при новите модели товарачи
Liebherr увеличи използваното количеството
стъкло в кабината. Челното стъкло вече достига дори до зоната на краката на оператора.
Това гарантира по-добра видимост във всички посоки. Задното стъкло е извито отстрани,
което позволява безпрепятствен изглед към
задната част на машината. Новите компактни товарачи могат да бъдат оборудвани с резервна камера като опция за още по-голяма
безопасност при движение на заден ход.
Множество детайли, като добре подредените елементи за управление или практичните зони за съхранение в кабината, повишават комфорта на оператора. С доказалия
своята практичност джойстик за управление на Liebherr операторът може безопасно
да управлява повдигащите рамена и прикачните устройства на машината. Това важи и за
допълнителния миниджойстик, който се използва за управление на допълнителни хидравлични функции. Като опция се предлага
и безстепенно регулируема кормилна колона. Дисплеят, стандартен за всички модели,
също може да се регулира.
Новите компактни товарачи на Liebherr
се отличават с модерен и функционален дизайн. Капакът на двигателя е с динамична и
изчистена форма, с отлична видимост от кабината. Повдигащите рамена имат дизайн,
който оптимизира изгледа към приставките
и обработвания материал. Ниският център
на тежестта осигурява оптимално разпределение на теглото при новите компактни товарачи. Резултатът от всички нови функции и
модерен дизайн е висока стабилност, интуитивно управление и безопасна, удобна работа.

Новата серия компактни
товарачи на Liebherr се състои
от три модела: L 504 Compact,
L 506 Compact и L 508 Compact

L 506 и L 508 за първи път се
предлагат и като варианти
Speeder, като в тази си
версия те могат да достигнат
максимална скорост от 30 км/ч

Новите модели
се отличават
с модерен и
функционален
дизайн
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ИНОВАЦИИ

Doosan DX100W-7:
нов колесен багер за
градско строителство

DX100W-7 е нов 10-тонен колесен багер с модерен дизайн
ABSTRACT IN ENGLISH

Doosan DX100W-7:
New Wheeled Excavator
for Urban Construction
Doosan DX100W-7 offers a
high performance solution
for customers looking for a
wheeled excavator designed
primarily for urban and road
maintenance applications. For
this type of work, the 10-tonne
DX100W-7 offers the best
compromise between compactness and agility, complemented by excellent productivity and high-end comfort.

D

oosan DX100W-7 е високопроизводително
решение за клиенти, които търсят колесен
багер, предназначен предимно за строителни приложения в градски условия и поддръжка на пътища. За такъв тип дейности 10-тонният DX100W-7 предлага изключително добро съчетание между компактност и пъргавина, допълнени от отлична производителност и комфорт от
висок клас.

Най-висока безопасност и
спецификации на пазара
Освен голяма гъвкавост и подвижност в тесни пространства, DX100W-7 осигурява най-високата безопасност и спецификации на пазара.
Вградената противотежест от 1,35 т дава ста-
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билност при повдигане в комбинация с шарнирната стрела и дълго рамо, които заедно спомагат за постигане на по-голям работен обхват в
сравнение с други машини от този клас, въпреки че имат сходни дължини на стрелата и рамото. Противотежестта на този багер също има нов
дизайн, позволяващ най-добрия достъп за поддръжка в индустрията от задната част на машината и от нивото на земята.
Съчленената стрела на DX100W-7 гарантира, че операторът може да позиционира машината възможно най-близо до камионите по време на товарене. В допълнение новият модел колесен багер на Doosan предлага максимален капацитет на повдигане и сила на копаене, както и
удовлетворяване на изискването в някои страни
за това колесните багери, които се движат по пътищата, да бъдат с височина под 4 м.

ИНОВАЦИИ » DOOSAN DX100W-7: НОВ КОЛЕСЕН БАГЕР ЗА ГРАДСКО СТРОИТЕЛСТВО
Други функции за безопасност на
DX100W-7 е съвременната ROPS кабина, оборудвана с първокласна седалка като стандарт, където операторът може да използва големия 8-инчов сензорен екран, за да преглежда
лесно всички настройки на машината, включително изгледа от стандартната странична и задната камера. Като
опция се предоставя възможност за
монтиране на 360-градусова камера,
свързана с опционална ултразвукова
система за откриване на препятствия
– още една ексклузивна новост за машина с такъв размер.

Отделни помпи за
предното оборудване и
трансмисията
С мощност от 75 kW (100 к.с.) при
2000 оборота в минута, осигурена от двигател Doosan D34 G2 Stage
V, DX100W-7 предлага най-високата
мощност на двигателя, хидравличен
поток и теглителна сила в този клас.
Високият поток от прецизната хидравлична система може да се използва
за задвижване на всякакви прикачни
съоръжения. В допълнение, DX100W-7
има две различни хидравлични помпи, осигуряващи независими потоци
за трансмисията и за пълно захранване на хидравличните инструменти, намиращи се в предната част на багера.
Двигателят D34 дава ново решение за надхвърляне на регулациите по
Етап V на ЕС без рециркулация на отработените газове (EGR), което значително намалява количеството на произведените частици. Това се комбинира със свръхефективна DOC/DPF+SCR
технология за последваща обработка,
за да се гарантират минимални емисии. Подобрената охладителна система осигурява много предимства, като
по-висока горивна ефективност, помалко шум и повишена издръжливост.

Телематична система
DoosanCONNECT
Новият модел DX100W-7 е фабрично инсталиран като стандарт с
най-съвременната безжична система за наблюдение на машинопарка DoosanCONNECT TMS 3.0. Системата DoosanCONNECT предлага уеб
базирано решение за управление на
машинопарка, което е много полезно за следене на производителността и сигурността на машините, както и за предприемането на превантивна поддръжка при необходимост.
DoosanCONNECT се предлага като
стандартна функция и за всички нови
багери (от 14 т), всички нови челни товарачи съчленени дъмпери на
Doosan.

DX100W-7 е предназначен
предимно за строителни
приложения в градски
условия и поддръжка на
пътища

Съчленената стрела на новия колесен багер
на Doosan гарантира, че операторът може
да позиционира машината възможно найблизо до камионите по време на товарене
Багерът има
мощност от 75 kW
(100 к.с.) при 2000
оборота в минута,
осигурена от
двигател Doosan
D34 G2 Stage V
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ИНОВАЦИИ

Bobcat представи първия в света
електрически верижен товарач

Ако работите по строителен
проект, който е на закрито или в
шумочувствителна зона, използването
на шумни машини с отделяне на
голямо количество отработени газове
не е най-добрата идея

Т

ова е една от причините Doosan Bobcat да
разработи първия в историята електрически компактен верижен товарач T7X. Освен
че е изключително тих и плавно работещ, като
същевременно не произвежда никакви емисии,
T7X също така осигурява моментална мощност
и пиков въртящ момент при всяка работна скорост – при конвенционалните товарачи операторът трябва да изчака хидравличната система да
натрупа мощност. Доказано е, че този електрически товарач има много по-ниски експлоатационни разходи и изисква по-малко поддръжка от дизелови/хидравлични товарачи.
Захранването се осигурява от 62-kW литиево-йонна батерия, едно зареждане, чийто заряд издържа до четири моточаса непрекъсната
употреба. Това е възможно отчасти благодарение на системата за управление на захранването, която разпознава натоварването, автоматич-
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но намалявайки изходната мощност до не повече
от необходимото за съответната задача.
Операторите, разбира се, също могат ръчно да настройват производителността на T7X за
конкретни задачи, което включва възможността да се променя скоростта на задвижване при
пълен въртящ момент. Както и при всички останали машини и оборудване Bobcat, тук операторите също могат да избират между различни допълнителни приспособления за специфични задачи, като свредел за копаене на дупки, грапа за
захващане на предмети и ъглова четка за метене.
T7X вече получи две награди за иновации от
CES 2022. Той ще бъде достъпен за наемане в Северна Америка по-късно тази година чрез партньорството на Bobcat със Sunbelt Rentals. Очаква се информация за това кога този електрически товарач ще бъде наличен за закупуване или
на каква цена.

ПРОЕКТИ

МРРБ: 3000 км пътища ще
бъдат ремонтирани през
2022 година

Над 3000 км пътища и съоръжения на обща стойност 2,8 млрд. лв. ще
бъдат ремонтирани през настоящата 2022 г

Т

ова обяви вицепремиерът и министър на
регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов при представяне на
екипа си и неговите приоритети. Предложенията за най-належащите за ремонт пътни участъци са подадени от ръководителите на областните пътни управления в страната и обхващат 2917
км пътища и 163 км магистрални участъци в лошо
състояние.
Министър Караджов представи основните
приоритети, по които ще работи новото ръководство на МРРБ. На първо място е създаването на фонд за регионално развитие, 4-годишна
програма за основни и превантивни ремонти на
пътища от първи до трети клас, строителство на
три тунела под Стара планина – „Шипка“, „Петрохан“ и „Черно море“ при едноименната бъдеща
автомагистрала. Във ВиК отрасъла ще се работи
за „чиста питейна вода“, а в строителството – за

промени в Закона за устройство на територията, дигитализация на инвестиционния и строителния процес.
Вече се работи по създаването на фонда за
регионално развитие с 1 млрд. лв. капитал. Пред
него общините ще кандидатстват за комплексно
решаване на проблемите по благоустройството си, за да се постигне по-бързо сближаване на
стандартите. „Фондът няма да стане бързо, но се
надявам Министерството на финансите да задели сериозна сума, за която общините да кандидатстват на конкурсно начало“, посочи регионалният министър.
Програмата за основни и превантивни ремонти е 4-годишна. Тя ще обхване пътищата от първи
до трети клас. Все още е в работен вариант и когато бъде готова, списъците с всички обекти, на
които ще започне ремонт, включително на магистрали, ще бъде публикуван на интернет странифевруари 2022
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ПРОЕКТИ » МРРБ: 3000 КМ ПЪТИЩА ЩЕ БЪДАТ РЕМОНТИРАНИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Министър Караджов
представи екипа си –
заместник-министрите
Деляна Иванова и Явор
Пенчев

цата на министерството. Вече е разпореден и пълен одит на всички пътища от първи клас – тези,
които поемат най-голямата натовареност, магистралите и инженерните съоръжения към тях.
Извършва се одит и ревизия на текущия ремонт
и поддръжка.
В отрасъл ВиК основен приоритет ще е чистата вода за пиене. „В момента се броят на пръстите на едната ръка проектите за пречистване
на питейна вода в България, досега усилията на
Министерството на околната среда и водите и на
МРРБ са били основно по отношение управлението на отпадните води“, посочи строителният
министър. Чрез ВиК холдинга ще се търси финансиране на проекти за пречистване на водата. Цел
остава и намаляването на загубите по водопреносната мрежа. „Средноевропейският процент
на загуби е 35%, ние трудно ще достигнем до
него“, допълни министър Караджов. През март
ще бъде обявен за обществено обсъждане и нов
закон за ВиК услугите. Според Караджов важен
приоритет във ВиК отрасъла ще бъде насърчаването на иновациите и енергийната ефективност.
Промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) са сред водещите приоритети в работата на новия екип на МРРБ. Вече има създадена една работна група, но предстои да бъдат
създадени още няколко, за да могат да се адресират необходимите промени в различните сегменти на ЗУТ. „В диалог сме с различни браншови организации, сдружения, камари и всяка от
тях има идеи и конкретни предложения за законодателни промени на ЗУТ“, обясни Гроздан Караджов.
Другата голяма цел сред приоритетите е ди-
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гитализацията на инвестиционния процес. Ще
се търси възможност всяка една стъпка от него
да става по електронен и дистанционен начин. „Искаме целият процес от първата стъпка –
предпроектното проучване, процеса на проектиране, подаване на заявление, получаване на документи до крайното получаване на разрешение
за строеж, да се дигитализира. Автоматично да
се подават документите към ДНСК. Това е найчаканият акт от инвеститори, проектанти и строители от МРРБ“, посочи Караджов.
Вицепремиерът и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов подчерта, че се
въвежда много строго изискване за спазване
на ЗОП във всички звена – независимо дали са
агенции или самото МРРБ. „Повече няма да се
използва инхаус процедурата, а инженерингът
ще се сведе до минимум. Ще се работи на ясни
количествени сметки. Инженерингът дава възможност този, който проектира, да го прави по
начин, пестелив за него, невинаги после качеството е това, което искаме“, коментира той.
Гроздан Караджов увери, че санирането на
жилищните сгради и повишаването на енергийната ефективност на публичните сгради е залегнало в Програма „Развитие на регионите“. Заложени са добри средства за продължаване на
програмата, към която има интерес от гражданите.
Министър Караджов представи и екипа си –
заместник-министрите Деляна Иванова и Явор
Пенчев, председателя на Управителния съвет на
АПИ Тодор Василев, началника на ДНСК Лиляна
Петрова, както и съветниците Ивайло Стайков и
Васко Василев.

