2

РЕДАКЦИОННА

През 2022 г. се очаква
ръст в търсенето на
строителна техника
С

поред членовете на Асоциацията на
търговците на едра строителна техника (АТЕСТ) през тази година ще бъде
отчетен ръст от 5–10% на продажбите на машини за строителството, пътната поддръжка и добивната индустрия. Оптимистичните прогнози за развитие на сектора на търговия със строителна, минна и горска техника в България се потвърждават и от добрите
резултати, отчетени от участниците на АТЕСТ
Експо 2022,
Тези прогнози са базирани на няколко
фактора. Първият е очакването да продължи ръстът на общото и инфраструктурното
строителство. В областта на сградното строителство този оптимизъм е базиран на новоиздадените разрешителни за строеж и на
ръстът от 2,9% на годишна база, отчетен от
НСИ. С 19,7% повече са издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през първото тримесечие на тази година
в сравнение с първото тримесечие на 2021 г.

По отношение на инфраструктурното строителство се очаква реализация на редица инфраструктурни проекти, анонсирани от правителството.
Очаква се ръст и на продажбите на горска и минна техника и инвентар. Все повече
български компании модернизират техниката, с която оперират. Смята се, че този процес
ще продължи, движен от европейските програми, благоприятната конюнктура в сектора, покачването на цените. Модернизацията
е свързана не само с покупката на теглителна
техника, но също и на прикачен инвентар и т.н.
Всичко най-интересно в областта на строителството и строителната механизация ще
откриете както в печатното издание на списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, така и в онлайн
версията. То е достъпно навсякъде и по всяко
време на адрес: https://www.transport-press.
bg/ 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
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Arocs - най-големият звяр на Mercedes-Benz
Аrocs задава нови мащаби за комфорт, автомобилна мощност и гъвкавост
при тежковозния транспорт. С Arocs на пътя стъпва автомобил, който е
разработен и конструиран специално за транспортиране на особено тежки
и извънгабаритни товари. Здравината и пригодността за натоварване на
Arocs се гарантират от 6-цилиндрови редови двигатели с голяма тягова сила,
задна охладителна система за продължителна експлоатация, неизносваем
турбо-ретардер-съединител за екстремни натоварвания и 16-степенна
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 2022
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Рекордни продажби по време на АТЕСТ Експо 2022
Първото издание на АТЕСТ Експо в София регистрира рекорд по обем изложбени площи, брой изложители и реализирани сделки. Изложението се проведе в периода от 30 март до 2 април 2022
г. в рамките на Архитектурно-строителна
седмица. То беше организирано от Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ), чиито членове
реализират над 80% от продажбите на
нова механизация в България и осигуряват на бизнеса машини, които са ключови
за развитието на строителния и горския
сектори и за минната и добивната индустрия в страната.
Показателен за успеха на изложението
е фактът, че бяха продадени почти всички
налични машини, а сключените сделки са
за повече от 15 млн. лв. Това е рекорд за
българския пазар, който не е сред големите бенефициенти на европрограми за
дотиране на покупката на строителни машини. Секторът е движен основно от стремежа на строителните, мините и добивните компании да обновяват техническите си паркове, за да могат да отговорят на
все по-нарастващите предизвикателства
както за качество и максимална производителност, така и за екологичност и енергийна ефективност при работа, особено в
градска среда.
По време на изложението 12 от членовете на АТЕСТ: Алки-Л, Евро Сълюшънс, Елтрак България, Зет и Ем Прайвит
Ко., Инжконсулт, Мегатрон, Прайм Технолоджис, Роланд Трейдинг, Си Ем Ел България, Сигма България, Стротех Инже-

неринг и Тайтън Машинъри, представиха
най-новите модели от водещите световни
производители.
Председателят на АТЕСТ Борислав Тодоров заяви: „Независимо от сложната
икономическа и политическа обстановка
в следствие на COVID пандемията, а през
последните седмици и на войната в Украйна, довели до сериозно нарушаване
на доставките при много производители,
членовете на асоциацията успяха да доставят навреме достатъчен брой машини,
които показаха на изложението, щандо-

160 фирми взеха участие в БАТА АГРО 2022

Четиринадесетото издание на специализираното изложение за земеделие
БАТА АГРО представи 160 фирми на близо 35 000 кв. м. нетна изложбена площ.
Изложението се проведе от 16 до 20 май 2022 г. на традиционното място – Летище Стара Загора.
И тази година в БАТА АГРО участваха официалните вносители на земеделска
техника, които представляват едни най-големите световноизвестни технологични брандове. Наред с тях бяха и редица фирми от браншовете, с които земеделието взаимодейства – консултантки услуги, финансови и банкови институции,
автомобилната индустрия, и, разбира се, едра строителна техника.
В рамките на изложението бяха обособени полета за демонстрации на машини. Събитието бе заснето чрез 360-градусова фотосесия, като по този начин
посещението на форума ще е възможно във виртуалния му вариант през цялата година.
Четете още за БАТА АГРО 2022 на 24-27 стр.
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вете буквално бяха препълнени от строителна, горска и минна техника и механизация от най-нови модели и модификации. Така членовете на нашата асоциация
отговориха на търсенето на клиентите и
доказаха, че АТЕСТ Експо има потенциал
да се превърне в най-важното събитие за
индустрията през тази година и в дългосрочен план да се наложи като аналог на
BAUMA в България.“
Научете още интересни факти за АТЕСТ
Експо 2022 на 28-32 стр.

Индекси на строителната
продукция
По предварителни данни през март 2022 г.
индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,4% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение от 1,6% на строителната продукция през март 2022 г. в сравнение
със същия месец на 2021 г.
През март 2022 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от
предходния месец, като продукцията както от
сградното строителство, така и от гражданското/инженерното строителство намалява
с 0,4%.
На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната
продукция през март 2022 г. се определя от
положителния темп при сградното строителство с регистрирано увеличение от 4,2%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление с 1,6%.
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Bobcat разширява гамата си с новия 8-тонен багер E88
Bobcat разшири фирмената си R2-серия минибагери с
пускането на пазара на новия
8-тонен модел E88, съвместим със Stage V, заменяйки
предходната машина E85 от
M-серията.
Моделът осигурява изключителна производителност
за машина с компактни размери, превъзходен комфорт
на оператора и отлична стабилност при копаене. Моделът предоставя на оператора
пълното изживяване, което се
очаква от багер от R2-серията, като добавя нови функции
и опции.
Признатата производителност на Bobcat е съчетана с лесно и удобно управление. Всичко това е постигнато благодарение на джойстици и интуитивни 5- или 7-инчови дисплеи, водеща в класа видимост и изключителна
транспортируемост. Големите, отварящи се капаци, осигуряват достъп от нивото на земята до всички сервизни точки.
Доказаният 4-цилиндров двигател
Bobcat D24 Stage V предлага мощност от

48,5 kW (65 к.с.) и гарантира висока производителност и надеждност. За да отговори на емисионните стандарти за отработени газове на Етап V на ЕС и да постигне максимална надеждност, ефектив-

ност и защита на околната среда, двигателят използва дизелов окислителен катализатор (DOC) и филтър за твърди частици (DPF), вместо селективна каталитична редукция.

MAX Trailer е производител на ремаркета и полуремаркета, предназначени за
специализиран транспорт. MAX Trailer предлага стандартизирани, но висококачествени
превозни средства с иновативна концепция за производството на специализирани
ремаркета. За да бъдем по-прецизни, стандартизирани компоненти и ултра стандартизиран
метод на производство дават възможност за рентабилен и висококачествен продукт.

СТЕ ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД – Изключителен представител за България

4002 Пловдив, бул.Пещерско шосе № 217
Тел.: 032 333 576
e-mail: office@ctetrailers.bg
www.ctetrailers.bg
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Doosan допълни новата гама багери DX-7 с още 10 нови модела
С представянето на 10 нови модела, Doosan завърши пускането на пазара на новата DX-7 гама на компанията, съставена от общо 17 верижни и колесни Stage V багера с оперативно тегло от 14 до 25 тона. Новите модели са верижните багери DX140LC-7, DX140LCR-7 и DX160HT-7, с оперативно тегло 14-16 т, верижните DX235LC-7, DX235LCR-7 и
DX255LC-7, с оперативно тегло 23-25 т, 17-тонният колесен
багер DX165WR-7, както и колесните DX170W-7, DX190W-7 и
DX210W-7 с оперативно тегло 18-22 т. Те допълват останалите 7 модела: DX225LC-7, DX140W-7, DX160W-7, DX245NHD-7,
DX210-7, DX210NLC-7 и DX210LC-7, представени по-рано от
компанията.
Верижните и колесни Stage V багери на Doosan от новата
DX-7 гама съчетават подобрен комфорт и технология за подпомагане на оператора с функции за повишаване на горивната ефективност, готовността за работа и възвръщаемостта на инвестицията. Поддръжката на дизеловия филтър за
твърди частици (DPF) е значително намалена, без да се изисква такава, докато машините не работят в продължение на
8000 часа.

Yanmar придоби мажоритарен дял в
компания за батерии
Yanmar Holdings официално обяви, че е придобила мажоритарен
дял в ELEO Technologies,
бързо развиваща се
компания за производство на батерии, базирана в Хелмонд, Нидерландия. Финансовите
условия на сделката не
бяха оповестени. Чрез
интегрирането на усъвършенстваната и модулна технология за батерии на ELEO, Yanmar
ще допълни предлаганите от компанията възможности за електрическо задвижване с нови персонализирани решения за офроуд приложения.
След като се присъедини към Yanmar Group като част от
Yanmar Power Technology, ELEO ще продължи да работи като
самостоятелно дружество под собствената си марка и на сегашното си местоположение в Нидерландия. Основателите на
ELEO Бас Веркайк, Йерун Блекер и Брам ван Дигелен ще запазят влиянието си върху бъдещото развитие на фирмата. Към
тях ще се присъединят ключови ръководители от Yanmar, за да
формират заедно управителния съвет на компанията.
„Yanmar се ангажира да предоставя решения за електрически задвижващи агрегати, които позволяват на нашите клиенти
да използват технология с нулеви емисии, без да се прави компромис с производителността. Инвестицията в ELEO ни дава
възможност да разполагаме с изключително иновативна технология, която е проектирана за тежките условия, в които работят нашите крайни потребители“, каза Томохиса Тао, президент на Yanmar Power Technology.
„Щастливи сме да си партнираме с Yanmar. Лидерската позиция на тази компания, репутацията на първокласната марка, глобалната мрежа и богатият опит в офроуд приложения
заедно с усъвършенстваните модулни акумулаторни системи
на ELEO са идеалното съчетание“, каза съоснователят на ELEO
Бас Веркайк.

Издадени разрешителни за строеж
През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1850 жилищни, на 18
административни и на 1071 други сгради. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 3,1%, броят на жилищата в тях – с 23,4%,
както и общата им застроена площ – със 17,1%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава спад както на броя им – с 45,5%, така и при разгънатата им застроена площ – с 54,3%. Издадените разрешителни
за строеж на други видове сгради са с 8,5% по-малко, а общата
им застроена площ – с 27,9%. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19,7%, жилищата в тях – с 8,1%,
а разгънатата им застроена площ – с 13,9%. Намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и
тяхната РЗП, съответно с 35,7% и 82%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 4,1%, както и
разгънатата им застроена площ – с 1,3%.
През първото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на
1269 жилищни сгради със 7657 жилища в тях и със 787 999 кв.
м разгъната застроена площ, на 11 административни сгради/
офиси с 8089 кв. м РЗП и на 572 други сгради с 442 697 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради
намаляват с 3,8%, разгънатата им застроена площ – с 9,6%, но
жилищата в тях се увеличават с 4,4%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 21,4% и 51.1%. Намаляват и започнатите
други видове сгради с 5,8%, както и общата им застроена площ
– с 14,9%. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 27,2%, жилищата
в тях – с 44,6%, както и общата им застроена площ – с 19,3%.
Броят на започнатите административни сгради нараства с
57,1%, а тяхната РЗП – с
99,5%. Започнал е строежът на 0,7%
по-малко
други видове
сгради, но с
27,4% по-голяма РЗП.
Вижте всички новини на www.bageri.bg
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Партньорът, на когото
да се доверите.

Багери

Екскаватори

Грейдери

Валяци

Компоненти за
трансмисии и оси

Трансмисионни
масла

Товарачи

Филтри

ZF Service Partner България

Бетоновози

Планетарни
редуктори

Мостове

Трансмисия
тип “WG”

Мост за грейдер

София 1336, ул. Андрей Германов №11
(Транстерминал Милицер и Мюнх)
Тел.: +359 2 439 08 80
e-mail: customer.service@ats-world.com
юни 2022
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Индустриални двигатели
от Scania България

Данут Апостол, мениджър бизнес развитие
индустриални двигатели за Скания България
и Скания Румъния: Предлагаме цялостни
решения на нашите клиенти

От началото на
тази година Scania
България разшири
обхвата на дейността
си и започна да
предлага и двигатели
за промишлеността,
морската индустрия
и за генераторни
системи

юни 2022

М

Гамата от предлаганите продукти е много богата –
промишлени енергиийни системи, двигатели за всякакви
плавателни съдове, дизел генератори

арката Scania е синоним на качествени
камиони, които се задвижват от високо
технологични и високо ефективни двигатели. Сред многобройните фенове на тези шведски камиони обаче не е толкова популярен фактът, че през 1905 г. Scania произвежда и първите си индустриални двигатели, предназначени за промишлеността и за плавателни съдове.
Тази дейност продължава успешно и до днес и
е съществена част от бизнеса на Scania. Така че
индустриалните решения, които Scania предлага, са резултат от повече от век модерно инженерство и непрекъснато усъвършенстване и винаги са фокусирани върху надеждността и ефективността.
Индустриалните решения на Scania са насочени в три основни области – промишлени енергийни системи, генераторни системи, двигатели
за всякакви плавателни съдове, като гамата от
предлаганите продукти е много богата.
За да представи на пазара в нашия регион
и тази част от бизнеса на Scania, в поделението Scania Black Sea, обхващащо България и Румъния, от началото на тази година е обособен
специален отдел Индустриални двигатели. Той
се ръководи от Данут Апостол, мениджър бизнес развитие индустриални двигатели за Скания
България и Скания Румъния. По образование Данут Апостол е инженер и има повече от 10 години опит и като инженер, и като търговец на техническо оборудване и строителни машини. Започва работа в Скания България и Скания Румъния

от началото на тази година, а преди това е работил във фирми като Terra Palfinger и Atlas Copco.
„Целта ни е индустриалните двигатели на
Scania да намерят място на пазара в България и
Румъния и да предложим тези висококачествени продукти на нашите клиенти. Искам да подчертая, че Scania не предлага само двигателите, а цялостно решение. Към двигателя предлагаме и допълнителните компоненти, електроника за управление и софтуер. Особено важно е, че
можем да предложим на клиентите си и точното сервизно обслужване, а това означава бърза
доставка на резервни части и бързи и качествени поддръжка и ремонт“, обобщава накратко целите и задачите си Данут Апостол.
Всичките 6 сервизни точки на Scania в България са подготвени да сервизират и индустриални
двигатели и хората вече са преминали специализирано обучение в това отношение.
Очакванията са, че в България индустриалните решения, предлагани от Scania, ще представляват интерес най-вече за производителите на дизел генератори и за морската индустрия.
Всъщност Scania България и досега работи за
доставка на резервни части за двигатели за плавателни съдове и това не е никак малък бизнес.
Данут Апостол сподели, че през 2021 г. за морски
двигатели са доставени части на стойност над
1 млн. евро. Някои от плавателните съдове дори
не са в България, но те предпочитат да ги поръчват през българския клон на Scania заради бързите срокове на доставка.

юни 2022
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JCB 19C-1E – първият изцяло
електрически минибагер,
продаден в България

СИ ЕМ ЕЛ България – ексклузивният дилър на строителната техника JCB за страната, достави
първия електрически минибагер 19C-1E у нас за фирма Ростер ООД

П

ървият модел в гамата E-TECH на JCB е
19С-1Е, който се захранва изцяло с електричество и е с нулеви емисии. С едно зареждане на батериите минибагерът може да работи 8 часа, при това с изключително ниски нива
на шум, с безкомпромисно качество и отлична
производителност. Моделът е с четири литиевойонни батерии, които не се нуждаят от обслужване, а ежедневните проверки и сервизирането са сведени до минимум, спестявайки ви време и пари.

Премиера за България
СИ ЕМ ЕЛ България представи премиерно в
България електрическия минибагер 19С-1Е по
време на най-мащабното изложение за строителна техника АТЕСТ Експо 2022, където модеюни 2022

лът предизвика голям интерес от страна на посетителите на събитието. Машината бе доставена за клиента на СИ ЕМ ЕЛ – Ростер ООД, найголямата фирма в страната, която се занимава
със събаряне, разрушаване на сгради и демонтаж на жилищни и обществени сгради, а също на
инфраструктурни и промишлени съоръжения.

Спестява време и пари
19C-1E вече спечели няколко престижни международни награди за иновации. Електрическият минибагер е с оперативно тегло 1902 кг, максимална дълбочина на копаене 2819 м и максимална височина на изсипване 2818 м. Ниските
нива на шум и компактните размери правят модела идеален за работа на закрито или на открито, в градски зони, в индустриални терени, във

НОВО В BG » JCB 19C-1E – ПЪРВИЯТ ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МИНИБАГЕР...
фабрики, тунели или мазета, за копаене на основи
или за комунални проекти.
С едно зареждане на
четирите литиево-йонни
батерии вашата машина
е готова за 8-часов работен ден, а с бързото зарядно Fast Charger вие зареждате напълно батериите за
по-малко от 2 часа.
19C-1E е оборудван с
иновативната телематична
система на JCB – LiveLink,
която ви позволява да контролирате и управлявате
дистанционно вашите машини в реално време.

СИ ЕМ ЕЛ България представи
премиерно в България
електрическия минибагер 19С1Е по време на АТЕСТ Експо 2022

Отлична
видимост и
безкомпромисно
качество
JCB 19C-1E предлага
на собствениците и операторите напълно остъклена
кабина – първата в сектора на електрическите минибагери. Тя е достатъчно
просторна и удобна за работа, също колкото и при
конвенционалните модели
на JCB с тегло 1 – 2 тона.
Напълно отопляема, кабината е оборудвана с електрически нагревател, за да
осигури мигновено затопляне на работната среда
на оператора, без да оказва никакво негативно въздействие върху производителността на машината.
Изцяло остъклената кабина предоставя отлична всестранна видимост,
без да се изисква поставянето на допълнителни
огледала, за да се отговори на стандартите за безопасност на ЕС. 19C-1E
използва същите LED работни светлини и чистачки като дизеловите модели на производителя, което улеснява работата в условия на лоша видимост
или през тъмните часове
на деня.
Със своя 100% стоманен корпус, минибагерът е
максимално защитен и лесен за отремонтиране. Моделът е със задна противотежест, която предпазва
машината от щети на работната площадка.
Мартин СЛАВЧЕВ

Моделът е с четири
литиево-йонни
батерии, които
не се нуждаят от
обслужване

Ежедневните
проверки и
сервизирането
са сведени
до минимум,
спестявайки ви
време и пари
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Hyundai CE добавя още
нови модели към А-серията

Hyundai Construction Equipment представя още два модела верижни
багера от A-серията, съвместими със Stage V на ЕС

Н
ABSTRACT IN ENGLISH

Hyundai CE Adds More
New Models to A-Series
HX160A L has an operating
weight of 17,455-19,050 kg,
while the HX180A L weighs in
at 18,140-19,985 kg. Both excavators benefit from a 115
kW (155 hp) gross power output, with a 712 Nm peak torque
at 1,200 rpm. Twin variable displacement hydraulic pumps
deliver increased productivity
when compared to many other machines.

юни 2022

овите модели от А-серията на Hyundai CE –
HX160A L и HX180A L, се задвижват от найновите дизелови двигатели Cummins, постигайки стандартите за емисии по Етап V на ЕС
без необходимост от рециркулация на отработените газове (EGR). Предлагайки подобрен разход на гориво, новите верижни багери осигуряват повишена производителност, по-добра видимост и по-голяма безопасност.
Характеристиките на новите багери на
Hyundai CE включват:
)) Дизеловият двигател Cummins EU Stage V
B4.5 осигурява 13% увеличение на мощността и 27% по-голям въртящ момент от предходните модели;
)) До 5% подобрение на разхода на гориво при
операции като подравняване и товарене на камиони в режим P;
)) Намаляване на праховите частици с 60% без
изискване за EGR;
)) Новият режим на повдигане подобрява хидравличния контрол чрез намаляване на оборотите на двигателя, усилване на мощността и контрол на потока на помпата;
)) Усъвършенстваното независимо управление
на електрическата помпа (EPIC) оптимизира
дебита и мощността на хидравличната помпа,
за да съответства на работните условия на машината.

HX160A L е с оперативно тегло от 17 455 – 19
050 кг, докато HX180A L тежи 18 140 – 19 985 кг. И
двата багера имат мощност от 115 kW (155 к.с.) с
максимален въртящ момент от 712 Nm при 1200
об./мин. Двойни хидравлични помпи с променлив обем осигуряват на новите модели верижни
багери повишена производителност в сравнение с много други машини.

Здрава и комфортна кабина
Кабината на новите верижни багери на Hyundai
CE, както и на останалите модели от А-серията
на производителя, има много здравата конструкция. Пространството вътре в кабините на двете
машини е увеличено с 13% и се отличават с подобрен дизайн, улеснен достъп и подобрена видимост. Безопасността остава основен приоритет
за Hyundai и при тези нови модели. Автоматично
заключване предотвратява непреднамерена работа на машините. Багерите могат да бъдат поръчани с камери за задно виждане и системата
от камери Advanced Around View Monitoring, осигуряваща 360-градусова видимост. Вътре в кабината има 8-инчов сензорен екран, на който може
да бъде показана цялата основна информация за
машината. Новите багерите могат да бъдат поръчани и с опционалните допълнителни спомагателни органи за управление от Kawasaki.

ПРЕМИЕРИ » HYUNDAI CE ДОБАВЯ ОЩЕ НОВИ МОДЕЛИ КЪМ А-СЕРИЯТА
Предлагайки
подобрен разход
на гориво, новите
верижни багери
осигуряват
повишена
производителност,
по-добра видимост
и по-голяма
безопасност

Новите модели от A-серията на Hyundai разполагат с множество съвременни технологии
за цифрово свързване. Това
включва доказаната система за
дистанционно управление HiMATE, включена в стандартното оборудване, която осигурява най-високо ниво на свързаност и възможност за дистанционна диагностика. Актуализираното приложение Mobile
Fleet осигурява на собствениците на машинопаркове лесен
достъп до ключови данни за работа на багерите.

Намалени сервизни
разходи
Интервалите за смяна на
моторното масло и масления
филтър на новите верижни багери на Hyundai са удължени от
500 часа на 800 часа, докато интервалите на горивния филтър
и предфилтъра вече са удвоени на 1000 часа. Това допринася за намаляване на разходите за обслужване и поддръжка и ограничаване на сервизните престои, подобрявайки производителността и увеличавайки печалбата на клиента.

Кабината на новите верижни
багери на Hyundai CE,
както и на останалите
модели от А-серията на
производителя, има много
здравата конструкция

СТЕ ТРЕЙЛЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД
тел.: 032 333 576, www.ctetrailers.bg

ИМАМЕ СИЛАТА ДА ГО НАПРАВИМ
Вашата най-доверена компания за продажба и сервизно
обслужване на надстройки, ремаркета и полуремаркета.
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Европейски дебют на
генератори и помпи Yanmar
Yanmar пусна наново
известната и имаща
отлична репутация
серия от генератори
YDG (Yanmar Diesel
Generators), като
въведе за тях серия
от подобрени
функции. Те, както
и наново пуснатата
серия помпи YDP, се
предлагат за първи път
в Европа и отговарят
на емисионните
стандарти Stage V
YDG

ABSTRACT IN ENGLISH

European Debut of
Yanmar Generators
and Pumps
Yanmar has re-launched the
well-known generator series
YDG (Yanmar Diesel Generators), introducing a set of
improved features for them.
These, as well as the newly re-launched YDP series of
pumps, are available for the
first time in Europe, and meet
Stage V emission standards.

юни 2022

Линията генератори включва четири модела YDG3700 с мощности от 3,3 до 3,7 киловолтампера (кВА) и също четири модела от серията YDG5500 – от 5,1 до 5,8 кВА. Осъществени са
множество инженерни подобрения, а задвижването е от най-съвременни дизелови двигатели от
серията L, с въздушно охлаждане.
Произвеждани преди единствено в Япония,
сега комплектите се произвеждат изцяло в завод в Италия, където се произвеждат и двигателите Yanmar серия L. Благодарение на този факт
сроковете за доставки към клиентите в Европа,
Близкия изток и Африка вече са значително покъси.
Модернизираните и прецизно проектирани
модели са нови участници на европейския пазар. Утвърдени, но и прецизно усъвършенствани, генераторите отговарят на всички глобални емисионни стандарти и включват авангардни
компоненти.
Генераторите от обновената серия YDG работят особено тихо. Предлагат се в универсален
диапазон от мощности, за да отговорят на повечето искания на пазара. Ниският разход на гориво позволява генераторите да се използват с пълен капацитет до 10,5 часа.
Продажбите на YDG за Европа, Русия, Близкия изток и Африка са поети от YANMAR Europe,
чиято централа е в Нидерландия, така че клиентите могат да разчитат и на надежден и бърз сервиз, и на части.

Основните технически характеристики на
новите модели включват:
)) Универсален диапазон на мощности;
)) Здрави, доказани и надеждни едноцилиндрови късоходови дизелови двигатели с атмосферно пълнене и въздушно охлаждане
YANMAR L-Series;
)) Нови контакти за панелите – водоустойчиви и
с европейски произход;
)) Ниски нива на шум – до 81 dB(A);
)) Клиентите могат да избират между пускане в
ход с електрически стартер или ръчно – с въже.
При ниско ниво на маслото сработва автоматичното изключване. Висококачествени горни капаци от неръждаема стомана предпазват
генератора при външен натиск. Алтернаторите са NSM, произведени в Европа. Генераторите са със сертификат СЕ и са компактни – дълги са 720 мм, широки – 578 мм и са дълбоки
480 мм.

YDP
Наново е пусната и популярната серия преносими дизелови водни помпи – YDP на същия
производител. Водните помпи YDP са предназначени за тежки натоварвания. Сертифицирани
за Европейския съюз (СЕ), те също са достъпни във версии с ръчно или с електрическо стартиране.
Подобно на генераторите YDG, и серията
помпи YDP вече се произвежда в Италия. Събирането на производството на помпите и двигате-

ПРЕМИЕРИ » ЕВРОПЕЙСКИ ДЕБЮТ НА ГЕНЕРАТОРИ И ПОМПИ YANMAR
лите на едно и също място осигурява по-бързи и
по-ефективни доставки.
Предишните модели са показали забележителни нива на издръжливост и надеждност, дори
в някои от най-суровите работни среди по свeта.
„Въпреки това най-подходящи за европейската пазарна ниша са новопроектираните и усъвършенствани модели, задвижвани от двигатели Yanmar серия L, които са с изключително качество и отговарят на емисионните норми Stage
V“, твърди Карло Джудичи, директор продажби и
маркетинг в YANMAR Europe.
С конструкция, основана на концепциите за
ефективност на разхода и за мощност, помпите
YDP на YANMAR имат успешен опит извън европейските страни. Новите модели с максимален
капацитет от 1750 л/мин са подходящи за работа в различни сектори, като строителство, селско стопанство, морски приложения, и навсякъде, където всекидневно се налага изпомпване на
вода.
Сред характеристиките за отбелязване на
новопроектираната серия YDP са:
)) Размер на отвора: от 2" до 4" за прясна, получиста и замърсена вода;
)) Дълбочина на засмукване: 7 метра;
)) Широк избор между 44 модела с дебит от 550
до 1750 литра/мин, обслужващи широк спектър от водни разтвори и покриващи емисионни
норми Stage V и Tier IV по целия свят;
)) Пускане в ход с електрически стартер или ръчно запалване с въже за всички модели за индустриални приложения;

)) Опция

за комплект колела – за лесно транспортиране на обекта;
)) CE маркировка, т.е. съответствие с европейските стандарти за безопасност, здраве и
опазване на околната среда;
)) Пълен, 13-литровият резервоар за дизелово
гориво, смятан за най-големия в този сектор
на пазара, позволява непрекъсната работа до
8 часа;
)) Гаранция: 2 години или 2000 работни часа;
)) Работни колела от чугун (FC150, FC200 и
FC300) и от лята стомана (Hcr);
)) Задвижване от надеждни, реномирани вертикални дизелови двигатели с въздушно охлаждане от серия YANMAR L.

С конструкция, основана
на концепциите за
ефективност на разхода и
за мощност, помпите YDP
на YANMAR имат успешен
опит извън европейските
страни. Новите модели с
максимален капацитет от
1750 л/мин са подходящи
за работа в различни
сектори, като строителство,
селско стопанство, морски
приложения, и навсякъде,
където всекидневно се
налага изпомпване на вода

ВПЕЧАТЛЯВАЩ
КОМПЛЕКСЕН
ПАКЕТ

Новите верижни багери Doosan, серия DX-7 със среден размер, предлагат много иновативни функции и технологии за гарантиране
на плавна работа, подобрена работа с работните устройства, отлична производителност, висока стабилност, първокласен комфорт за
оператора и подобрена икономия на горивото. Тези мощни машини ще дадат огромен тласък на работата на вашия обект!
За повече информация посетете: eu.doosanequipment.com | www.doosan.bg
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Hitachi представя най-големия
модел от новата си гама
колесни багери Zaxis-7

Новият колесен багер Hitachi ZX220W-7 ще впечатли силно както собствениците на фирми, така и
операторите, тъй като притежава широк набор от функции и системи, повишаващи рентабилността,
безопасността, комфорта и времето за работа без престои за сервизиране

20

-тонният модел ZX220W-7, най-големият в гамата колесни багери на
Hitachi, предлага разнообразни възможности за приложение и е съпътстван от несравнимо високо ниво на поддръжка в продължение на целия му жизнен цикъл.

Увеличете печалбата
ABSTRACT IN ENGLISH

Hitachi Unveils
Largest Model in its
New Zaxis-7 Wheeled
Excavator Range
The new Hitachi ZX220W-7
wheeled excavator holds
strong appeal for both owners and operators, with an extensive range of features designed to help control their
profitability, comfort, safety,
and uptime.
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Собствениците ще увеличат печалбата си
благодарение на впечатляващите икономии на
гориво, постигани от машината с дизелов двигател за Етап V на ЕС. Нейната уникална и най-съвременна хидравлична система HIOS III осигурява най-високо ниво на производителност в съчетание с по-нисък разход на гориво в сравнение с
предходни модели, което спомага за намаляване на експлоатационните разходи. Операторите
могат да контролират разхода на дизел и горивната ефективност с изцяло новия индикатор за
икономичност, който ясно се вижда на широкия
LCD-дисплей.
Собствениците могат допълнително да оптимизират печалбата си, като работят на повече
обекти благодарение на забележителната способност на багера от серия Zaxis-7 да изпълнява най-различни задачи. Той може да бъде обо-

рудван с широка гама от прикачен инвентар на
Hitachi, като например наклоняващи се ротатори, кофи, хидравлични чукове и сортиращи грайфери, в зависимост от приложението. Те лесно
се сменят с помощта на подобрената електронна
система за управление на прикачния инвентар и
могат удобно да се превозват чрез малко ремарке зад багера (опция).
Новият модел позволява да се правят фини
настройки на хидравликата от монитора в кабината според предпочитанията на оператора и условията за работа на обекта с цел повишаване
на производителността и намаляване на разхода на гориво.

Почувствайте разликата
Новият дизайн на кабината я прави идеалното
работно място за операторите. Тя е свръхпросторна и предлага най-висок комфорт и качество,
ниски нива на шум и по-малко вибрации в сравнение с предходното поколение.
Седалката и конзолите с уредите за управление се движат нагоре и надолу в синхрон, което
спомага за намаляване на умората на оператора в края на деня. За лекотата по време на работа свой принос имат също новият ергономи-

ПРЕМИЕРИ » HITACHI ПРЕДСТАВЯ НАЙ-ГОЛЕМИЯ МОДЕЛ ОТ НОВАТА СИ ГАМА ...

Собствениците на ZX220W-7 ще увеличат печалбата си
благодарение на впечатляващите икономии на гориво, постигани
от машината с дизелов двигател за Етап V на ЕС
чен дизайн на панела с бутони и превключватели,
удобното разположение на уредите за управление, функцията за постоянно поддържане на зададена скорост на придвижване, автоматичната
трансмисия и системата за погасяване на сътресенията на стрелата при преминаване по неравен терен (опция).
Редицата практични функции, добавени към
джойстиците и към екрана в кабината, както и
автоматичното включване на спирачната уредба
при задействане на работните органи, осигуряват по-спокоен и приятен работен ден.

Повишете безопасността
Кабината на новите колесни багери Zaxis-7
предлага превъзходна гледка към обекта, а това
е много важно за безопасната работа и избягването на потенциални рискови ситуации. Видимостта е подсилена чрез изключителната система от камери, показващи гледка тип „птичи поглед“ в обсег на 270° около багера. Операторите имат избор от шест различни варианта за визуализиране на екрана в кабината на пространството в непосредствена близост около машината. За отличната видимост напред свой принос
има тясната кормилна колона, която е с по-голям
ъгъл на регулиране и с по-малко кормило.
За да могат операторите да работят по-уверено и продуктивно дори в много трудни условия, новите колесни багери Hitachi разполагат
с някои новости, като например работни LEDсветлини, чистачка за предния прозорец, обхващаща по-голяма зона от него, а също и по-широки огледала. Огледалата с подгряване са опция.
Предвидена е блокировка на работните органи и
надстройката в определено положение с цел допълнително обезопасяване при придвижване по
пътища, отворени за обществено ползване.

Намалете престоите
Както всички нови колесни багери от серия
Zaxis-7, така и моделът ZX220W-7 е конструиран
за дългосрочна експлоатация. Интензивни изпитания на специализирани полигони в Япония гарантират, че багерът работи надеждно и с минимум престои за поддръжка.
Издръжливостта и качеството личат във всеки детайл, като например еднокомпонентната
рама на ходовата част с по-голямо наклонява-

Както всички нови колесни багери от серия
Zaxis-7, така и този модел е конструиран за
дългосрочна експлоатация

не на предния мост, подобрената хидравлика на
стабилизаторите, а също и калниците, предпазващи надстройката от замърсяване. За постигане на по-голяма товароподемност и изключителна стабилност клиентите имат избор от гама противотежести, като те могат да поръчат машината
със стандартни мостове с ширина 2550 мм или с
по-широки от 2750 мм.
Непланираните престои са сведени до минимум заради високата сервизопригодност и възможностите за бързо почистване. Елиминирани
са престоите, свързани със системата за третиране на изгорелите газове, отличаваща се с висока надеждност.

Управлявайте машинопарка
Системите на Hitachi за дистанционен мониторинг на машините – Owner‘s Site и ConSite, дават възможност на собствениците да разполагат
с пълния контрол над своя машинопарк и неговото натоварване, както и да имат бърз достъп до
ключови данни за техническото и работното състояние на техниката. И двете системи изпращат
данни чрез сателитна или GPRS-връзка от багера към платформата Global e-Service всеки ден.
ConSite обобщава информацията в месечен имейл, а приложението ConSite Pocket алармира
в реално време за всички възможни проблеми.
Актуализациите на софтуера на машината могат да се извършват дистанционно от местния
вносител чрез системата ConSite Air с цел по-голямо удобство. Тази функция позволява багерите от серия Zaxis-7 да се следят чрез системата
за диагностика на Hitachi (MPDr. Remote Access)
от всяка точка в света, осигурявайки минимум
престои за сервизиране.
Качеството на двигателното и хидравличното масло се следи постоянно чрез уникална иновативна система на Hitachi. Тя разполага с два
сензора за масло, като събраните данни от тях
се изпращат ежедневно към Global e-Service.
Сензорите отчитат дали има влошаване на качеството на маслото вследствие на замърсяване или понижаване на вискозитета. По този начин се намаляват обемът на необходимата поддръжка и непланираните престои, а собствениците имат сигурност и спокойствие за състоянието на своите багери и могат да очакват в бъдеще по-висока цена за тях на пазара на употребявана техника.
юни 2022
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Mecalac повежда в технологиите
при минидъмперите

Компанията въвежда най-съвременната си телематична система
MyMecalac Connected Services при всички модели минидъмпери

M

y Mecalac Connected Services е иновативна система за управление на машинопарка, която помага на строителните
фирми да намалят престоите и да повишат производителността си. Изключително полезната
опция предоставя важна информация за работното и техническото състояние на минидъмперите на компанията, в т.ч. разход на гориво, извършена работа, дистанционна диагностика, напомняне за предстоящо сервизно обслужване и
др. Официален представител на Mecalac за България е Роланд Трейдинг ООД.

Максимална производителност
Според производителя MyMecalac Connected
Services предоставя на собствениците и операторите невероятно мощно средство за управление на техните машини. Внедряването на най-съвременното телематично решение в портфолиото от минидъмпери на компанията ще помогне на
строителните специалисти да увеличат допълниюни 2022

телно времето за работа на оборудването и да
увеличат максимално производителността.
Освен телематичните възможности
MyMecalac Connected Services има и дигитален
код за стартиране. Устройството изисква от операторите да въведат конкретен код преди стартиране на двигателя. С възможността за предоставяне на персонален код на всеки потребител
Mecalac осигурява пълен контрол върху достъпа
до машината.

MyMecalac разрешава найчесто срещаните проблеми в
строителната индустрия
Телематичната система е разработена в партньорство с Trackunit. Базирана на уеб портала
www.mymecalac.com и мобилното приложение
MyMecalac, услугата разрешава най-често срещаните проблеми в строителната индустрия. Тя

ИНОВАЦИИ » MECALAC ПОВЕЖДА В ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ МИНИДЪМПЕРИТЕ
прави качествен мониторинг на машини, нуждаещи се от поддръжка. Това позволява на операторите и собствениците на строителната техника
навреме да предотвратят потенциални повреди.
Уеб порталът www.mymecalac.com е хъб за информация, даващ възможност на мениджърите,
собствениците на строителната техника и операторите да повишат ефективността, безопасността и работата на машините. Той предоставя
достъп до всичко – от комплексен анализ до конкретни детайли за техниката. Чрез постоянен мониторинг и интелигентни известия за поддръжка, инспекции и повреди приложението помага
на машините да работят в оптимален режим, с
максимална скорост и ефективност.
MyMecalac Connected Services е част от стандартното оборудване на багерите с двигатели по
Етап V на компанията – 12MTX, 15MWR и 15MC,
както и на Stage V товарачите – AS1600 и AS210e.
Също така телематиката се предлага и като опция за всички останали машини на Mecalac, отговарящи на изискванията на ЕС по Етап V.

Mecalac = иновации
Mecalac се превърна в синоним на революционни решения и иновации в бранша, улесняващи значително работата на строителните фирми и позволяващи им да увеличат своята производителност и съответно печалбата. Един от
добрите примери за това са моделите гуменоверижни багер-товарачи на Mecalac от серията MCR. Тези уникални машини гарантират оптимизиране на машинопарка чрез намаляване броя на използваната техника, на персона-

ла и на времето за сервизен престой, като освен
това носят висока възвръщаемост на инвестицията. Друго интересно решение на компанията бе
добавянето на кабина към някои модели дъмпери. От компанията заявяват, че това е „крайъгълен камък“ за градските проекти, който „променя всичко“.

MyMecalac Connected
Services предоставя
важна информация
за работното и
техническото
състояние на
минидъмперите на
компаниятa

Мартин СЛАВЧЕВ

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

ИНОВАТИВНИТЕ
СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
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Правилният начин
с MB Crusher
Рециклирането на асфалтови
отпадъци е решение на проблемите
с недостига на материали

С
ABSTRACT IN ENGLISH

The Right Way
with MB Crusher
Procuring and managing materials in the construction industry is rapidly becoming a concern, due to material shortages and rising costs. For example, let’s talk about asphalt:
how many miles of new roads
are being built, how many new
projects need to be financed,
and how many roads are under maintenance?
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набдяването с материали в строителната
индустрия и тяхното управление бързо се
превръща в проблем поради недостига на
самите материали и нарастващите разходи. Например нека поговорим за асфалта: колко километра нови пътища се строят в момента, колко нови проекти трябва да бъдат финансирани и
колко пътища се поддържат?
Поддръжката и ремонтът на пътната мрежа с
цел предотвратяване на повредите по превозните средства не е лесна задача. Изграждането на
нови пътища и подобряването на съществуващите такива изисква наличието на множество материали. Дейностите по поддръжката на пътищата
включват премахване на стария асфалт и полагане на нов слой. Рециклирането на старите материали изисква време за разбиването и смачкване на всичко до използваем размер. Въпросът е:
как да ускорите този процес?
В Австрия компания, която се занимава с преместване на земна маса и логистика, притежава
стационарна база за производство на чакъл и пясък. Междувременно в своя център за рециклиране те събират и рециклират C&D отпадъци (от

строителство и разрушаване) и асфалт от своите
строителни обекти, и го използват като рециклиран материал. За да направят това, те инсталират трошачна кофа BF80.3 на своя багер, заменяйки стационарната им трошачка, като по този
начин се възползват от практичността на подвижната технология. Възможността на компанията да произвежда материал с различни размери, с независима и опростена поддръжка на работните съоръжения, също намалява разходите
и спестява време.
Ако смятате, че асфалтът може да се рециклира многократно и че мелиорираната асфалтова настилка (RAP) е подходяща за райони с натоварен трафик, защото прави пътищата по-издръжливи, тогава можете да разберете и избора на следващата компания, която използва трошачна кофа MB-L160, прикачена към челен товарач Caterpillar 924G, за обработка на огромни
количества асфалт. Ако трябва да прокарате асфалтовите плочи през стационарна трошачка, тя
може да засече, да спре да работи за дълго време. От друга страна, челюстната трошачка на MB
прави всичко по-опростено и по-лесно.

ИНОВАЦИИ » ПРАВИЛНИЯТ НАЧИН С MB CRUSHER
Друг основен проблем с пътната инфраструктура е поддръжката на пътищата. Колко щети могат да
създадат пукнатини или дупки за превозните средства и да застрашат безопасността? Поради тази
причина, за да съкрати времето за поддръжка и да
намали разходите, компания за пътни ремонти инсталира трошачна кофа MB Crusher MB-L200 на своя
минитоварач Manitou, като по този начин рециклира
натрошения асфалт и го използва повторно за поддръжка на пътища.
Рециклирането на асфалт осигурява на компаниите, общините и тези, които управляват пътищата, няколко предимства. Рециклирането на материали означава намаляване на разходите за закупуване
и изхвърляне на отпадъци, а също и по-малко зависимост от стационарно производствено предприятие. Освен това рециклирането на натрошен асфалт
е добро за околната среда, тъй като намалява парниковите газове и ограничава използването на невъзобновяеми природни ресурси като чакъл, пясък
и камъни.
Раздробяването на материали с работните съоръжения на MB е дори по-лесно от очакваното. Както
напомня клиентът на MB Crusher от Австрия: „Голямото предимство е, че трошачната кофа е лесна за
транспортиране, особено при труднодостъпни строителни обекти, пътни работи в планините или отдалечени места. Нейната многофункционалност позволява да направите повече от това, което обикновено бихте могли. Следователно, може да увеличите стойността на работата и на строителните обекти,
като същевременно зачитате околната среда.“
Изборът на правилния начин често е по-лесен, отколкото си мислите.

ПРОФИЛ НА КОФА
ЗА КОПАНЕ

СНИЖЕН
ЗАХВАТ
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Рециклирането на асфалт
осигурява редица предимства
на компаниите, общините и
тези, които управляват пътищата

ЗДРАВА
СТРУКТУРА

РОТОРИТЕ МОГАТ ДА СЕ СМЕНЯТ
ДИРЕКТНО НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

ЛЕСНА
ПОДДРЪЖКА

ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ БАГЕРИ, ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ И МИНИ ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ
MB-HDS207 | кит за увеличаване на капацитета.
За малки багери от 1.3 до 2.8 тон. Благодарение на този кит за
увеличаване на капацитета на кофата става от 50л. На 60л.
+ Нисък централен захват.
+ Защитена трансмисия.
+ Задна и странична защита.

ОТКРИИ

НОВИ
СЕЛЕКТИРАЩИ

MB-HDS212 | с адаптор за челни товарачи и мини такива.
За средни багери от 5 до 10 тон. Благодарение на адаптора
може да се инсталира и на комбинирани багери 8 -9 тон.
+ Оптимална геометрия на затваряне и отваряне.
+ По добро движение и контрол за работа.
+ По малко износване на корпуса.

юни 2022
MBCRUSHER.COM
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Инжконсулт бележи отлично
представяне и тази година
на Бата Агро

Акцент в изложението беше поставен на минибагерите и мини челните товарачи Sunward, които
Инжконсулт представлява ексклузивно в България от 2017 г.

S

unward e един от 50-те глобални производители на строителна техника, освен това
компанията е и една от първите стъпили
на Европейския пазар и вече 17 години успешно
реализира продажби. Благодарение на дългогодишния си опит на Европейския пазар Sunward
добре европейската нормативна база и предпочитанията на клиентите – например необходимостта да се оборудват багерите с най-различен
прикачен инвентар.
Машините Sunward са изключително подходящи за българския пазар. Причината е във високото качество на техниката при доста конкурентна цена. В същото време те имат опростена конструкция и са лесни за поддръжка. Всички
ключови компоненти по задвижването и хидравликата са от водещи производители: например
дизелови двигатели от Kubota и Yanmar, както и
хидравлика от Rexroth, Nachi и KYB.
На Бата Агро 2022 Инжконсулт представи
няколко модела минибагери от 1 до 3,85 тона,
оборудвани с различен прикачен инвентар.
Най-малкият представител на гамата Sunward
SWE08B впечатлява както с изключително ком-

юни 2022

пактните си размери, така и със здравината си,
но малко тегло. Това е отлична универсална машина за копаене, изравняване, пробиване, изкореняване, преместване и товарене, която е отличен помощник на професионалните озеленители, а също и на фермери, рибовъди и др. Много от посетителите пожелаха SWE08B и за земни работи и основи, пренареждане на градината
с пънове от дървета или храсти, монтаж на огради за своите лични градини.
Още един представител на мини багер
Sunward предизвика вниманието на посетителите на изложението, а именно SWE20F. Този двутонен минибагер е проектиран за ефективна работа с конфигурация от висок клас, спестяване
на енергия, комфорт и надеждност. Това са найикономичните минибагери в индустрията и инвестицията в тези машини е изключително печеливша. От гледна точка на операторите тази машина е удобна за използване и притежава лесна поддръжка. От Sunward са обърнали особено
внимание на комфорта на оператора. Кабината
притежава широко пространство и по-голяма видимост, осигурена от увеличеното предно стъкло

ИЗЛОЖЕНИЯ » ИНЖКОНСУЛТ БЕЛЕЖИ ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ТАЗИ ГОДИНА НА БАТА АГРО
На Бата Агро 2022
Инжконсулт представи
няколко модела минибагери
Sunward от 1 до 3,85 тона,
оборудвани с различен
прикачен инвентар

и покрив. В допълнение тя е снабдена с висококачествената ергономична седалка на амортисьори, радиото, поставка за чаша и светлината
в кабината, което осигурява комфортно изживяване при шофиране на тези мини багери. С помощта на различни прикачни устройства може
да се увеличи многофункционалността на минибагера. Специално за изложението този модел беше оборудван със свредел, което превръща този минибагер в пробивна машина за верти-

Багери
ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ
НАЛИЧНИ МОДЕЛИ ОТ 1Т ДО 9 Т

кални отвори. В зависимост от вида на свредела
минибагерът може да пробива вертикални отвори от 15 до 122 см във всякакъв вид почва.
На щанда на Инжконсулт беше представен и
3,85-тонният минибагер Sunward SWE35UF, който осигурява изключително висока производителност в сравнение с всички минибагери със
същото тегло. С помощта на различни прикачни
устройства може да се увеличи многофункционалността на минибагера. Моделът беше изло-

Гара
3 год нция:
3000 ини ил
и
мото
часа
НАЛИЧНИ В БЪЛГАРИЯ!

0700 20 404

WWW.INGCONSULT.BIZ

Мини челни
товарачи
Модел: SWL2830
Товароподемност: 750кг.
Модел: SWL3230
Товароподемност: 1100кг.
Модел: SWL4038
Товароподемност: 1300кг.

юни 2022
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ИЗЛОЖЕНИЯ » ИНЖКОНСУЛТ БЕЛЕЖИ ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ТАЗИ ГОДИНА НА БАТА АГРО
Друг тип машини, заели
централно място на щанда
на Инжконсулт, са мини
челните товарачи Sunward.
Гамата беше представена
от SW2830, оборудван с
палетни вилици, и SW3230,
оборудван с кофа 4 в 1

„Интересът от страна на
посетителите към нашите
предложения беше
голям, за което сме много
благодарни!“, споделят от
Инжконсулт

юни 2022

жен с пълен комплект от 3 кофи, необходими за
извършване на всякаква работа.
Друг тип машини заели централно място на
щанда на Инжконсулт са мини челните товарачи
Sunward. Гамата беше представена от SW2830,
оборудван с палетни вилици и SW3230, оборудван с кофа 4 в 1.
Когато говорим за работни параметри, несъмнено има обичайни стойности, които са близки при всички мини челни товарачи, но стойността се крие в малките детайли. Мини челният товарач Sunward SW3230 притежава дизелов двигател от марката Kubota, първенците по качествено производство на двигатели и класическа
марка, когато говорим за мини челни товарачи.
Тук е важен фактът, че агрегатът на мини челен
товарач SWL3230 съобразен с най-новите екологични изисквания на ЕС по Етап V. Безспорно, когато става въпрос за преимущества на една машина пред друга, основният фактор се свежда до
нейното приложение. Освен утвърдените приложения в строителната индустрия мини челният
товарач намира все по-широко приложение и в
селскостопанския сектор. Оборудван с прикачен мулчер, той успешно се използва за почистване на полетата след прибиране на реколтата,
в овощни градини за почистване на пространството между редовете разсад, храсти и овощни дървета, за поддържане и почистване на градските зелени площи и пътища и околностите им,
за косене на големи тревни площи, както и за почистване на места, покрити с дива растителност
и плевели. Не на последно място трябва да се от-

бележи, че всички машини Sunward имат 3 години гаранция или 3000 мото часа.
Специално за посетителите на Бата Агро
2022 беше представен и електрокарът EFL302.
Този електрокар съчетава предимствата на мотокарите и електрокарите. Литиево-йонните
батерии са широко възприети в производството на електрически подемно-транспортни средства. През последните години Li-Ion технологията става все по-ефективна от гледна точка на
разходите, тъй като играе по-силна роля в стратегиите на производители и клиенти за закупуване и развитие. Той се превърна в любимеца
на всички посетители не само заради здравината, мощността и ниските разходи за поддръжка
и експлоатация, но и поради факта, че може да
работи както на закрито, така и на открито без
значение от метеорологичните условия. Капризите на времето в дните на изложението предложиха чудесен тест EFL302 и той се представи безупречно. Друго голямо предимство пред
конвенционалните електрокари е, че литиевойонните батерии могат да бъдат дозареждани по всяко време, без да е нужно да се изчака
изразходването на батериите. Операторът има
възможност при всяка една почивка да зарежда батерията и да си осигури удобство и сигурност, че няма да има непредвидено прекъсване
на работния процес.
„Интересът от страна на посетителите
към нашите предложения беше голям, за
което сме много благодарни!“, споделят от
Инжконсулт.

ИЗЛОЖЕНИЯ

Строителните машини на БАТА 2022

Евромаркет Кънстракшън

Мегатрон

Елтрак България

Инжконсулт

Прайм Технолоджис

Си Ем Ел България

Редица фирми за продажба на
строителна и земеделска техника
представиха своите машини на
специализираното изложение
БАТА АГРО
Стротех Инженеринг
Евромаркет Кънстракшън
представиха по време на БАТА
2022 множество строителни машини, сред които се отличаваха
колесен багер Komatsu PW16011, челен товарач Komatsu WA
380-8, минибагер Komatsu
PC26MR-5, комбинирани багери-товарачи Hidromek HMK 102S
и HMK 102B, както и мини челни
товарачи Gehl от серия R.
Елтрак България показаха
на своя щанд верижен булдозер
CAT D3, комбиниран багер-товарач CAT 428, оборудван с хидравличен храсторез Cangini TC3110, хидравличен минибагер CAT
302.7D CR и други премиум модели от гамата на Caterpillar.
Инжконсулт по време на изложението бяха поставили акцент минибагерите и мини челните товарачи Sunward, които компанията представлява ексклу-

Тайтън Машинъри
зивно в България от 2017 г. Представени бяха моделите Sunward
SWE08B, SWE20F, SWE35UF,
SW2830, оборудван с палетни вилици и SW3230, оборудван с кофа
4 в 1, електрокар EFL302 и други
интересни машини.
Мегатрон бяха изложили много от доказалите се модели на
Bobcat, сред които се отличаваха 3,5-тонен минибагер E35z без
изнасяне на задната част от габарита на машината, мини колесни
товарачи S450 и С590, мини верижен товарач T770, а също и няколко телескопични товарача на
производителя.
Прайм Технолоджис заложиха на миди- и минибагери на
Yanmar с най-новия цвят, избран
от компанията, телескопични
товарачи MST, дъмпер Thwaites
и др.
Си Ем Ел България привляко-

ха вниманието на посетителите с
ротационен телескопичен товарач JCB 555-210R, комбинирани
багер-товарачи 3CX PLUS и 4CX
PRO, няколко минибагера на производителя, най-новите индустриални и агри гуми на Yokohama,
Vredestein и Michelin, и още много
качествена техника.
Стротех Инженеринг показаха на посетителите на БАТА
АГРО 2022 челен товарач Hyundai
HL975, атрактивният телескопичен товарач Magni RTH 6.25,
комбиниран багер-товарач MST
M644 PLUS, както и колесен челен товарач Kramer.
Тайтън Машинъри представиха новия модел багер-товарач
CASE 580 SV, който се отличава
с високо ниво на комфорт, производителност, икономичност и
лесно сервизиране, и мини челен
товарач CASE SR210B.
юни 2022
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Тайтън Машинъри България
представи новите багертоварачи CASE

По време на АТЕСТ Експо 2022 компанията представи премиерно за
страната багер-товарачите CASE от най-новата серия SV

Н

овите багер-товарачи CASE от серия SV се
отличават с високо ниво на комфорт, производителност, икономичност и лесно сервизиране. На изложението за строителна техника АТЕСТ Експо 2022 бяха показани машини от
двата модела – 580 SV и 695 SV, с различно оборудване. Багер-товарачите впечатлиха посетителите с патентованата багерна уредба DNA на
CASE, с новото пилотно управление, което е поотзивчиво и прецизно, подобрена система Ride
Control за компенсиране на неравностите по
пътя и новия дизелов двигател за Етап V на ЕС.
На щанда на Тайтън Машинъри България можеше да се види също 18-тонен челен товарач CASE
821 G EVO от новата серия G EVOLUTION с двигател за Етап V на ЕС.

Кабина с нов дизайн
Кабината на новите багер-товарачи CASE е с
изцяло нов дизайн на интериора и екстериора.
Тя е по-широка и предлага повече място за краката на оператора при завъртането на седалката,
както и супер удобно качване в нея. Прегрупираюни 2022

ните бутони 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. 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. Удобствата и потребностите на оператора са удовлетворени и с добавяне на два USBвхода, 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. Комфортът е допълнително повишен чрез намаляване на шума в кабината с 3
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дБ (до 74 дБ) в сравнение с предходното поколение багер-товарачи на CASE.

Нов двигател Stage V
Новият двигател F36 за Етап V на ЕС от FPT съчетава почти невъзможното – по-малко емисии
без загуба на работоспособност плюс повишена надеждност, намаляваща общите разходи за
придобиване, експлоатация и поддръжка (ТСО).
Агрегатът с обем 3,6 л и 4 цилиндъра е специално конструиран за работа при средно натоварване, типично за багер-товарачите. 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%.

Повишена производителност
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 оптимизи-

ране 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.

На изложението за
строителна техника АТЕСТ
Експо 2022 бяха показани
машини от двата нови
модела – 580 SV и 695 SV, с
различно оборудване

На щанда на Тайтън
Машинъри България
можеше да се види също
18-тонен челен товарач
CASE 821 G EVO от новата
серия G EVOLUTION с
двигател за Етап V на ЕС
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Редица БГ премиери на
АТЕСТ Експо 2022

Според членовете на Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ) през тази
година ще бъде отчетен ръст от 5–10% на продажбите на машини за строителството, пътната
поддръжка и добивната индустрия

А

ТЕСТ Експо 2022 регистрира рекорд по обем изложбени площи, брой изложители и реализирани сделки. Изложението беше организирано
от Асоциацията на търговците на
едра строителна, чиито членове реализират над 80% от продажбите на нова механизация в
България и осигуряват на бизнеса машини, които са ключови за развитието на строителния
и горския сектор и за минната и
добивната индустрия в страната.
Добрите резултати, отчетени
от участниците на изложението,
потвърждават оптимистичните
прогнози за развитие на сектора на търговия със строителна,
минна и горска техника в Бълга-

юни 2022

рия. Според членовете на асоциацията през тази година ще бъде
отчетен ръст от 5–10% на продажбите на машини за строителството, пътната поддръжка и добивната индустрия.
По време на изложението 12
от членовете на АТЕСТ: Алки-Л,
Евро Солюшънс, Елтрак България, Зет и Ем Прайвит, Инжконсулт, Мегатрон, Прайм Технолоджис, Роланд Трейдинг, Си Ем
Ел България, Сигма България,
Стротех Инженеринг и Тайтън
Машинъри, представиха най-новите модели от водещите световни производители.
Алки-Л показа най-новите модели строителни машини на един от световните лиде-

ри Liebherr. Сред тях бяха мобилният кран Liebherr LTM1070, който е с впечатляваща 50-метрова
стрела и на практика няма конкуренция в своя клас по отношение на работния обхват. За първи път в България беше представен и иновативният челен товарач Liebherr L550 XPower с комбинирано задвижване, съчетаващо хидростатика и механика
и набор от асистиращи системи,
повишаващи комфорта и безопасността на работното място.
Голям интерес предизвика и изложеното буре за бетоновози на
Liebherr, което вече се произвежда в България и се изнася за целия свят.
Евро Сълюшънс предста-

ви последно поколение сонда
Comacchio MC15, която е найкомпактната в своя клас и е с патентована Front the Wall система.
Благодарение на нея е възможно сондиране във всички посоки, дори и перпендикулярно по
хода на машината, а мачтата е с
почти 3 метра по-къса. Посетителите на изложбената площ на
компанията можеха да видят и
компактната бетон-помпа Klein
KTP180-30 с дебит от 31 м3/час
и налягане на бетона до цели 85
бара, и булдозер DRESTA TD-15
R с оперативно тегло 20 660 кг и
мощност 220 к.с., подходящ за
обекти от инфраструктурното
строителство, за депа за битови отпадъци, както и за минната
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Алки-Л

Евро Солюшънс

Елтрак България

Първото издание на АТЕСТ Експо регистрира рекорд по обем изложбени площи, брой изложители и реализирани сделки
и горската промишленост.
Елтрак България демонстрира качеството на строителните машини на Caterpillar. Сред
изложените модели се открояваха хидравличен багер CAT 320 GC
с работно тегло 21 200 кг, мощност 148 к.с., максимален обсег
10 220 мм и дълбочина на копаене 6700 мм, верижен булдозер
CAT D6 с работно тегло 18 475 кг,
мощност 254 к.с. и широчина на
SU греблото 3312 мм, комбиниран багер-товарач CAT 428 с колесна формула 4х4, работно тегло 8206 кг и 101 к.с. мощност,
оборудван с хидравличен чук
CAT B8s, както и вибрационен
валяк CAT CB2.5 с максимална
мощност 30.7 к.с. и работно тегло 2250 кг.
Зет и Ем Прайвит Ко., компанията дилър на японския гигант
Hitachi Construction Machinery,
бе показала на своята площ три
премиум машини от марката.
Първата от тях, верижният багер ZX300LC-7, е с работно тегло
32 000 кг и мощност на двигателя
268 к.с. Моделът разполага с три
броя хидравлични помпи, максималната му дълбочина на иззем-

ване е 7220 мм, а силата на изземване на кофата – 246 kN. Вторият показан модел бе колесният багер ZX170W-6, с работно тегло 19 100 кг и мощност 172 к.с.
Той има две хидравлични помпи,
5720 мм максимална дълбочина на изземване и 108 kN сила на
изземване на кофата. Третата,
изложена от компанията, машина беше колесният челен товарач ZW250-6, който може да се
похвали с 22 570 кг работно тегло и 250 к.с. мощност.
Инжконсулт представи множество разнообразни машини от марките SANY, SHANTUI,
XCMG, SUNWARD, LIUGONG, EP,
Hydrog, Optimas и др. Най-голям интерес несъмнено предизвика пълната гама от минибагери SUNWARD – като се започне от най-малкия представител, 1-тонния SWE08B, следван
от 2-тонния SWE20F и 2,6-тонните SWE25F и SWE25UF и накрая
3,85-тонният SWE35UF. Компактните SWE60UF и SWE90UF определено придадоха отличен завършек на моделите от марката. Беше показан и булдозерът
от най-ново поколение SHANTUI

DH16. Той е с хидростатична
трансмисия, мощност от 142 kW
и работнa масa 17,6 – 18,8 т. На
вниманието на компаниите, заети с пътно строителство и пътно поддържане, бяха представени банкетополагащи машини на
Hydrog и Optimas. Сред складовата техника фаворит беше електрокарът с литиeво-йонна батерия ICE301B.
Мегатрон по време на АТЕСТ
Експо 2022 направи премиерата за България на иновативния
компактен челен товарач Bobcat
L75 с артикулираща рама, част
от изцяло новата продуктова линия компактни челни товарачи на
производителя, както и на новата серия R телескопични товарачи на марката.
В демозоната бе показано и
най-новотo атрактивно решение за безпилотно управление и
експлоатация на минитоварачи
Bobcat от дистанция през мобилен телефон. Бяха презентирани
и изцяло обновените машини от
новата серия 7 на Doosan. Всички машини отговарят на изискванията на Етап 5 за нива на отработени емисии.

Прайм Технолоджис показа
миди– и минибагери на Yanmar с
най-новия цвят, избран от производителя. Мидибагерът Yanmar
SV60 е с тегло 5825 кг. Машината разполага с хидравлика с четири помпи, оборудвана е с две
хидравлични линии по стрелата,
допълнителна противотежест,
камера за задно виждане, LED
работни светлини и MP3 радио.
Дълбочина на копаене на модела е 4,20 м, а ширина при веригите – 1,99 м. Минибагерът Yanmar
ViO26-6 е с тегло 2665 кг. Въртене на кабината остава в габарита
на веригите. Дълбочина на копаене на машината е 2,94 м, а ширина при веригите – 1,50 м. Моделът е оборудван с кофа 50 см,
хидравлика за чук и GPS.
Роланд Трейдинг представи няколко машини на Mecalac,
сред които се открояваше уникалният гуменоверижен багертоварач 6MCR. Този впечатляващ
модел съчетава качествата на
челен товарач със завъртане на
надстройката като багер. Бързо
и прецизно изкопаване на канали в непосредствена близост до
стена или успоредно на машина-

По време на изложението 12 от членовете на АТЕСТ представиха най-новите модели от водещите световни производители
Прайм
Технолоджис

Зет и Ем Прайвит Ко.

Роланд Трейдинг

Си Ем Ел България

Инжконсулт

Мегатрон
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Стротех
Инженеринг

Сигма България

Тайтън Машинъри

Според членовете на асоциацията през тази година ще бъде отчетен ръст от 5–10% на продажбите на машини за
строителството, пътната поддръжка и добивната индустрия
та, преместване на товари, разтоварване на палети зад препятствия или под нивото на земята
– каквото и да е предизвикателството, гуменоверижните багертоварачи от серия MCR могат да
се справят, предлагайки решения на трудни задачи в строителството и логистиката на обекта.
Другите машини, които бяха изложени от компанията, са комбиниран багер-товарач Mecalac
TLB890PS и двубандажен асфалтов валяк Mecalac TV800.
Си Ем Ел България изложи
строителна и индустриална техника, както и дизелови генератори на JCB. Компанията представи премиерно в България електрическия минибагер JCB 19С1Е. Това е първият модел в гамата на JCB, захранван изцяло с електричество и произвеждащ нулеви емисии. С едно зареждане на батериите моделът може да работи 8 часа, и то
при изключително ниски нива
на шум и с безкомпромисно качество. Акцент на компанията
бяха и високоефективните мобилни трошачно-пресевни инсталации на Powerscreen, а също
и стационарните трошачни, пресевни и миещи инсталации на
Terex. Освен това бяха показани
най-новите индустриални и агри
гуми на Yokohama, Vredestein и
Michelin.
Сигма България предизвика интерес с челния товарач
Volvo L180H и съчленения самосвал Volvo A40G. Челният товарач
Евромаркет Кънстракшън
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Volvo L180H е с работен обем на
двигателя от 12,8 л, максимална
мощност 334 к.с. и максимален
въртящ момент 2030 Nm. Максималната височина на изсипване на този модел е 4470 мм. Съчлененият самосвал Volvo A40G
разполага с 476 к.с. максимална
мощност и 2525 Nm максимален
въртящ момент. Работният обем
на двигателя и на тази машина е
12,8 л. Собственото тегло на самосвала е малко над 30 т, товароподемността му е 39 т, а обемът на коша е 24 куб. м.
Стротех Инженеринг показа
на посетителите на изложението
строителната техника на Hyundai
CE телескопичен товарач Magni
TH, малката механизация на
Weber и шредерите Arjes. Безспорно най-атрактивен бе ротиращият телескопичен товарач
RTH 6.25 на Magni TH – компанията, която бе избрана от NASA за
работата на авиокосмическата
корпорация SpaceX и която все
още държи световния рекорд по
максимална височина на повдигане на ротиращия телехендлер
със своя модел RTH 6.51, достигащ височина от цели 51 м.
Тайтън Машинъри представи за първи път у нас багер-товарачи CASE от най-новата серия
SV. Новите модели се отличават
с високо ниво на комфорт, производителност, икономичност и
лесно сервизиране. Бяха показани машини от двата модела –
580 SV и 695 SV, с различно оборудване. Багер-товарачите впе-

чатлиха посетителите с патентованата багерна уредба DNA на
CASE, новото пилотно управление, което е по-отзивчиво и прецизно, подобрена система Ride
Control за компенсиране на неравностите по пътя и новия дизелов двигател за Етап V на ЕС.
На щанда на фирмата можеше да
се види също 18-тонен челен товарач CASE 821 G EVO от новата серия G EVOLUTION с двигател за Етап V на ЕС. Това е съвременна машина, която разполага
със система за измерване на товара в коша по маса и по обем.
На изложението участваха и
други фирми от бранша, които
не са членове на АТЕСТ, но също
предлагат строителна, транспортна и друг вид техника.
Евромаркет Кънстракшън
представи на своя щанд техника и оборудване от водещи световни производители. Централно място на откритата площ на
компанията зае 25-тонният челен товарач Komatsu WA475-10.
Машината се отличава с уникална вариаторна трансмисия
(Komatsu Hydraulic Mechanical
Transmission), която съчетава
най-доброто от механичните и
хидростатични трансмисии. В
резултат на това Komatsu WA47510 предлага по-голяма мощност
и с до 30% по-висока горивна
ефективност. Другата забележителна машина беше ротационният телехендлер Manitou MRT
2660 от новата серия Vision+.
Екосол България също предЕкосол
България

ложи на посетителите интересни
демонстрации на машини от топпроизводители, както и специални предложения. Сред акцентите на щанда на компанията
бяха верижният багер Hidromek
HMK 145 LC SR и комбинираният багер-товарач Hidromek 102B.
HMK 145 LC SR е градски багер,
който е проектиран така, че да ви
предостави едновременно отлично мощност и изключителна прецизност в градска среда
и в тесни и затворени пространства. Комбинираният багер-товарач Hidromek 102B е бестселър на компанията в България –
той съчетава високата технология с отличното качество и разумната цена.
ИПО – компания с повече от
три десетилетия присъствие и
изключително сериозни партньори, представи на своя щанд
основни направления в дейността си: дизелови двигатели и генератори на световния лидер
Cummins, дизелови двигатели
Yanmar, филтри и филтриращи
системи Fleetguard, автоматични предавателни кутии Allison,
дистрибуция на резервни части
Bosch…
Зад продуктите на всяка от
тези марки – еталон сами по
себе си, е пълното гаранционно и извънгаранционно обслужване от специализираните сервизи (Bosch, Cummins, Yanmar,
Allison), в т.ч. и на горивна апаратура за дизелови двигатели от
новите поколения.
ИПО

Изпробвайте най-новите технологии
с машини под наем Caterpillar

Предлагана техника под наем:
земекопни машини;
пътностроителни машини;
кари;
дизелови генератори.

МАШИНА CATERPILLAR
ПОД НАЕМ
ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ

Ако имате проекти, чието изпълнение изисква
различно оборудване, а искате да спестите
високите инвестиции за закупуването му и да
не поемате излишен риск, услугата „ПОД НАЕМ”
на „Елтрак България” е точното решение за вас.
ВЪЗМОЖНОСТИ: опция за изкупуване;
ПРЕДИМСТВА: тестване на машината преди

евентуална инвестиция.

За повече информация се обадете на своя търговски представител.
Елтрак България ЕООД
бул. „Европа” 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

София: 02/818 30 00
Бургас: 056/80 68 51
Варна:
052/57 44 00
Ст. Загора: 042/28 00 80

