
CAT MAGAZINE

СЕРИЯ “Е”  СЕГА ПО
ДОБРА ОТ ВСЯКОГА

В БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧНА РАБОТА ПЪРВИЯТ 
АСФАЛТОПОЛАГАЧ С ГУМЕНА ВЕРИГА

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 
ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ТОВАРИ

БРОЙ 2  2010  WWW.CAT.COM





Уважаеми читатели,
С удоволствие представям на вашето внимание 
поредния брой на Cat Magazine, с който се надявам 
да бъдем полезни на нашите клиенти и на всички 
ценители на марката Caterpillar. В него ви информираме 
за новостите в продуктовата гама и приложението й 
в реални проекти по света и в България – строежа на 
най-голямата автомагистрала в Африка, разрушаването 
и рециклирането на завод в Нидерландия, разрушаването на старите 
фундаменти на АЕЦ „Белене”, първия работен обект на асфалтополагача 
AP655D в страната ни, обновената серия „Е” багер-товарачи, новите 
валяци за почва и др. Представили сме ви и някои добри практики 
как да превърнем когенерацията в ефективно бизнес решение и как 
да намалим разходите си за управление на складовото стопанство. С 
всичко това ще се запознаете след малко. Желая ви приятно четене!

Тодор Спасов,
мениджър отдел „Индустриална техника”
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НАЙГОЛЕМИЯТ ПРОЕКТ ЗА МАГИСТРАЛА В АФРИКА

Ранно утро е. Намираме се близо до град Сетиф 
в северен Алжир. С първите лъчи на зората 
край чисто новата шестлентова магистрала се 
приближава мъж. Той спира, после разсеяно я 
пресича, очевидно забравяйки за камионите 
и колите, които често преминават по нея.

Това е било обичайна гледка, преди тази част 
на новата трансалжирска магистрала да бъде 
завършена и по нея да започнат да минават 
транспортни средства. Сега, разбира се, нещата са 
различни. Местните хора бързо се приспособиха 
към променените условия, резултат на това, 
което те започнаха да наричат големия път. Те 
вече оценяват ползата, която той им носи.

Магистралата с дължина 1200 км ще минава 
през северната част на страната, от границата с 
Мароко на запад до границата с Тунис на изток, 
пресичайки през 24 провинции. Това е най-
големият магистрален проект, осъществяван 
някога в Африка, а в същото време е и една 
епохална инфраструктурна инвестиция за Алжир. 
В страна с почти 36 милиона население, където 
между 85 и 90 процента от трафика е с цел превоз 
на стоки, този проект е огромна крачка към 
облекчаване на натоварването по пътищата. И 
по-важното, новата магистрала ще създаде регион 
с добро социално-икономическо състояние, което 
ще привлече големи международни инвестиции. 
Този проект е толкова мащабен и сложен, че 
тясното партньорство – техническо и управленско 
– между местния дилър на Cat и изпълнителя на 
строежа се явява необходимост за успеха му. 

още

ПОДКРЕПАТА НА CAT 
УСКОРЯВА ПРОГРЕСА

През април 2007 г., когато 

започна работата по 

магистралата, в нейна чест бе 

издигнат този паметник. Той бе 

открит от алжирския президент 

Абдел Азиз Бутефлика.
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KM
161

Оператор от COJAAL демонстрира своята 
гордост от добре свършената работа на 
участък от магистралата и възнамерява 
да работи и на следващия участък.
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KM 152
Хидравличен багер премества натрошени 

камъни, като ги подготвя за разстилане

KM 155
Камион за водната 

система на Cat

ЗДРАВИ МАШИНИ ЗАЕДНО С ЕФЕКТИВНА ЛОГИСТИКА
Консорциумът COJAAL (COnsortium JAponais Pour 
l’Autoroute ALgerienne) е поел изграждането на 
източната част на магистралата – участък от 399 
км от Бордж-Бу-Ареридж до тунизийската граница. 
Освен справяне с един от най-трудните терени по 
цялата дължина на магистралата тяхната работа 
включва и преместване на земни маси с обем 
около 110 611 000 м3 и полагане на 1 925 000 м3 
бетон. И, разбира се, машините на Cat са там и 
играят основна роля, работейки с максимална 
производителност благодарение на сервизното 
обслужване и резервните части, осигурени от 
местния дилър на Cat Bergerat Monnoyeur.

Дейността е разпределена между 7 офиса на 
работната площадка – работни центрове, всеки от 
които носи отговорност за изграждане на участъци 
с дължина между 9 км и 124 км. От Централата на 
COJAAL г-н Уеда Акиро направлява механиците 
и електротехниците в центровете. “Всеки център 
има свой собствен ръководител - казва той, - а 
общо в тях има около 300 електротехници и 
механици. Разполагаме с около 300 Cat машини по 
дължината на трасето. Повечето от тях са част от 
нашия машинен парк и бяха докарани с кораб от 
Япония. В началото на проекта купихме още 68.”

Техниката Cat се използва за основните дейности 
не само на магистралата, но и в кариерите, където 
се добива и натрошава камък, за да бъде готов за 
полагане. Автогрейдери се използват както при 
началното разчистване на площадката, така и при 

окончателното изравняване. Колесни товарачи и 
камиони на Cat работят навсякъде. Дори има Cat 
камиони, които са пригодени да носят сложната водна 
система за намаляване на праха по време на работа.

“Машините на Caterpillar са нашият естествен 
избор - заявява Уеда Акиро. - В крайна сметка, 
никой не може да им съперничи по отношение на 
световната им репутация, глобалната поддръжка 
и отличната цена при препродажба. И, разбира се, 
те са здрави и имат дълъг срок на служба. Така че 
какъв друг избор бихме могли да направим?”

Особено важни за Уеда Акиро и за консорциума 
COJAAL са поддръжката и подкрепата, осигурявани 
чрез дилъра на Cat – Bergerat Monnoyeur. “Машините, 
и най-вече тези в центровете 5,6 и 7 - уточнява той, 
- работят в много трудни условия. Не е случайно, 
че половината от тях са Cat. Тяхното използване и 
поддръжка е лесно, а и Bergerat Monnoyeur ни оказва 
голямо съдействие за осигуряване на доброто им 
състояние. Снабдяването с части можеше да бъде 
тежък проблем, но благодарение на склада, създаден 
от BM Algeria, ситуацията значително се подобри.”

Сано Таканори, директор на електромеханичния 
отдел в Център 2, който работи по най-дългия участък 
от магистралата – 104 км, казва: ”Надеждността на 
техниката и високата й остатъчна стойност бяха важни 
фактори при избора й за този обект. Това са част от 
причините, поради които се спряхме на машините Cat. 
Но най-важната от всички е логистиката. Ще имаме 
ли бърз достъп до всички части, сервизни услуги и 

САНО ТАКАНОРИ
от COJAAL, директор 

на електромеханичния 

отдел в Център 2

KM
65

KM 150
Заравняване с автогрейдер 16Н

KM 142
Асфалтополагач РМ200 в действие

АСАНО САЧИЙАСУ 
от COJAAL, ръководител 

“Поддръжка на машини” 

в Център 2

KM
0

По-долу с жълто е очертан участъкът на Център 2 
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KM 156
D7R полага настилка от натрошени камъни, 

докарани от кариерата на COJAAL 

техническо обезпечаване, от които се нуждаем, за да 
могат нашите машини да работят? Всъщност именно 
с това Caterpillar и Bergerat Monnoyeur спечелиха.”

Така мисли и неговият колега от Център 2 Асано 
Сачийасу ръководител “Поддръжка на машини”: 
“Лесното обслужване със сигурност има значение. 
Важно е и това, че за оператора не е трудно да 
“опознае” машина на Cat. А да се намерят опитни 
оператори, е трудно. От тази гледна точка за нас би 
било мечта да работим само с машини на Caterpillar. 
Операторите ги харесват, защото се  
 

 
управляват лесно и защото климатикът ги прави 
комфортни през целия дълъг и горещ ден.”

ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И ОПИТ  ТАМ КЪДЕТО СА НЕОБХОДИМИ
Коментирайки някои от предизвикателствата, 
които стоят пред екипа на Център 2, Сано Таканори 
споделя: “С над стоте техници, половината от които 
са местни, а другите от различни държави, понякога 
комуникацията е проблем, но за щастие имаме 
много добър ръководител на проекта от страна на 
Bergerat Monnoyeur, който ни дава изключително 
ценни съвети и обучава техниците и операторите.”

Въпросният човек е Бернард Гризе, ръководител 
“Сервизно обслужване и части”. Опитът му, който 

включва работа като технически ръководител в 
няколко северноафрикански страни, го прави 
идеалният избор. Това е и един от добрите 
примери за принципа на Bergerat Monnoyeur да 
осигурява поддръжка според суровите изисквания 
на проекта. Благодарение на неговата работа 
80% от машините, нуждаещи се от обслужване 
в Център 2, сега се ремонтират на място, а само 
20% се изпращат в ремонтния цех на Центъра.

още

966Н товари натрошени камъни 

в кариерата на COJAAL
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KM
400

“За нас би било мечта да работим 
само с машини на Caterpillar.”

Камион 773 пренася камъни 

към трошачката в кариерата, 

разположена на 20 км от Център 2 

БЕРНАРД ГРИЗЕ 
от Bergerat Monnoyeur, 

ръководител “Сервизно 

обслужване и части” за 

центровете на COJAAL.

KM
193

>>

Поддържащия машините 

ръководен екип на COJAAL
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ПОДКРЕПА В ДЪЛБОЧИНА 
Създадена през 1981 г. като оторизиран дилър на 
Caterpillar, Bergerat Monnoyeur сега се грижи за 
клиенти от цял свят. От 120 през 2007 г. броят на 
служителите й е нараснал до 230, като значителна 
част от тях са наети за нуждите на проекта за 

магистралата. През 2009 г. компанията откри 
офис в Сетиф специално за да окаже подкрепа на 
COJAAL. През първата година на проекта някои Cat 
машини на COJAAL имаха по 4000 работни часа, а 
сега някои са натрупали над 10 000. Поради това 
цехът на Algiers, който има 4* и 5* сертификация за 
контрол на замърсяването, е особено важен при 
проверката дали тези машини се обслужват съгласно 
най-високите стандарти. Тук се вземат проби от 
маслото по график (S.O.S.) и се реализира системата 
на Cat за възстановяване и сертифициране на 
трансмисията, което играе все по-значителна роля.

Много е важна и работата на склада за части на BM. 
Поради поддържането в наличност на повече от 5500 
различни части между 65 и 75 процента от заявките 
на COJAAL се изпълняват директно от склада. 20 
процента от всички заявки, т.е. между 200 и 250 
броя части на седмица, се доставят в центровете 1, 
2, 5 и 7 чрез специален камион. Най-често търсени 
са филтри, работни инструменти и вериги.

Когато частите са необходими на друго място, могат 
да се използват заместители от складове в Алжир, 
така че машините да работят, докато оригиналните 
части пристигнат с кораб от склада на Caterpillar в 
Гримберген - Белгия, през Марсилия до пристанището 
на град Алжир. Тъй като освобождаването от 
митницата може да създаде доста трудности, BM 
Algeria са издействали специална митническа 
процедура за COJAAL, благодарение на която 
частите са налице когато потрябват, а тези, които 
не са необходими, могат да се върнат в склада в 

Гримберген. За да се гарантира наличност на 
търсените части, компанията Bergerat Monnoyeur 
извършва непрекъснато проверки на място за 
износването по време на работа. В резултат на 
това се правят графици за авансова доставка. 
Освен това сроковете за доставка бяха съкратени 
с една седмица в Гримберген, една седмица при 
освобождаването от митницата и още една в BM.

Всъщност, от самото начало един всеотдаен 
екип се грижи за всички аспекти на ежедневната 
комуникация, доставката на части и решаването 
на проблемите, включително обучението и 
посещението на място от страна на техниците 
за отстраняване на проблемите. През първата 
година на проекта в Център 2 постоянно имаше 
техник от ВМ, който ремонтираше машините и 
извършваше контрол на резервните части.

“Ключът - твърди Филип Лерой, ръководител 
“Логистика и дистрибуция” на Algiers, 
който работи с центровете на COJAAL, - е в 
талантливите ни и ентусиазирани хора, които 
излизат извън границите на своите преки 
задължения. Капацитетът ни да помагаме “зад 
сцената” е много важен. От самото начало на 
проекта изграждаме доверие в нашия клиент 
и вече сме доказали, че имаме възможност 
да му оказваме подкрепа. Сега той знае, че 
ние винаги можем да намерим решение.”

Но за Bergerat Monnoyeur, както и за човека, 
пресичащ новата магистрала на зазоряване, 
срещата с днешните нови предизвикателства 
е само началото. Всяка година от 2002-а насам 
се отбелязва нарастване с около 30% на 
икономическата активност на страната. И с 
бюджета от 15 милиарда долара, предвидени 
от алжирското правителство за разширяване 
на железопътната и пътната инфраструктура 
през следващите 5 години, историята 
обещава да бъде още по-вълнуваща. ■ 

„Доверието е много важно. Нашият 
клиент вече знае, че ние винаги 
можем да намерим решение.”

Складът на Bergerat Monnoyeur 

Algiers (горе). Неговите 

17 служители (вдясно) се 

грижат COJAAL да бъде 

осигурен с резервни части, 

които понякога достигат 

до 250 вида на седмица.

ФИЛИП ЛЕРОЙ
от Bergerat Monnoyeur, 

ръководител ”Логистика 

и дистрибуция” за 

центровете на COJAAL.
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Знаете ли, че при верижния булдозер 
разходите за поддръжка на ходовата 
част могат да достигнат до 50% от тези за 
поддръжка на машината като цяло? Тук 
сме описали условия и ситуации, които се 
отразяват на ходовата част и сме посочили 
начини, чрез които да Ви помогнем да 
забавите износването или да го намалите.

4. НЕ ВЪРТЕТЕ ВЕРИГИТЕ НА ПРАЗЕН ХОД

Приплъзването (буксуването) на 
веригите намалява производителността 
и повишава износването на всички 
елементи на ходовата част.

1. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЕРИГА С ШИРИНА НА ЗВЕНАТА, 
ПОДХОДЯЩА ЗА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ

Винаги използвайте верига с 
възможно най-малка ширина, за да 
постигнете оптимална проходимост 
на машината при конкретната й 
дейност и да намалите натоварването 
върху втулките и звездочките. Това 
предотвратява повреди в ходовата 
част при тежки условия на работа.

2. ИЗПОЛЗВАЙТЕ МИНИМАЛНА СКОРОСТ НА 
РАБОТА

Работата с висока скорост при 
непроизводителни ситуации може да 
предизвика ненужно износване на 
звената, на шарнирите на веригата, на 
водещите ролки и на ленивците. Работата 
на заден ход предизвиква по-голямо 
износване, независимо от скоростта.

3. СМЕНЯЙТЕ ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ

Избягвайте да завивате винаги в една 
и съща посока, тъй като това може 
да доведе до по-голямо износване 
на страничните повърхнини на 
веригата, на водещите ролки и 
на ленивците от едната страна на 
ходовата част в сравнение с другата.

1. ВИНАГИ ОБТЯГАЙТЕ ВЕРИГАТА ТОЛКОВА, 
КОЛКОТО Е НЕОБХОДИМО ЗА КОНКРЕТНАТА 
РАБОТНА СРЕДА

Прекалено опънатата верига увеличава 
натоварването на елементите, в резултат 
на което износването е по-голямо. За 
регулиране на обтягането й е необходим 
само един човек и са достатъчни 
няколко минути. Направете справка 
в Ръководството за експлоатация и 
поддръжка на машината или се свържете 
с местния Cat дилър, за да научите 
как правилно да обтягате веригата.

2. ВСЕКИДНЕВНО ИЗВЪРШВАЙТЕ ВИЗУАЛЕН 
ОГЛЕД 

Проверете да не би да има разхлабени 
болтове, теч от уплътнения или 
прекомерно износване. Можете да 
осигурите максимален живот на ходовата 
част и да намалите разходите на час, като 
се възползвате от следните опции при 
поддръжка: завъртане на втулките на 
веригите, възстановяване на ходовите 
ролки чрез наваряване и размяна на 
местата на ролките, възстановяване на 
грунтозацепа на башмаците на веригата.

3. ПОДДЪРЖАЙТЕ ХОДОВАТА ЧАСТ ЧИСТА, БЕЗ 
КАЛ И ТВЪРДИ ВКЛЮЧВАНИЯ

Почиствайте ходовата част колкото 
е възможно по-често. Помнете, 
че попадналите клони, камъни, 
боклуци и материали от разрушаване 
трудно се вадят от нея дори и през 
отворите на звената на веригата.

И НАКРАЯ, ЗА ДА ИМАТЕ ПОДОБРА ХОДОВА ЧАСТ ... 

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ 
НА ВЕРИГАТА ПО ЗАЯВКА
Сервизното 
обслужване на 
веригата по заявка, 
предлагано от 
Caterpillar, Ви дава 
възможност да 
следите състоянието 
на ходовата част. 
Използвайки най-
модерно диагностично оборудване като 
например индикаторите за износване 
“Ултрасоник”, ние можем да проследяваме 
състоянието и да предвиждаме 
износването. Измерванията се извършват 
в различни места, включително звената, 
ленивците, ходовите плочи (башмаците), 
звездочките и ролките, а подробният 
доклад дава практическа представа 
за състоянието на ходовата част и за 
очаквания живот на нейните компоненти.

СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА СЪВЕТИ ПРИ ПОДДРЪЖКА 

СЪВЕТИ ЗА 
ПОДДРЪЖКА 
И РАБОТА

ХОДОВА ЧАСТ 
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Когато стане дума за разрушаване, може би 
си мислите за унищожаване, за отпадъци и за 
край на полезния живот на сградата. Но за Ари 
ван Лиймпд разрушаването е само един етап от 
дългосрочната визия на устойчивото развитие. 
Неговата компания A. van Liempd Sloopbedrijf B.V 
демонтира сгради, като над 70% от материалите 
се използват отново в други проекти.

Arie е дългогодишен клиент на Caterpillar, който 
гледа на устойчивото развитие по начин, много 
близък до нашия. Така например чрез програмата 
ни “Сертифицирано възстановяване на Caterpillar” 
(CСR) се възвръщат надеждността, работните 
характеристики и дълготрайността на използвано 
оборудване, така че то става като ново, при това 
на цена, няколко пъти по-ниска от тази на новото 
оборудване. И също като Arie ние прилагаме 
принципите на устойчиво развитие във всички 
области на нашата дейност. През май тази година Arie 
извърши едно историческо разрушаване в Айндховен, 
Нидерландия. Сградата на завода на “Филипс”, в която 
за първи път бе осъществено масово производство 
на телевизори, бе съборена, но не и унищожена...

“ДОМАКИНСТВАТА РЕЦИКЛИРАТ СТЪКЛО И ХАРТИЯ, А НИЕ 
РЕЦИКЛИРАМЕ ЦЕЛИ СГРАДИ”
Обяснявайки философията на своя бизнес, 
Ари уточнява: “Ние трябва да се съобразяваме 
с това, че този свят има ограничени ресурси. 
Когато те се изчерпят, няма от къде да се вземат 
други. Съвсем близко до ума е, че трябва 

да оползотворяваме материалите, с които 
разполагаме, толкова пъти, колкото е възможно.”

За много хора това означава да рециклират 
хартията и да използват специалните контейнери 
за изхвърляне на стъклени бутилки. Ари възприема 
принципа на устойчивото развитие и го прилага в 
един огромен мащаб. “По традиция занимаващите 
се с такава дейност компании просто събарят 
сградата и се отървават от “доказателствата”. А 
ние разглобяваме сградите, при това внимателно, 
част по част и ги използваме отново.”

Повече от 70% от съставните части на сградата 
могат да се употребят отново, включително и за 
други цели. Най-напред внимателно се демонтират 
всички стъкла, а след това и всички керамични 
изделия – тоалетни чинии, плочки, умивалници и др. 
И така всичко, което може да се използва отново, се 
сортира и се запазва. Т.е. всички дървени елементи 
от рамки, подове, каси, подпори; всички тръбни 
съединения; пластмаса; метал; бетон – абсолютно 
всичко – се сортира и се складира за нова употреба.

“КОГАТО ВИДЯ МАШИНА CAT В ДЕЙСТВИЕ, ДОРИ И ПРИ 38
ГРАДУСОВА ЖЕГА ОЩЕ МИ НАСТРЪХВА КОЖАТА”
Ари притежава седем Cat машини: една 206, 
три багера 330 и три 345, като има няколко свои 
предпочитани конфигурации в зависимост от 
нуждите. Гребки, трошачки и чукове непрекъснато 
присъстват във всекидневната работа, като 
мултипроцесорите са адаптирани към различните 
материали, с които се работи. Ари е в тясно 

ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА 
РАЗРУШАВАНЕТО

Изчезнал, но не и забравен: 

заводът на “Филипс” в 

Айндховен, където за първи 

път в света масово се 

произвеждаха телевизионни 

компоненти. Екипът на Ари 

използва машини на Cat, 

за да разчисти площадката 

от всички материали, 

подлежащи на рециклиране, 

и да подготви терена за 

неговата следваща роля – 

място за жилищни сгради.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ДЕЙСТВИЕ:
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ABOUT THE COMPANY
Arie started his company in 
1988 in Eindhoven, a city 
of 200,000 people in the 
southern Netherlands. Since 
then, the business has grown 
to become a major player in 
the international demolition 
industry. Today, Arie employs 
40 people and handles up 
to 30 projects a year, in 
countries across the world.

“Повече от 70% от съставните 
части на сградата могат 
да се използват отново, 
включително и за други цели.”

сътрудничество с Ари Буитендик и Джон Уанет от Pon 
Equipment, дилър на Cat в Нидерландия. “Понякога 
получавам обаждания от клиенти за проекти, 

които са на голямо разстояние от тук - пояснява 
Ари. – За изпълнението им може да имам нужда 
от 20 Cat машини допълнително. Всичко, което 
трябва да направя, е да се обадя в Pon Equipment и 
отговорът винаги е един и същ: “Когато Ви потрябват, 
те вече ще бъдат там.” Това е същата сигурност и 
доверие, каквито изпитвам и към машините.”

Ари се гордее с това, че мисли перспективно. Още 
преди много години той е решил да бъде клиент 
на Caterpillar. “Машините Cat винаги са били моя 
цел. Още от първия ден бях планирал да изградя 
компанията си на тяхна база, понеже те са най-
добрите. Излъчват мощ, доверие и надеждност. 
През всичките ми години в този бизнес нито 
веднъж не съм бил предаден от машина Cat. 
Когато видя такава техника в действие, дори и при 
38-градусова жега още ми настръхва кожата.”

“Може би е трудно да се определи “магията”. 
Но когато видя тези машини – тези деликатни 

ЗА КОМПАНИЯТА 

Ари поставя началото на своята 

компания през 1988 г. в Синт 

Одемроде в Нидерландия, 

което някога е било обявено за 

“най-зеленото” село в Европа. 

От тогава до сега бизнесът му 

се разраства и той става едно 

от главните действащи лица в 

областта на разрушаването. Ари 

има 40 служители и изпълнява 

до 30 проекта на година, като 

рециклира над 400 000 тона 

бетон годишно. Компанията 

работи там, където я отведат 

проектите - от Нидерландия до 

Франция, Белгия, Германия и 

дори още по-далеч, - работейки 

по най-различни сгради 

– заводи, банки, болници, 

складове и дори църкви.

чудовища – в действие, аз се чувствам като 
магьосник. А кой не обича магията?”

“ТЕСТОВИ ПИЛОТИ” НА РАБОТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА 
CATERPILLAR
Тъй като работата на Ари изисква голяма доза 
прецизност – отделяне и сортиране на различни 
материали на една натоварена работна площадка, 
– той използва най-различни работни инструменти. 
Винаги е в тесни делови взаимоотношения с Caterpillar 
Work Tools B.V., компанията, която използва Ари и 
неговия екип като неофициални “тестови пилоти”. 
“Хората от отдел “Работни инструменти” в Den 
Bosch често искат от нас да тестваме последните 
им разработки. Ние монтираме към наша машина 
новия работен инструмент и каним хората от 
отдела да го видят в действие. Моят екип им дава 
обратна връзка по отношение на работата и след 
това от “Работни инструменти” вземат предвид тези 
препоръки за усъвършенстване на разработката. 
Страхотно е чувството, че участваш в създаването на 
оборудване, което ще се използва от толкова много 
хора. Удивително е, че от отдел “Работни инструменти” 
се вслушват в своите клиенти с такова внимание.”

РАБОТНИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕСТОВИ ПИЛОТИ В ДЕЙСТВИЕ
Берт Хайлигерс, ръководител “Маркетингови 
комуникации и изследвания” в Caterpillar Work 
Tools B.V: “Всичко опира до доверие и лоялност. 
Разработките на новите работни инструменти 
представляват ценна интелектуална собственост. 
Ние подбираме нашите тестови пилоти много 

още
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внимателно, тъй като те често работят с прототипите 
дори и 6 месеца преди появяването им на пазара.

Проектът на Ари за разрушаването в Айндховен 
беше идеалният случай да се изпробват новата 
серия Р200, G325B, както и новият 6-челюстен 
мултипроцесор. Гребката G325B има възможност за 
неограничено въртене в посока на ляво и на дясно 
и е много подходяща за отделяне и сортиране на 
различните видове материали за рециклиране. 
Пулверизаторът от серията Р200 служи за вторично 
раздробяване на бетонни блокове. Новият 6-челюстен 
мултипроцесор е “ножчето на швейцарската армия” 
в областта на разрушаването. Новата S-челюст има 
пробиващ връх и износоустойчив режещ ръб в 
горната и напречен режещ ръб в долната си част. 
Идеална е за работа с големи метални предмети.

Преди да пуснем на пазара нов работен инструмент, 
ние го изпробваме при тежки работни условия, 
например при разрушаване, извършвано от Ари - 
обяснява Берт. - Проектът в Айндховен беше много 
подходящ, защото инструментите, които се тестват, 
са предназначени както за първично, така и за 
вторично разрушаване (преместване и сортиране 
на бетона и метала при разрушаване на сградата).”

“Работата ни с тестовите пилоти е съществена част от 
разработването на продукта. Сдобиваме се с ценни 
данни за износването на инструмента, а инженерите 

ни получават обратна връзка за използваемостта и 
за работата на нашите продукти в сравнение с други 
подобни. И тъй като операторите са “на фронтовата 
линия”, те често дават идеи за неща, които ние може 
и да не сме забелязали. Наскоро приехме съвета на 
един оператор във връзка с прекомерното врязване 
на гребката и неговият коментар бе причина за 
нашата обновена и доста подобрена конструкция.”

ИСТОРИЯТА СЕ СРЕЩА С ИЗКУСТВОТО И С БЪДЕЩЕТО НА 
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
В Айндховен в края на май тази година камерите на 
националната телевизия заснеха едно историческо 
събитие. Заводът, в който “Филипс” постави 
началото на масовото производство на първите 
в света катодни лъчеви тръби за телевизори, 
беше изравнен със земята. За някои хора това 
бележи края на една ера. Но за Ари е ясно, че 
това е само началото. Разрушеният завод е с 
площ 70 000 м2 . Общата площ на заводите, които 
екипът на Ари ще трябва да срути и да рециклира 
през следващите две години, е 190 000 м2 

Преди да започне разрушаването, два багера 
Cat 330 и два Cat 345 помагаха в “оголването” на 
около 400 000 кг материали за рециклиране от 
въпросната площ от 190 000 м.2 През следващите 
месеци останалите 200 000 кг бетон, метал и т.н. 
ще бъдат обработени и ще се използват отново.

ГОРД ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ЦЕНТЪР ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В 

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ ICSE 

Тази година фирмата на Ари 

оглави публикациите, като 

стана първата и единствена 

компания за разрушаване, 

одобрена от ICSE. ICSE 

обединява правителствени 

и научни структури от целия 

свят, работещи в областта 

на устойчивото развитие. 

Благодарение на уникалния 

подход на Ари сега се водят 

преговори, които биха могли 

цялостно да променят тази 

дейност. “Аз искам едни нови 

стандарти, нов подход и 

нови насоки за този бизнес. 

Защо да се унищожават 

материали, които могат 

отново да се използват? 

Хората трябва да престанат 

да ни свързват с отпадъците. 

Сградите продължават да 

бъдат полезни и след като 

спрат да се използват.” Това е 

вярно и за машините, с които 

работи Ари. Като всеки друг 

клиент на Caterpillar той може 

да се възползва от широката 

гама на сертифицираните 

възстановени машини на Cat. 

При тях повторно се използват 

над 85% от частите на старата 

машина и благодарение на 

това за изграждането на 

новата се изразходва около 

60% по-малко енергия. Това е 

съчетание на добрия бизнес 

с минимално отражение 

върху околната среда.

Тази 3-метрова къща, плод на 

фантазията, е създадена от 

2LifeArt, за да демонстрира 

възможностите за творческо 

използване на дървения 

материал, демонтиран от Ари.
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“Когато видя машина Cat в 
действие, дори и при 38-градусова 
жега още ми настръхва кожата.”

“Самият завод вече не е тук - обяснява Ари, в стила 
на своя почти възвишен подход към устойчивото 
развитие. - Съставните елементи на завода на “Филипс” 
сега приемат нови форми в нови сгради на нови места 
из целия свят. Горд съм, че хората, като гледат някоя 
къща или музей, ще знаят, че в тази сграда има парче 
история, за опазването на която съм допринесъл.”

В Caterpillar отдавна е осъзната необходимостта 
от насърчаване на иновациите, които 
водят до нови източници на енергия и до 
подобряване на съществуващите ресурси. 
Примерът, даден от Ари и неговата компания, 
показва как машините на Caterpillar помагат 
този идеал да се превърне в реалност.

Голяма част от дървения материал, демонтиран от 
Ари, се използва отново от компанията 2LifeArt. “Те 
правят красиви мебели, модели на къщи и други 
чудесни неща, на които хората могат да се радват 
в продължение на много години - казва Ари. - Те 
чудесно онагледяват концепцията за устойчиво 
развитие. По принцип дърветата от нещо красиво 
се превръщат в дървен материал за функционални 
сгради, които се разрушават в края на живота 
им. Благодарение на 2LifeArt същият този дървен 
материал отново се превръща в полезна красота. 
Според мен това е истинско уважение към планетата, а 
в живота нещата по-важни от това, са твърде малко.” ■
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КОГЕНЕРАЦИЯТА 
CATСЪВРЕМЕННО 
БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

КОГЕНЕРАЦИЯТА CAT  ЧИСТА И 
НАДЕЖДНА ЕНЕРГИЯ НА ДОБРА ЦЕНА

AS Grune Fee Eesti развива дейността 
си в град Тарту, Естония, на 200 км от 
столицата Талин. Компанията притежава 
оранжерии за зеленчукопроизводство. 
Но непрекъснато повишаващите се 
цени на електроенергията, таксите на 
електроразпределителните дружества 
и необходимостта от топлинна енергия 
за оранжериите насочват фирмата към 
търсене на решение за намаляване на 
енергийните разходи.

След детайлно проучване на 
възможностите AS Grune Fee Eesti стига 
до извода, че когенерацията предлага 
отлични условия за възвръщане на 
първоначалната инвестиция, а в техния 
случай позволява и използването на 
въглеродния диоксид за наторяване на 
зеленчуците и увеличаване на скоростта 
им на растеж.

През 1998 г. фирмата инсталира два 
когенератора Cat G3516A с обща 
електрическа мощност от 1076 kW. Така 
се създава първата когенерационна 
централа в Естония. Тя работи на 100% 
натоварване в периода 1998 – 2003 г., 
осигурявайки ефективно производство 
на чиста и надеждна зелена енергия 
и оползотворяване на въглеродния 
диоксид за наторяване.

Дотогава AS Grune Fee Eesti са най-
големият консуматор на електроенергия 
в Южна Естония. Впоследствие 
когенераторите произвеждат 75% 
от необходимата за продукцията 
мощност. През зимата модулите за 

Клиент:  Оранжерии AS Grune Fee Eesti 
Страна:  Естония
Град: Тарту
Проект: Комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за 

оранжерия на зеленчуци
Мощности:  4 когенератора Cat модел G3516A с обща инсталирана електрическа 

мощност 4,12 MW

утилизация на топлинната енергия от 
двигателя и тръбите за изгорели газове 
осигуряват денонощното отопление на 
оранжериите, което през летния сезон 
се включва само вечер. Въглеродният 
диоксид, който се отделя в минимални 
количества също е използван за 
отопление. Енергията за затоплянето на 
почвата е гарантирана от втория кръг на 
когенерационните модули, който служи 
за отнемане на топлината от системата 
за охлаждане на турбокомпресорите. 
Електрозахранването за вътрешното 
осветление е необходимо само през 
нощта или през облачните дни.

Впечатляващите резултати през първите 
5 години от проекта и решението 
на AS Grune Fee Eesti да разширят 
производството карат тогавашния 
управляващ директор - Райво Куласеп, 

Ефективността на генераторите за 
производство на ток без използване 
на топлинната енергия достига до 39-
43%. Новите модули за утилизация на 
топлината от двигателя и изгорелите 
газове и предаването й към 
топлопреносната мрежа на клиента обаче 
повишават тези стойности до 90%. Този 
процес на комбинирано производство 
на топлинна и електрическа енергия се 
нарича когенерация.

Когенерацията с газобутални двигатели 
Caterpillar се отличава със:

• Сравнително ниската си първоначална 
инвестиция и бързата й възвращаемост;

да инвестира в увеличаване на 
мощностите с още два когенератора. 
Избира да бъдат от същия модел, 
за което аргументите му са прости: 
„Когенераторите на Caterpillar 
работиха 60 000 моточаса без сериозен 
технически проблем.” До края на 
2009г. AS Grune Fee Eesti се превръща 
в лидер в зеленчукопроизводството 
на оранжерийни, екологично 
чисти продукти. Благодарение на 
наторяването с СО2 компанията добива 
по 126 кг краставици от 1 кв.м площ.

До края на февруари 2009 г. четирите 
когенератора Cat са отработили 
общо 130 000 моточаса при пълно 
натоварване. Собствениците на AS Grune 
Eesti са единодушни, че инвестицията 
в тях е в основата на последващото 
развитие на бизнеса им. �

• Надеждността на Cat двигателите, 
изпитана в милиони часове 
експлоатация;

• Ниските и предвидими експлотационни 
разходи за поддръжка;

• Икономичния разход на гориво;

• Благоприятната нормативна уредба 
за поощряване на високоефективното 
производство на топлинна и 
електрическа енергия;

• Разнообразието от възможни горива за 
производството – природен газ, биогаз, 
сметищен газ, минен и коксов газ, суров 
петрол и др. �





AP655D
Характеристика Мярка
Работно тегло на машината  19 170 кг
Двигател Cat ACERT C6.6
Максимална мощност 129,5 kW (176 к.с.) @ 2200 об/мин
Брой цилиндри 6
Вместимост на резервоара за гориво 290 л
Дължина на машината 6,16 м
Транспортна височина 3 м
Стандартна широчина на настилане 2,55 м
Широчина на настилане с хидравлични 
удължители 2,55/5,00 м

Широчина на настилане с механични удължители 2,55/8,00 м
Широчина между външната страна на веригите / 
широчина на веригите

3,02/0,40 м (MTS)
3,06/0,35 м (ST)

Скорост на асфалтополагане 0-30 м/мин
Транспортна скорост 0-14,8 км/ч (MTS)     /    0-5,5 км/ч (ST)
Модел асфалтополагащо устройство AS4251C (LPG/електрическо нагряване)



1. Уверете се, че разполагате с най-
подходящата финансова опция
- договор за наемане; оперативен 
лизинг; финансов лизинг. Цените, които 
имате, трябва да отчитат динамиката 
на пазара. Потърсете съвет за най-
добрата опция за бизнеса си, баланса 
ви и за най-ниските сумарни разходи 
за притежанието и експлоатацията на 
машините.

2. Трябва да сте сигурни, че 
големината на машинния ви парк 
отговаря на обема на бизнеса ви
Това, което е било обичайна практика 
досега, може да не е така добро в 
момента. Дали една машина с по-
голям капацитет е в състояние да 
върши работата на две по-малки? Дали 
двойният комплект вилични рогове 
спестява разходи? Направете пълен 
одит на работната си площадка, за да си 
отговорите на тези въпроси.

3. Гъвкавост
Дали един по-малък постоянен машинен 
парк, “подсилен” с краткосрочно наети 
кари, ще бъде оправдан от гледна точка 
на годишните разходи? 

4. Не пренебрегвайте поддръжката
Съблазнително е да намалите разходите 
чрез съкращаване на тези за поддръжка, 
но това е подвеждаща икономия. Един 
добре поддържан машинен парк е 
по-евтин в експлоатация, тъй като 
консумира по-малко гориво и не „страда” 
от много повреди. Непредвидените 
престои са потенциално скъп риск. 

5. Енергийна ефективност
Освен че са благоприятни за околната 
среда, енергийно ефективните операции 
спестяват средства. Успешният 
мениджмънт на акумулаторния парк 
скъсява времето за зареждане и 
оптимизира работата. Ограничаването 
на скоростта на машината значително 
намалява използваната енергия.

6. Употребявана техника
Карите втора употреба са на 
по-ниски цени и са преминали 
сервизно обслужване съгласно най-
високи стандарти. Тези, които са 
сертифицирани, ползват дори гаранция 
от три месеца до една година.

7. Най-добри са обучените оператори
Предимство е, ако надскочите 
законовите изисквания за обучения 
на операторите си.  Добре обучените 
оператори работят по-бързо, по-
ефикасно и по-безопасно. Инцидентите 
струват скъпо, щетите по машините 
и товарите – също. Със сигурност 
много повече от тренировъчния курс. 
Помислете дали да не монтирате 
предпазни устройства, чувствителни към 
натоварването, а също и за установяване 
на причините за инцидентите. Така ще 
дадете възможност и на операторите да 
имат своето участие в намаляването на 
разходите.

8. Провеждайте ефективно 
управление на машинния парк
Ако софтуерът за управление на 
машинния ви парк е остарял, сега е 
моментът да го подмените. Ефективният 
анализ може да помогне да подобрите 
решенията си и да осигурите данните 
за сравняване на вашите работни 
параметри с най-високите стандарти 
в света. Така ще откриете нови 
възможности за икономии. 

9. Избор на гуми
Направете така, че да разполагате с 
най-подходящите гуми за конкретната 
работа. Това може да е по-скъпо като 
начална цена, но ще се изплати във 
времето, тъй като по-рядко ще се налага 
смяната им. По-ниското съпротивление 
при движение означава по-ниска 
консумация на енергия и по-дълъг 
живот на гумите. 

10. Ролята на дилъра
Потърсете решение с одитиране на 
работната площадка и с цялостно 
обслужване и ще установите, че вашият 
дилър може да бъде ценен съюзник 
в стремежа ви да контролирате 
разходите си. Карите имат своята 
цена, но енергията, трудът и другите 
експлоатационни разходи са тези, които 
увеличават сметките ви. Трябва да сте 
сигурен, че вашият дилър ви подкрепя.





СЕРТИФИЦИРАНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СИЛОВОТО ПРЕДАВАНЕ

ЕСТ ВРЪЩА ЧАСОВНИКА 
ОБРАТНО
Наскоро френската компания ЕСТ реши да 
се възползва от услугата “Сертифицирано 
възстановяване на силовото предаване” (СРТ) на 
Caterpillar, предлагана от дилъра на Cat Bergerat 
Monnoyeur, за два от своите ежекторни камиона 
с шарнирна рама Cat 740. Какво доведе до това 
решение и каква беше ползата от него? 

ЕСТ (Enviro – Conseil – Travaux) се намира във 
Вилньов-Су-Дамартен, на 30 км североизточно 
от Париж. Тя е специализирана в съхраняване на 
инертни отпадъци от строителството и строителното 
инженерство и в използването им за култивиране 
и възстановяване на пустеещи земи. Днес фирмата 
разполага с около 7 милиона тона материали, 
намиращи се в 14 сметища в района на Париж и в 
Южна Франция. ECT работи в две мини за гипс, където 
извличаният минерал се замества с отпадъци, за 
да се стабилизират кухините и да се предотврати 
рухване или пропадане. Обемът на сметищата, 
използвани от нея, е голям – само едно от тях, 
намиращо се в Байе-Ан-Франс, близо до централата 
на компанията, има капацитет за съхраняване на 
материали с обем 10 милиона кубични метра.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПОД ЗЕМЯТА
Не е чудно, че през 2004 г. ЕСТ, един от 
ентусиазираните потребители на Cat машини, 
беше сред първите компании в Европа, които 
купиха ежекторни камиони с шарнирна рама 
740. За да бъдем по-точни, купиха три такива 
камиона, които местният дилър на Cat Bergerat 
Monnoyeur снабди със специално оборудване 
за противопожарна и противоударна защита 
предвид използването им под земята.

“За нас, ежекторът 740 беше едно рационално и 
лесно решение - казва Паскал Бесле, ръководител 
“Експлоатация” в ЕСТ. - Това е перфектната машина за 
работа в мините, където има ограничения относно 

височината, радиуса на завиване и видимостта. Със 
своя полезен товар от 38 тона и дългите интервали 
между обслужванията ежекторът 740 се оказа точно 
толкова производителен под земята, колкото и над 
нея. С него ние сме в състояние да пренесем до 50 000 
м3 материал на месец при работа само на една смяна.

Но дори и най-здравите машини имат ограничен 
живот, особено когато работят в екстремна среда и 
са подложени на въздействието на прах, вибрации 
и удари. През 2009 г. вече беше ясно, че с над 8000 
работни часа на своите машини ЕСТ скоро ще 
трябва да обмисли подмяната им. Или може би не?

НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ, А РЕЦИКЛИРАЙТЕ
Консултантът на ЕСТ по въпросите на околната 
среда Жуел Лабий има свое собствено виждане: “Ние 
сме компания, чиято основна грижа е устойчивото 
развитие, и цялата ни дейност е свързана със 
запазването и възстановяването на околната 
среда. Така че има ли смисъл да бракуваме Cat 

машина и да купуваме нова, щом като съществува 
икономически по-ефективен и по-благоприятен 
за екологията начин? Разбира се, че не!”

Паскал Бесле обръща внимание на следното: “Услугата 
на Caterpillar “Сертифицирано възстановяване 
на силовото предаване”, предлагана от Bergerat 

“Защо да бракуваме Cat машина, 
щом като съществува 
икономически ефективна и 
благоприятна за околната 
среда алтернатива”
Жуел Лабий, консултант по околната среда в ЕСТ

СЕРТИФИЦИРАНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА СИЛОВОТО ПРЕДАВАНЕ 
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Monnoyeur, ни предостави опция, която е по-
ефективна от икономическа гледна точка. Тя ни 
позволи да имаме машина с практически нови 
двигател, задвижване и оси и с подновен външен вид 
само за около 50% от цената на новата. Включена 
е и 3-годишна разширена гаранция за цялата 
трансмисия. Освен това можем да сме сигурни, че 
опитът и знанията на техническия състав на дилъра 
на Cat гарантират първокласно обновяване.”

Със сигурност професионализмът на местния 
дилър на Cat Bergerat Monnoyeur в тази област 
е значителен, като се има предвид, че от 
2001 г. в техните цехове са извършени над 20 
такива възстановявания в сътрудничество с 
Центъра за обновяване в Бри-Конт-Робер.

Ив Харел от Bergerat Monnoyeur потвърждава това: 
“С около 850 механици и общ технически персонал от 
1200 души, опитът и знанията, които сме в състояние 
да предложим на клиентите, е съществен. Това се 
отнася и за опита, който имаме в извършването на 
СРТ и на цялостно сертифицирано възстановяване 
на машина (ССR). И така успяхме да убедим ЕСТ, 
че ще имат солидна практическа полза от СРТ.”

Вследствие на това ЕСТ взеха решение за СРТ 
на два от общо трите им ежекторни камиона с 

шарнирна рама Cat 740, което бе извършено в 
началото на годината при спазване на строгите 
инструкции на Caterpillar. Най-напред бе оценена 
потенциалната изгода, а след това беше извършен 
подробен оглед на машината и планиране. Едва 
тогава се пристъпи към процеса на обновяване, 
последван от подробни функционални тестове.

За всяка една от двете машини на Cat целият 
процес, включително демонтиране, подновяване, 
боядисване и монтаж, отне приблизително 1200 
часа и днес ежекторните камиони отново са в 
действие. “Това е решение, по което не може да 
има спор - заявява Паскал. - Експлоатационният 
живот на двете машини бе увеличен поне с 50%. 
Както и самата работа, която извършваме, това е 
един чудесен пример за устойчиво развитие.” ■

CAT 740Е  ПЕРФЕКТНИЯТ ИЗБОР ЗА 
РАБОТА С ОТПАДЪЦИ ПОД ЗЕМЯТА 
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Вибрационните валяци за почва CS44 и CP44, последна разра-
ботка на Caterpillar, са базирани на предимствата на успешната 

серия 400E и на моделите от т.нар. производствен клас. Към 
това те добавят повече надеждност, комфорт за оператора и 

по-добра сервизопригодност. Работното им тегло е съответно 
7,2 и 7,6 тона, а системата им за задвижване включва две помпи, 

осигуряващи отделни хидравлични потоци към задните колела и 
барабана на валяка за по-голяма теглителна сила при мек терен 

или стръмен наклон. Така са гарантирани и перфектният контрол 
при движение напред и назад, и максималният въртящ момент 

на хидромоторите независимо от силата на сцепление и съпро-
тивлението. Резултатът е увеличаване на производителността и 
разширяване на приложението на CS44 и CP44, за което допри-

нася и широчината на барабана от 1676 мм, позволяващ мане-
вреност при тесни работни пространства. Най-високата скорост 

на движение на тези модели е 1,3 км/час.

Двигателят на CS44 и CP44 е Cat C4.4 с технология ACERT. Блокът 
му е масивен, а конструкцията – подобрена, така че да отвежда 

топлината към задната част на вибрационния валяк и да постига 
по-ниски нива на шум. Максималната му мощност е 75 kW (102 к. 
с.) при 2200 об/мин. Охладителната му система също е по-ефек-
тивна, намалява износването на машината и я приспособява за 

работа при висока температура на околната среда.

Комфортът, видимостта и управлението в кабината на CS44 и 
CP44 се доближават до тези на валяците за почва от производ-

ствения клас. Кормилната колона може да бъде регулирана в 
различни посоки и така не препречва пътя на оператора при 
влизане и излизане. Дизайнът й освобождава повече място за 
краката и коленете му и включва индикаторите на машината, чи-
ето близко разположение един до друг улеснява следенето им.

Лостът за движение и бутонът за ръчната спирачка са разполо-
жени отдясно на оператора. При устройствата за управление е 
предвидена регулируема опора за китката с мека подложка. Се-
далката позволява настройване на положението напред-назад, 
както и на твърдостта на окачването. Подвижните подлакътници 
и широкият 76 мм автоматично прибиращ се колан са стандарт-
но предлагани. Опция е завъртащата се седалка за повече удоб-
ство, когато вибрационният валяк работи на заден ход.

Таблото с контролно-измервателни уреди е лесноизползваемо 
от оператора при проверка на състоянието на системите на ма-
шината. Звуковата сигнализация се задейства при възникване на 
проблем с двигателя или хидравликата. CP44 и CS44 се отличават 
с намалени нива на шума както извън, така и вътре в кабината. 
Платформата на оператора е отделена от шасито чрез четири 
антивибрационни опори за ограничаване на предаваните от ма-
шината вибрации. Новият дизайн на задния капак от фибростъкло 
разширява видимостта към гумите, така че препятствия с височи-
на от 1 метър на разстояние не по-малко от метър зад машината 
могат да бъдат забелязани. Зрителното поле напред към барабана 
остава неограничено.

Двойната амплитуда на вибрациите – висока и ниска, е стандарт-
на за CS44 и CP44. Максималната центробежна сила при първата 
е 134 kN, а при втората - 67 kN. Този принцип на действие разши-
рява приложението на вибрационните валяци за почва. Голямата 
разлика между високата и ниската амплитуда улеснява операто-
ра в адаптирането на силата на уплътняване спрямо променяща-
та се плътност на почвата и останалите й характеристики.

Барабанът на CS44 и CP44 съдържа тяло, в което се въртят 
ексцентрични тежести. То представлява затворена отливка с 
метални, движещи се в маслена среда  дебалансиращи сфери. 
Посоката на въртене на тежестта около оста определя амплиту-
дата – висока или ниска, която се управлява от оператора. Тази 
уникална Cat технология осигурява по-дълъг експлоатационен 
живот за разлика от вибрационните системи на конкуренцията, 
които използват вградени тежести, блъскащи се една в друга и 
отделящи метални стружки, водещи до замърсяване и намаля-
ване на надеждността. При Caterpillar тялото на ексцентричната 
тежест е капсуловано с двойна обвивка и е сглобено в специални 
„чисти” помещения на завода, така че да се гарантира липсата на 
замърсители. Конструкцията му значително улеснява и неговата 
подмяна – тя се извършва за кратко време и докато барабанът 
е в хоризонтално положение. Сред предимствата на системата 
е и постигането на най-добро време между две последователни 
смени на смазочното масло при този клас валяци – 3 години, или 
3000 моточаса.

Сервизопригодността на CS44 и CP44 е също подобрена. Кабината 
на оператора се накланя напред и осигурява достъп до хидравлич-
ните помпи, маркучи и електрическите компоненти. Хидравлич-
ната система има усъвършенстван блок с тестови входове/изходи, 
опростяващи вземането на проби от маслото. Силовата верига 
разполага с монтирани капсуловани лагери, които нямат нужда 
от гресиране през целия си срок на експлоатация. Цилиндрите на 
кормилното управление имат фитинги за гресиране от разстояние, 
а резервоарът за гориво, този за хидравличното масло, двигателят 
и охлаждащата система са снабдени с екологични изпускателни 
пробки.

CS44 и CP44 са разработени така, че да отговарят на всички при-
ложими разпоредби за вредни емисии, вибрации и шум. CP44 
може да бъде снабден с гребло за изравняване на почвата, упра-
влявано с педал, а CS44 – с допълнителен комплект за барабана 
“Padfoot”. �

Модел Вид на 
барабана

Полезна 
мощност
(kW/к.с.)

Работно 
тегло

(кг)

Широчина 
на барабана

(м)

Работно 
тегло на 

барабана
(кг)

CS44 Гладък 75/100 7240 1,68 3510

CP44 Padfoot 75/100 7635 1,68 3860

CS44 И CP44 - НОВИТЕ 
CAT ВИБРАЦИОННИ 
ВАЛЯЦИ ЗА ПОЧВА



Модел 422Е 428Е 432Е 442Е 434Е 444Е

Макс. мощност на двигателя – к.с. 77 93 93 101 93 101 101

Управление на машината механично механично пилотно пилотно механично пилотно пилотно

Управляеми колела две две две две всички всички всички
Макс. дълбочина на копаене с 
телескопичен носач - мм                             5881 5853 5840 6294 5863 5863 6313

Обем на товарачната кофа - м3 1 1 1 1 1,15 1,15 1,3

Сила на рязане на товарачната кофа - kN 33 55 55 55 56 56 55

Сила на копаене на носача – kN 35 35 41 46 35 41 41

Сила на копаене на багерната кофа - kN 63 63 63 63 63 63 63
Дебит на аксиално-буталната 
помпа - л/мин 125 125 156 156 125 156 156





- Какво е успех за Вашия екип?
Успехът на  екипа е свързан с успеха на нашите 

клиенти. Затова ние правим всичко необходимо, за да 
гарантираме този успех, като полагаме в пъти повече 
усилия, отколкото миналата година.

- Кое кара клиентите да предпочетат марката 
Caterpillar?

Качество, надеждност, дълъг ресурс, високата 
остатъчна стойност и ред други предимства на 
машините Caterpillar. Не на последно място при 
вземането на решение от клиентите за покупка на 
машини с марката Caterpillar стоят и професионализмът 
на екипа, времето за реакция на сервиза и изключително 
кратките сроковете за доставка на необходимите 
резервни части.

- С коя сделка се гордеете най-много? 
Всяка една сделка я приемам като отделна битка 

от „войната“ на пазара за строителна техника. 
Стремя се да предлагаме цялостно решение, свързано 

с конкретните изисквания на клиента. Удовлетворен 
съм не от самата спечелена сделка, а от предложеното 
решение, когато то работи, и успеем да създадем добро 
партньорство с клиента.

- Какво обичате да правите в свободното си време?
Вече шест години се състезавам с високопроходими 

автомобили (4х4) по пресечен терен. Голяма част от 
свободното ми време отделям за автомобила – за 
подобрения, експерименти и тестове. Старая се 
да изпипвам направените доработки, за да може да 
отстраним появилите се проблеми в трасето по време 
на състезание и да завършим на призовите места.

- За Вас Caterpillar е синоним на…
Точното съчетание на висока производителност и 

ниски експлоатационни разходи, безопасна и комфорна 
работна среда за оператора; с други думи, надеждно 
оборудване, което е в състояние да работи при всякакви 
условия.  � НОВИНИ

Три 303C CR и три 242 B2 готови за път.

Двигателят на Cat 992D също премина през основен 
ремонт. Сега е като нов.

Кар Mitsubishi – за сервизиране при „Елтрак България”.
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  ОЩЕ ШЕСТ КЪМ ДВАЙСЕТ И ЕДНО

Три нови багера с компактен радиус на въртене 303C CR 
и три колесни минитоварача 242 B2 потеглиха от склада 
на „Елтрак България” за „БГС Груп” АД, Стара Загора – 
бъдещия им собственик. Машините ще бъдат включени 
в инфраструктурните проекти на компанията - областта, 
в която тя е специализирала вече над 60 години. 
„БГС Груп” АД е лоялен клиент на „Елтрак” и марка 
Caterpillar. Тези шест машини са новото попълнение 
към вече наличния му „арсенал” от 21 броя земекопна и 
уплътняваща Cat техника.

  “ПОДМЛАДЯВАНЕ” ПО ПЛАН

Челният колесен товарач от тежък клас Cat 992D, 
собственост на най-голямата медна мина в страната, 
премина през планов основен ремонт. Причината – 
„прослужени” над 81 000 моточаса (7400 на година) 
от пускането му в експлоатация при режим на 
натоварване 24 часа в денонощието. Това сервизиране 
ще възстанови показателите му до нива, близки до 
първоначалните, като напълно обнови всички елементи 
на силовото му задвижване. За ремонта сигнализираха 
предварителната техническа диагностика и 
извършените редица анализи от „Елтрак България”, а 
изпълнението му е в пълно съгласие с изискванията на 
завода производител.

  ИЗТОЧНИК НА ЗАДОВОЛСТВО ЗА КЛИЕНТА

Откакто „Елтрак България” започна предлагането на 
нови и употребявани кари Cat, стартира и сервизната 
й услуга за тези машини. Но отговорността й не 
се изчерпва само с Caterpillar. Сега компанията е 
ангажирана и с всякакви ремонти под условията на 
стандартната и разширена гаранция на подемно-
транспортната механизация Mitsubishi за страната. До 
момента са ремонтирани и оборудвани с резервни 
части над 100 броя складова техника и от двете 
марки. Получената обратна връзка от клиентите е 
недвусмислена – „Елтрак” откликва на желанията им 
навреме и с високо качество на изпълнение на услугата. 







Мисията на Паоло е да накара машините на 
клиентите на Cat да работят с пълна сила, 
осигурявайки максимална производителност 
на своите собственици ден след ден, през 
целия си експлоатационен живот. И така, 
какво прави той, за да постигне това и с какви 
ресурси разполага, за да намери отговорите? Cat 
Magazine разговаря с него, за да разбере това.

Когато за първи път виждаме Паоло Кантели, той 
стои прав пред един хидравличен багер Cat 365В, 
който работи усилено в кариерата на Cave Pedogna 
S.p.A. в хълмистата местност над град Лука, Северна 
Италия. Докато разговаряме, той се навежда и вдига 
една песъчинка с големина на главичка на карфица 
и казва: “Ето толкова малко нещо наскоро създаде 
проблем с тази машина. Беше влязло в регулатора на 
хидравличната помпа, блокирайки разпределителя, 
и бе забавило действието на хидравличната система 
на стрелата. Техникът на клиента ми се обърна към 
нас за помощ. Но дори и нашият техник, когото 
изпратихме в кариерата, в началото не успя да 
открие какво е предизвикало проблема. И когато 
той на свой ред ми се обади за съвет, поисках 
от него внимателно да огледа регулатора на 
помпата. От опит знаех, че именно там трябва да е 
причината. Така установихме източника на проблема, 
отстранихме го и 365В веднага се върна на работа.”

РАНЕН СТАРТ 
Опитът е ключов съставен елемент в работата на 
Паоло. Той започва своята кариера в CGT през 
1974 г. като техник в един от петте големи клона 
на компанията, в град Арецо. През 1990 г. се 
премества във Флоренция, където работи като 
главен технически координатор на клона. По-късно 
през същата година се премества отново и заема 
сегашната си длъжност в техническия отдел на CGT, 
където отговаря за специализираното техническо 
осигуряване на багерите Cat и за обучението на 
400-те техника на CGT. Неговата всекидневна работа 
включва осъществяване на връзка с техниците на CGT 
за гарантиране на навременна поддръжка, ремонт 
и техническа помощ за всеки клиент в рамките на 
неговата територия. А тя е голяма и покрива цяла 
Северна и Централна Италия, от Алпите до Умбрия. 
Както той казва: “Това означава, че имам дълъг 

работен ден. Всеки ден ставам в 6 часа сутринта и съм 
зает непрекъснато до 8 или 10 вечерта, до колкото 
трябва. Когато съм си свършил задълженията по 
машините, трябва да се свържа с лицата за контакт 
от CGT и от Caterpillar, за да може точните части да 
стигнат на точното място в точното време. Но за нищо 
на света не бих си сменил работата. Обичам това, 
което правя, и компанията, за която работя, и най-вече 
Cat машините, които са моят живот вече 30 години.” 

Начинът, по който протича служебния ден на 
Паоло, се диктува изцяло от необходимостта Cat 

машините на клиентите да работят с максимална 
производителност. “Обикновено - казва той - 
техникът от CGT, който обслужва клиента, върши 
рутинната си работа на място заедно с механиците 
на собственика – поддръжка, понякога и смяна на 
маслен филтър – съгласно конкретния договор. И ако 
се появи проблем, обикновено той тества машината 
и я поправя сам. Но ако има някакво затруднение 
или проблемът е извън неговите възможности и 
опит, ми се обажда за съвет и помощ. И, естествено, 
аз трябва да реагирам бързо. В края на краищата Cat 
машина, която не работи, струва пари на собственика 
си, вместо да му носи доходи, а това е неприемливо. 
Следователно може да се случи да съм ангажиран 
където и да е, в който и да е ден. Освен това прекарвам 
много време на мобилния си телефон, за да отговарям 
на въпроси, да давам съвети и да осигурявам 
връзка с хората, които извършват доставката на 
резервни части както в Италия, така и в целия свят.”

ЗДРАВИ МАШИНИ ЗА ТРУДНИ УСЛОВИЯ
Тяхната кариера в Пескалия, на няколко километра 
северно от Лука, добива по 6000 куб. м камъни 
на ден. По-голямата част от тази продукция е 
предназначена за изграждане на сгради, пътища 
и за големи строителни проекти из цяла Северна 
и Централна Италия. За да може да изпълнява 
всички свои дейности с висока производителност, 
компанията има парк със значителен брой машини 
на Caterpillar. Той включва колесни товарачи 992, 
990 и 980; хидравлични багери 365В и 345; верижни 

ОПИТЪТ НЕ МОЖЕ ДА 
БЪДЕ ПОБЕДЕН
CAT MAGAZINE НАСОЧВА ПРОЖЕКТОРА КЪМ ПАОЛО 
КАНТЕЛИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ТЕХНИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ 
В CGT, ИТАЛИАНСКИЯ ДИЛЪР НА CAT.

ПАОЛО КАНТЕЛИ,
осъществяващ техническата 

комуникация в CGT

РОБЕРТО БЕКЕЛИ,
механик в Cave Pedogna S.p.A. 

СТЕФАНО БАСТИАНОНИ,
механик в CGT

“Обичам това, което правя, и 
компанията, за която работя, и 
най-вече Cat машините, които 
са моят живот вече 30 години.”
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булдозери D11 и D7, камиони 777 и 775, както и 
камиони с шарнирна рама 730. Работните условия 
на площадката са трудни, а това означава, че 
изискванията относно поддръжката са високи. Така 
че бързата реакция от страна на техниците на CGT 
в случай на проблеми – и бързото им решаване – е 
от съществено значение за производителността.

Причината за посещението на Паоло е един колесен 
товарач Cat 992G, за който е съобщено, че не 
постига работните си характеристики. Заемайки 
се заедно, механикът от Cave Pedogna Роберто 
Бекели и техникът от CGT Стефано Бастианони 
поставиха дебитомери за горивото, доставени 
от Caterpillar от САЩ, оборудване за записване 
на данни и адаптор за безжична комуникация с 
машината, за да открият източника на проблема. 
Паоло е тук, за да проучи резултатите и да даде 
препоръки по ремонта. В рамките на два часа след 
пристигането му проблемът беше диагностициран и 
отстранен, а 992G отново е в действие в кариерата.

“Мразим да виждаме машини в ремонтния цех, 
когато те трябва да са там, навън, и да работят, за да 
осигурят средства, включително и за поддръжката 
си. Така че бързото решаване на всеки проблем е 
особено важно. За да го постигнем, сме готови да 
осигурим всякакви ресурси, ноу-хау и технически 
средства, които са необходими, както от CGT, така 
и от Caterpillar във всяка една точка на Земното 
кълбо. В организацията на Caterpillar има цял 
свят от знания и работата ни се състои в това да 
го накараме да носи полза за нашите клиенти.”

Още
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ТЕХНИЦИ, СНАБДЕНИ С ОБОРУДВАНЕ 
ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ 

Техниците на Caterpillar, които 

извършват обслужване на място, 

имат опита и инструментите, 

необходими за бързо 

отстраняване на проблемите. 

Техният основен приоритет е да 

накарат машините да работят. 

Сервизните им камиони са 

пълни догоре с най-модерни 

инструменти и оборудване 

за диагностика. Те имат 

спецификациите на всички 

машини на Cat, включително и 

списъци с оригиналните части, 

ръководства за обслужване 

и промените по машините от 

1978 г. насам. Но най-важното 

е фактът, че всеки от тях 

допринася за това машините 

да са в действие. Понякога, 

след като установят проблема, 

се оказва, че необходимият 

ремонт не може да се извърши 

веднага. Тогава те “позатягат” 

машината, за да може тя да 

работи, докато пристигне 

въпросната резервна част.

След като е възникнал проблем със задвижването на Cat 

775D по време на работа, Роберто Бекели от Cave Pedogna и 

Стефано Бастианони от CGT внимателно оглеждат машината.

Тежките условия в кариерата означават, че изрядната 

поддръжка и обслужване трябва да бъдат приоритет. Тук – 

Cat D11R, който е имал проблем в хидравличния мотор на 

вентилатора на радиатора, довел до прегряване на двигателя, 

се проверява, за да се разбере дали ремонтът е бил успешен.

Работейки заедно, механикът от Cave Pedogna Роберто 

Бекели и техникът от CGT Стефано Бастианони търсят 

източника на проблем с налягането на горивото, който 

влошава производителността на колесен товарач 992G.

ДИАГНОСТИКА И ГРИЖА В 
ДЕЙСТВИЕ В CAVE PEDOGNA 
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