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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НОВИЯ 
ХИДРАВЛИЧЕН БАГЕР CAT 6015B
Мощност, ефективност и подвижност са 
само първите точки от дългия списък с 
подобрения в тази 100-тонна машина.
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BAUMA 2016
Caterpillar представи своята “ускорена 
стратегия за технологии”.

 
НАПРЕДНИЧАВО МИСЛЕНЕ

24
ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В АФРИКА
Крайно необходимото безплатно 
електронно обучение поставя основите 
на техническото образование.

26
РАБОТНА ОБИКОЛКА В ИНДИЯ
Вижте как един Cat 424В 
променя живота на хората в 
Мадхя Прадеш, Индия.
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УСПЕХ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

04
КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ 
НА СЪВСЕМ РАЗЛИЧНО НИВО
От всички продукти, които Caterpillar 
може да предложи, технологиите 
вероятно са най-ценните.

08
В АФРИКА И БЛИЗКИЯ ИЗТОК 
СЛЕДПРОДАЖБЕНАТА ПОДДРЪЖКА 
НЕ Е ПРОСТО ДОБАВКА
Нов учебен център в Дубай предоставя 
на дилърите и клиентите уменията 
и познанията, необходими за 
развиване на успешна дейност.

16
МОРСКИТЕ ДВИГАТЕЛИ CAT
Не един морски или речен 
бизнес е “задвижван” от Cat.

19
КАРИЕРИТЕ ЗА ДОБИВ НА 
КАОЛИН В БЪЛГАРИЯ
“Интертранс 21” - собственик на 2 
булдозера и един верижен багер Cat.
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РАЗРУШИ СТАРОТО, ЗА ДА 
ДАДЕШ ПЪТ НА НОВОТО
Фирма “Видрица” и нейните 
багери-разрушители.

ИНОВАЦИИ В ХОД
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СЕДЕМ НОВИ КОЛЕСНИ 
БАГЕРИ СЕРИЯ M300
Всяка една от от тези изключително 
мобилни машини предлага 
универсалност и производителност.
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Бизнес средата за всички видове строителни
фирми днес е много различна от бизнес средата
дори само преди няколко години. Повече от
всякога клиентите сега търсят ефективност.
Контролът върху разходите и поддържането
на паричния поток са от решаващо значение за
успеха.

Оборудването и машините с марка Cat дават
предимство чрез намаляване на разходите за
гориво и увеличаване на производителността.
Има обаче и други фактори, които влияят върху 
финансовите резултати на клиентите, като

ператорските техники и операторскотонапример опе
секи от тях влияе чувствително върхуобучение. Вс
йността. Ето защо ние непрекъснатоуспеха на дей
тваме и преоборудваме нашитеусъвършенст
овеждаме постоянно обучение замашини и пр
лъри и други служители на Caterpillar,техници, дил
продължим да правим.което и ще п

Специалното внимание, насочено към клиентите, Специалното
присъства навсякъде в този брой на списаниерисъства 
Cat. Първо, представяме няколко нови продуктаat. Пър
от различни гами оборудване, предназначени дат ра

помогнат на нашите клиенти в настоящите бизнес
условия, както и през идните години.

Ще намерите задълбочена статия, посветена на
това как технологиите позволяват на клиентите 
да постигат по-високи нива на ефективност. Ще 
научите как откриването на нов учебен център в 
Дубай подобрява следпродажбената поддръжка
в Африка и Близкия изток. Ще прочетете и за
една важна програма в Африка, която осигурява
безплатно дистанционно техническо обучение.

Нашият най-важен фокус е целта ни да направим 
така, че нашите клиенти да имат по-успешен
бизнес, когато използват нашето оборудване и
услуги, отколкото когато използват други марки.
Този брой показва, че наистина сме поставили
тази цел в центъра на своето внимание.

Хамид Лавасани,
Главен мениджър, продажби и маркетинг – 
“Глобално строителство и инфраструктура”
в Европа, Африка и Близкия изток

Кьелд Й. В. Йесперсен, 
отдел технологии

Кьелд ръководи екип от 

специалисти в отдела на Caterpillar 

за технологии и решения за 

строителството, които помагат 

на клиентите да управляват 

своето оборудване, да подобряват 

безопасността и да намаляват 

въздействието върху околната 

среда. Освен че е завършил 

инженерство и бизнес, Кьелд 

е служил в армията и има 

опит с нефтената индустрия, 

неправителствените организации, 

комуникациите и производството 

на електронни продукти.

Доди Хендра, Учебен център 
на Caterpillar в Дубай

Доди започва работа във фирмата 

Trakindo, дилър на Cat, през 1999 

г. като техник-стажант. Той 

става инструктор и след това е 

повишен до старши инструктор. В 

периода от 2008 до 2012 г. работи 

за Zahid Tractor като учебен 

инспектор. През 2013 г. постъпва 

на работа в Caterpillar като 

учебен консултант. Понастоящем 

работи като мениджър на учебния 

център на Caterpillar в Дубай.

Мехул Атрее, Технически 
специалисти за Африка

Мехул е машинен инженер, 

следвал в Техническия институт 

в Бирла, Дубай. Той постъпва 

на работа в Caterpillar, след като 

завършва специалността “Сервизно 

обслужване” и в момента е 

консултант по управление 

на оборудването за региона 

на Африка и Близкия изток. 

Освен в проекта “Технически 

специалисти за Африка”, той е 

участвал в инициативи, свързани 

с програмата за качество в 

обслужването на клиенти.

Ейми Чен, 
Cat Finance

Ейми постъпва в Caterpillar 

през 2004 г. Тя е работила за 

различни компании в областта 

на вътрешнофирмените 

взаимоотношения и в момента е 

маркетинг консултант в отдела за 

финансови продукти. Тя отговаря 

за маркетинга и комуникациите за 

финансови продукти в Азиатско-

тихоокеанския регион и Европа, 

Африка и Близкия изток. Преди 

да се присъедини към Caterpillar, 

тя е работила в областта на 

маркетинга за Affina в Пеория 

(Илинойс) и Whirlpool Corporation 

в Нейпървил (Илинойс).

КАКВО ВДЪХНОВЯВА НАШИТЕ

Кореспонденти

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
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ТЕХНОЛОГИЯТА 
ПОДПОМАГА 
УСПЕХА 
ПОГЛЕД КЪМ КОМПОНЕНТИТЕ НА CAT® CONNECT

Cat Connect GRADE и GRADE с Assist
Система за прецизно профилиране на 
терени, използваща модерни технологии и 
автоматизирано управление на машините, за да 
опрости и ускори процеса на профилиране.

Cat Connect COMPACT
Изключителна и опростена Cat технология и Cat Connect 
компонент с високо ниво на визуалност, който оптимизира 
процеса на компактиране на терени, постигайки по-малко 
работни ходове, по-ниски разходи и повече равномерност.
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“Cat Connect предоставя на 
потребителите редица 

възможности и решения за 
повече производителност 

и икономии, които се 
отразяват положително 

на финансовите 
резултати. Технологиите 

правят дейността 
на потребителите 

по-рентабилна.”
Кйелд Йесперсен, мениджър 

“Строителни технологии и решения” за 
Европа, Африка и Близкия изток

Cat® Connect е пакет от технологии и 
услуги, които могат да се комбинират и 
съчетават за постигане на максимална 
ефективност на работната площадка и 
машините. Системата използва данните 
от технологично оборудваните машини и 
предоставя необходимата информация 
за справяне с предизвикателствата 
на всяка една работна площадка.

Независимо дали целта е да се намалят 
разходите за гориво, да се оптимизира 
производствения процес или да се удължи 
до максимум времето за безотказна 
работа, Cat Connect предоставя богати 
възможности за постигане на успех 
и подобряване на рентабилността 
независимо от размера на машинния парк.

Cat Connect LINK
VisionLink® е лесно за използване уеб-базирано 
приложение, което позволява на потребителите да 
наблюдават и управляват експлоатацията, техническото 
състояние и поддръжката на техниката, за да 
повишават ефективността и производителността.

Cat Connect PAYLOAD
Система за прецизно измерване на теглото 
на товара, която позволява на клиентите да 
увеличат и оптимизират производителността, 
постигайки 95-98 процента от капацитета си.
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Cat Connect COMPACT
ПРИ КОМПАКТИРАНЕТО НАЙ-ВАЖНА Е ТОЧНОСТТА

С Cat Connect COMPACT дейности като подготовка на терена, 
пътно строителство и поддръжка на депа за отпадъци са 
по-прости, по-бързи и много по-равномерни. Системата 
използва технологията Machine Drive Power (MDP) на Cat, чрез 
която измерва колко енергия е необходима за задвижване 
на машината напред и постига по-висока прецизност в 
сравнение със системите, използващи акселерометър.

“Аналогията, с която онагледяваме MDP е, че бутането на 
ръчна количка по мокра и мека почва изисква повече енергия, 
отколкото по асфалтов път. COMPACT работи по същия начин. 
Датчик измерва колко енергия е необходима за задвижване на 
машината напред, а дисплеят в кабината показва определен 
цвят в зависимост от степента на компактирането,” казва Кйелд.

‘‘Няколко години по-късно се върнахме към Caterpillar 
заради технологиите. Взехме 323E с Grade Control 
и сме много доволни. Проведохме полеви тестове и 
установихме, че за манипулирането на едно и също 
количество материал можем да постигнем по-нисък 
разход на гориво в сравнение с други машини.’’Мениджър от италианска компания

‘‘Навреме си дадохме сметка, че чрез системите 
за контрол и насочване на машините можем 
значително да повишим производителността. Аз 
използвам 2D и 3D системи при извършване на 
земни работи и пътностроителна дейност, за да 
увелича производителността и да избегна ненужното 
преместване на материал, постигайки по-бързо желания 
профил. За мен Cat Connect GRADE с Assist е много 
добра технология, защото е фабрично вградена в 
машината и може да се използва веднага.’’Schwinn Bagger-u.Fuhrbetrieb 
(немска строителна фирма)

‘‘Ние използваме широк набор от системи за контрол 
и насочване на машините на нашите строителни 
площадки. Работим с тях доста интензивно и почти 
не използваме традиционните колчета, което води 
до по-висока производителност и ефективност.’’Josef Rädlinger (немска строителна фирма)

‘‘При изграждането на каменонасипен бент с глинено 
ядро технологията Machine Drive Power не само удвои 
производителността ни, но и алармира оператора 
за проблем с материала, който бе отстранен, 
преди да е станал много по-сериозен.’’Джордж Натанаилидис, 
вицепрезидент, TENA SA

‘‘Трябваше да направя 12 работни хода за компактиране 
напречно на бента. След направените изчисления стана 
ясно, че броят на работните ходове е могъл да се сведе 
до осем. В рамките на целия проект от компактирането 
бе спестено разстояние от около 4400 километра.’’Оператор, TENA SA

Cat Connect GRADE и GRADE с Assist
ПРОФИЛИРАНЕТО Е ПРЕЦИЗНА РАБОТА

Много от клиентите, които редовно извършват профилиране 
на терени, разчитат на технологиите Connect GRADE и Cat 
Connect GRADE с Assist. Системите съчетават използване на 
данни, технологии за насочване и автоматично управление 
на машините, за да помогнат на операторите да извършват 
равномерно и изключително прецизно профилиране.

Четливите дисплеи в кабината предоставят информация 
за профилирането в реално време, а 3D карти ориентират 
операторите в терена. “Cat Connect GRADE показва на 
оператора позицията на кофата спрямо предварително 
зададената дълбочина,” обяснява Кйелд. Системата също така 
помага да се пести време, гориво и амортизация на техниката, 
като може да увеличи ефективността с до 50 процента. 



Cat Connect PAYLOAD
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНАТА 
ПЛОЩАДКА Е МНОГО ВАЖНА

Cat Connect PAYLOAD помага на клиентите да постигат кратки 
товарни цикли и прецизно тегло на товарите. Операторите могат 
в реално време да следят от кабината теглото на товарите кофа 
по кофа, както и дневното количество материал, за прецизно 
товарене на камионите и повишена производителност.

“Системата е много проста,” казва Кйелд. Наред с подобрената 
ефективност има две важни ползи за клиентите. Първата 
е избягване на претоварването на камионите. Ако бъде 
претоварен, камионът се амортизира по-бързо, създава рискове 
за безопасността по пътищата и рискувате значителни глоби. 
Втората е да се следи количеството на извозения материал, 
като в каменна кариера. Потребителите могат да видят колко 
тона материал се товарят в камионите, колко се изсипват в 
трошачката и колко общо материал се извозва от кариерата.

Cat Connect LINK
СТРОИТЕЛНИТЕ ПЛОЩАДКИ ПОНЯКОГА 
СА ОГРОМНИ И СЛОЖНИ

Да сте информирани постоянно къде работят машините и как се 
справят и да изчислявате производителността, е тежка задача.

Системата LINK използва безжична връзка, за да комуникира 
с други технологии Cat Connect, като следи всякакви данни 
– от изразходването на горивото, графика за поддръжка и 
работата на празен ход до оползотворяването на полезния 
товар на машината. “LINK е мобилният телефон на машината. 
Информацията се изпраща към сървъра и се визуализира 
в уеб-базиран потребителски интерфейс,” казва Кйелд. 
“Потребителите могат да използват тази информация, за 
да повишат своята производителност и ефективност и да 
намалят разходите си. Например, в миналото 30 до 40 
процента работа на празен ход е било нещо обичайно.”

‘‘Аз използвам редовно Cat Connect Production 
Measurement на моя 336F XE, за да проверявам 
теглото на товара в кофата, а също и за да знам 
колко още има до запълването на камиона.’’JMS (швейцарска строителна фирма)

‘‘Технологията Cat Production Measurement на 
нашия 336EH ни помогна да измерим теглото на 
замърсения материал, който неочаквано се наложи 
да отстраним на работната площадка. Използвахме 
данните заедно с обема, изчислен по 3D картата 
(AccuGrade), за да покажем допълнителната работа, 
която трябваше да се свърши, и да изпратим 
отделна фактура на пътната агенция.’’Barslund (датска строителна фирма)

‘‘Важно е да не се претоварват камионите, защото това 
води до санкция не само за водача на камиона, но и 
за фирмата, която го е натоварила. За мен е важно и 
регистрирането на всеки отделен камион в системата 
Cat Production Measurement, за да може да се следи 
дневното тегло на товара на работната площадка.’’Мениджър на работна площадка на JMS

‘‘В момента събираме информация от машините 
чрез VisionLink. След като получихме данните 
от нашия дилър, установихме, че работата на 
празен ход на нашият машинен парк е с 10% по-
висока от средната за региона. Целта ни е чрез 
VisionLink да идентифицираме екипи, които са 
ефективни на определени работни площадки.’’MJ Eriksson (датска строителна фирма)

‘‘Извършваме профилиране на терени, като например 
склонове и насипи в железопътни и канализационни 
проекти, като използваме системата 3D AccuGrade™. 
VisionLink ни позволява да следим моточасовете, 
местонахождението и разхода на гориво. Знаем също 
и натовареността на машините и това ни помага 
при прецизирането на ценови оферти и търгове, 
така че да коригираме маржа си, без да загубим 
сделка. Конкуренцията на нашия пазар става все 
по-голяма и VisionLink ни помага да печелим 50 
процента от търговете, в които участваме.’’H & R Jokumsen (датска строителна фирма)



Нов УЧЕБЕН 
ЦЕНТЪР 
който предлага 
УВЕРЕНОСТ

На 6 януари 2015 г. малък екип от ръководители в 
Caterpillar и лидери на дилърски представителства 
направиха първа копка на новия регионален учебен 
център на Caterpillar за Африка и Близкия изток (АМЕ) 
в Дубай, Обединени арабски емирства. Центърът с 
площ 1700 квадратни метра, чието построяване отне 
само 12 месеца, се намира в дистрибуторския център 
за резервни части на Caterpillar за Близкия изток, в 
безмитната зона Джебел Али в западен Дубай.

“Този регионален учебен център на Caterpillar 
е ключов елемент от стратегията ни в региона 
на Африка и Близкия изток. Той помага на 
7-те хиляди служители на Caterpillar, заети със 
следпродажбената поддръжка, да разширяват 
своите умения и знания за най-новите продукти 
и технологии на Cat,” казва Доди Хендра, 
управител на учебния център в Дубай. 

Фил Келихър, вицепрезидент на американския 
отдел за дистрибуция, звучи в унисон с Доди. 
“Днес сме изправени пред засилена конкуренция и 
клиентите разполагат с по-голям избор от услуги. 

Тъй като нашите сервизни техници имат пряк 
контакт с клиентите, обучението тук ще осигури 
постоянно високо качество на обслужването.”

ОБУЧЕНИЕ СПОРЕД РЕГИОНА
Дубай се наложи като един от водещите световни 
бизнес центрове и регионални дистрибуторски 
центрове, което го прави леснодостъпен за 
всяка страна от региона на Африка и Близкия 
изток. “Със своята съвременна инфраструктура 
и професионална среда на световно ниво Дубай 
е идеалното място за обучение за региона 
на Африка и Близкия изток,” твърди Доди.

От ляво надясно: Ахмед Елхасан, инструктор 
по обслужване на корабни агрегати; 
Афиф Фатони, инструктор по обслужване 
на машини; Хосе Пандаре, инструктор 
по обслужване на електрогенератори; 
Ройдон Грасиас, учебен координатор.

В регионалния учебен център на Caterpillar 
специалистите по следпродажбена поддръжка на 
дилърите и клиентите могат да получат задълбочени 
и практически познания за техническия и търговския 
аспект на машините Саt, както и за различни 
електроенергийни и транспортни продукти.
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А според Реймънд Чан, вицепрезидент 
на отдела за дистрибуция за Азиатско-
тихоокеанския регион, ОНД, Африка 
и Близкия изток: “Това начинание е 
важна част от плановете ни за растеж в 
Африка и Близкия изток. То е гаранция 
за растящата ни клиентска база, че 
Caterpillar и дилърите на марката 
предоставят ненадмината поддръжка.”

Центърът разполага и с лаборатория 
за планови маслени проби (S•O•S™), 
позволяваща на дилърите да реагират бързо 

при нужда от спешно вземане на проби 
от клиентско оборудване. Наред с това 
има и полигон с площ от 1000 квадратни 
метра, където се провежда обучение по 
маневриране и преглед на машините, 
плюс допълнително пространство за 
бъдещи програми за обучение, свързани 
с газови двигатели и соларна енергия. ■ 

Подробности на адрес: www.cat.com

ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО 
НА ОБУЧЕНИЕТО

Регионалният учебен 
център на Caterpillar не 
е просто инвестиция в 
бъдещето на Caterpillar; той 
е инвестиция в хората. В 
центъра работят близо 40 
души от различни отдели:
• 6 души в отдела за обучение
• 6 души в маслената 
лаборатория

• 28 души в търговския офис
• 2 души за офис поддръжка

“Най-важното е, че искаме 
да осигурим на дилърите 
поддръжка от най-високо 
ниво. Така клиентите 
имат пълно доверие в 
продуктите и услугите с 
марка Cat, като същевременно им 
спестяваме време и пари. Стремим 
се да бъдем най-добрите.”
Доди Хендра, 
управител на учебния център
Jebel Ali Free Zone, South 3
PO.Box 262147
Dubai - United Arab Emirate
Телефон: +971 (4) 810 65 51
Мобилен: +971 56 174 7814
Факс: +971 (4) 810 65 65
E-mail: hendra_dodi@cat.com
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ПЪЛНА ГАМА от КОЛЕСНИ 
БАГЕРИ CAT готови за работа

През 2014 г. Caterpillar започна осъществяването на 
амбициозен план, като пусна на пазара седем модела 
колесни багери от новата серия M300F. Първите две машини 
в продажба бяха M318F и M320F, последвани от моделите 
за манипулиране на материали MH3022 и MH3024. След 
това бе добавен и моделът M322F. До началото на 2016 
г. бяха представени още два модела – M314F и M316F.

В Caterpillar обаче не пропуснаха да забележат новите 
тенденции на пазара на колесни багери. Затова екипът 
реагира своевременно, разработвайки два модела с 
компактен радиус, M315F и M317F, предназначени за 
работа в тесни пространства, като например в градски 
условия и на тесни пътища. “M315F и M317F са компактни и 
безкомпромисни по отношение на качеството, стабилността 
и универсалността. Наред с това те разполагат с голям 
работен обхват и отлична товароподемност,” казва 
Алфонс Браун, специалист по колесните багери Caterpillar, 
отдел “Глобално строителство и инфраструктура”.

При общо девет модела от серия F тези два най-нови колесни 
багера са в центъра на вниманието на тазгодишното изложение 
Bauma. “M315F и M317F пасват идеално в серия F. Мисля, 
че клиентите ще бъдат впечатлени,” добавя Алфонс.

ПРЕДСТОЯЩО
Caterpillar също така планира до края на 2017 г. да пусне на 
пазара M323F – колесен багер за работа по железопътни 
линии, първият такъв на компанията. “Успоредно с 
пускането на новите модели продължаваме постоянно да 
подобряваме и надграждаме гамата модели с допълнителни 
характеристики. Никога досега не сме разполагали с толкова 
възможности за нашите клиенти. Сега вече можем наистина 
да стигнем до глобалните пазари чрез тези невероятно 
разнообразни продукти”, казва в заключение Алфонс. ■ 

Подробности на адрес: www.cat.com

ПЪЛНА ГАМА ОТ 15 МОДЕЛА, ЗА ДА СЛУЖИМ НА ХОРАТА
Всичките девет модела от серия F се задвижват от двигатели, отговарящи 
на нормите за емисии EU Stage IV и US (EPA) Tier 4 Final. Но Caterpillar 
предлага шест допълнителни модела за държави с по-либерално 
законодателство по отношение на емисиите, а именно M315D2, M317D2, 
M320D2, M322D2, M322D2 MH и M324D2 MH. “Голямо преимущество на 
тези машини е “желязната” система за филтриране на горивото”, казва 
уверено Алфонс. “Не насърчаваме използването на некачествено гориво, 
но филтриращият капацитет на D2 е около пет пъти по-добър от този на D.”

M318F

M320F

M322F

M314F

M316F

MH3022

MH3024

M315F

M317F

2016
2015

Най-добрата в класа система 
Ride Control, която използва 
хидравлични акумулатори за 
абсорбиране на сътресенията 
от теглото на стрелата, 
осигурява гладко возене.

Най-добрите в класа технологии, 
като например функцията 
“Интелигентна стрела” намаляват 
нуждата от хидравличен дебит и 
намаляват разхода на гориво.

Клиентите могат да избират 
измежду десетки различни 
работни приставки плюс 
10 различни настройки 
за тях, които могат да 
бъдат предварително 
програмирани и активирани 
с натискане на бутон.

Пътно строителствоCat Magazine10



“Колесните багери Cat разполагат с редица ненадминати в класа характеристики, включително маневреност. 
От гледна точка на ергономията всичко в кабината е разположено безупречно. Нивото на шума в кабината е 
драстично намалено. Наред с това издигнахме тези машини на ново ниво, като направихме някои от досегашните 
опции стандартно оборудване, като например видеокамерата за странично виждане. За нашите инженери 
в Cat бе от голямо значение новата серия F да предлага ненадмината в класа горивна ефективност.”

Алфонс Браун, отдел “Глобално строителство и инфраструктура” (GCI) на Caterpillar

Големи прозорци за повече 
безопасност, както и най-удобните 
седалки в индустрията.

Интелигентните функции 
намаляват умората на оператора 
и повишават безопасността. 
Функцията за автоматично 
задействане на спирачката 
и блокировката на моста 
активира работната и мостовата 
спирачка при необходимост.

Надлъжно разположеният 
двигател позволява достъп 
от нивото на земята и лесна 
всекидневна поддръжка, 
като например проверка 
на нивото на охлаждащата 
течност, хидравличното и 
двигателното масло.

Високата скорост на придвижване, 
както и новият темпомат също 
са включени в стандартното 
оборудване на новата серия F.

Значително намаленият радиус 
на въртене на предната и 
задната част прави машината 
компактна и идеална за работа 
в тесни пространства.

M315F и M317F използват 
същата кабината като на по-
големите модели, разполагаща 
с климатична система, 
регулируем волан, подобрен 
достъп, видеокамери за задно 
и странично виждане.

Къщи и сгради Водоснабдяване и канализация Сметообработване Дърводобив



РАБОТЕТЕ ПОВЕЧЕ И ПО-БЪРЗО
Новият хидравличен минен багер Cat 6015B е 
усъвършенстван и подобрен вариант на модела 
Cat 5110B, като наследява неговата прословута 
надеждност и предлага по-добра енергийна 
ефективност и по-голям производствен капацитет 
в сравнение с други багери в този клас.

Тази нова машина притежава всичко, което клиентите 
от минната индустрия, кариерите и тежкото 
строителство могат да желаят от един 100-тонен 
багер. Доказалите се в практиката компоненти и 
интегрирани технологии на Cat са намерили широко 
приложение в създаването на този багер, за да стане 
той надежден, бърз и ефективен – а числата говорят 
сами по себе си. “Демонстрирахме предимство от 
над 15 на сто по отношение на производителността 
и 20 на сто по отношение на горивната ефективност 
в сравнение с водещите конкуренти в този клас,” 
заявява Тони Донован, маркетингов представител на 
компанията за земекопно и минно оборудване. ■ 

За повече информация вижте: www.cat.com/6015B

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
По-голямата стандартна кофа 
означава един ход по-малко 
при камиони с идеално 
съответстващ капацитет, като 
например Cat 773, 775 и 777, в 
сравнение с водещи стандартно 
оборудвани конкуренти.

Спецификации 
на 
хидравличен 
багер Cat 
6015B:

ПОВИШЕТЕ С
ПРОИЗВОДИ

CAT 6015B

Тегла
Работно тегло 140 тона
Налягане върху терена 16,3 N/cm²
Бележка Ходови плочи 700 mm (28 

in), стрела 7,6 m (24 ft 11 in), 
носач 3,4 m (11 ft 2 in)

Двигател
Модел двигател Cat C27 ACERT™
Пълна мощност – SAE J1995 606,0 kW (813 hp)
Полезна мощност 
– SAE J1349 556,0 kW (746 hp)
Стандарти за вредни емисии U.S. EPA Tier 4 Final, Tier 2 

еквивалент или Tier 1 еквивалент

Кофа
Обем на стандартна кофа – 
Обратна лопата (пълна 1: 1) 8,1 m³ (10,6 yd³)

Работни спецификации
Полезен товар на кофата 14,6 тона
Работно тегло 140,0 тона
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ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ
Всички основни компоненти 
са лесно достъпни. 
Централизираните точки за 
гресиране и системата за 
бързо зареждане с гориво са 
достъпни от нивото на земята. 
Мощното осветление прави 
поддръжката безопасна и лесна.

ЕФЕКТИВНОСТ
Патентованите интегрирани технологии 
Cat за контрол на двигателя, “плаващата” 
функция на стрелата, която намалява 
натоварването на двигателя и 
системата за завъртане на купола със 
затворен контур, която регенерира 
енергията от завъртането, правят 6015B 
изключително горивно ефективен.

БЕЗОПАСНОСТ
Подобрените функции за безопасност 
включват оптимизирана видимост 
за оператора, няколко изхода и 
широка платформа за безопасен 
достъп до сервизните зони.

НАДЕЖДНОСТ
Широкото използване на доказани 
компоненти Cat, като например 
ходовата част на булдозер D11T, както и 
допълнителното усилване на всички носещи 
конструкции, гарантира надеждна работа.

СВОЯТА 
ИТЕЛНОСТ

Cat Magazine 13



14  Cat Magazine



Cat Magazine  15



16  Cat Magazine



Cat Magazine  17



18  Cat Magazine



Cat Magazine  19



Колесен асфалтополагач 
AP500F

Колесен асфалтополагач 
AP600F

Верижен асфалтополагач 
AP555F Mobil-Trac™

Верижен асфалтополагач 
AP655F Mobil-Trac

Ширина на 
настилане: 

 
2,55 - 6,5 метра 

 
2,55 - 8,0 метра

 
2,55 - 7,5 метра

 
2,55 - 10 метра

Тегло: 16 651 kg 17 335 kg 17 290 kg 19 074 kg
Приложение: Градска инфраструктура Шосета и улици Градска инфраструктура Висока производителност

.............................................................................................................................................................



Неотдавна Caterpillar пусна в продажба четири асфалтополагачи от новата серия 
F – AP500F, AP600F AP555F и AP655F. Машините включват множество подобрения в 
сравнение с предходната серия E, включително усъвършенствани технологии, по-
добра горивна ефективност и вградена подгряваща система на асфалтополагащото 
устройство, повишаващи ефективността и производителността.

КОИ СА НЯКОИ ОТ ПОДОБРЕНИЯТА В 
АСФАЛТОПОЛАГАЧИТЕ ОТ СЕРИЯ F?
Насочихме вниманието си върху вграждането на технологии, 
които улесняват управлението на машината. Сензорните 
дисплеи показват информация, която позволява на 
операторите лесно да управляват работата на системите за 
подаване на материала и подгряване на асфалтополагащото 
устройство. Ясните пултове за управление с бутони 
позволяват лесно управление на шнековете, конвейерите 
и бункера, което подобрява ефективността.

КАК СЕ ПОВИШАВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА?
Новите асфалтополагачи от серия F и асфалтополагащи 
устройства от серия SE предлагат редица изключителни 
конструктивни решения, включително ходовата част 
MTS (Mobil-Trac System) на моделите AP555F и AP655F 
с гумени вериги. Тази система поддържа контакт с 
терена независимо от препятствията и неравностите, 
свеждайки до минимум движението в шарнирната 
връзка на машината и подобрявайки качеството на 
полагане. По този начин разполагате едновременно със 
сцеплението на асфалтополагачите със стоманени вериги 
и с маневреността на колесните асфалтополагачи.

КАКВА Е ГОРИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ?
Няколко усъвършенствани характеристики, като 
например системите за икономичен режим на работа 
и за подгряване на асфалтополагащото устройство, 
задават нови стандарти за горивна ефективност.

Новата подгряваща система може да подгрее 
асфалторазстилащите плочи (от 5°C до 130°C) само за 15 
минути благодарение на вградения генератор при едва 1300 
об/мин на двигателя. Това води до значително намаляване на 
разхода на гориво, а генераторът е проектиран за експлоатация 
до 15 000 часа. Наред с това времето за подгряване е съкратено 
наполовина в сравнение с редица конкурентни модели.

Двигателите на машините покриват регионалните стандарти 
за емисии, включително US EPA Tier 4 Final и EU Stage IV, 
и използват съвременни системи за икономичен режим и 
автоматичен контрол на оборотите на двигателя, оптимизирайки 
консумацията на гориво без загуба на мощност. Серия 
F се отличава с 5% по-висока ефективност от серия E и 
до 20% по-висока ефективност от някои конкуренти.

КАК АСФАЛТОПОЛАГАЩИТЕ УСТРОЙСТВА НА CAT 
ПОМАГАТ НА КЛИЕНТИТЕ ДА ПОСТИГАТ ЦЕЛИТЕ СИ?
Те съчетават отличен баланс на теглото, трамбоването и 
вибрациите, за да оптимизират плътността на полагания 
материал. А системата Cat Grade Control, която вече може да 
се управлява както от конзолата асфалтополагача, така и от 
тази на асфалтополагащото устройство, е вградена фабрично 
за постигане на по-висока точност и производителност.

КАКВИ СА ПОДОБРЕНИЯТА В СРАВНЕНИЕ СЪС СЕРИЯ E?
Подобрихме много неща. Едно от основните обаче е, че 
диагностиката на подгряващата система на асфалтополагащото 
устройство позволява непрекъснато полагане на материала. 
Настройките на нашата изключителна система за придвижване 
на машината и подаване на материала се прехвърлят 
между двете конзоли за управление на асфалтополагача с 
натискане на един бутон. Това означава, че настройките за 
скорост, подаване на материала и режим на придвижване се 
задават автоматично при преместване на другата конзола. 
А системата за автоматично подаване на смес се управлява 
с един бутон, който върши работата на четири бутона.

КАКВИ СА ПОДОБРЕНИЯТА В СРАВНЕНИЕ КОНКУРЕНТНИТЕ ПРОДУКТИ?
Вграденият генератор 70 kW за бързо подгряване на 
асфалтополагащото устройство и ходовата част MTS 
на асфалтополагачите Cat от серия F са уникални на 
пазара. Нашата конструкция за насочване на въздушния 
поток охлажда компонентите и оператора и не пречи на 
механизмите за управление на профилирането на терена. 
Системата за отвеждане на изпаренията изсмуква и 
отклонява изпаренията встрани от операторите. И накрая, 
усъвършенстваната система за следене на температурата 
на асфалтополагащото устройство поддържа плочите 
подгрети при евентуална повреда на температурен датчик.

ЗАЩО КЛИЕНТИТЕ ДА ПРЕДПОЧЕТАТ МОДЕЛ ОТ НОВАТА СЕРИЯ F?
Клиентите ще оценят бързото подгряване на асфалтополагащото 
устройство, осигуряващо повишена дневна производителност и 
икономия на гориво, както и редица технологични подобрения, 
чрез които се постига по-ефективно полагане. Потребителите 
продължават да търсят технологии, които облекчават работата 
и са особено доволни от новите функции на машините, като 
например сензорните пултове за управление, цветният LCD 
дисплей и интегрираната система за профилиране на терена. ■ 

Подробности на адрес: www.cat.com

Интервю с Джон Андерсън от отдела за глобални продажби и 
маркетинг на асфалтополагащо оборудване Caterpillar
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 
ЗА АФРИКА
РАЗШИРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ В АФРИКА

В момента Африка изпитва недостиг на хора с техническа 
квалификация и умения. Поради това компаниите се 
затрудняват с набирането на хора за всички позиции и често 
са принудени да търсят отвъд границите на своята държава 
и дори континент, за да намерят квалифициран персонал. 
Но една нова програма вече се опитва да промени това.

През ноември 2015 г. благодарение на подкрепата и 
информацията, предоставени от африкански лидери и 
неправителствени организации, Caterpillar стартира проекта 
“Технически специалисти за Африка”. Инициативата 
представлява уебсайт за електронно обучение, където 
всеки може да потърси и получи широко основно техническо 
обучение – безплатно. Платформата използва съществуващите 
съвременни решения на Caterpillar за електронно обучение. 
“Въпреки че тук има много технически училища с отлични 
образователни програми, много малка част от тях са достъпни 
като заплащане,” казва Мехул Атрее, специалист на Caterpillar 
по маркетинг и поддръжка за Азиатско-тихоокеанския регион, 
ОНД и регионите на Африка и Близкия изток (АСАМ).

Програмата е в пилотна фаза и работи 
в Нигерия, Мозамбик и Демократична 
република Конго на френски, португалски 
и английски език. Безплатната програма 
включва три нива на обучение и 18 курса, 
които обучаваните могат да завършат 
в рамките на три до шест месеца.

“Първото ниво на обучение е запознаване 
с компанията Caterpillar и нейната 
история. Второ и третото ниво предоставят 
на обучаваните технически познания 
в области като ръчни инструменти и 
безопасност, а също електрически, 
хидравлични и предавателни системи,” 
обяснява Мехул. “А когато всичките три нива бъдат успешно 
завършени, студентите могат да си отпечатат сертификат 
за завършено обучение към фондация Caterpillar.”

Е-сертификатът удостоверява, че обучаваният е постигнал 
определено ниво на технически познания. “Обучените 
могат след това да представят своя сертификат пред 
потенциални работодатели, включително дилъри на Cat, 
и да получат възможност за стаж и евентуално постоянна 
работа,” добавя Доди Хендра от отдела за глобално 
обучение към дилърите на Caterpillar. “Всъщност аз започнах 
кариерата си в Caterpillar почти по същия начин.”

УСПЕХ НА ПРОЕКТА
Само за три месеца проектът “Технически специалисти за 
Африка” вече има повече от 1000 потребители. “Отзивите бяха 
много окуражителни. Въпреки ограничения си бюджет успяхме 
да популяризираме проекта чрез социални медии и други 
комуникационни средства,” казва Мехул. “Тази пилотна фаза 
ще продължи през първото тримесечие на 2016 г. След това ще 
анализираме резултатите. Получаваме молби за иницииране 
на проекта и в други държави. Ако проектът продължи със 
същия успех, със сигурност ще разширим обхвата му.”

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ОГРАНИЧЕНИЯТА
При цялата полезност на този проект, достъпът до интернет 

може да бъде едно ограничение. Например 
в Нигерия достъп до интернет имат едва 
около една трета от хората. В Демократична 
република Конго относителният дял на тези 
хора е още по-малък – около пет процента. 
“Още със започването на проекта знаехме, 
че достъпът до интернет е ограничен. За 
щастие някои обучавани получават достъп 
до интернет в своя университет, като също 
така сме адаптирали програмата и за 
мобилни телефони за хора, които могат да 
използват мобилна връзка,” разказва Мехул.

УКРЕПВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА 
ОТГОВОРНОСТ
За Caterpillar социалната отговорност 

винаги е имала голямо значение и този проект не прави 
изключение. “Ние силно подкрепяме приноса към обществото, 
което е и една от причините тази програма за електронно 
обучение да е безплатна. Основната цел е да образоваме 
хората и да им дадем уменията и знанията, с които да 
поемат по избрания път,” казва Мехул с увереност. ■ 

За да научите повече за проекта “Технически 
специалисти за Африка”, посетете https://
techniciansforafrica.caterpillaruniversity.com

С подкрепата на Давид Пикар, регионален мениджър за Африка и Близкия изток, с 
ръководител на екипа Кели Максуел и важни членове Доди Хендра и Мехул Атрее.

“Основната цел е да 
образоваме хората и 
да им дадем уменията 
и знанията, с които да 

поемат по избрания път”.
Мехул Атрее, специалист на Caterpillar 
по маркетинг и поддръжка за Азиатско-
тихоокеанския регион, ОНД и регионите 
на Африка и Близкия изток (АСАМ)
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ЗАПИШЕТЕ СЕ В 
НАШАТА ПРОГРАМА.

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ 
ЕДНА ДОБРА КАРИЕРА.

ПРЕМИНЕТЕ ОБУЧЕНИЕТО 
И СТАНЕТЕ УСПЕШНИ!

ЗАПОЧНЕТЕ ОНЛАЙН 
ОБУЧЕНИЕТО СИ КАТО САМИ 
ОПРЕДЕЛИТЕ 
ТЕМПОТО СИ.
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Помощ за отдалечени 
индийски села

Caterpillar има дълги взаимоотношения и връзки с Индия и 
нейния народ. От строежа на пътища до строителството и 
изграждането на инфраструктура, техниката Cat е играла важна 
роля в развитието на страната. Наред тези мащабни дейности 
се реализират и по-малки проекти, които оказват незабавно и 
положително въздействие върху качеството на живота в Индия.

Проектите, представени в тази статия, са осъществени в пет 
отдалечени района на втория по големина индийски щат, Мадхя 
Прадеш. Това е област, в която много села продължават да 
страдат от липса на най-елементарни ресурси и условия за 
живот. Много от местните хора, дилърите на Cat и машината 
424В Cat се трудиха заедно, за да подобрят това положение. ■ 

Вижте работата на Cat 424В в серията 
късометражни филми “Built For It™ Trials Live: 
India” на адрес: http://bit.ly/IndiaVideos1
Следете поредицата Built For It Trials чрез: #BuiltForIt

ПРОТЕГНАТА РЪКА
В района на Бунделкунд, щат Мадхя 
Прадеш, водата е крайно оскъдна. 
Когато мусоните не дойдат, водата 
изчезва. За щастие има планове за 
различни проекти, чрез които да се 
подобри достъпът до прясна вода, 
които включват различни машини Cat. 
424В активно стартира кампанията, 
изкопавайки изкуствен басейн и 
съоръжение за съхранение на вода 
върху земя, дарена от клиент на Cat.

ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО
На брега на река Шипра индусите 
отбелязват годината на Кумб Мела 
чрез двумесечно поклонение, което 
привлича повече от 50 милиона 
души. Те се къпят в реката, 
изпълнявайки свещения ритуал, 
наречен Кумб Снан. Жените обаче 
няма къде да се преоблекат, след 
като влязат във водата. Затова, 
по време на своята обиколка из 
Индия, багерът Cat 424B обезпечи 
подемната работа по разполагането 
на дамските съблекални.

РАДОСТ ЗА ДЕЦАТА
Следваща спирка, Сирали. Макар 
процентът на грамотност в тази 
малка община да достига 80 на сто, 
от живота на децата отсъства един 
жизненоважен елемент – площадката 
за игра. Тук вече имаше машини 
Cat, работещи по подобряване на 
достъпа до питейна вода. Така 
че дилърите на Cat, местните 
селяни и машината Cat 424B се 
захванаха да осигурят условия за 
игри навън. В рамките на два дни 
те си поставиха игривата задача да 
изградят площадка за 200 ученици.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОАЛЕТНИ
Следващата задача пред 424В, 
разкриваща неговата универсалност, 
бе да изгради тоалетни. Защо ли? 
В Панна живеят повече от 200 
домакинства, а няма нито една 
тоалетна. Това бе една нехигиенична 
и опасна ситуация. На хората 
се налагаше често да напускат 
пределите на селото и да рискуват да 
бъдат ухапани от змия или нападнати 
от бездомни кучета или други, по-
свирепи животни. Не само че 424В 
изгради тоалетни, но използва и 
цялата си мощ за прокопаването на 
канализация и санитарна система.

УТОЛЯВАНЕ НА ЖАЖДАТА
Популацията на тигри в резервата 
Панна се увеличава. Но докато 
броят на животните расте, летните 
засушавания означават, че водата 
може да се окаже оскъдна. След 
проучването, извършено съвместно 
от дилърите на Cat и надзирателите 
в резервата, те решиха да осигурят 
на големите котки жизненоважната 
питейна вода, като изградят 
постоянен резервоар. Надеждният 
424В навлезе дълбоко в гората, 
за да прокопае канал, който да 
доведе вода до резервоара, 
обезпечавайки целогодишния 
достъп до вода за тигрите.
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