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Като компания, ние често говорим за значението
на иновациите и устойчивото развитие. Но в
Caterpillar тези теми са нещо повече от актуални
теми на деня. Те са част от етичния ни кодекс и
ценностите ни и ние се стремим да ги въплътим
във всичко, което правим. В много отношения
тези цели съответстват на това, което ни ръководи
в продължение на много години – доставяне на
водещи на пазара решения, които позволяват
на клиентите ни да бъдат по-ефективни,
по-продуктивни и да намалят драстично 
въздействието си върху околната среда.

е, които вярват в иновациите иКомпаниите,
 развитие на планетата, ще успяватустойчивото
Така например, наскоро обявихмеи в бъдеще. Т
ото си с Uptake – иновативнапартньорство
оято разработва прогнозни технологии компания, ко
аща диагностика на машини. Заедноза предсказва
следващото поколение технологичнище изградим 

одукти на Caterpillar, за да могатуслуги и про
нашите клиенти да наблюдават и да оптимизиратнашите клиен
своите машинни паркове по-ефективно.оите маш

И когато става дума за устойчиво развитие, 
това второ издание на Cat Magazine за 2015 г.
показва как доставяме невероятно ефективни
решения, които носят успех на нашите клиенти. 
Основната ни тема тук е фокусирана върху
практиките за устойчиво развитие в България,
където създаването на десет доброволни
стандарта променя мнението на хората за минната
промишленост. Ще научите също как мобилните
работилници за монтаж на маркучи ви помагат 
да улесните ремонтните си дейности, като
същевременно увеличите времето за безотказна 
работа.

Надявам се, четенето на този брой на Cat Magazine 
да ви е толкова приятно, колкото и на мен.
Привилегия е да се запознаете с такива истории и
да получите по-добра представа за невероятната
работа, която вършим в Caterpillar за клиентите си.

Найджъл Луис,
Вицепрезидент, Caterpillar

Петя Йончева, Стандарт 
за устойчиво развитие 
в минодобива

От първата си позиция като офис 

мениджър през 1994 г. Петя 

се развива бързо в кариерата 

си. Работи като “Мениджър 

продажби” във фирма “Империал 

Ко” ЕООД, където създава 

дилърска мрежа. През 2002 г. 

става управител и съдружник в 

компанията за дигитален печат и 

реклама “Калем Плюс” ООД. С 

настоящата си позиция в “Елтрак 

България” тя отговаря за всичко 

в маркетинга и рекламата. В 

свободното си време практикува 

своето хоби - фотографията.

Дебора Мюлали, 
Компактна гама на Cat

Дебора се присъединява към 

Caterpillar през 2004 г. като 

маркетинг консултант за FG 

Wilson – марка на Caterpillar. 

Заемала е редица длъжности в 

маркетинговия екип, включително 

ръководител издателска дейност, 

старши маркетингов консултант 

и бранд мениджър. Днес Дебора е 

част от екипа на Caterpillar Electric 

Power, където има споделена 

отговорност за глобалните 

маркетингови комуникации.

Джеф Пейн, Съвети 
за инспекции

Джеф започва кариерата си 

през 1981-а, когато извършва 

поддръжка на училищни автобуси. 

Оттогава е работил почти 

всичко, свързано с двигатели. 

Това включва длъжността му на 

инструктор в Caterpillar, където 

той обучава дилъри и клиенти на 

процедурите за правилен ремонт 

и поддръжка. Сега Джеф пътува 

много и помага на дилърите 

да показват на своите клиенти 

как да намалят разходите за 

притежание и експлоатация.

Росен Илиев, Стандарт 
за устойчиво развитие 
в минодобива

Росен Илиев живее в България 

и изпълнява поръчки за Елтрак 

България от 2009 г. Като 

фотограф и оператор той 

заснема събития на Балканите 

и в Близкия изток. Интересува 

се от репортажна и социална 

фотография и заснемане 

на дивата природа. Росен 

харесва предизвикателството 

да работи за Cat Magazine.

КАКВО ВДЪХНОВЯВА НАШИТЕ

Кореспонденти

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
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БЪЛГАРИЯ

ПРОМЕНИХМЕ 
РАЗБИРАНИЯТА 
ЗА МИННАТА 
ИНДУСТРИЯ
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През 1991 г., точно след падането на комунистическия режим в България, 
е създадена практически нечувана дотогава асоциация – Българска минно-
геоложка камара (БМГК). По това време камарата има за цел да подпомогне 
развитието на българското минно дело и да повлияе положително върху 
индустрията. Но постигането на какъвто и да е напредък е трудно.

Ситуацията се влошава, когато синдикатите на миньорите 
обявяват национална стачка. Но моментът за нея не 
би могъл да бъде по-благоприятен. “Около месец след 
създаването на камарата вицепремиерът на републиката, 
г-н Димитър Луджев, ме помоли да говоря със синдикатите 
на миньорите”, разказва проф. д-р Лъчезар Цоцорков, 
председател на БМГК. “Помогнахме да се сложи край 
на стачката, като стигнахме до компромисно решение и 
увеличение на заплатите.” За синдикатите това е огромна 
крачка напред. Но също така този успех подготвя почвата 
за много други постижения на БМГК в идните години.

УСТОЙЧИВ НАПРЕДЪК
18 години по-късно камарата постига и най-смелото 
си начинание – създаването на български минно-
геоложки стандарт за устойчиво развитие. За 
улеснение ще го наричаме “Стандарт за устойчиво 
развитие на минната индустрия”, който е кодекс 
на поведение, базиран на 10 аспекта за устойчиво 
развитие в минерално-суровинната промишленост.

ЕДНА ИДЕЯ ОЖИВЯВА
Стандартът за устойчиво развитие на минната индустрия 
е представен като идея през 2010 г. по време на 
Международната конференция за устойчиво развитие на 
минната промишленост. “Създадохме стандарта с мисълта, 
че е дошло времето тази промишленост да премине 
отвъд законовите изисквания и да продължи пътя си към 
устойчиво развитие”, казва проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

Философията е да се обединят минни компании, които 
искат да се ангажират с общи цели и да приложат най-
добрите практики в индустрията. Водещи експерти 
в областта на устойчивото развитие създават 
критериите за стандарта за устойчиво развитие 
на минната индустрия с цели, които включват:
• Дълготрайна икономическа стабилност и ефективност
• Иновации и технически прогрес
• Минимално замърсяване на околната среда
• Напредък в социално-икономическите 
стандарти за местните общности

• Драстично намаляване на трудовите злополуки
• Значително по-ниски нива на замърсяване, потребление 
на енергия и отделяне на вредни емисии

• Увеличаване на печалбите, резервите и заплатите

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ
Това постижение е уникално и положително послание 
за минната индустрия в България и в целия свят. Не 
само, че доброволно се придържа към 10-те аспекта 
на стандарта, но е и по-строг от другите регламенти.

“В България имаме примери за някои от най-добрите 
минни практики в света. Искаме всички да видят, че 
тези компании се грижат за опазването на околната 
среда и са посветени на тези високи критерии. В 
промишленост, която често е хулена, това доказва, 
че имаме волята и желанието да направим повече 
за устойчивото развитие, обществото и очакванията 
на хората “, добавя проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

Стандартът е първият по рода си в Европа. Въпреки 
че в много европейски страни съществуват някакъв 
вид принципи, насоки и най-добри практики, само 
страни като Австралия и Канада правят цялостни 
оценки на компаниите чрез доброволни стандарти.

“Целта е да се подобри конкурентоспособността на 
участващите в инициативата компании. Наред с това, 
критериите за оценка могат да се използват като ориентир. 
Те осигуряват ясна визия за това как компаниите трябва 
да се развиват и да инвестират, за да постигнат по-
голяма ефективност на ресурсите и устойчиво развитие”, 
казва Иван Андреев, Изпълнителен директор на БМГК.

Споделяйки гледната точка на дилър на Cat®, генералният 
директор на Елтрак България Пламен Стойчев коментира: 
“Това не е състезание. Ако правите нещо по задължение, 
ще се съпротивлявате. Ако е доброволно, ще бъдете 
горди да го направите. Този стандарт подобрява 
репутацията на компанията и облагодетелства нейните 
служители, собственици и общностите, в които живеят”.

“Създадохме стандарта с идеята, че е дошло 
времето компаниите в тази промишленост да 
преминат отвъд законовите изисквания и да 
продължат пътя си към устойчиво развитие.” 
Проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на БМГК
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1. Растеж и ефективност

2. Качество и иновации

3. Здравословни и безопасни условия на труд

4. Грижа за служителите

5. Партньорства и развитие на местната общност 

6. Прозрачност и отчетност 

7. Опазване на околната среда 

8. Емисии и отпадъци 

9. Опазване на биологичното разнообразие

10. Опазване на енергията и климата

“Приветствахме с голям интерес инициативата на камарата през 
2012 година. Убедени сме, че трябва да покажем ново лице на 
минната индустрия чрез инвестиции в безопасно производство, 
опазване на околната среда и развитие на човешките ресурси.”

“Горди сме, че участваме доброволно. Осъзнаваме, че законовите изисквания 
са минималното, с което трябва да се съобразяваме. Те не са достатъчни 
за нас и постоянно се стремим да ги надвишаваме. Поемаме отговорност 
за здравето на нашите служители, както и благосъстоянието на местните 
общности. Така постоянно търсим възможности за подобряване на всички 
аспекти на работата си. Стандартът е отличен инструмент за оценка и 
измерване на напредъка на минните компании. Устойчивото развитие е не 
само модерна дума за нашата компания – това е една модерна управленска 
практика, която подкрепя компанията и увеличава нейната стойност.”

КАКВО НИ ОЧАКВА В БЪДЕЩЕ?
Дори и с инструментите за самооценка и 
установените 10 стандартни критерия, Иван бърза 
да отбележи, че за да се направи реална разлика 
в минните практики и имиджа на индустрията, 
компаниите трябва да станат по-отворени. “Искаме 
хората да видят новото лице на минните компании. 
През последните 15 години българската минна 
промишленост е направила инвестиции в размер на 
близо 1 милиард лева (511 милиона евро) в области 
като околна среда, иновации, грижа за персонала 
и повишаване стандартите на местните общности, 
култура, здравеопазване, образование и спорт.”

В крайна сметка, идеята не е, разбира се, минните 
компании да удовлетворят критериите и да 
продължат напред. Мотивираме компаниите да 
имат дългосрочни планове за устойчиво развитие, 
които се основават на три стълба: икономическа, 
екологична и социална отговорност. Множество 
български компании вече са близо до постигането 
на тези стандарти. Две от най-големите в България 
– Асарел-Медет АД и Дънди Прешъс Металс 
Челопеч – са първите, които приключват детайлен 
процес на проверка, който измерва 10-те аспекта 
на устойчиво развитие. “Очакваме и много други 
компании да се присъединят към нас по пътя към 
устойчивото развитие на минната индустрия”, 
заключва проф. д-р Лъчезар Цоцорков. ■ 

Подробности на адрес: www.cat.com

ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС 
ЧЕЛОПЕЧ

Константина Градева-Василева, 
 Директор здраве, безопасност, околна 

среда и връзки с обществеността

ТРУДЕН БИЗНЕС
Минната промишленост често се разглежда 
като проблемна и увреждаща околната среда. 
Същото важи и за България. Една от причините 
за това е фактът, че екологичните организации 
бързат да критикуват и да нападат минните 
дейности, без да знаят всички факти.

Стандартът за устойчиво развитие на минната 
индустрия е създаден, в частност, за да покаже 
ясно, че минните компании наистина са загрижени 
за околната среда, опазването на климата, 
енергията и биоразнообразието. Така чрез ясните 
изисквания на стандарта екологични организации, 
държавни органи и обществеността могат да видят 
обхвата на усилията за устойчиво развитие.

“Има много погрешни разбирания за минната 
промишленост. Сблъскваме се и с целенасочено 
разпространение на невярна информация. 
Нашата организация БМГК има отлични примери, 
които следват най-добрите практики в света. 
Чрез стандарта виждаме как компаниите 
правят много повече, за да опазят околната 
среда, отколкото се изисква по закон. Този 
доброволен стандарт има по-високи изисквания 
от държавата, което показва готовността ни, 
желанието ни и способността ни да направим 
повече”, обяснява проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

СТАНДАРТЪТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ
Всеки от 10-те аспекта е допълнително разделен на 
пет нива на съответствие. Първото и най-основно ниво 
е прилагането на законодателни изисквания за минни 
компании и публичен ангажимент за развитие. Петото 
ниво изисква минните компании да използват най-
добрите международни практики и да демонстрират 
изключителни резултати вследствие на прилагането 
на тези практики. Сертификати за устойчиво развитие 
се присъждат на бронзово, сребърно и златно ниво.
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Асарел-Медет е компания за открит добив, която е известна като пионер, когато 
става въпрос за използване на най-съвременното оборудване и технологии. 
В компанията работят повече от 1600 души и произвежда 50 процента от 
изключително важния за България метал мед. Заради постиженията им, 
сребърни сертификати бяха дадени на Асарел-Медет и Дънди Прешъс Металс 
по време на третия Европейският минен бизнес форум в Пловдив през 2014 
година. Това е най-голямото и уважавано събитие в минерално-суровинната 
промишленост, което привлича представители на индустрията от цяла Европа. 

Според регламента на стандарта, българската минна компания Асарел-
Медет е постигнала 86 от възможни 100 точки при своята самооценка. 
Независим акредитиран одитор е потвърдил резултатите според 
процедурата при процеса на оценяване. Трябва да се отбележи, че 
дружеството постигна 10 от общо 10 възможни точки за качество и 
иновации, здраве и безопасност, грижи за служителите, партньорства и 
развитие на местната общност, както и за опазване на околната среда.

“Тук не става дума само за минни компании, които 
поемат отговорност. Ефективността на машините, които 
работят в мините също е важна. Въпреки че не сме 
пряко ангажирани със стандарта или неговите критерии, 
машините Cat изпълняват голяма част от работата в 
мини като Асарел-Медет и Дънди Прешъс Металс.”

“Харесва ми да мисля, че допринасяме за устойчивото 
развитие. Машините Cat са едни от най-добрите, когато 
става дума за безотказна работа, технологии, ефективност 
на гориво и контрол върху емисиите и безопасност. 
Всичко това допринася за устойчивото развитие и 
помага на тези мини да удовлетворят 10-те критерия на 
Стандарта. Елтрак е 100 процента зад своите клиенти – 
особено когато става въпрос за устойчиво развитие”.

“...критериите за оценка могат да 
се използват като ориентир. Те 

осигуряват ясна визия за това как 
компаниите трябва да се развиват 
и да инвестират, за да постигнат 

по-голяма ефективност на 
ресурсите и устойчиво развитие”

Иван Андреев, Изпълнителен 
директор и член на УС на БМГК

ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ, 
ДИЛЪР НА CAT

АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД, 
ОТКРИТ РУДНИК ЗА МЕДНА РУДА

Пламен Стойчев, 
 Генерален директор

Борис Гиздов, 
 Минен мениджър
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Съществуваха няколко убедителни 
причини за препроектиране и 
въвеждане на нови модели, сред 
които не на последно място се 
нареждаха по-строгите изисквания 
към емисиите. “Знаехме, че се 
подготвят нови регулации, затова 
предприехме изпреварващ ход 

и оборудвахме новата F серия Cat серия с нашите 
технологии, отговарящи на стандартите EPA Tier IV Final 
/ EU Stage IV. Когато новите регулации влязат в сила, 
нашите конкуренти все още няма да са готови със своите 
версии на този тип машини”, казва Фредерик Предемоазе, 
специалист по приложения на колесни багери.

Спазването на новите регулации може е да е задължение, 
но въвеждането на подобрения и новости е мечта за 
всеки собственик и оператор. “За мен колесните багери 
са швейцарското ножче на машините. Комбинацията 
от универсалност и мобилност са идеални за почти 
всяка работна площадка”, казва Фредерик.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТ
Като следваща стъпка инженерите насочиха вниманието си 
върху подобрения в комфорта и безопасността на оператора. 
“Работното място на оператора е изцяло препроектирано, 
вратата на кабината е по-голяма за улеснен достъп, а 
херметизираната кабина не позволява проникването на прах, 
отломки и шум”, добавя Фредерик. 
 
В сравнение с D серията, шумът е намален с около 50% 
благодарение на новата конструкция на надстройката 
и по-ниските обороти на двигателя. “При тестовете 
установихме, че машините от серията F са много по-
тихи отвътре и отвън”, казва уверено Фредерик.

ПОДОБРЕНА ВИДИМОСТ
Тъй като тези машини често работят в градски райони, 
видимостта, включително в непосредствена близост до 
машината, е от съществено значение за безопасността. 
Затова проектантите са добавили специално огледало отляво, 
позволяващо на оператора да вижда зоната между предните и 
задните колела. Също така стандартното оборудване включва 
видеокамера за странично виждане с монитор в кабината.

АВТОМАТИЧНА СПИРАЧКА И БЛОКИРОВКА НА ОСТА
Проектантите на Caterpillar оборудваха F серията с 
автоматична спирачка и блокировка на оста. С натискането на 
педала за придвижване спирачката и оста се освобождават 
автоматично. Когато педалът бъде освободен, спирачката 
и блокировката на оста се задействат отново и машината 
застава стабилно, без да се движи. Това спестява време и 
намалява умората на оператора, защото не е необходимо да 
държи педала на спирачките натиснат през цялото време.

Ако се налага машината да се придвижи на кратко разстояние, 
педалът за придвижване може да се използва за преден 
или заден ход. При по-дълги разстояния операторът 
може автоматично да блокира въртенето на купола, като 
го постави в изходна позиция спрямо ходовата част, и да 
заключи органите за управление на работното оборудване.

НАМАЛЕН РАЗХОД НА ГОРИВО
Според Фредерик са направени редица подобрения с цел 
намаляване разхода на гориво, включително оптимизиране 
на хидравличните помпи, пътя на хидравличните линии и 
системите за управление, както и намаляване на оборотите 
на двигателя. “Разходът на гориво при D серията и преди 
беше най-добрият в този клас, което го прави труден 
за подобряване. Но ние успяхме. Пестенето на гориво, 
осигурявано от M318F спрямо предшественика му, е около 
10% в режим на висока мощност и 7,5% в еко режим.”

МНЕНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ 
ВДЪХНОВЯВАТ ПОДОБРЕНИЯТА
Като цяло, новата серия F серия колесни багери запазва 
силните страни на серията D, включително опростеното 
обслужване и достъпността на точките за обслужване, като 
същевременно добавя нови характеристики и качества, 
съобразени с мненията на клиентите. “Правим всичко възможно 
да предоставим на клиентите си най-добрия възможен 
продукт и използваме наученото от тях, за да създаваме 
решения, улесняващи работата им”, обяснява Фредерик. ■ 

Подробности на адрес: www.cat.com

НОВАТА 

F СЕРИЯ
КОЛЕСНИ БАГЕРИ
ГЪВКАВОСТ, МОБИЛНОСТ И МНОГО ДРУГИ 
ИНОВАТИВНИ ПОДОБРЕНИЯ

Конструкторите, инженерите и специалистите по оборудване в 
Caterpillar знаеха, че няма да е лесно да се подобрят колесните багери 
от настоящата серия D на Cat®. Това в крайна сметка означаваше да 
намерят заместник на един от водещите в индустрията продукти.

Cat Magazine 11

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ  ...........................................................................................



Cat ® Control Grade поставя багера на друго

КАКЪВ Е ПОТЕНЦИАЛЪТ ЗА СПЕСТЯВАНИЯ 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА CAT GC?
Киел Йесперсен, мениджър “Строителни технологии и 
решения” за Европа, Африка и Близкия Изток, споделя: “Може 
да звучи невероятно, но ако всички наши 20 000 клиенти в 
сферата на глобалното строителство и инфраструктурата 
по света имаха инсталиран Cat GC на своите средни и 
малки багери, щяхме да им спестяваме по 1600 щатски 
долара месечно. Това прави около 32 милиона долара.”

Машините, оборудвани с Cat GC, осигуряват на 
потребителите надеждни, точни и незабавни измервания при 
отстраняване или попълване на земна 
маса. Благодарение на това, операторите 
могат да планират работата си, без да 
разчитат или да изчакват някой друг 
да измерва височината и посоката. 
Системата е напълно интегрирана с 
джойстиците в кабината, с монитора 
и, разбира се, със стрелата, носача и 
кофата. “Още от първия ден Cat GC 
започва да дава информация, която 
е ценна за всеки оператор във всеки 
един проект”, казва Бо Миккелсен, 
продуктов специалист в Pon Equipment.

ЛЕСНО ВГРАЖДАНЕ
Един от клиентите, използващи всички 
предимства на Cat GC, е Aarsleff A/S – голяма и успешна 
компания за земекопни работи в Дания. Aarsleff използва 
насочващата система, за да подобри работата си. Те са 
предприели и следващата стъпка – да надградят багера Cat 
329E от 2D система до свръхсъвременната 3D система за 
управление на машината. “Надграждането до 3D от 1D или 2D 
е просто”, казва Андерс Томсен, специалист по внедряване 
на технологии в Caterpillar. “Вграждането се извършва 
съвсем лесно. Не изисква заваряване или пребоядисване. 
Системата се монтира бързо и мисля, че подобрява външния 
вид на машината. И, подобно на всички наши Cat GC 
системи, 3D версията може лесно и безопасно да се сваля 
от машината всеки ден, за да се предпази от кражба.”

Както при 1D или 2D системите, 3D системата на Cat 
направлява оператора при изравняване на хоризонтални 

повърхности, склонове и контури. За по-висока 
точност обаче, 3D системата може да използва:
• Глобалната сателитна навигационна система 

(GNSS), включително глобалната система за 
позициониране (GPS) в САЩ и Галилео в ЕС

• Универсална тотална станция (UTS) 
за още по-висока точност

• Комбинация от няколко технологии, включително 
GNNS, UTS, датчици за наклон и ротация и 
ултразвукови датчици , както и лазерни приемници

СЛЕД МОНТАЖА
И Бо, и Андерс препоръчват използването на услугите на 
SITECH™ – лидер в строителните технологии и партньор 
на Caterpillar. “Надграждането до 3D не е сложна работа. 
Но за клиентите е важно да разчитат на поддръжка, 
която ще осигури доходност на инвестицията. Ето защо 
е важно да използват услугите на SITECH при обучение 
на операторите и първоначална настройка на системата. 
Никой не прави това по-добре от SITECH”, твърди Бо.

Андерс добавя: “SITECH играе ключова роля в успешното 
надграждане до 3D на нашата фабрична 
система Cat GC 1D/2D. Aarsleff използваща 
широко 3D системата за управление 
на Trimble, но успехът на SITECH като 
доставчик на 3D системи за Aarsleff 
увеличи продажбите на машини Cat 
просто защото оборудването е по-добре 
подготвено. SITECH осигурява идеалната 
комбинация от местно обслужване, 
персонализирано обучение и техническа 
поддръжка. Екипът там знае как да 
използва иновациите в строителните 
технологии, като осигурява индивидуален 
подход към клиентите за преодоляване 
на предизвикателствата пред тях и 
повишаване на производителността.”

МЕЖДУПЛАТФОРМЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
За клиенти, които търсят допълнителната функционалност 
между различни платформи, Cat GC се използва 
като основа на Cat системата за измерване на 
производителността (CPM), вградена в Cat 336 и 
демонстрирана на изложението CONEXPO през 2014.

“Всички датчици за Cat GC, монтирани в определени 
машини, се използват и за системата CPM. Това означава, 
че клиентите се нуждаят единствено от софтуер и 
датчици в хидравличните цилиндри на стрелата, за да 
оборудват своите машини със система за измерване на 
работното натоварване”, казва Бо. “Мисля, че цената на 
една такава система се равнява на около 1/4 от цената 
на допълнително закупена нефабрична система. Наред 

“Надграждането до 3D 
не е сложна работа. 
Но за клиентите е 
важно да разчитат 
на поддръжка, която 
ще осигури доходност 
на инвестицията.”

Бо Микелсен, продуктов 
специалист в Pon Equipment

ДА ВИЖДАШ СТРОИТЕЛ

Cat® Control Grade (GC) играе важната роля на 
помощник на операторите на багери за бързо и 
точно копаене и подравняване. Системата осигурява 
ефективност чрез съкращаване на работните цикли 
и намаляване разхода на гориво. Като фабрично 
монтирана опция при багерите от серията E, 
системата се доставя тествана и готова за работа.
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о ниво

“Подобно на всички наши Cat GC 
системи, 3D версията може лесно и 
безопасно да се сваля от машината всеки 
ден, за да се предпази от кражба.” 
Андерс Томсен, специалист по внедряване 
на технологии в Caterpillar.

ЛНАТА ПЛОЩАДКА В 3D

с това, ако можем да зададем граници за въртенето 
на купола, височината, дълбочината и предпазване 
на кабината от удари, плюс автоматични функции 
като “връщане към изкопа”, “автоматична стрела” 
и “автоматичен носач”, Cat GC е основата, от която 
нашите клиенти могат да планират своето бъдеще.” ■ 

Подробности на адрес: www.cat.com
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CAT ® ПРЕДСТАВЯ ГАМА 
ОТ НОВИ ПРОДУКТИ
ОПИСАНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ И СПЕЦИФИКАЦИИТЕ ЩЕ ОТКРИЕТЕ НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА.

Проектантите и инженерите на Caterpillar са работили 
усилено, за да разработят ново оборудване и 
машини от гамата продукти Cat. Тук представяме 
всичко – от зъби за багери за обща употреба 
до най-новия тежък минен багер Cat® 6020B.

Подробности на адрес: www.cat.com

Поискахте по-здрави зъби за обща 
употреба – имате ги. Cat Metallurgy създаде 

нова сплав с по-висока устойчивост на 
износване. Зъбите са налични на достъпна цена 

също и в гамата зъби със страничен фиксиращ щифт на Cat, за да удовлетворят потребителските нужди и 
приложения. Идеални за малки и средни багери и челни товарачи, новите зъби за обща употреба на Cat водят 

до по-редки смени, по-кратко време за принудителен престой на машината и по-висока производителност.

Серията F2 е проектирана и създадена за постоянно 
развиващия се пазар. Тя предлага изцяло нова 
работна среда за оператора, водещи в индустрията 
технологии и пакет за контрол на емисиите, който 
отговаря на регулациите Етап IV на ЕС. Тези и други 
характеристики допринасят също за отлична горивна 
ефективност без загуба на производителност. 

УКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИПРОДУК

харак
ефект

употре

ЗЪЗЪЗЪЗЪЪЗ БИБИБИБИИ ЗЗЗЗА А А ОБОБОБЩАЩАЩАЩА УУУУУПОПОПОПОТРТРТРТРЕБЕБЕБЕБААА
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Caterpillar проектира 994K, за да предложи по-
голям и по-добър товарач на пазара, най-вече 
за световната минна промишленост. Подобно 

на минния багер Cat 6020B, за конструкцията и 
характеристиките на 994K сме се ръководили 

от своите клиенти. Новият 994K има 29-
процентно увеличение на полезния товар и 

19-процентно увеличение на мощността в 
сравнение с предходния модел 994H. Той е 
идеално оптимизиран за работа с минния 

камион Cat 793 и има икономичен режим, за 
да се намали консумацията на гориво.

MH3022 и MH3024 са наследили солидната репутация 
на своите предшественици и включват много от 

най-добрите им характеристики, като например Cat 
Smartboom™, чувствителна към товара хидравлика и 
отделна помпа за въртене на купола. И двата модела 

бяха представени през четвъртото тримесечие на 2014 
г. и ще бъдат налични на пазара през април 2015-а.

6020B е първият хидравличен минен багер, представен 
от Caterpillar през последното десетилетие. Това е изцяло 
нова конструкция, проектирана от “нулата”. Изискванията 
на потребителите са в основата на конструкцията на 
6020B. Всеки детайл в разработването на машината 
е резултат на стотици отговори на потребители, които 
могат да бъдат обобщени в три важни искания – машина, 
която е безопасна, лесна за употреба и надеждна.

MH3037 е първият манипулатор на 
материали, конструиран в завода на 

Caterpillar в Ларн, и ще бъде наличен на 
пазара в началото на септември 2015-а.

ен на 
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МАНИПУЛАТОРИ НА МАТЕРИИАЛАЛИ И 

МИМИМИМИМИМИИНННННННННН А АА А А ИНИНИНННДУДУДУДУД СТСТСТСТСТРИРИРРИРИЯЯЯ

ЧЕЧЕЕЧЕЛЕЛЕЕЛЕЕН Н НН Н ТОТОТОТОТОВАВАВАВАРАРАРАЧЧЧЧ
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В сравнение с подобна конкурентна 
машина, Cat 944K има с 25% по-голям 
товар на преобръщане при изправено 
шаси и с 23% по-голям товар на 
преобръщане при пълен завой плюс:
• Увеличен полезен товар: 40,5 

t/45 USt (стандартно), 38 t/42 
USt (високо повдигане)

• Капацитет за гориво за 24 часа
• Подобрена стабилност
• Модулна конструкция за 
сглобяване и обслужване

• Стълба под ъгъл 45 градуса
• Трети авариен изход
• Система за бързо зареждане на гориво
• По-дълги интервали за смяна 
на маслото на двигателя

• Допълнителна шумоизолация
• Филтри на нивото на земята
• Управление чрез джойстик
• Подобрена видимост
• ‘MineStar ready’ – възможност за 
използване на комплекти функции 
като Health, Fleet, Terrain и Detect.

Cat 6020B предлага опростеността, очаквана 
от минен багер от клас 200 тона, с модерни 
характеристики, които го отличават от 
конкурентните машини, включително:
• Съвременна кабина на оператора с 
очакваща патентоване конструкция 
с три седалки за подобрени 
възможности за обучение

• Водеща в класа видимост чрез 
големи предни и странични 
стъкла и прозорец на пода

• Водеща в индустрията ефективност 
чрез подобрена хидравлика, която 
използва очакваща патентоване 
специална технология за разпределение 
на дебита на помпата

• Просторно проходно пространство на 
силовия агрегат за лесно сервизиране 
и достъп до компонентите

• Модулна конструкция за бързо 
сглобяване на обекта

• Независима охладителна система 
за маслото осигурява оптимален 
живот на компонентите.

Другите подобрения на MH3022 
и MH3024 включват:
• Подобрено време за реакция, 
ефективност и прецизност

• Достъп от нивото на земята 
за лесна поддръжка

• Хидравлична система с нова конструкция, 
която в комбинация с новия двигател 
намалява разхода на гориво с до 10%

• Нова конструкция на кабината
• Странична и задна камера
• Охладителна система, защитена 
от попадения на отломки

• Управление с джойстик
• Добавено LED осветление за безопасност 
и увереност на операторите

• Богат избор от прикачни 
механизми, работно оборудване, 
предпазители и шасита.

Налични са три типа зъби за 
обща употреба на Cat:
• Penetration Plus – устойчиви на износване 
и самозаострящи се за подобрено 
проникване в твърди материали

• Heavy Duty Long – за по-големи 
машини, висока здравина при работа 
със силно абразивни материали

• Long – универсални и добре 
балансирани за здравина, проникване 
и дълъг експлоатационен живот.

Тези нови зъби се захващат чрез популярния 
метод със страничен щифт – класическа 
хоризонтална монтажна система, 
създадена от Caterpillar през 1950-а.

MH3037 притежава всички функции 
на MH3022 и MH3024 плюс:
• Конфигурация с къса стрела, която 
осигурява 14,4 m (47’ 4”) хоризонтален 
обсег и 16,4 m (53’ 4”) височина на точката 
на окачване на работното оборудване

• Cat Product Link™ ви помага 
да елиминирате догадките при 
управлението на активите

• Достъп до кабината от нивото на земята, 
като кабината може да се спусне до 
земята отпред, отзад или отстрани. 
Кабината може да достигне 5,5 m (18ʹ 0ʺ) 
за приблизително осем секунди и да се 
върне до земята за около 10 секунди.

Серията F2 е идеална за малки 
предприемачи и отдаване под наем. Тези 
машини имат няколко подобрения спрямо 
предходната серия, както и първокласни 
характеристики и компоненти:
• Отлична икономия на гориво, мощност, 
хидравлика, производителност

• ECO режим за усъвършенствано 
управление на мощността 
(не е наличен за 427F2)

• Изцяло обновена кабина за 
удобство на оператора

• По-ниски нива на шум, от 80 dBA на 74 dBA
• Нови, свободно регулируеми конзоли 
за джойстиците на багерното 
устройство, включително напред, 
назад и навътре-навън

• Няколко автоматични функции, 
ненадминато качество на изработка и 
водещо в класа сервизопригодност.

МАНИПУЛАТОРИ МАНИПУЛАПРОДУКТИ ЗАД
СТРОИТЕЛСТВО НА

СГРАДИ

МИННА ИНДУСТРИЯЗЪБИ ЗА ОБЩА УПОТРЕБА

Едно от най-забележителните подобрения в гамата MH3000 е двигателят Cat 
C7.1 ACERT Етап IV, който осигурява мощност до 168 kW (225 hp).

ИНОВАЦИИ В ХОД

НА МАТЕРИАЛИ 



ИНСПЕКТИРАЙТЕ 
своята машина

като ЕКСПЕРТ 

За експертен анализ помолихме Джеф Пейн, 
ветеран с 33-годишен опит в инспекцията 
на машини и мениджър по внедряване на 
центрове за мониторинг на оборудването.

“Най-важното нещо за мен е да се открият 
малките проблеми, преди да станат големи и 
скъпи проблеми, които ще отнемат много време 
и пари. Никой не иска непродуктивни машини, 
които са в сервиза”, каза Джеф. “Например, ако 
един хидравличен цилиндър изпуска масло, не 
само, че е лошо за околната среда, но когато 
задвижите цилиндъра, той ще се пълни обратно 
с мръсотия и прах. Скоро това ще замърси 
цялата хидравлична система. Тогава, вместо 
прост ремонт, се налага прочистване на цялата 
хидравлична система и има потенциален риск за 
повреда на множество компоненти на системата.” 

Както можете да си представите, за 33 години 
в тази област Джеф разполага с изобилие от 
информация, когато става дума за прегледи и 
безопасност на машините. Тук сме обобщили 
голяма част от нея. В действителност той 
имаше да каже толкова много, че увеличихме 
тази статия от две на три страници. Освен 
това, той ни позволи да надникнем и в новото 
приложение Cat Inspect (вижте притурката).

Когато става дума за живота на машините, операторите 
са на фронтовата линия. Те са тези, които работят 
с тях денем и нощем. Затова ние от Cat® Magazine 
решихме, че е важно да ви покажем значението на 
ежедневните проверки и как те могат да намалят 
значително времето за принудителен престой. 

“Искам да узная какво 
ми казва машината и 
използвам сетивата си, 
когато правя проверката. 
Търся, слушам, мириша и 
почти опитвам на вкус.”
Джеф Пейн, ветеран в 
инспекцията на машини и 
мениджър по внедряване 
на центрове за мониторинг 
на оборудването.

НОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕГЛЕДИ
В момента Caterpillar приключва разработването 
на ново приложение за преглед на машини. 
То се нарича Cat Inspect. С него операторите 
ще могат да използват мобилни устройства, 
като таблети и смартфони, за да снимат и 
да добавят текст по време на прегледите.

“Това приложение е страхотно. Операторите 
разполагат с удобен списък за проверка 
точно пред себе си, така че да могат да 
отбелязват точките или да обръщат внимание 
на определени проблеми, докато преглеждат 
машината. При прегледа използваме т. нар. 
метод “светофар”. Това означава отговор в 
зелено, ако даден елемент е наред и можем 
да продължим напред. Жълто означава, че 
операторът е открил проблем, който може 
да бъде отложен за следващото техническо 
обслужване. Червено означава, че определен 
проблем се нуждае от незабавно внимание – 
нещо, което би навредило на машината, ако 
тя продължи да работи, или нещо, което е 
заплаха за безопасността”, обяснява Джеф.

Потребители и оператори трябва да търсят Cat 
Inspect по-късно тази година. Приложението 
дори ще има връзка с VisionLink®.

Приложението Cat 
Inspect ще бъде 
достъпно по-късно 
тази година.

Cat Magazine 19

НАПРЕДНИЧАВО МИСЛЕНЕ



КАКВО ВИ КАЗВА 
МАШИНАТА?

• Операторите трябва да се 
вслушват в двигателя за шумове, 
като тракане или тропане

• Вижте дали димът от изпускателна 
система е бял, син, черен или сив

• Операторите обикновено 
не забелязват намалената 
мощност, докато машината 
не загуби около 20% от 
ефективността си, обикновено 
в хидравличната система.

Подробности на адрес: 
www.cat.com

ТРИ ВИДА ПРОВЕРКИ:

ВСЕКИДНЕВНИ ПРОВЕРКИ
Преди всяка смяна трябва 
да се отделят около 10 до 15 
минути. Това включва проверка 
на течностите, проверка от 
четирите страни и гресиране.

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ 1 (TA-1)
НА ВСЕКИ 250 ДО 500 ЧАСА РАБОТА
По-задълбочена визуална проверка, 
която отнема 30 минути до един 
час и включва долната, средната 
и горната конструкция, работното 
и прикачното оборудване. 
Отделете повече време от това за 
всекидневната проверка и наистина 
огледайте машината старателно.

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ 2 (TA-2)
НА ВСЕКИ 2000 ЧАСА
Много по-задълбочен анализ, който 
изисква специални измервателни 
прибори и човек със специална 
квалификация, за да провери 
характеристики като работни 
цикли, налягане в системата 
и мощност на двигателя. TA-2 
връща вашата машина към 
върхова техническа готовност.

ПРОВЕРКА ОТ 
ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ:
Проверете 
електрическата система, 
особено за протрити или 
разхлабени кабели.

ТЕЧНОСТИ:
Проверете нивото на течностите: 
гориво, масло, охлаждаща 
течност и хидравлична течност. 
Ниските нива на течностите 
могат да повредят машините.

ТЕЧНОСТИ:
Уверете се, че няма петна от 
течности под машината.

ТЕЧНОСТИ:

КАКВО ВИ КАЗВА 
МАШИНАТА?

• Операторите трябва да се 
вслушват в двигателя за шумове, 
като тракане или тропане

• Вижте дали димът от изпускателна 
система е бял, син, черен или сив

• Операторите обикновено 
не забелязват намалената 
мощност, докато машината 
не загуби около 20% от 
ефективността си, обикновено 
в хидравличната система.

Подробности на адрес: 
www.cat.com

ТРИ ВИДА ПРОВЕРКИ:

ВСЕКИДНЕВНИ ПРОВЕРКИ
Преди всяка смяна трябва 
да се отделят около 10 до 15 
минути. Това включва проверка 
на течностите, проверка от 
четирите страни и гресиране.

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ 1 (TA-1)
НА ВСЕКИ 250 ДО 500 ЧАСА РАБОТА
По-задълбочена визуална проверка,
която отнема 30 минути до един 
час и включва долната, средната
и горната конструкция, работното 
и прикачното оборудване. 
Отделете повече време от това за 
всекидневната проверка и наистина 
огледайте машината старателно.

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ 2 (TA-2)
НА ВСЕКИ 2000 ЧАСА
Много по-задълбочен анализ, който 
изисква специални измервателни 
прибори и човек със специална 
квалификация, за да провери
характеристики като работни 
цикли, налягане в системата 
и мощност на двигателя. TA-2 
връща вашата машина към
върхова техническа готовност.

ПРОВЕРКА ОТ 
ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ:
Проверете
електрическата система,
особено за протрити или
разхлабени кабели.

Проверете нивото на течностите:
гориво, масло, охлаждаща 
течност и хидравлична течност. 
Ниските нива на течностите
могат да повредят машините.

ТЕЕЧЧНЧНОСТИИ:
Уверете се, че няма петна от
течности под машината.
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ПРОВЕРКА ОТ ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ:
Огледайте всичко, което може 
да бъде разхлабено, огънато, 
повредено или спукано.

ПРОВЕРКА ОТ ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ:
Проверете цилиндрите и маркучите 
за течове, протриване или износване.

ТЕЧНОСТИ:
Всичко, което изисква гресиране, трябва 
да бъде гресирано на всеки 10 часа 
или веднъж на работна смяна.

ПРОВЕРКА ОТ ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ:
Огледайте ножовете, 
зъбите и адаптерите.

ПРОВЕРКА ОТ ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ:
Огледайте всичко, което може 
да бъде разхлабено, огънато, 
повредено или спукано.

ПРОВЕРКА ОТ ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ:
Проверете цилиндрите и маркучите 
за течове, протриване или износване.

ТЕТЕЧНЧНОСОСО ТИИТ :
Всичко, което изисква гресиране, трябва
да бъде гресирано на всеки 10 часа 
или веднъж на работна смяна.

ПРПРОВЕРКА ОООТТ ЧЕЕТИТИТИРИРИИТТЕ СТРАНИ:
Огледайте ножовете,
зъбите и адаптерите.
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БЕЗ ЕНЕРГИЯ
НЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

Новите дизелови генератори от продуктовата линия Cat® Compact International 
с мощност от 6,8 до 220 kVA са проектирани да осигуряват чиста, надеждна 
и икономична енергия – дори и в най-тежките условия.

ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЯ
По-рано тази година Caterpillar представи гамата Cat Compact 
на изложението MEE (Електрическа енергия в Близкия изток). 
Проведеното от 2 до 4 март 2015 г. в Световния търговски 
център в Дубай търговско изложение MEE е най-важното и 
голямо събитие в региона за енергия и енергийни продукти.

На площ от над 60 000 m2, това е идеалното изложение 
за технологии в секторите енергетика, осветление, ядрена 
енергия, нови и възобновяеми енергийни източници. Тази 
година шоуто привлече 1500 професионалисти от 100 страни.

“Ние, като дилър, винаги сме използвали това събитие, 
за да представим новите енергийни продукти на Cat и 
възможностите на Al-Bahar. Това шоу привлича много 
специфична част на нашите целеви клиенти в държавите 
от Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Това 
е идеалното място за представяне на нови продукти и 
контакти с клиенти, които прерастват в продажби”, казва 
Мохамед Ел-Кадур, генерален мениджър на отдела за 
електрозахранващи системи на Mohamed Abdulrahman Al-
Bahar, дилър на Cat за ОАЕ, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн.

НАМАЛЕН ШУМ, ПОВИШЕНА ЗАЩИТА

Защитата на генератора от природни бедствия и опасности може да удължи експлоатационния му живот.  
Cat предлага избор от защитени от атмосферни влияния и звукоизолирани корпуси за цялата гама.

Всеки корпус от ниво I и ниво II е произведен от устойчиви на корозия компоненти плюс устойчиво на надраскване антикорозионно 
прахово покритие. Шумопоглъщащи материали помагат на корпусите за генератори Cat значително да намалят шума.  
“Нивата на шума обикновено са по-ниски от 70 dBA от разстояние седем метра. Това е най-доброто в индустрията”, каза Маркъс.
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ВОДЕЩИ В ИНДУСТРИЯТА ДВИГАТЕЛИ И КОМПОНЕНТИ
В сърцето на всеки генератор е всеизвестният надежден 
двигател на Cat (C1.1 до C7.1). Проектиран, за да осигури 
горивна ефективност и по-дълъг експлоатационен 
живот, той е учудващо тих. Към високата надеждност 
са добавени и необслужваеми акумулатори с висок 
капацитет и издръжливи свързващи кабели за минимална 
необходимост от обслужване и надеждно стартиране. 
И когато става дума за безопасност и съответствие със 
законите – предпазители от дебела стомана защитават 
компонентите, а като опционно оборудване са достъпни и 
предпазители за изпускателния колектор и турбокомпресора 
за още по-голяма безопасност и удовлетворяване 
на изискванията на местното законодателство.

“Агрегатите могат да бъдат монтирани върху неподвижна 
основа, но могат да бъдат и мобилни. Определени 
модели отговарят на европейските изисквания за емисии 
Stage III и предлагат различни типове електрическо 
свързване, електрически предпазители и вериги”, 
добавя Маркъс Лепанен, мениджър на отдела за 
електрозахранващи системи в Witraktor Финландия.

Под генератора са монтирани виброгасители и опорна рама с 
резервоар. Гумени подложки намаляват вибрациите по време 
на работа, а здравите монтажни точки и точки за повдигане 
правят монтажа лесен. Заварената опорна рама с вграден 
резервоар е част от стандартното оборудване. Налична е и 
опорна рама с по-голям резервоар и двойни стени, разказва 
Маркъс: “За по-малките модели ви предлагаме резервоар за 

гориво с разширен капацитет и двойни стени, който може да 
позволи 36 часа работа при 75% натоварване. За по-големите 
модели осигуряваме 12 часа работа при 75% натоварване. “

ВИЕ УПРАВЛЯВАТЕ
Налични са две контролни табла за компактни генератори 
Cat – EMCP4.1 и EMCP4.2. EMCP4.1 осигурява измерване на 
електрическите характеристики и защита на веригите, както 
и контрол и наблюдение на двигателя и генератора. EMCP4.2 
предлага същото плюс допълнителни измервателни уреди, 
системи за изключване, аларми и иновативна комуникационна 
система за дистанционно наблюдение и контрол, чрез 
която могат да се управляват до осем генератора.

Днес обществото става все по-зависимо от електроенергията, 
независимо дали става въпрос за зареждане на мобилен 
телефон или за захранване на важно оборудване на 
индустриален обект. “При спиране на електрозахранването 
работата може да спре, което означава намалена 
производителност. Ето защо на обекта е много важно 
да имате един от новите генератори Cat като надежден 
източник на електроенергия”, завършва Маркъс. ■ 

Подробности на адрес: www.cat.com
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СМЯНАТА НА МАРКУЧИ

ЛЕСНА И 
УДОБНА
Принудителен престой. Това е грозна дума в 
света на тежките машини. Но, в отговор на 
изискванията на клиентите и дилърите, Caterpillar 
са намерили решение, значително намаляващо 
времето за принудителен престой при ремонт на 
хидравличен маркуч. Това решение се нарича “Cat® 
мобилна работилница за монтаж на маркучи.

Мобилната работилница за изработване на маркучи на Cat е 
цялостно работно място, проектирано да осигури най-бързите 
и надеждни услуги за тяхната смяна. “Тези работилници 
са оборудвани с всички необходими инструменти, за да 

се изработи или ремонтира всеки хидравличен маркуч за 
всяко клиентско оборудване на място”, каза Джон Уойуод, 
маркетинг консултант на Cat в Dealer Service Tools & Shop 
Supplies. “И тъй като са поместени в нови транспортни 
контейнери, те са изключително мобилни и могат да бъдат 

разполагани и в най-отдалечените обекти за месеци или 
години и след това премествани, което е много изгодно.”

Дейв Крепс, продуктов мениджър за хидравлични 
системи във Finning UK, добавя: “Основната цел на тези 
работилници е да се помогне на клиентите да получат 
по-висок коефициент на използване на машините 
си, особено когато става дума за минно добивната 
промишленост, строителството или предоставяне на тежко 
оборудване под наем, където принудителен престой е 
недопустим. Те са от тип “включи-и-използвай” и могат 
бързо да влязат в експлоатация и да работят. Просто 
ги свързвате към електрическата мрежа и готово.”

НАПЪЛНО ФУНКЦИОНАЛНИ
Не позволявайте фактът, че тези работилници са 
монтирани в транспортни контейнери, да ви подведе. Те са 
иновативни и напълно оборудвани решения, които включват 
специализирано оборудване на Cat, като например радиални 
преси, режещи инструменти и челюсти за пресоване на 
маркучи, за да осигурят правилния монтаж на маркучите.

“Те са напълно функциониращи работилници за маркучи 
като тези, които ще откриете при всеки дилър”, казва Джо 
Видони, мениджър проекти в бизнес звеното за хидравлични 
маркучи на Cat. “Важни тук са челюстите [преси], софтуера 
и интегрираните технологии, които идват с тях. Никой друг в 
индустрията не може да предложи това, което предлагаме 
ние. Например спецификациите на Cat са вградени в 
компютър със сензорен дисплей. Така че, когато техникът 
въведе типа на маркуча и съединението, пресата автоматично 
знае диаметъра и правилния натиск за пресоване. Накрая 

“Те са напълно функциониращи 
работилници за маркучи като 
тези, които ще откриете 
при всеки дилър”
Джо Видони, мениджър проекти в Cat
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получавате безопасни и надеждни маркучи, които са 
произведени според OEM спецификациите на Cat.”

Не само че оборудването е модерно, но и мобилните 
работилници са изградени като чисти, удобни и 
сигурни работни места. Всяка работилница е напълно 
климатизирана и изолирана, пространствата са добре 
осветени и има интегрирана вентилационна система и 
контрол на замърсяването. “Замърсяванията са причина 
за 75-85 процента от неизправностите в хидравличните 
системи. Работилниците Cat са защитени от външни 
замърсители, за да предотвратят неизправности”, добавя 
Шон Уотсън, мениджър разработване на продукти за 
хидравлика в Unatrac. “Електрическите и осветителните 
системи са съвместими с всички държави, подовете и 
работните повърхности са много издръжливи и дори 
шкафовете са проектирани за ефективно съхранение.”

СЪЗДАДЕНИ ЗА УДОБСТВО
Работилниците, както и всичко в тях – от радиалните 
преси до шкафовете, могат също така да се конфигурират 
по поръчка. “Налични са в два стандартни размера с 
шест варианта за конфигуриране. Но, в зависимост от 
местоположението и оборудването на клиента, можем да 
удовлетворим и специфични изисквания. Ако клиентът 
разполага с големи машини, което означава по-големи 
маркучи с високо налягане, той вероятно би искал 
четириинчова преса, а не триинчова. Също така клиентите 
могат да поръчат и по-различни и по-модерни режещи 
инструменти за маркучи. Може да бъде ремонтирано дори 
оборудване на други производители”, отбелязва Джон.

СПЕСТЯВАНИЯ И ЕФЕКТИВНОСТ
Модерното оборудване и OEM спецификациите на Cat са 
това, което прави мобилните работилници за монтаж на 
маркучи на Cat изключителни. От голямо значение е и фактът, 
че те спестяват ценно време и пари на клиентите. Така 
работилницата на дилъра буквално се пренася на обекта. 
По този начин времеемките операции, като поръчване, 
получаване на оферта и доставка, се елиминират.

“Разходите за принудителен престой на машината 
са съществени, особено за по-големите клиенти. 
Тези работилници увеличават значително времето за 
безотказна работа и производителността, което означава, 
че клиентите могат да спечелят повече пари. Дори 
можем да управляваме складовите наличности, вместо 
клиентът да инвестира големи суми”, казва Шон.

ПРЕЦИЗНОСТ, ИНОВАЦИИ
От гледна точка на дилърите, мобилните работилници им 
позволяват да осигурят спестявания и производителност 
за клиентите си. С обучени техници на Cat, работещи на 
обекта, точните стандарти на Caterpillar и спецификациите 
на хидравличните маркучи са гарантирани, което е 
от съществено значение за работната надеждност 
и безопасност. Като цяло, тези работилници на Cat 
са ефективен и ефикасен начин за обслужване на 
широка група клиенти. Те са иновативен продукт и 
уникален принос към все по-прогресивните решения за 
обслужване на клиенти от портфолиото на Caterpillar. ■ 

Подробности на адрес: www.parts.cat.com

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА:

• Два размера, налични в целия свят:

- Двоен – 13m x 4,6m x 2,3m

- Единичен – 13m x 2,3m x 2,3m

• Издръжливи, изолирани контейнери

• Срок за доставка от момента на поръчката ≈ 12 седмици

• Подходящи за всички държави

• Множество достъпни конфигурации, които 
да отговорят на вашите нужди
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АНКЕТА В последния брой на Cat Magazine 
публикувахме анкета, чрез която ви помолихме да ни 
помогнете да оформим и ръководим списанието така, 
както ви харесва. Ето и някои от резултатите:

ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЙ-ВИСОКИЯ 
ПЯСЪЧЕН ЗАМЪК В СВЕТА

Представете си, че сте дете на плажа, което прави 
пясъчен замък. Изведнъж до вас паркират два 
хидравлични багера Cat®, челен товарач, верижен 
булдозер, вибрационен валяк и два мини багера. Те 
не приличат на малка пластмасова лопата и кофа.

Разбира се, не точно така се е развило действието в 
последния епизод на Built For It™ Trials – серия късометражни 
филми на Caterpillar. Все пак, лентата “Пясъчен замък” е 
уловила окупирането на плажа от този малък автопарк.

От 28 октомври 2014 г. в продължение на 15 дни седем 
оператора на машини и седем скулптора внимателно строят 
внушително произведение на изкуството, превръщайки 
пясък и вода в най-високия пясъчен замък в света.

Видеото можете да видите тук деца: 
http://youtu.be/ztbvSzH3FoE

ФОТОКОНКУРС
Резултатите от фотоконкурса на Cat 

Magazine вече са известни. Изборът на 
челната тройка беше труден, но вече е 

факт. Ще се свържем с вас скоро.

49 камиона  
пясък

Височина 12,59 
метра

Признат за нов световен 
рекорд от официален 
представител на Гинес

Плажът на площад Камино 
Нимейер в Нитерой, Рио 
де Жанейро, Бразилия

734 кубически 
метра пясък

Отделните екземпляри 
на Cat Magazine се 
четат от 3 до 4 души 
през 52 процента 
от времето

40 процента от анкетираните биха искали 
Cat Magazine да излиза по-често.

24 процента от анкетираните искат Cat Magazine да 
е достъпно и в печатен, и в онлайн вариант.

27 процента от анкетираните биха искали да 
прочетат повече за новите технологии.

65 процента от анкетираните са научили за 
дадена тема за първи път от Cat Magazine.

За пълните резултати моля, свържете се с Margaux Zukervar 
на имейл Zukervar_Margaux@cat.com.
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