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Уважаеми читатели,
С настоящия брой на CAT Magazine ще продължим да ви 
разкриваме динамичния и безграничен свят на Caterpillar - на 
глобални и мащабни проекти, иновативни продукти и решения, 
висока производителност и професионализъм. 
 
Ще ви запознаем с разработването на най-голямата мина за злато 
и мед, намираща се в Монголия, чрез използването предимно 
на машини САТ под наем, а също и с хибридната система от 
генератори САТ, захранваща с енергия телекомуникационна кула в Йордания, без да 
отделя никакви вредни емисии. Не без гордост ще ви представим и първия хибриден 
багер Caterpillar, както и някои продуктови новости на марката. Отбелязваме и 20-
годишнината на колесните багери САТ. 
 
В този брой ще научите и как булдозери САТ бяха избрани за 
уникална научна експедиция до Антарктика, как багерът САТ 320D L 
е в помощ дори на Джеймс Бонд и за какви необичайни условия са 
създадени мобилните телефони с марка САТ. Приятно четене!

Радостина Ганева,
маркетинг директор

Представеното по-горе е само част от съдържанието на това издание на CAT Magazine – в него са поместени още много новини и мнения. Ако имате предложения за следващия ни брой, свържете се с нашите 

издатели на адрес CatMagazine@cat.com.
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На една от най-големите в света мини за злато 

и мед машините под наем на Catеrpillar помагат 

за изграждане на огромна инфраструктура.

В новия филм за Джеймс Бонд “SKYFALL” 320D L 

открадва част от светлините на прожекторите.

Jallad Group показва на Orange как да стане „зелена” 

компания чрез използването на хибридни системи.

Дали за двата D6N шестмесечното 

антарктическо пътешествие ще бъде като 

разходка в парка? Преценете сами.

НАЙГОЛЕМИЯТ СТРОИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА МОНГОЛИЯ  РЕАЛИЗИРАН С МАШИНИ САТ ПОД НАЕМ
Научете повече за грандиозния проект и за предизвикателствата 
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НАЙГОЛЕМИЯТ СТРОИТЕЛЕН ПРОЕКТ 
НА МОНГОЛИЯ  РЕАЛИЗИРАН 

С САТ МАШИНИ ПОД НАЕМ

1987 г. – 1989 г.
Първите геоложки 
проучвания

1990 г.
Геоложката информация 
става публична и 
предизвиква интереса 
на западните компании

1997 г.
Лицензът за първоначално 
проучване е даден на 
австралийската минна 
компания Broken Hill 
Proprietary (BHP)

2000 г.
Ivanhoe Mines придобива 
100 процента от 
мината Oyu Tolgoi

2001 г.
Първото от многото 
открития на злато и мед

2002 г. – 2003 г.
Започват изследванията 
на околната среда

ОТКРИТАТА ЮЖНА ЧАСТ НА МИНАТА
Всеки път камионите 
превозват по 263 тона руда
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
OYU TOLGOI, 
ПУСТИНЯТА ГОБИ,
МОНГОЛИЯ

2006 г.
Ivanhoe Mines и Rio Tinto PLC 
обявяват партньорството си

2009 г.
Монголското правителство 
придобива 34-процентов 
дял в Oyu Tolgoi

2010 г.
Рио Тинто е назначен 
за мениджър

2012 г. (септември)
Първата руда постъпва 
в концентратора

2017 г.
Предстои да бъде пуснато в 
експлоатация подземното 
„блоково обрушване”

УЧАСТЪК НА 
КОНЦЕНТРАТОРА
Модерни процеси 
за получаване 
на мед и злато

НАТРОШАВАНЕ НА 
ДРЕБНО НА РУДАТА
Последващо 
натрошаване с цел 
намаляване размера 
на материала

СКЛАД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ 
НА РУДАТА
След първото 
натрошаване рудата 
се съхранява тук, 
преди по-нататъшната 
обработка

НАДЗЕМНИЯТ КОНВЕЙЕР
транспортира руда 
на 2,4 км до мястото 
за съхранение

Мината Oyu Tolgoi се намира 
на около 550 км южно от Улан 
Батор и на 80 км северно от 
монголско-китайската граница.

В Южна Монголия, в района на Гоби, се 

намира мината Oyu Tolgoi – най-голямото в 

света неразработено находище на злато и 

мед. Проучванията на Ivanhoe Mines през 

последните 11 години показват, че Oyu Tolgoi, 

което на монголски означава „тюркоазеният 

хълм”, съдържа приблизително 81 милиарда 

фунта мед и 46 милиона унции злато.

Когато CAT Magazine посети Oyu Tolgoi, предстоеше 
мината да бъде пусната в действие, макар че още 
беше в етап на изграждане. Това е период от 3-4 

години, през който се създава инфраструктурата 
за цялостната експлоатация. От началото на 2013 
г. се очаква да се добиват по около 100 000 тона 
руда дневно в открития южен район на мината. 
Междувременно се разработва подземната част 
с блоково обрушване, от която ще се добиват по 
85000 тона на ден. Предвижда се подземният добив 
да започне през 2017 г., като мината ще достигне 
пълния си производствен капацитет през 2018 г.
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СТИЙВ ПОТЪР
генерален директор на 

Wagner Asia Equipment LLC.

На етапа на изграждане на Oyu Tolgoi са били 
наети над 15 000 души, 10 000 от които - монголци. 
Големият им брой е бил необходим заради кратката 
продължителност на тази фаза. Това е най-големият 
строителен проект в историята на Монголия. 
Очаква се, че благодарение на мината брутният 
вътрешен продукт на страната ще нарасне с 35%, 
като по-голямата част от рудата ще отива в Китай.

WAGNER ASIA ПРИЕМА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
Мина от този мащаб изисква създаването на огромна 
инфраструктура. Това е голяма възможност за 
Wagner Asia. Създадена през 1996 г. със седалище 
в столицата Улан Батор, фирмата е официалният 
дилър на Caterpillar в Монголия. И когато в 
страната настъпва минният бум, се отбелязва рязко 
нарастване на търсенето на оборудване под наем.

Днес рудникът в Монголия е един от най-големите 
клиенти на Wagner Asia. “С Oyu Tolgoi работим 
още от самото начало. Там имаме голям набор 
от оборудване, участващо в създаването на 
независима инфраструктура. Машините на Caterpillar 
помагат в изграждането на електроцентрали, 
пътища, сгради, дори и на летище, и на много 

други индустриални проекти, свързани с работата 
на мината”, казва Стийв Потър, генерален 
директор на Wagner Asia Equipment LLC.

УСПЕШНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗАПОЧВА С МАШИНИ ПОД НАЕМ
Тъй като връзката между Wagner Asia и Oyu Tolgoi 
винаги е била силна, дилърът решава, че е важно 
да окаже още по-голяма подкрепа на отдалечената 
мина. Когато един толкова голям клиент като Oyu 
Tolgoi се намира на повече от 500 километра, е 
трудно да му се осигури този вид обслужване, с 
което се слави Caterpillar. Г. Тселмун, директор 
на подразделението „Оборудване под наем и 
употребявана техника” ни казва: „Другите компании 
извършваха сервизирането от Улан Батор. Ние 
решихме да открием филиал в Ханбогд, който е 
много по-близо до клиента. Там имаме машини. 
Там имаме техници. Там имаме части. Това е всичко, 
което ни трябва, за да поддържаме техниката, 
която сме дали под наем. А това е много важно.”

Филиалът на Wagner Asia в Ханбогд е създаден през 
март 2009 г. Разположен само на 40 км от мината, 
той е открит с цел да се поддържа оптимална 
производителност на машините, които я изграждат. 

OYU TOLGOI 
ИЗВЛИЧА 
ПОЛЗА ОТ 

ПРЕДИМСТВАТА 
НА НАЕМАНЕТО 

НА МАШИНИ
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„Част от това, което превръща тази история в успех, 
е фактът, че инвестирахме в създаването на база, 
близо до нашия клиент. Искахме нашите хора и 
резервните части да бъдат по-близо до техниката в 
сравнение с тези на конкурентите”, обяснява Стийв.

За откриването на филиала Wagner Asia прави 
значителни инвестиции. „Вече сме вложили около 
$700 000 в него. В момента отпуснахме още $9 
милиона за селището за 425 души, което ще се 

изгради за нашите служители. То ще включва 
жилища, кафене, баскетболно игрище, магазин 
за хранителни стоки, септична система и всичко 
останало”, казва Крис Фостър, технически 
директор на Wagner Asia. Очаква се до края на 
2013 г. в селището вече да живеят 250 души.

Филиалът в Ханбогд разполага и със склад за 
оборудване CAT под наем, където обикновено 
са налични около 45 машини и 30 продукта за 
строителството. Той има свой собствен мениджър, 

координатор за отдаване под наем, координатор 
за резервни части и 7 щатни техници. Създадени 
са и цех за пълно обслужване, регистър за части, 
както и сграда с офиси и жилища за живеещите тук 
служители и за гостите. Базата в Ханбогд е голямо 
предимство за Oyu Tolgoi. “Имаме техници там, както 
и на място в мината, така че можем да се справяме 
с проблемите по всяко време на деня и нощта”, 
добавя Ц. Чинбат, главен търговски представител.

„CAT машините помагат за 
изграждане на електроцентрали, 
пътища, сгради и дори 
на летище…”
Стийв Потър, генерален директор 
на Wagner Asia Equipment LLC

Сервизно обслужване на CAT 
оборудване в цеха на място, 
създаден от Wagner Asia.

Защо Oyu Tolgoi избра да наеме толкова много 
машини, вместо да ги купи? Има много причини. 
Наемайки техниката, компанията намалява 
рисковете, свързани със закупуването й при 
изграждането на инфраструктурата. Чрез 
прехвърляне на тези рискове към Wagner Asia 
мината може да се фокусира върху приключване 
на етапа на строителството. „В Oyu Tolgoi се работи 
по 24 часа на денонощие, 7 дни седмично. Докато 
принципно взета под наем машина обикновено 
работи между 15 и 2000 часа на година, то машина, 
наета в мината, работи цели 6000 часа годишно. 
Определено може да се каже, че нейните качества 
са подложени на сериозна проверка”, казва Стийв.

Друго предимство е това, че производствените 
нужди могат лесно да бъдат задоволени в зависимост 
от върховите моменти в строителната дейност и 
от това какво оборудване е необходимо. С други 
думи, чрез наемането Oyu Tolgoi получава вида 
и броя машини, от които и когато има нужда. По 
този начин техниката не стои неизползвана. Стийв 
заключава: „Наемането на машини е гъвкава опция 
пред закупуването им – дори и за някой, който 
като Oyu Tolgoi ще продължава да бъде тук през 
следващите 60 или 100 години. А ако ще използвате 
оборудването по краткосрочен проект, то няма да 
искате да се обременявате с такива инвестиции.”

Освен това наличието на широка гама машини е 
много важно за отделните етапи. През април 2010 
г. на място са работили 700 души. В разгара на 
етапа на строителството те вече са 14 000. „Тук има 
бум на минната промишленост. Имаме нужда от 
техника – за въглищните мини, за изграждането на 
пътища. Китайски контрагенти ни доставиха около 
600 броя машини. Но никой не може да предскаже 
какво ще е необходимо в бъдеще. Наемането на 
оборудване беше отлично решение за нас. Не 
само от гледна точка на наличност, но и поради 
по-краткото време на доставка”, подчертава Дейл 
Дерби, мениджър „Експлоатация и поддръжка” 
в Oyu Tolgoi. Като единствен доставчик, който 
удовлетворява различни потребности, Wagner Asia 
се превръща във все по-ценен бизнес партньор.

Намерете център на Caterpillar за машини под наем близо до Вас:

catrentalstore.com

Г. Тселмун, директор на 
подразделението „Оборудване 
под наем и употребявана 
техника”, обяснява важността 
на бизнеса с машини под 
наем на Wagner Asia и на 
филиала в Ханбогд.
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ПРОДУКТОВАТА ПОДКРЕПА НА МЯСТО ПОЕМА 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОДДРЪЖКАТА
Създаването на инфраструктура за една толкова 
мащабна дейност е трудна задача. Трябва да се 
вземе предвид всичко – от лъжиците и вилиците 
до тежките машини. Трябва да се изградят пътища. 
Трябва да се построят сгради. Трябва да се положат 
тръби и кабели. Списъкът изглежда безкраен.

Наличието на резервни части е от ключово значение, 
когато става дума за техника под наем, защото, 
когато машините са на обекта, най-важното е да 
работят без прекъсване. „По време на строителството 
имахме само 4% престой, което е почти нечувано. 
Най-същественото е наличието на резервни части. 
Като начало изградихме склад, в който имаше запаси 
средно за около $14 милиона. Повечето от тях бяха 
на основни части за работните съоръжения”, казва 
Дейл. Запасите, за които той говори, включват и 
бързо износващи се части към работните органи, 
като например ножове, режещи ръбове и зъби. 
”Трудно е да се получи техническа помощ на място 
за цялото оборудване, което имаме. Работехме с 
над 100 машини, което е друга причина, поради 
която трябваше да създадем наш собствен склад.”

За Дейл надеждността означава машините да са готови 
да работят винаги, когато е необходимо. Колкото е 
по-надеждна техниката, толкова повече време за 
работа може да осигури. За постигане на максимална 
производителност Wagner Asia създава цех на място 
в Oyu Tolgoi, така че превантивната поддръжка, 
обслужването и ремонтът могат да се извършват 
колкото е възможно по-бързо. ”Цехът в Oyu Tolgoi е 
много важен. В мината имаме 50 машини САТ, взети 
под наем. Носим отговорност за цялостното им 
поддържане в изправност, за частите и ремонтите, за 
всичко. Това, че там имаме цех с наши техници, които 

могат да се справят с това, което възникне, означава, 
че можем да обслужваме клиента по-ефективно и 
да поддържаме високо ниво на производителност”, 
добавя Улзийсайхан, мениджър на филиала в Ханбогд.

В зависимост от размерите им в цеха могат 
да се съберат до 8 машини едновременно. 
Техниците на Wagner Asia обслужват около 
15 всеки ден. Смените са 10-часови, дневни и 
нощни, с по 14 техници във всяка смяна.

Независимо от вида на CАТ техниката на всеки 250 

моточаса се извършва обслужване. Брад Търнър, 
старши консултант по мобилна поддръжка в Oyu 
Tolgoi, обяснява: „Съкратихме периода на обичайната 
превантивна поддръжка поради тукашния прах и 
климат. Нашите машини работят от 15 до 18 часа 
дневно. Превантивната поддръжка осигурява 
работното им състояние и помага за откриването 
на проблемите, преди да станат сериозни. Към 
многото часове работа и постоянната инвазия 
на пустинния пясък спрямо техниката се добавят 
и драматичните температурни колебания. През 
лятото живакът на термометъра може да се покачи 
до 40º C, а през зимата - да падне до -30º C”.

НАЛИЧИЕТО НА ЧАСТИ ПРИДОБИВА ИЗЦЯЛО НОВО ЗНАЧЕНИЕ
Макар че Монголия е с голяма площ – 604 000 кв. 
мили, – тя остава отдалечена страна в сърцето 
на Азия. Отдалечени са и филиалът в Ханбогд на 

ДЕЙЛ ДЕРБИ
Мениджър „Експлоатация и 

поддръжка” в Oyu Tolgoi LLC. 
Wagner Asia помага работата 
в Oyu Tolgoi да върви гладко 

и е предпочитан партньор 
за машини под наем.

Оборудване CAT помага в 
изграждането на пистата 

на новото летище Oyu 
Tolgoi Khanbumbat.

„Наемането на техника беше 
отлично решение за нас.”
Дейл Дерби, мениджър „Експлоатация 
и поддръжка” в Oyu Tolgoi LLC

„Хората на Wagner Asia са 
наясно с важността да бъдат 
партньори във всяко отношение.”
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Wagner Asia, и мината Oyu Tolgoi. Поради това 
снабдяването с части може да бъде, меко казано, 
цяло предизвикателство. „Не става дума само за 
огромните разстояния, липсата на пътища и тежките 
лета и зими. Има и нормативни проблеми. Не 
можете да стигнете до Монголия, без да пресечете 
руската или китайската граница”, обяснява Стийв.

Wagner Asia е на 90-дневен цикъл за повечето 
поръчки на части. Най-голямото предизвикателство 
обаче са аварийните ситуации. На летището, което 
в момента обслужва филиала в Ханбогд и мината 
Oyu Tolgoi, могат да кацат само сравнително малки 
самолети, така че товарното пространство е скъпо. 
В момента се строи ново летище (като се използва 
оборудване САТ), но, докато то заработи, Wagner 
Asia доставя части през Пекин, Китай, а крайната 
фаза на доставката се извършва чрез жп или шосеен 
транспорт. „Нашите колеги от Денвър, Колорадо, 
имат център за дистрибуция на 20 минути надолу 
по пътя. Според тях ситуацията е аварийна, ако 
частите не са пристигнали същия ден. Ние се 
справяме дори ако получим частите и за 5 дена. 
Това е безкрайно упражнение в търсене как днес 
може да бъде по-добре от вчера”, добавя Стийв.

Каква е перспективата за наличие и доставка 
на части от гледна точка на клиента? Отново се 
обръщаме към Дейл за отговор. „Е, зависи с кого 
работите. Има случаи, когато, сме доволни, ако 
получим нещо в рамките на 6 седмици. Доста често 
Wagner Asia може да качи частите на самолет и да 
ги изпрати тук още преди да получи заявката за 
покупка. Конкурентите просто нямат тази складова 
наличност.” Друго предимство при Wagner Asia е, 
че системата им позволява на Дейл и на неговия 
екип да се свързват с дилърския склад за части 
директно, така че да знаят какво и кога е на 

разположение. Освен това дилърът на Caterpillar 
е първата компания, която осигурява на мината 
служител за пряк контакт, който на място се занимава 
с частите и отговаря за поддържане на запасите.

ДИЛЪРЪТ НА CATERPILLAR Е И ИЗТОЧНИК НА РЕШЕНИЯ
За минната компания Wagner Asia е нещо повече от 
търговец на техника. Дилърът на Caterpillar е също 
и „доставчик” на решения. Ако Oyu Tolgoi се нуждае 
от части, той ги осигурява. Ако някоя машина трябва 
да бъде обслужена, цехът на място на Wagner Asia 
има грижата. Ако е необходимо да се използва 
взето под наем оборудване, то се доставя навреме 
съобразно приложението му и нуждите на клиента.

Хората на Wagner Asia са наясно с важността да 
бъдат партньори във всяко отношение. Вместо да 
стоят настрани и да очакват, че бизнесът на Oyu 
Tolgoi ще дойде при тях, те довеждат своя бизнес при 
клиента, и то съвсем буквално. „Работата с Wagner 
Asia е абсолютен успех. Когато тук „спуснахме“ като 
с парашут хора и оборудване, имаше проблеми 
и закъснения. Но дилърът на Caterpillar e вече на 
място, за да ни подкрепя. Мисля, че сме изпробвали 
всички останали компании за наемане на машини, 
но все нещо не вървеше. Докато с Wagner Asia 
винаги всичко е наред”, убедено заявява Дейл. ■

УЛЗИЙСАЙХАН
Мениджър на филиала 
в Ханбогд, Wagner Asia 
Equipment LLC.

CAT МАШИНИ ПОД НАЕМ В 
МИНАТА OYU TOLGOI:
13 челни колесни товарача
8 минни камиона
8 автогрейдера 
7 хидравлични багера
7 верижни булдозера
5 колесни скрепера
4 телескопични 
манипулатора
4 вибрационни 
валяка за почва
1 камион с шарнирна рама
1 колесен багер
1 колесен минитоварач

НОВИ МАШИНИ CAT НА 
РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА:
11 колесни товарача
4 автогрейдера
2 хидравлични багера
1 телескопичен 
манипулатор
1 верижен булдозер

ИЗПОЛЗВАНИ МАШИНИ CAT НА 
РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА:
4 минни камиона
3 багер-товарача
3 телескопични 
манипулатора
2 колесни товарача
2 валяка за почва
1 хидравличен багер
1 верижен булдозер
7 вибрационни 
валяка за почва

Малка армия от минни 
камиони 773D помага в 
дейностите на сметището.
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ДВАДЕСЕТГОДИШНА ЕВОЛЮЦИЯ 
НА КОЛЕСНИТЕ БАГЕРИ CAT
Caterpillar произвежда колесни багери от 1992 г. 

и днес те са толкова популярни, колкото са били 

винаги. Германия продължава да бъде най-големият 

им пазар, но и в някои други новоразвиващи се 

икономики като например тези в Африка и Близкия 

изток, в Общността на независимите държави (ОНД) 

и Азия популярността им също се разраства.

Клиентите на колесните багери CАТ ги използват за 
разнообразни задачи. „Хората, които купуват този вид 
оборудване, работят с общините или в столичните 
райони - казва Рандъл Кроу, продуктов маркетолог 
за изкопна техника в Женева. - Тези машини са 
идеални за работа в ограничени пространства, за 
подземни съоръжения, за фино изравняване на 
терени и за ремонт на градски улици. Това се дължи 
на тяхната многофункционалност. В допълнение 
колесните багери САТ имат най-добрата за своя клас 
товароподемност и висока горивна ефективност.”

Друго предимство на колесните багери е скоростта. 
Те няма да спечелят Формула 1, но могат да 

От ляво на дясно: Петер 
Герстман – главен изпълнителен 

директор на Zeppelin; Вернер 
Бауман – главен изпълнителен 

директор на BMTI; Бернд 
Карстен – технически мениджър 

на BMTI; Брайън Абът – 
продуктов мениджър „Колесни 

багери” в Caterpillar, Уакерсдорф, 
по време на честването.

развиват до 37 км/час. Брайън Абът – продуктов 
мениджър „Колесни багери” в Caterpillar, добавя: 
„Две от най-привлекателните черти на колесните 
багери са, че могат да се движат по пътищата и че 
лесно се придвижват на строителната площадка.” 

ОТ МИНАЛОТО ДО НАСТОЯЩЕТО
В края на 80-те години дилърът на Caterpillar за 
Германия Zeppelin навлиза в бизнеса на колесните 
багери с продукт на конкурент на Caterpillar, носещ 
марката на Zeppelin. Caterpillar бързо забелязва 
успеха на Zeppelin и създава свой собствен 
колесен багер CАТ, използвайки друг контрагент.

Няколко години по-късно, през 1994 г., се появява 
първата CАТ платформа M300, последвана в началото 
на новия век от следващото поколение - M300C. През 
2005 г. Caterpillar изкупува останалите партньори и 
прехвърля производството в Гренобъл, Франция.

Две години по-късно, през 2007 г., се появява 
серията M300D, която отговаря на Етап ІІІА нормите 
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на ЕС за вредни емисии. Наскоро Caterpillar даде 
старт на програмата за нов колесен багер от 
серията F. Той ще отговаря на Етап IV и на EPA Tier 
IV и ще бъде на пазара в началото на 2015 г.

25ХИЛЯДНИЯТ КОЛЕСЕН БАГЕР E ПРОИЗВЕДЕН И ДОСТАВЕН 
Това ни връща в края на юли 2012 г. За над 20-
годишната история на своя колесен багер Caterpillar 
произведе 25-хилядния брой – модел M318D. За 
отбелязване на този основен момент по време на 
церемония в Мюнхен, Германия, дилърът на Caterpillar 
– Zeppelin, връчи специално декориран M318D на 
Strabag BMTI. “Нашият бизнес зависи от изправността 
на машините и от това колко бързо – когато 
възникне повреда – механикът може да пристигне 
на строителната площадка и необходимата част да 
бъде доставена. Това е така не само за Германия и 

Австрия, но и за цяла Европа”, казва Вернер Бауман, 
главен изпълнителен директор на BMTI/Strabag.

ЕВОЛЮЦИЯ НА КОЛЕСНИТЕ БАГЕРИ
„С течение на десетилетията колесните багери 
САТ бяха значително подобрени и следващото 
поколение не представлява изключение. При серията 
F основният фокус е върху вграждането на нова 
технология за намаляване на разхода на гориво, 
особено чрез хидравликата - казва Брайън. - Така 
например зъбните помпи с фиксиран дебит ще 
бъдат заменени с помпи с електронно регулируем 
променлив дебит. По този начин дебитът на 
хидравличното масло ще се регулира автоматично на 
базата на нуждите. Ако машината работи на празен 
ход, ще се подава по-малко масло. Това намалява 
натоварването на двигателя и спестява гориво.”

Фокусът все пак ще бъде поставен върху 
подобряване на надеждността. „Най-важното за 
собствениците и операторите е машините винаги 
да са в състояние за работа”, казва Брайън. Именно 

поради това заводът в Гренобъл получава $20 
милиона за преустройство с цел спазване на 
производствените принципи на Caterpillar при 
създаване на една значително по-надеждна машина.

В ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАЗАРИТЕ 
Докато повечето от новостите, залегнали в следващата 
линия колесни багери САТ, са плод на естествения 
напредък, други се явяват отговор на изискванията на 
конкретни пазари, и по-специално – на европейския.

“Пазарът на ЕС е взискателен. Операторите изискват 
много и сложна хидравлика, за да използват различни 
работни съоръжения, и операторска среда на 
високо ниво - казва Брайън. - Така че вече имаме три 
различни варианта на седалката, а мониторите са 
с 40% по-големи и с по-висока резолюция. Сега са 
налични SmartBoom, управление чрез джойстик и 
контрол на придвижването. Използват се пневматични 
амортисьори за омекотяване на возенето по пътища 
с неравности и още цял списък с други подобрения.”

Caterpillar си поставя за цел до 2020 г. да стане 
световен лидер в колесните багери. Приоритетни 
пазари за нея са Азия, Африка, Близкия изток и 
ОНД. „ОНД, и по-специално Русия предлага най-
големи възможности след Германия и Корея”, добавя 
Брайън. Това е така, защото Русия е с дългогодишна 
традиция в използването на колесни багери. 
Предизвикателството е да се доставят машини, 
които отговарят на концепцията за цена/стойност 
на съответния пазар. Брайън продължава: „Това, 
което правим, е да адаптираме конструкцията от 
гледна точка на конфигурацията на машината, за 
да предложим повече базови опции на подходяща 
цена и да гарантираме ниски експлоатационни 
разходи и лесно управление и поддръжка.”

През 2014 г. Caterpillar ще започне да 
произвежда машини и в Китай, за да обслужва 
непрекъснато разрастващите се и важни пазари 
в Азия, Африка, Близкия изток и ОНД. ■

“Машината работи добре в 
ограничени пространства и е 
идеална за фино заравняване.” 
Рандъл Кроу, продуктов маркетолог 
за изкопна техника в Женева

SMARTBOOM™  ИМЕТО КАЗВА ВСИЧКО
Важна характеристика, която отличава колесните 
багери САТ, е SmartBoom. SmartBoom “мисли” вместо 
операторите, за да могат те да се концентрират 
върху пряката си работа. Операторите могат да 
активират и деактивират работните опции, за 
да повишат производителността, когато става 
дума за разнообразни задачи, като например 
използване на чук, товарене/разтоварване или фино 
заравняване. SmartBoom е идеалното решение и 
за спестяване на гориво, тъй като машината работи 
по-равномерно, по-ефикасно и по-ефективно.

Вернер Бауман, главен 
изпълнителен директор на 
BMTI (Baumaschinentechnik 
International) GmbH – дъщерна 
фирма на групата Strabag.

“Ние притежаваме само част от 
всичките 25 000 колесни багера, 
но сме горди с този юбилеен 
екземпляр. Много от нашите 800 
машини CАТ са колесни багери.” 

Машините САТ – сериозна работа всеки ден без прекъсване.

www.uk.cat.com/equipment/wheel-excavators
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На един час път западно от Карак, Йордания, и на 

около 150 километра южно от Аман се намира 

самотна кула за мобилни телефони. Тя се нарича 

63AQ. На това отдалечено място наличието на 

оборудване, което помага на хората надеждно да 

комуникират, е важно. Кулата се притежава и се 

експлоатира от Orange. Когато за първи път видите 

63AQ, тя ви изглежда като всяка друга, но има една 

важна подробност – електрозахранването й се 

осигурява от хибридна система, доставена от 

Caterpillar.

Caterpillar има богат опит в използване на 
генератори, надеждно захранващи отдалечени 
базови телекомуникационни станции. В последно 
време броят на тези, които нямат достъп до 
мрежата, бързо расте. В резултат, компаниите 
като Orange имат нужда от алтернативи на 
генераторите, които работят със скъпото дизелово 
гориво. Все повече и повече се търси надеждно, 
икономически ефективно захранване и Caterpillar 
предлага разнообразни хибридни системи.

ЗАМЯНА НА ДИЗЕЛОВАТА С ХИБРИДНА ЕНЕРГИЯ
По-рано кулата 63AQ e захранвана чрез два 
конвенционални генераторни агрегата, които 
консумират около 1800 литра дизелово гориво и 
16 литра моторно масло на месец. В допълнение 
техническите служители на Orange е трябвало 
да ходят до нея всеки месец, за да сменят 
използваното масло и да извършват необходимата 
поддръжка. Това отнема време и струва скъпо.

При едно посещение в Jordan Tractor (дилъра на 
Caterpillar), Тамер Насър, главен директор на отдел 
„Електросистеми”, разказа на представителите 
на Orange за хибридната система на Caterpillar. 
„Orange има площадки, захранвани само от слънчева 
енергия, но се заинтересуваха от възможностите 
на предлаганата от нас алтернатива. Предвид 
покачването на цените на горивата и осигуряването 
на двегодишен експлоатационен срок, преди 
генераторът да има нужда от основен ремонт, 
Orange поиска от нас да им изготвим оферта.”

Jordan Tractor бързо разработва различни варианти 
на хибридна конфигурация и ги представя. 

ХИБРИДНАТА СИСТЕМА НА JORDAN 
TRACTOR:

панели с мощност 7 kW;

турбини по 1 kW всяка;

общо 24 акумулатора;

CАТ 13,5 kVA в режим 
на готовност.

„Вложихме много инженерен труд, за да се създаде 
най-ефективната система. Проучихме и картата 
на ветровете, както и слънчевия интензитет. 
Всичко трябваше да работи съвместно”, добавя 

захранва със слънчева и вятърна енергия.

ПОНИЖАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ И СПЕСТЯВАНЕ НА ПАРИ
При хибридната система се използват интелигентно 
дистанционно управление и мониторингова система 
на Caterpillar, няколко на брой соларни фотоволтаични 
панели (общо 7 kW), три вятърни турбини (по 1 kW 

вятърните турбини осигуряват енергия без емисии на 
въглерод и са основният източник на електричество, 
използвано за зареждане на акумулаторите. Те 
от своя страна захранват телекомуникационното 

оборудване. При липса на слънце и вятър 
акумулаторите осигуряват на кулата енергия в 
продължение на четири дена. Има и дизелов 

може да поддържа работата на 63AQ цели 40 дена.

Целта на проекта е да направи по-ефективно 
използването на световните природни ресурси и 
да намали ненужните поражения върху околната 
среда. Благодарение на прецизно изчисления 
баланс на слънчева и вятърна енергия системата 
работи отлично през лятото и през зимата. „През 
лятото повечето енергия идва от слънцето, а 
през зимата – от вятъра”, добавя Тамер.

КЛИЕНТЪТ ORANGE НА JORDAN 
TRACTOR СТАВА „ЗЕЛЕН”

“Ние премахнахме емисиите на 
CO2 и през последните 16 месеца 
не се наложи да използваме 
резервния генератор.”
Азиз Аранки, мениджър „Електрозахранване и 
системи за кондициониране на въздуха” в Orange

1 2



Откакто системата е в действие, не е изразходвано 
нито дизелово гориво, нито машинно масло и 
не са били необходими ремонти. Азиз Аранки, 
мениджър „Електрозахранване и системи за 
кондициониране на въздуха” в Orange, също 

монтирана през май 2011 г. През първата година 
на експлоатация отбелязахме намаляване на 
оперативните разходи с €20 000, премахнахме 
емисиите на CO2 и през последните 16 месеца не 
се наложи да използваме резервния генератор.”

Значително са намалени и месечните оперативни 
разходи. Така например захранването на 63AQ 
с използване на два дизелови генератора е 
около $2400 на месец. Хибридната система 
обаче струва само около $100 на месец.

МОНИТОРИНГ НА МЯСТО

ново, все пак са правени кратки посещения 

не се налага. „Няма нужда от обслужване и от 
извършване на ремонти. И тъй като оборудването 
не консумира никакво гориво, няма какво 
да се долива. А от площадката автоматично 
получаваме оперативни доклади по електронен 
път и ги препращаме на Orange”, казва Тамер.

СТАНДАРТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗРАСТВАЩИЯ СЕ ПАЗАР
„Caterpillar ще осигури за своята дилърска мрежа 
стандартни хибридни решения. В определени случаи, 
при специфични и целеви проекти, Caterpillar и 
дилърите ще предлагат специално разработени за 
клиента проекти”, уточнява Тамер. Тъй като се знае, че 
броят на отдалечените базови телекомуникационни 
станции расте, може спокойно да се твърди, че в 
близко бъдеще Jordan Tractor ще конфигурират 
голямо разнообразие от хибридни системи. ■
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CATERPILLAR ПАРТНИРА НА ДЖЕЙМС 
БОНД ДА „ХВАНЕ“ ВЛАКА
„Кралят“ на взривоопасните сцени – Джеймс Бонд, се завръща в 23-ия си филм SKYFALL. В него лоялността 

на Агент 007 (в ролята Даниел Крейг) към директорката на МИ6 - Ем (Джуди Денч), е поставена на 

изпитание след разкриването на тайни от миналото й. В началото на епизода британският агент, 

известен с ултратехнологичните си и с джобен размер приспособления, се обръща към значително по-

голяма техника, и то създадена не от разузнавателните служби, а от Caterpillar – багера САТ 320D L.
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…ангажиран е екип от 300 души 
за заснемането на сцената.

Обсъждането на участието на машината в продукцията 
започва през юни 2011 г. Художественият директор 
Джеймс Фостър споделя: „Първоначално имахте 
три варианта за развитие на сцената с САТ 320D L, 
разположен на открит товарен вагон. Впоследствие 
обаче дойде идеята - и тя ни се стори страхотна 
- да използваме стрелата на багера сякаш е 
„ръка“ на Бонд, с която да „сграбчи“ влака.“

Началото на сцената е с епична гонитба, част от която 
се развива около 320D L. При скорост от 70 км/ч 
вагонът с багера, на който се намира и Агент 007, е 
разкачен от влака. За да продължи преследването, 
изобретателният Бонд използва стрелата на 
машината и кофата й, за да „хване“ отдалечаващата 
се композиция. След това екшън героят преминава 
по стрелата като по мост и продължава мисията си.

Реализацията на сензационната сцена е 
свързана с невероятно сложна координация и 
планиране. „Четири месеца само репетирахме. 
Снимането отне още два“ – обяснява Мартин 
Джой, локален мениджър за Турция.

Предизвикателството става дори по-голямо от 
факта, че подобна каскада не е правена никога 
преди това. Според Гари Пауел, координатор 
за сцената: „Имаше много неизвестни, така че 
започнахме с опростени опити в студио. Когато 
пристигнахме в Турция, тестово пуснахме влака 
по целия маршрут, за да проверим дали няма 
опасности като например ниско разположени 
кабели по трасето. След това изпълнихме всички 
действия с багера, за да преценим какво от сцената 
къде да се случи.“ При реалното заснемане на тази 
част от филма е ангажиран екип от 300 души.

ДА „ОБЕЗОПАСИШ“ ВИСОКОСКОРОСТНО ПРЕСЛЕДВАНЕ
Много време и усилия са вложени и за 
обезопасяването на актьорите, каскадьорите, 
снимачния екип и случайните зрители. Например 
багерът е бил закрепен към влака чрез метална 
верига, която да не позволи на 26-тонната машина 
да премине дължината на вагона и да „слезе“ от него. 
„Безопасността бе критично условие за нас” – споделя 
Крис Корбоулд, контролиращ специалните ефекти.

Иновативни средства са използвани и за 
обезопасяването на САТ 320D L. Джеймс обяснява: 
„Добавихме дискретни дръжки. Покрихме и част 
от хидравликата. Боядисахме определени зони от 
машината с по-грапава боя, за по-добро сцепление.“

НА МЯСТО В АДАНА, ТУРЦИЯ
Екипът избира Адана, защото железопътният път 
преминава през подходящи местности. Освен това на 
една от петте линии има мост, какъвто е необходим 
за края на сцената. Не всички снимки обаче са били 
направени в околностите на града. „На моменти за 
заснемането на сцената трябваше да бъдат изминати 
2 км и така навлизахме в самия град – добавя Мартин. 
– Въпреки това, мисля, че на хората им бе интересно.“

Оказва се, че превозването на два 320D L до 
определено място и съобразяването с разписанието 
на влаковете не е толкова трудно, колкото се е 
очаквало. „Ясно е, че тези машини са по-широки 
от допустимите граници за товар в повечето 
страни. За наш късмет имаше превозвач, който 
пътуваше от Бристол, Англия, до близкото на Адана 
пристанище“ – обяснява Дарен Литън, координатор 
по участващото във филма оборудване.

По отношение на снимачния ден Ян Лоуи, 
отговарящ за специалните ефекти, споделя: 
„Турското правителство изключително ни помогна, 
като ни разреши да снимаме от 8:00 до 18:00 
часа. Това е доста добър отрязък от време.“

Съдействие оказват и дилърите на Caterpillar - 
Finning UK и Borusan Makina. Finning UK подпомага 
специалните ефекти с техническа поддръжка и 
резервни части за багера CAT 320D L. Borusan 
Makina са консултантите на място и осигуряват 
останалото САТ оборудване, участващо в снимките 
- генератори, миничелен товарач и минибагер. ■

Отиди зад сцената на:

catskyfall.com

ЗА СМЯНАТА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА КАБИНАТА
Почитателите на марката Caterpillar ще забележат, че кабината на багера 320D L се намира на 
грешната страна. Дарен обяснява: „При първоначалните репетиции се оказа, че за да имаме 
нужното разположение за екшън сцената, кабината трябва да бъде монтирана от другата страна.“

Наложилата се от това промяна в електрониката и хидравликата на машината е била голямо 
предизвикателство пред инженерите на Caterpillar. „Сигурно 50% от цялата работа по багерите бе 
свързана с преместването на кабината“ – допълва Дарън. За заснемането на сцената е трябвало САТ 
320D L да изпълни много операции, но всеки път по идентичен начин и при една и съща скорост.
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Технически характеристики 924K 930K 938K

Максимална мощност, kW/к.с. 109/148 119/162 129/175

Номинална мощност, kW/к.с. 106/144 116/158 127/173

Работно тегло, кг 12 910 13 870 15 970

Обем на кофа от серията 
„Производителност“, м³ 2,1 2,3 2,7

Максимален статичен товар на 
прекатурване при пълен завой, кг 7340 8290 9440
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Това е първата от общо пет истории, в които се 

разказва за най-студеното пътешествие на Земята. 

Ние ще следваме Сър Ранулф Файнс и неговия екип 

от шестима изследователи по време на опита им за 

първото в историята пресичане на Антарктика през 

зимата - шестмесечно епично пътешествие от 2000 

мили, по-голямата част от което ще премине в пълна 

тъмнина. Два специално модифицирани верижни 

булдозера CAT D6N ще придружават експедицията.

АВАНТЮРАТА ЗОВЕ
Сър Ранулф Файнс и неговата експедиция напусна 
Лондон през декември 2012 г., но екипът няма да 
стъпи на ледения континент преди края на март 
2013 г. CAT Magazine ще ги следва в преносен 
смисъл, докато екипът, включително и двама 
инженери от Finning, се бори с безмилостния 
вятър и хапещия студ при температури до -70°C.

Най-голямото предизвикателство навярно все 
още предстои, но може би най-важната част не е 
самото пътуване. Това е планирането, подготовката 
и тренировката, за които се разказва тук.

FINNING UK  ДИЛЪР НА CATERPILLAR, ЩЕ 
БЪДЕ ЧАСТ ОТ ЕКСПЕДИЦИЯТА
За да се извърши успешно експедиция от този 
мащаб, от основно значение е наличието на 
надеждно оборудване. Сър Ранулф Файнс се 
довери на качеството на САТ машините и избра 
два D6N. Едва ли е необходимо да се казва, че 

Сър Ранулф Файнс, наричан най-
големият жив авантюрист на 

света, ще оглави най-студеното 
пътешествие на Земята.

компанията Finning UK, която осигури двата 
верижни булдозера, включително поддръжката, 
сервизното им обслужване и двама инженери, се 
гордее с партньорството си в експедицията. Тя е 
доказателство за надеждността на машините САТ и 
за опита на Finning UK в техническото обслужване.

ПОДГОТВЯНЕ НА D6N ЗА ЕКСТРЕМНИТЕ УСЛОВИЯ
Всеки от двата CАТ D6N ще тегли специален фургон 
с храна, оборудване, подслон и 70 000 литра гориво. 
Верижните булдозери са способни да работят всеки 

ден без прекъсване. Членът на експедицията Спенсър 
Смърл, инженер във Finning Canada, сподели с нас 
някои от предимствата на D6N: „Мисля, че те бяха 
избрани поради съотношението им на мощност 
към маса. Предвид морския лед и дълбоките 
цепнатини в него машините трябва да са леки. Тяхната 
горивна икономичност, която е водеща за този 
индустриален сектор, също е важен фактор, защото 
ние трябва да си носим необходимото количество.”

D6N са тествани в Арйеплог, Швеция. Те са оборудвани 
с радар, проникващ в земята, с цел идентифициране 

…по-голямата част от 
експедицията ще премине 
в пълна тъмнина.

ЗАГРЯВАНЕ ПРЕДИ НАЙСТУДЕНОТО 
ПЪТЕШЕСТВИЕ НА ЗЕМЯТА

ЕТАП ЕДНО

Присъединете се към експедицията:

thecoldestjourney.org / ourcoldestjourney.com
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на зоните с дълбоки цепнатини и пропасти. Всеки от 
булдозерите е претърпял модификации, за да бъде 
адаптиран така, че акумулаторите да не губят енергия, 
а задвижващите ремъци да не изпадат от ремъчните 
шайби. В тестовете са включени и измервания на 
изразходваното гориво и на маневреността при 
теглене на 17 тона през изкуствено създадена зона с 
дълбоки цепнатини. Спенсър добавя: „Изпробвахме 
и удължителите на ходовите плочи, и термичните 
тенти за покриване на машините при извършване 
на поддръжка, и сме доволни от резултатите.”

ХОРАТА, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ С МАШИНИТЕ
Машините САТ не са единствените „членове“ на 
екипа, подложени на тестове. Двамата инженери 
от Finning трябваше да преминат през физически 
и психически тестове, за да се провери дали 
могат да се справят с изключителния стрес и 
предизвикателствата при такива парализиращи 
условия. „Понеже съм от Северна Канада, климатът не 
ме плаши, но му имам уважението”, казва Спенсър.

В продължение на три седмици инструкторите от 
Finning UK предизвикват неизправности в D6N, 
за да проверят способностите на инженерите 
да работят под напрежение. А за да се види 
как ще се справят и със студа, те прекарват 14 
мразовити февруарски дни в Арйеплог, Швеция, 
работейки с D6N. Спенсър си спомня: „Оценяваха 
личностните ни качества и психиката ни, когато 
бяхме най-зле – премръзнали и уморени.”

МОТИВИ ЗА ДОБРОВОЛНОТО УЧАСТИЕ
Защо човек би пожелал да участва доброволно в 
такава екстремна експедиция? Спенсър казва: „Това 
е рядка възможност. Да бъдеш част от първия екип, 
който успешно се справя с този маршрут, е нещо, 
което никога не съм си мислил, че ще направя. 
Винаги съм искал да се състезавам, но не ми е 
идвало на ум, че ще прекося Антарктика с булдозер. 
Това ме кара да се гордея с нашата компания.”

ОСНОВНИТЕ МИСИИ НА ЕКСПЕДИЦИЯТА
Експедицията има две основни цели. Едната е да се 
съберат по-задълбочени данни за климатичните 
промени и техните последици. Другата цел е набиране 
на $10 милиона за световната инициатива за справяне 
с лечимата слепота „Да видиш, означава да повярваш”.

В следващия брой на CAT Magazine, през май 2013 
г., ще Ви отведем по пътя на експедицията, която 
прави своите първи стъпки към Южния полюс 
и ще се движим заедно с нея. Как се справят 
участниците с унищожителния студ? Пред какви 
предизвикателства и опасности са изправени? ■

17 септември 2012:
Обявяване по BBC от Залата 

за пресконференции на 
Лондонското кралско общество

20 ноември 2012:
Корабът за антарктически доставки 

„SA Agulhas” пристига в Лондон

6 декември 2012:
Принц Чарлс посещава „SA Agulhas”, 

преди корабът да отплава от Лондон

22 декември 2012:
„SA Agulhas” пристига в 

Кейптаун, Южна Африка

31 декември 2012:
Среща с медиите в Кейптаун

14 януари 2013:
„SA Agulhas” пристига в руската 

база „Новолазаревская”

21 март 2013:
Първите предизвикателства

юни / юли 2013:
„Ледената група” стига 

до Южния полюс

21 септември 2013:
„Ледената група” пристига 

в Макмурдо Саунд

ноември 2013 – март 2014:
„Ледената група” се 
завръща в Лондон

Научете повече за 
най-студеното пътуване 

на Земята и следвайте 
експедицията на 

thecoldestjourney.org и на 
ourcoldestjourney.com.

За повече информация 
се свържете с Габриела 
де Паула на De_Paula_

Gabriela@cat.com.

Сър Ранулф Файнс (5-ия отляво) със своята 
експедиция и треньорските екипи в Швеция.

2 2



Кратки технически характеристики

Двигател Cat C9.3 ACERT

Максимална мощност 
(ISO14396) при 
1700 об/мин

239 kW/325 к.с.

Сила на врязване 173 kN

Статичен товар на прека-
турване при пълен завой и 
с плътни гуми

15 828 кг

Капацитет на кофите 2,50 м3 - 9,20 м3

Работно тегло 24 189 кг



НОВИТЕ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ 
CAT „ГОВОРЯТ“ БЕЗОТКАЗНО
Можете да ги изпускате, да ги потапяте във вода 
или да ги излагате на мръсотия и прах. Те са в 
състояние да устоят на всичко това, запазвайки 
високата си дълготрайност и надеждност, с които 
се слави марката Caterpillar. Двата нови модела 
са CАТ B10 и CАТ B25. Разработени са така, че да 
издържат в условията на трудна работна среда, 
както и на ежедневни изпускания и удари.

CAT B10
Създаден да работи дълго, без да се жертват 
характеристики и функции. Подсилената конструкция 
на тялото пази B10 – той може да издържи на 
потапяне под вода на един метър в продължение 
на 30 минути и в него не може да проникне прах.

CAT B10 е сериозно оборудван и притежава:

CAT НАКРАТКО
МАЛКИ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ 
РАБОТЯТ НА “ВЪРХА” НА СВЕТА

машини (301.8C, 308D CR с въртяща се стрела и 906H с висок дебит), я приема за 

както се очакваше, предизвикателствата тук, толкова далеч на север, са много.

Свалбард е архипелаг, разположен по средата между крайната северна 

изискват машините да са оборудвани със система за студен старт и система 

който влияе върху гумените части на машините и ги прави крехки.

сервизен техник на място, така че проблемите в машинния парк на 
клиента да се решават незабавно или изцяло да се предотвратят.

CAT B25
Ако искате компактен и 
опростен телефон, то това е 
Вашият модел. САТ B25 има 
традиционна клавиатура, но все 
пак е снабден и с някои удобства, 

може да се заснема видео.

възможност за разширяване до 

и B25 ще издържи на потапяне 
под вода на един метър в продължение 
на 30 минути и в него не може да проникне прах.

За всички спецификации и подробности, 
както и за повече информация и последни 
данни отидете на: catphones.com.

SVALBARD

NORTH POLE
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NEW

От къде идват много от идеите за иновации 

в оборудването CAT? Може би ще се 

изненадате. Те идват от Съвета на клиентите 

на Caterpillar и от хора като Вас.

Използващ осем различни езика, Съветът на 
клиентите на Caterpillar е група, включваща 
собственици на компании, оператори, мениджъри 
на машинни паркове и сервизни мениджъри. 
Членовете на Съвета имат изключителната 
привилегия, като клиенти на Caterpillar, да 
споделят мнението си за машините CAT с цел 
да насочват и да помагат на нашите продуктови 
специалисти при разработването на решения, 

които в крайна сметка ще доведат до максимална 
възвращаемост на инвестициите на потребителите.

Чрез Съвета обратната връзка от Вас 
и Вашите препоръки се събират и 
оформят в пет продуктови групи:

Получената информация се анализира и резултатите 
могат да послужат при разработването на бъдещите 
продукти на Caterpillar. След това ние проследяваме 
решенията и Ви ги представяме. Бъдете част от 
екипа, който разработва бъдещите машини CAT. 
Посетете: http://core.mycatvoice.com/join. ■

УЧАСТВАЙТЕ В СЪЗДАВАНЕТО 
НА СЛЕДВАЩИТЕ CAT МАШИНИ

КАКВО СЕ ОЧАКВА ОТ ЧЛЕН НА СЪВЕТА? КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ ЧЛЕНУВАНЕ В СЪВЕТА?

Нека Вашият глас бъде чут. Посетете:

http://core.mycatvoice.com/join

ОСТАВЕТЕ СВОЯТА СЛЕДА 
ВЪРХУ СЛЕДВАЩАТА 
МАШИНА CAT

 Станете част от Съвета на 
клиентите на Caterpillar
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