
На място:  Центърът за дистрибуЦия 
на части в ГримберГен

Няма забележимо 
бързаНе
AccuGrAde за профилираНе 
На тереНи

345dL - категория 45-51 тоНа

CAT MAGAZINE
Брой 1   2010      WWW.CAT.COM





Представеното по-горе е само част от съдържащото се в настоящия брой на CAT Magazine – има още много новини и мнения. Ако имате някаква идея за следващия ни брой, свържете се с нашите издатели на 
адрес CatMagazine@cat.com.

Издател: Jenny Strömbom, Caterpillar S.A.R.L. Главен редактор: Agnes Schroeter, Caterpillar S.A.R.L. ръководИтел проект: Karm Saggu коордИнатор проект: Hoi-Yan Liu автор: Nick Carding СътруднИцИ: William Ward ГрафИчен 
дИзайн: Ron Strik фотоГрафИИ:  Peter Verver концепцИя И реалИзацИя: Hunterskil Howard for Caterpillar S.A.R.L. www.hh-int.com технИчеСкИ редактор: доц. д.т.н. Веско Панов

Списанието CAT Magazine се разпространява от дилърите на Caterpillar в Европа, Африка, Средния изток и ОНД три пъти годишно. Моля, изпращайте Вашите редакционни материали до CAT Magazine, Caterpillar S.A.R.L. 76, Route 
de Frontenex, PO Box 6000, 1211 Geneva 6, Switzerland. CatMagazine@cat.com. Всички права запазени ©2010 Caterpillar.

 il eugue magnibh
Duis nullaorpero odolorem
 il eugue magnibh
Duis nullaorpero odolorem
 il eugue magnibh
Duis nullaorpero odolorem
 il eugue magnibh
Duis nullaorpero odolorem
 il eugue magnibh
Duis nullaorpero odolorem

уважаеми читатели,
В трудната икономическа среда в световен 

мащаб новостите, които представя Caterpillar, 

са ориентирани изцяло към повишаване на 

производителността и намаляване на разходите. На 

страниците на настоящия брой може да се запознаете 

с дейността на центъра за дистрибуция на части на Caterpillar в 

Гримберген, с някои световни проекти, изпълнявани с CAT машини, със 

системата за работа със земни маси AccuGrade, която бе демонстрирана 

в Стара Загора, както и да прочетете повече за възможностите на 

верижния багер 345D. 
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CAT накратко

Чувство  
на гордост 

Много от нас, които имаме щастието да участваме 
в изграждането на нашата икономика, често 
приемаме за даденост чувството на гордост от 
работата с машините CAT. те се асоциират със сила, 
надеждност и професионализъм и много други 
хора биха желали да изпитат тези чувства. Ето защо 
Caterpillar предлага дрехи и аксесоари с марката 
CAT в специализирани магазини по целия свят, 
най-новият от които беше открит наскоро в дубай. 
Когато магазинът отвори врати, в него нахлуха тълпи 
от хора - доказателство, че всеки иска да изпита 
чувството на гордост от качествата на тази марка.

този CAT D7, собственост на испанеца Мартин 
гаридо Креспо, който е фен на Caterpillar, е в 
семейството, откакто дядото на Мартин го 
е купил през 1941 г. Фактът, че той избира 
машина на CAT, не е случаен. По това време 
испанското Министерство на селското 

стопанство препоръчва всички трактори да бъдат Caterpillar. 
днес, почти 70 години по-късно, машината все още усилено 
работи на 600-те хектара селскостопански земи на фамилията 
– факт, който не учудва хората, фенове на Caterpillar.

вашият шанс да спеЧелите 
минимодел CAT!
За да помогнете на CAT Magazine да отговаря на Вашите индивидуални интереси, бихме 
желали да получим обратна връзка. тя ще ни позволи непрекъснато да усъвършенстваме 
списанието и да оформим неговата бъдеща насока. на стр. 25 ще намерите формуляр 
за читателска анкета, чието попълване ще Ви отнеме само няколко минути. 
Знаем, че времето Ви е ценно, и като алтернатива имате възможност да влезете 
в   >> www.catmagazinesurvey.com и да изразите Вашето мнение он-лайн.

Първите отговорили могат да спечелят минимодел на верижния булдозер CAT D7Е, така че 
попълнете формуляра колкото е възможно по-бързо, но не по-късно от  19 март 2010 г.
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CAT накратко
самолет 
изЧезва с 
помощта на 
машина CAT

на световноизвестното международно въздушно 
шоу в Москва, което бе открито от президента 
Путин, бяха показани най-новите летателни 
средства от 34 страни. на шоуто присъства 
и клиентът на Caterpillar “авиавторесурс” – 
специалист в рециклирането на алуминий. 
Компанията искаше да демонстрира на 
авиационната промишленост как може лесно 
и бързо да демонтира, нареже и транспортира 
излязъл от употреба самолет, като използва 
колесен багер М318D с хидравлични ножици, 
монтирани към стрелата. там, пред очите на 
всички, един стар бомбардировач “туполев” просто 
изчезна, но това не стана с магия, а с машина CAT.

ЦЕнтър CAT За Машини Под наЕМ  
отваря врати в Буркина Фасо

даже и при нормални условия отказът на 
машина е нещо неприятно. а в ледената 
антарктика това може да бъде въпрос на 
живот и смърт. Ето защо специалистите 
от южноафриканската антарктическа 
научноизследователска станция, които всяка 
година в продължение на месеци са напълно 
изолирани на Южния полюс, настояват да 
използват техника CAT. тук четири специално 
оборудвани машини CAT се използват 
за разчистване на снежни преспи и за 
транспорт на товари и хора при температури, 
стигащи до минус 40ºC. Благодарение на 
тяхната надеждност неприятности няма 
и специалистите са винаги спокойни.

след едногодишна подготовка и обучение на персонала в Буркина 
Фасо вече работи първият в африка център CAT за наемане на 
машини. той бе открит през май миналата година в столицата 
Уагадугу и бележи развитието на 11-годишната дейност на 
дилъра на CAT – Burkina Equipments. новият център отдава 
под наем колесни товарачи, хидравлични багери, верижни 
булдозери, автогрейдери и валяци на Caterpillar, както и на 
други производители, използвани от местните предприемачи 
и в мините, разположени на разстояние до 450 км.

ПрочЕтЕтЕ  
CAT MAgAzine 
он-лайн
Вече можете да разглеждате и четете CAT Magazine он-лайн, като влезете в началната 
страница на >> www.eltrakbulgaria.com. тук ще научите за новите продукти на 
Caterpillar, за мащабни инфраструктурни проекти по света, които се изграждат с машини 
CAT, и ще прочетете новините за интересни събития, проведени от „Елтрак България”.

Посетете CAT Magazine он-лайн и ще узнаете всичко за света на Caterpillar.

за да сте спокойни 
сред ледовете

CONTENT_HEADING
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Когато влезете в офиса на Центъра на Caterpillar 

за дистрибуция на части в Гримберген, Белгия, 

се впечатлявате от спокойния начин, по който 

служителите – около 80 от всички 500 души, 

работещи в центъра, си вършат работата. Няма 

забележимо бързане. Но това е измамно според 

твърдението на Шарон Крейг – ръководител на 

отдела за изпълнение на поръчки за части. “Тук 

от всеки човек се изисква да е експедитивен” 

- уточнява тя. - Много често нашите клиенти 

действат при ситуации, в които възникват 

високи разходи или неустойки, ако тяхната 

машина не работи. Когато клиентите имат 

нужда от някоя част, тя им трябва бързо, и ние 

реагираме незабавно. Ние за това сме тук.”

Бърза оБраБотка на поръчките

Откакто Центърът в Гримберген бе отворен отново 

през 1965 г., начинът на работа непрекъснато се 

развива, като се използват предимствата на най-новите 

компютърни и комуникационни технологии. Няма две 

спешни поръчки, които да са съвсем еднакви, но по 

принцип се действа така: ако дилърът няма на склад 

частта, която клиентът желае, той просто въвежда 

номера й в информационната система на Caterpillar. 

Номерът се предава чрез сателит в Гримберген и в 

рамките на секунди поръчката се обработва и някой от 

80-те служители я поема. Тогава започва “бързането”. 

“Използваме различно оборудване за намиране, 

опаковане и бърза експедиция на частта до клиента - 

казва Шарон. - Няма значение кога постъпва спешната 

заявка – денем или нощем – и в кой ден. Всички заявки 

се обработват незабавно”. В резултат на това, при 

спешните поръчки частите се намират и опаковат за 

по-малко от три часа и се изпращат още същия ден.

“Наличностите при дилърите покриват между 80% 

и 90% от всички заявки за части - обяснява Валтер 

Домс, контрольор по изпълнение на поръчките. 

- Що се отнася до останалите 10% – 20%, които 

идват при нас, ние изпълняваме 90% от тях от 

нашите складови наличности. Това означава, 

че между 98% и 99% от всички заявки за части 

на CAT се доставят на клиента до 24 часа.”

когато дойде 
заявката, няма 

заБележимо Бързане

Шарон Крейг – ръководител на отдела за изпълнение 

на поръчки за части, и Валтер Домс – контрольор 

по изпълнението на поръчките за части
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“Ние сме в състояние да гарантираме считаната за 

адекватна осигуреност с части за тези клиенти на CAT, 

чието инвестиционно ниво е ниско - казва Шарон. - 

Наличието на части е наша основна грижа, на която 

сме изцяло отдадени. Оборудването и частите на 

CAT може да са не винаги най-евтините на пазара, 

но машините на CAT са създадени да предложат на 

нашите клиенти такава производителност, която 

скъсява времето за изпълнение на проектите 

и повишава ефективността. Бързата смяна на 

части е жизненоважна. Ние, в Caterpillar, сме 

отдадени на 100% на различните аспекти на 

обслужването на клиента. Поради това не правим 

компромиси с нивото на складовите запаси.”

Какво става при трудните случаи, например при 

заявка на много рядко търсена част? “Ако такава част 

е налична на склад някъде по света - отговаря Шарон, 

- ние ще я намерим и ще я изпратим там, където е 

необходима. А ако не можем да я открием, ще я вземем 

директно от производствената линия. Когато става 

дума за кризисни ситуации, доставката на части даже 

има приоритет пред производството. Това говори 

за важността, която ние, в Caterpillar, отдаваме на 

осигуреността с части.” “Затова клиентите купуват CAT.”

мнението на дилъра – нагиБ Беставрос

Египетската компания Mantrac Group дистрибутира и 

осигурява части за строителните машини, агрегати и 

оборудване на Caterpillar в 9 страни. Нагиб Беставрос, 

ръководител “Сервизни операции и части”, има твърдо 

мнение по въпроса какво да изисква от Гримберген.

още

глоБална верига за доставки

Но животът в Гримберген не винаги е толкова 

прост и ясен. Какво се случва, когато пристигне 

заявка за част, която я няма на склад тук?

Като партньор в системата за логистични услуги на 

Caterpillar, Центърът в Гримберген е в глобалната 

мрежа на Caterpillar за доставки, която включва 

множество звена за дистрибуция, заводи и преки 

доставчици из целия свят. Мрежата може да се 

активира, когато е необходимо, така че нужната част 

да се достави на клиента на CAT в точното време.

“Например повечето от частите, които ги няма при 

нас, могат да се доставят от Мортън, щата Илинойс 

в САЩ – най-големия от всички дистрибуционни 

центрове на CAT. Заявката за бърза доставка 

по въздух, която ние сме подали преди 13 часа, 

тръгва на същия ден от летището на Чикаго за 

летище Завентен. Така че само по изключение 

може да са необходими повече от 48 часа, докато 

частта стигне до клиента”, обяснява Валтер.  

В редките случаи, при които Центърът в Гримберген 

не може да гарантира доставка в рамките на този 

срок, той поема грижата да информира дилърите 

и клиентите за развитието на изпълнението, така 

че да знаят кога могат да очакват доставката 

и да си направят съответните планове.

пълна отдаденост

Каталогът на Центъра в Гримберген съдържа 

номерата на частите, налични в склада. Това са 

348 000 позиции, като за всяка от тях количеството 

покрива нормалното търсене. Общият брой на 

всички части, съхранявани тук, е огромен.

“Когато клиентите имат нужда от 
някоя част, тя им трябва бързо, и 
ние действаме бързо. Ние затова 
сме тук.”
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Caterpillar има световна мрежа от центрове за дистрибуция на части, както е посочено по-горе. В редките 

случаи, когато частта липсва в Гримберген, тя се доставя от други средища, също в рамките на 24 часа.

GRIMBERGEN

статистика на центъра в 

гримБерген

 

Брой на служителите, 

работещи в центъра

500

Обща складова площ:

138,800 м2

Налични позиции части:

348,000

Изпълнявани бързи 

доставки:

до 10 000 позиции части 

на ден

Време за обработка 

(бързи поръчки):

2 часа и 45 минути

Изпълнявани нормални 

доставки:

до 17 000 позиции части 

на ден

Тегло на поръчките на ден:

до 600 тона

Територия на продажби:

Европа, Африка, Близкият 

изток, ОНД

Брой обслужвани дилъри: 

73 в 106 страни

“Работим с клиенти в средно и силно рискова 

среда - казва той, - където участниците са големи 

международни компании в такива сектори, като 

например минната промишленост. Тези хора 

имат нужда от услуга, която е бърза и ефективна. 

Наличието на части е жизненоважно и именно 

Центърът в Гримберген го гарантира. Той ни осигурява 

90% от частите незабавно, а за останалите поема 

отговорност да ги достави от тази точка в света, където 

са налични. Центърът представлява съществена 

интегрална част от цялостната мрежа на доставки.”

Нагиб Беставрос разказва един от последните случаи: 

“За една минна компания в Гана ни трябваха 15 

двигателя за извършването на планиран основен 

ремонт с цел да се запази работоспособността на 

100 камиона 785С на CAT. Времето за доставка беше 

критично кратко. На склад в Гримберген имаше само 

4 двигателя. Останалите трябваше да се доставят от 

другаде в рамките на много кратки срокове, налагащи 

транспортирането им по въздуха. И те го направиха!”

“Те винаги извършват доставката навреме, а когато не 

може да бъде изпълнена незабавно, те непрекъснато 

Ви информират какво се случва, така че знаете кога 

можете да я очаквате и дори кой отговаря за нея.”

“Най-важното е - добавя той, - че Центърът в 

Гримберген е ангажиран с потребностите на Mantrac 

в продължение на години. Ние се развихме от 

компания с оборот 100 милиона долара (преди 16 

години) в компания с 3-милиарден оборот, каквато 

сме днес, като те непрекъснато ни предоставяха 

същите и дори по-добри услуги. Системите, 

служителите и услугите на Центъра в Гримберген 

се развиваха успоредно с нашите потребности.” n

8
Нашата мрежа в действие
www.mycattv.cat.com/Logistics
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Тя е висока 100 метра и тежи над 6 милиона 

тона. Състои се от въглищна пепел и отпадъци, 

натрупани от разположената наблизо 

електроцентрала, и все още вътрешността й 

тлее. “Не е много красива - казва Инес Лерена 

Гил, архитект на общината, - но е станала част 

от нашия малък град и ние си я обичаме.”

“Тери”, както с любов я наричат, всъщност 

представлява един огромен хълм от шлака, 

трупан в продължение на повече от 100 години от 

откритата въглищна мина и от електроцентралата.

Още

Преобразяване 
на Планината 
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“Тери” се намира съвсем близо до град Пуертолано 

в централна Испания. И тъй като главната 

високоскоростна железопътна линия на страната 

минава наблизо, над 50 000 души я виждат всеки 

ден. Тя се е превърнала в забележителност, която 

всеки свързва с Пуертолано. Когато този малък 

миньорски град получава субсидия от централното 

правителство за премахване на това, което повечето 

хора биха нарекли “грозна гледка”, започнаха 

сериозни дебати относно какво да се прави. “Всеки 

я знае и тя е част от нашата идентичност - уточнява 

Инес. - Ние сме промишлен град, невъзможно 

е да се скрие. Гордеем се с това, което сме.”

Именно тогава Градският съвет лансира идеята 

планината да не се заравнява, а да бъде оформена като 

красив парк, високо в небето. Необходимо беше да се 

“отреже” върхът, той да се покрие с пръст, да се засадят 

дървета и трева и да се изгради път нагоре по склона. 

Така хората биха могли от върха да се наслаждават на 

гледките, разкриващи се от специално направените 

за целта тераси, от които секва дъхът. Хората биха 

могли да си правят пикник на тревата. “Това е начин 

да запазим нашата идентичност като въгледобивен 

град, но без целия този прах - казва Инес.

CAT машини, Посочени в офертата

“Когато поискаха да направим оферта - казва Томас 

Омар, ръководител на проекта, - преценихме, че ще 

трябва да преместим около половин милион тона 

материал, за да се образува плато. В нашата оферта 

посочихме, че ще използваме машини CAT. Всеки знае 

за Caterpillar, това е една силна и успешна компания. 

Така че самият факт, че ще използваме тези машини, 

можеше да ни помогне да спечелим и да сключим 

договора, който е за две години и половина.”

“Тери” (игра на думи от испанската дума за пясък) 

вече е преполовила пътя на своето забележително 

преобразяване. Бяха положени електрокабели 

и водопроводи за захранване на осветлението 

и павилионите. Тъй като “Тери” все още тлее във 

вътрешността си, те бяха прекарани в специални 

топлоустойчиви тръби. “Скоро ще насипем 

пръст и ще засадим дървета - допълва Томас. - 

И, което е много важно, ще използваме местни 

растителни видове, защото целият проект всъщност 

ознаменува идентичността на Пуертолано.”

Испанският контрагент API използва CAT машини 

- багер 330С, верижен булдозер D6, колесен багер 

М322D и автогрейдер 140, за преместване и оформяне 

Устойчиво развитие

Проектът “Тери” в Централна 

Испания е ярък пример за 

реализиране на концепцията 

за устойчиво развитие. 

Цялостната идея на проекта 

“Тери” е да отвоюва земя, която 

иначе би била неизползваема, 

и да я превърне в безопасно 

и ценно място за хората и 

за околната среда. “И в този 

процес ние разчистваме една 

среда, така че на бъдещите 

поколения да не им се налага 

да я гледат в сегашния й 

вид,” казва Инес Лерена Гил, 

архитект на общината.

Работата продължава през 

цялата година, дори и 

когато условията са лоши.
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на това огромно количество материал. “Ние харесваме 

машините CAT - казва операторът на автогрейдера 

Алфредо Гонзалес. - Управлявам автогрейдери от 8 

години и винаги ми харесва, когато използвам машини 

CAT. Те са много удобни, а видимостта е чудесна.”

Големият враГ – Прахът

“Очевидно, не можете да преместите половин 

милион тона пепел без облаци от прах - казва Томас. 

- За да ги избегнем над Пуертолано, работим само 

когато вятърът духа в обратната посока. Най-напред 

мислехме да използваме за машините CAT специални 

филтри и оборудване за работа в запрашена среда, но 

после установихме, че те са достатъчно защитени.”

Местният дилър на Caterpillar Barloworld FinanzAuto 

помага за поддържането на техниката в добро 

състояние. Договорът, сключен с него, осигурява 

редовно сервизиране, а системата за вземане на проби 

от маслото по график (накратко S•O•S) е изключително 

важна за предвиждане на необходимото техническо 

обслужване. Проби от маслото на отделните CAT 

машини се изпращат в лабораториите на всеки 

25 дни. ”Повечето пъти резултатите показват, че 

всичко е наред - уточнява Томас. - Но понякога 

резултатите говорят за проблем, причинен от 

замърсяване, което не е чудно при тази запрашена 

среда. За щастие, такива проблеми са рядкост, а 

благодарение на S•O•S винаги ги улавяме достатъчно 

рано, преди да предизвикат сериозни поражения.”

Проектът беше завършен в края на 2009 г. “Но той 

всъщност не е приключен - казва Рафаел Санчес, 

отговарящ за градоустройството на Пуертолано. - На 

парка му трябва време да порасне и да се развие. 

Това определено ще бъде приятно изживяване както 

за нас, така и за много поколения в бъдеще.” n

“Стръмните наклони и суровите 
условия не представляват проблем 
за CAT D6”
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“Ние сме единодушни по 
отношение на надеждността 
и производителността на CAT 
машините. Именно затова ги 
купуваме.”

Въведен в експлоатация от исландската енергийна 

компания Landsvirkjun, водноелектрическият 

енергиен проект “Каранюкар” е най-големият 

проект от този вид за страната до сега. Строителните 

дейности бяха поети от италианския контрагент 

Impregilo и исландската фирма Sudurverk, като и 

двете компании разчитаха на машини CAT, доставени 

и поддържани от Hekla – исландския дилър на 

Caterpillar. Работата започна през 2003 г., а шестте 

турбини, задвижвани с вода от басейна Халслон, 

достигнаха пълния си капацитет в края на 2007 г.

НадмиНати очакваНия

“Техническите предизвикателства бяха огромни - 

казва Торстен Хилмарсон, завеждащ корпоративните 

комуникации на компанията Landsvirkjun, - а времето, 

с което разполагахме, за да се справим с тях, беше 

наистина кратко. Работехме на повече от 600 м 

надморска височина в арктически климат. Големи бяха 

трудностите за работниците, които идваха от над 40 

страни. Но като цяло проектът се оказа успешен. Що 

се отнася до техническите аспекти, всички структури 

и енергийният комплекс като цяло надминаха 

очакванията. Така например просмукването на вода от 

големия язовир Каранюкар е под 200 литра за секунда, 

докато проектът предвиждаше 25 пъти повече.”

Хилмарсон добавя, че е преодоляно и 

предизвикателството, състоящо се в опазване на 

целостта на естествената среда. Северният елен, 

сьомгата и птиците се приспособили към промените. 

Броят на северните елени в региона се увеличил, 

гъските използват основния воден басейн за свое 

местообиталище, а опитите за зарибяване със сьомга 

на реката под основния язовир се оказали успешни.

техНическо обслужваНе – там, където е Необходимо

Надморската височина и суровият климат са 

изпитание и за машините CAT, използвани за 

реализиране на проекта. Снори Арнасон от дилъра 

на CAT Hekla коментира: “Наред с трудните природни 

условия, другото голямо предизвикателство за нас 

беше огромният мащаб на проекта. За да можем да 

поддържаме в работно състояние машините на двата 

контрагента тук създадохме голям склад за резервни 

части. На място работеха 6 човека и те извършваха 

по-голямата част от техническото обслужване, 

като в някои случаи демонтирахме големите възли 

– двигатели, трансмисии и т.н. – и ги изпращахме 

в нашия основен цех за ремонт в Рейкявик.”

През 2005 г. CAT Magazine писа за използването на 65 CAT машини 

от двама контрагенти при изграждането на 3 язовира в Източна 

Исландия, като единият от тях е най-високият европейски скален 

язовир. Язовирите са част от проект за осигуряване на 690 мегавата 

електроенергия за един нов завод за алуминий. И така, какво се е случило 

след нашето първо посещение? Дали проектът върви по план?

 ЗавръщаНе в > <

караНюкар

осНовНи даННи:

Площ на басейна Халслон: 

57 км2

Капацитет на 

водохранилището:

2100 милиона м3

Тунели: 

около 72 км

Максимален воден дебит:

144 м3 за секунда

Генерирана мощност: 

около 4600 гигаватчаса за 

година

Височина на язовир 

Каранюкар:

193 м

Обем на материала:

8,5 милиона м3
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обстоятелства изискваха преструктуриране на 

работата, но успяхме да свършим навреме.”

Сега, след приключване на работата по Каранюкар, 

Sudurverk участва в построяването на новото 

пристанище на Ландейяхофн на южния бряг – проект, 

изискващ прехвърлянето на около 710 000 м3 скална 

маса и изграждането на 25-километров нов път, за 

който се налага преместването на 550 000 м3. Този 

проект трябва да бъде завършен през юли 2010 г.

И накрая – последни думи от Торстен Хилмарсон 

от Landsvirkjun: “Макар че проектът бе завършен 

със закъснение от около 6 месеца – главно поради 

затруднения, свързани с тунелите, – все пак 

успяхме навреме да осигурим електроенергия за 

алуминиевия завод в Алкоа. Трябва да се отбележи 

и това, че получихме със 7% повече енергия от 

планираното. Икономиката допринесе за развитието 

ни като компания, а също и за самата Исландия, и 

по-специално – за хората в източната й част.” ■

ПроиЗводителНост, която си струва

За исландския контрагент Sudurverk Каранюкар е 

най-големият проект, изпълняван досега. Фирмата 

участва както в изграждането на двата междинни 

язовира, които са важна част от басейна Халслон, 

така и в работата по основите на алуминиевия завод в 

Рейдарфьордор, на североизточния бряг на страната. 

Като цяло CAT машините на исландския контрагент са 

работили над 270 000 часа без значителни проблеми.

„Ние сме единодушни по отношение на надеждността 

и производителността на машините CAT - казва 

Гудмундур Олафсон, технически ръководител 

от Sudurverk. - Именно затова ги купуваме. Не 

всички работят безпогрешно, но камионите 

CAT 773Е са изключителни. Не се наложиха 

никакви специални модификации на машините, 

които заявихме на Hekla - добавя той. - Бяхме 

направили подробна спецификация заедно с 

дилъра на CAT Hekla, а получихме помощ и от 

продуктовите специалисти на Caterpillar. Освен 

това през 2004 г. технологията GPS, която искахме, 

не беше толкова популярна, колкото е днес.”

Sudurverk не срещат непредвидени проблеми с 

машините и оборудването, но се оказва, че някои 

други усложнения могат да забавят завършването 

на проекта. “Установихме, че в скалната 

основа на язовира има множество пукнатини – 

уточнява Гудмундур Олафсон. - Тези неочаквани 

машиНи На Caterpillar На 

работНата Площадка:

31 кариерни камиона с твърда 

рама

6 камиона с шарнирна рама

21 верижни булдозера

11 хидравлични багера

2 колесни багера

2 багера с права лопата

13 колесни товарача

5 багер-товарача

6 автогрейдера

4 телескопични манипулатора

1 колесен мини-товарач

1 валяк

Използвани двигатели на CAT 

в: 8 бр. сонди “Тамрок”, 3 бр. 

мобилни трошачки, 2 бр. сонди 

“Атлас Копко” и 1 бр. въздушен 

компресор “Ингерсол Ранд”.

 ЗавръщаНе в > <

караНюкар

Язовирът Каранюкар, завършен през 2009 г., е най-големият 

от трите язовира, изградени в рамките на проекта.
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WEEK 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52
  July   August   sEptEmbEr   OctObEr   NOvEmbEr   DEcEmbEr

mO 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
tu 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
WE 7 14 21 28 4 11 16 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
tH 1 8 15 22 29 5 12 17 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Fr 2 9 16 23 30 6 13 18 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
sA 3 10 17 24 31 7 14 19 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
su 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
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sA 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
su 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
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Колко време е необходимо, за да се демонтира 

един мост? Ако сте Aertssen NV от Антверпен, 

Белгия, водеща компания в транспорта и 

строителството, то отговорът е: само два дена.

В две последователни недели на август 2009 

г. в продължение само на 15 часа компанията 

демонтира “Ноордерлаан”, един от двата 

стари моста над канала “Алберт”, където той 

напуска пристанището на Антверпен.

Демонтирането на моста, извършено с помощта на 

хидравличен багер CAT 325DL и колесен товарач 950G, 

представлява само част от мащабен и продължителен 

проект, предприет от правителството на област 

Фландрия в Белгия. Когато бъде завършен, той ще 

създаде една ефективна, напълно интегрирана пътно-

транспортна инфраструктура. Проектът включва 

замяна на съществуващите два моста над канала 

“Алберт”, разположени в близост един до друг, с общ 

мост, който ще осигурява по-голям транспортен 

капацитет за обществения транспорт. Първият от 

двата стари моста беше демонтиран през 2008 г., а 

новият, разположен съвсем близо до втория от старите 

мостове, беше завършен през юли миналата година.

Прецизността 
и бързината 
се отПлащат
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Факти за канала “алберт” 

Белгийският канал “Алберт” 

свързва градовете Антверпен 

и Лиеж. Дълъг е около 130 км. 

През 1939 г., когато е завършен, 

е имал минимална ширина 

на дъното 24 м и през него са 

могли да преминават съдове с 

тегло 2 000 тона и максимална 

дълбочина на газене 2,7 м. 

Разширяването на канала 

започва през 1960 г. и сега той 

е достъпен за съдове с тегло 

9 000 тона и дълбочина на 

газене 3,4 метра. Годишно по 

канала се превозват 400 000 

тона товари.

Подготовката е от голямо значение

Всъщност, както заявява Ив Аертсен, ръководител 

на проекта, работата съвсем не е била толкова 

проста, колкото човек би си помислил, предвид 

краткия срок за нейното извършване.

“Макар че по нашите стандарти обемът на работата 

не беше голям, имаше два фактора, които я 

направиха много трудна. Първият е, че мостът, който 

трябваше да бъде демонтиран, пресича един от най-

натоварените търговски водни пътища на Белгия. 

Второ, трябваше да представим план, който да убеди 

фламандското правителство, като наш клиент, че сме 

в състояние да гарантираме абсолютния минимум 

на прекъсване на трафика по канала. Изразходвахме 

много средства и време, за да разработим такъв 

начин на действие, който да бъде приемлив за 

нашия клиент и едновременно с това да ни позволи 

да си свършим работата бързо и ефективно.”

Тъй като се налагаше затварянето на канала 

“Алберт”, приетото решение включваше два 

отделни етапа, които трябваше да се осъществят в 

две последователни недели. През първата от тях 

железобетонната платформа на моста бе демонтирана 

на секции с помощта на CAT 325DL и бе отстранена 

чрез CAT 950G, за да бъде рециклирана в завода на 

Aertssen, който се намира на няколко километра 

извън града. С цел облекчаване демонтирането на 

платформата 325DL беше оборудван със стрела с 

обхват 6150 мм, с 2650-милиметров носач R2.6CB2 и с 

усилена кофа, специално модифицирана от Aertssen с 

две заключващи плочи, които да държат секцията на 

платформата в процеса на повдигане. През втората 

неделя петте стоманени греди на моста, всяка една 

от тях с дължина 70 метра и с тегло 100 тона, бяха 

демонтирани и преместени на брега на канала, за да 

бъдат нарязани на по-малки части. През седмицата 

преди първата операция бетонната платформа 

бе освободена от гредите и насечена на секции с 

размери 3х4 метра за по-лесно отстраняване. А през 

следващата седмица елементите, които свързват и 

стабилизират стоманените греди, бяха премахнати, за 

да се подготви окончателното демонтиране на гредите.

“Голяма част от работата изисква прецизност - 

казва Герд Менес от Aertssen, ръководител на 

проекта. - Освен това трябва да се внимава да не 

се изпусне нещо в канала. Новият мост е само 

на метър разстояние от там, където работим, 

така че няма място за грешки. Трябва да сме 

на 100% точни във всичко, което правим.”

надеждна работа През цялото време

Понастоящем Aertssen има над 60 машини Caterpillar 

на белгийска територия, доставени от Bergerat 

Monnoyeur, местния дилър на CAT. Защо компанията 

разчита на Caterpillar за такива операции като 

демонтирането на моста “Ноордерлаан”?

“За дейности като тази ни трябват машини, които 

са в състояние да работят прецизно при висока 

скорост. Нашите машини CAT ни осигуряват 

точното съчетание на мощност и лесно управление. 

При тях винаги се оказва, че разходите за целия 

им експлоатационен живот осигуряват висока 

ефективност. Това не винаги е така при машините 

от други марки. Поради това в момента от всичките 

ни машини над 120 са CAT”, уточнява Ив Аертсен. n

раФ аертсен

Като съсобственик на Aertssen 

управляването на CAT 950G не 

е обичайно занимание за Раф 

Аертсен. Но това е нещо, което 

той много обича да прави. 

“През седмицата ръководенето 

на компанията ме ангажира 

с други проблеми и с други 

аспекти на бизнеса. Но винаги, 

когато имам възможност - 

обикновено това е в неделя, 

се възползвам да се върна 

към любимото си занимание. 

Нищо не може да надмине 

удоволствието да управляваш 

машина CAT.”

“Нашите машини CAT ни осигуряват 
точното съчетание на мощност и 
лесно управление.”
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Неделя, 2 август, работно време от 6:00 ч. до 16:00 ч.

6:00
На моста е разположен CAT 325D, готов за работа, а един 

колесен товарач CAT 950G чака наблизо, за да поеме секцията от 

бетонната платформа, след като бъде вдигната.

10:00
Деликатната операция по отстраняване на платформата от 

двата края на моста е завършена и CAT 325DL започва да вдига 

секциите на основната бетонна платформа, използвайки кофа, 

специално модифицирана за тази цел от Aertssen. След като 

дадена секцията се вдигне, CAT 950G я транспортира от моста до 

мястото, където се подреждат секциите преди рециклиране.

11:30
Всички секции на платформата са отстранени от моста цели 4 

часа и 30 мин. предсрочно.

12:00
Каналът “Алберт” е отново отворен 4 часа предсрочно.

Неделя, 9 август, работно време: от 7:00 ч. до 16:00 ч.

7:00
Два крана с голяма товароподемност са на работната площадка, 

а в канала, близо до моста, е закотвен един шлеп. Започва 

работата по демонтиране на 5-те стоманени греди, всяка от тях с 

дължина 70 метра.

Гредите се демонтират на два пъти, като първият път се вдигат 

едновременно три греди, а втория път - две. Т. е. първия път са 

вдигнати 300 тона, а втория - 200 тона.

Най-напред крановете повдигат товара над носещата 

конструкция на моста. След това единият край на гредите се 

сваля надолу, докато стъпи върху шлепа, който транспортира 

гредите по канала към мястото, където те ще бъдат складирани 

и нарязани. И накрая гредите се вдигат и се поставят на брега на 

канала.

16:00
Работата е завършена и каналът отново е отворен.

бързината и Прецизността се отПлащат
със стриктни срокове

Една от стоманените греди 

на моста, която е дълга 70 

метра и тежи 100 тона, е 

закачена за въжето на крана 

и е готова за повдигане. 
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Верижен багер CAT 345D L ME 
Двигател Cat C13 ACERT 283 kW/385 к.с.

Работно тегло 50650 – 52050 кг

Макс. дълбочина на копаене 6606 мм

Макс. работен обсег по нивото на терена 10752 мм

Макс. височина на рязане 10230 мм

Макс. височина на товарене 6733 мм

Копаещи усилия на кофата 275 kN

Копаещи усилия на носача 259 kN



В статията се разглеждат някои 

основни моменти в работата с камиони 

с твърда рама. Разходите за гориво 

представляват средно 18% от тези за 

транспорт, а разходите за гуми – 16%. 

Спазването на дадените съвети ще 

Ви помогне значително да намалите 

консумацията на гориво и износването 

на гумите, както и да постигнете 

максимална производителност.

1: Позиционирайте камиона 
Под ъгъл 45˚

При товарене разположете камиона под 
ъгъл 45˚ спрямо фронта на товарене. 
Това е най-доброто положение, 
осигуряващо минимално движение 
на товарача, в резултат на което се 
постига по-кратко време на цикъла 
и по-нисък разход на гориво.

2: не заставайте твърде близо

За да сведете до минимум износването 
и повредите на гумите, позиционирайте 
задните гуми далече от основата на 
фронта, тъй като е възможно там да има 
остри камъни, които да ги наранят.

4: не Претоварвайте камиона

За да се избегне разсипването 
на материала и да се увеличи 
производителността, избягвайте 
претоварването на камиона, както 
и товаренето на прекалено много 
материал в зоната над кабината.

И накрая, едИн съвет за 
технИческИте ръководИтелИ

При път с наклон 11%, съпротивление 
при търкаляне 3% и максимален товар 
камионът ще трябва да изкачи този път на 
1-а скорост при 1900 оборота за минута.

От друга страна, при път с наклон 10%, 
съпротивление при търкаляне 2% и 
същия товар камионът ще може да 
изкачи този път на 2-а скорост при 
1500 оборота за минута, при което се 
постига 4% до 5% икономия на гориво.

С други думи:  
Един добре изграден път пести гориво. n

ПрИ товарене 

TIP 2: DON’T GET TOO CLOSE

За да се намали износването на гумите, 
маневрирайте достатъчно бавно, така че 
да се избегнат напречните деформации 
и износването на стените на гумите.

5: намалете скоростта

ПрИ разтоварване

За да намалите износването и да 
предотвратите повредите, избягвайте 
ударите на цилиндрите в крайно горно 
положение при разтоварване, сваляйте 
каросерията, преди да тръгнете напред 
и при всички положения избягвайте 
рязката смяна на скоростите.

6: УПравлявайте камиона Плавно
TIP 2: DON’T GET TOO CLOSE

За максимална безопасност и равномерно 
износване на гумите товарът трябва 
да бъде разположен централно както 
спрямо напречната, така и спрямо 
надлъжната ос на каросерията.

3: осигУрете Прецизно товарене

съветИ към 
оПератора
За максимална 
проиЗводитЕлност и 
икономия на гориво камиони с висока Проходимост

Правилно товарене 

Неправилно товарене

Колесен товарач

Багер

2 4
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CAT MAGAZINE
АнкетА нА читАтелите – ВАшето мнение е ВАжно

Вашият профил

1. Моля да ни предостаВите поВече инфорМация за Вас

 фирМа:

 иМе:

 адрес:

 държаВа:

 телефон:

 телефакс:

 E-mail:

2. притежаВате ли Машина CaT?

 ❑	Да ❑	Не

3. В коя ВъзрастоВа група сте?

 ❑	Под 25 г. ❑	26-40 г.

 ❑	41-55 г. ❑	56 г. или повече години

4. къМ коя област на проМишлеността принадлежи 

осноВната дейност на Вашата фирМа?

 ❑	Строителни работи в малък мащаб

 ❑	Мащабни земекопни / пътно-строителни дейности

 ❑	Кариери и добив на инертни материали

 ❑	Обработка на отпадъци и промишлени приложения

 ❑	Пътни настилки

 ❑	Минно дело

 ❑	Горско стопанство / дърводобив

 ❑	Наемане / отдаване под наем на машини и съоръжения

 ❑	Други (моля уточнете)

5. какВа е Вашата длъжност ВъВ фирМата

 ❑	Собственик – оператор

 ❑	Оператор

 ❑	Ръководен кадър, който взема решения

 ❑	Член на семейството на човек, работещ в тази област

 ❑	Друго (моля уточнете)

оценка

6. съотВетстВа ли съдържанието на статиите В CaT magazinE 

на предизВикателстВата ВъВ Вашата работа?

 ❑	Да

 ❑	Не (моля уточнете какъв тип съдържание би съответствал на 

тези предизвикателства)

7. интересуВате се единстВено от статиите В областта, В 

която работите, и от Машините, които използВате, или Ви 

е интересно да четете и за други области и Машини?

 ❑	Да (предпочитам да чета само материали, които се отнасят за 

областта, в която работя и за машините, които използвам)

 ❑	Не (готов съм да чета и за други области, машини и услуги на 

Caterpillar)

8. когато четете статия В CaT magazinE, тоВа ли е пърВият път, В 

който се запознаВате с историята, за която се разказВа В нея?

 ❑	Да

 ❑	Не, виждам същите истории и в www.cat.com,  

www.mycattv.com и в търговската преса (моля заградете 

вярното).

9. колко хора от Вашата фирМа четат Вашето списание CaT magazinE?

 ❑	Само аз

 ❑	Аз и още един човек

 ❑	Трима – четирима души

 ❑	5-има или повече

10. сМятате ли, че годишният брой на изданията 

на CaT magazinE е достатъчен?

 ❑	Да, три пъти годишно е точно колкото трябва

  ❑	Не, бих искал CAT Magazine да излиза по-често

Моля отделете няколко минути, за да отговорите на следните 

въпроси и ще имате шанс да спечелите минимодел на верижен 

булдозер D7Е.

Можете да изпратите този формуляр по следния начин:

копирайте двете страници на формуляра и ги изпратете по 

факс на: 00 41 228 494 990 или по пощата на адрес: Cat Magazine, 

Agnes Schroeter, Caterpillar S.A.R.L., PO Box 6000, 1211 Geneva 6, 

Switzerland.

Краен срок за получаване: 19 март 2010 г.

2 5



11.  как бихте искали да получаВате списанието CaT magazinE?

 ❑	Като печатно издание

 ❑	Он-лайн във формат PDF

 ❑	Като печатно издание и он-лайн

статии и теМи

12. Влияят ли статиите и историите за успешен бизнес, съдържащи се В 

CaT magazinE, Върху Вашите решения при закупуВане на оборудВане?

 ❑	Да

 ❑	Не

13. кои от статиите, съдържащи се В списанието CaT magazinE, 

са най-интересни за Вас (Моля отбележете)?

 1 = безинтересни

 2 = средно интересни

 3 = интересни

 CAT накратко (кратки истории)

 1	 ❑	 2	 ❑	 3	 ❑

 На работната площадка

 1	 ❑	 2	 ❑	 3	 ❑

 Екстремни и необичайни приложения 

 1	 ❑	 2	 ❑	 3	 ❑

 Съвети за оператора

 1	 ❑	 2	 ❑	 3	 ❑

 Представяне на нови продукти

 1	 ❑	 2	 ❑	 3	 ❑

 Сервизно обслужване и поддръжка

 1	 ❑	 2	 ❑	 3	 ❑

 Профил на служителите на Caterpillar, на дилърите, на 

клиентите

 1	 ❑	 2	 ❑	 3	 ❑

14. бихте ли желали В CaT magazinE да се публикуВат 

поВече задълбочени статии?

 ❑	Да, бих искал CAT Magazine да навлиза в повече подробности

 ❑	Не, нивото на подробности е точно каквото трябва да бъде

15. какВи други теМи бихте желали да се разглеждат 

В CaT magazinE? (изберете три теМи)

 ❑	Технологии на бъдещето

 ❑	Устойчиво развитие

 ❑	Международни проекти (извън Вашата страна)

 ❑	Корпоративни инициативи (например: Caterpillar изгражда нов 

завод)

 ❑	Инициативи на местния дилър

 ❑	Зад кулисите на Caterpillar

 ❑	История на Caterpillar

 ❑	Други (моля уточнете)

други публикации/източници на инфорМация

16. четете ли списания, издаВани от други 

произВодители на строителна техника?

 ❑	Да (моля посочете кои списания)

 ❑	Не

17. как бихте описали накратко CaT magazinE?

18.  какВо друго бихте искали да прочетете и да Видите В CaT magazinE?

благодариМ Ви за отделеното ВреМе. резултатите от 
проучВането ще откриете В CaT magazinE, бр. 2/2010 г.

Моля копирайте дВете страници на форМуляра и ги изпратете по факс на: 00 41 228 494 990 или 
по пощата на адрес: CaT magazinE, agnES SCHROETER, CaTERPillaR S.a.R.l., PO BOX 6000, 1211 gEnEVa 6, SWiTzERlanD

Цялата лична информация ще бъде само за вътрешна употреба от CAT и дилъра и няма да бъде предоставяна на външни лица.
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Независимо дали искате да закупите истински 

булдозер или хидравличен багер, техните 

миниатюрни модели, или работни обувки, ако 

носят търговската марка CAT, те отговарят 

на най-високите стандарти за качество.

През 1974 година Caterpillar стартира производството 

на минимоделите на машините CAT, на които хората по 

света и до днес се любуват и възхищават. Изработката 

им се прави по оригиналните конструкторски файлове, 

които са използвани за производството на истинските 

машини. За всеки минимодел се създава специален 

прототип, който след проверка и тест от инженерите 

на Caterpillar получава одобрение за производство. 

Всички мащабни модели са точно копие на реалните 

машини и също като тях могат да вдигат стрелите си, 

да въртят кофите и да сменят работните инструменти. 

Двадесет години по-късно се появиха 

обувките с марка Caterpillar и през следващото 

десетилетие достигнаха върхови продажби. 

Само през 2005 година стокооборотът им 

надхвърли 57 милиони чифта, тъй като много 

хора по света избраха тази висококачествена 

стока, знаейки, че те са точно толкова здрави 

и издръжливи, колкото и машините CAT.

След обувките на световния пазар бяха представени 

и работни, и модни дрехи, както и аксесоари 

с търговската марка CAT. Всички артикули са 

произведени от лицензирани от Caterpillar фирми 

съгласно високите стандарти за качество, които 

те са длъжни да спазват. Лицензите се дават 

от Caterpillar само на фирми, които създават 

първокласни стоки, гарантират наличности и 

доставка и спазват стриктните стандарти на 

корпоративната идентичност. “ За нас е важно да сме 

сигурни, че всяка стока, която носи нашата марка, е 

лицензирана. По този начин можем да гарантираме, 

че тя отговаря на най-високите стандарти за 

качество”, казва Анджела Бернард – мениджър на 

програмата за лиценз на стоките на Caterpillar.

Контролира ли Caterpillar избора на 

стоКите, моделите и цветовете?

Отговорът е да - от копчето до цялостно завършения 

продукт. Лицензираните от Caterpillar фирми 

провеждат анкети с клиентите и правят пазарни 

проучвания за модните тенденции по отношение 

на цветовете и кройките. Резултатите от анализите 

се обсъждат с Caterpillar, за да могат фирмите да 

получат разрешение за представянето на нови 

сезонни колекции. Дрехите CAT по-скоро определят 

модните тенденции, а не просто ги следват.

КаК можете да сте сигурни, че стоКата, 

Която Купувате, е оригинална?

Много просто, всички оригинални стоки CAT 

носят специален щемпел Caterpillar Licensed 

Merchandise. Дрехите носят такъв пришит етикет, 

а другите артикули имат печатен етикет.

Къде можете да намерите оригинални реКламни стоКи Cat?

В магазина на “Елтрак България”. Получихме 

многобройни запитвания както от наши клиенти, 

така и от хора, които са използвали стоки CAT. 

Поради високото им качество те са вече фенове на 

тази търговска марка. Затова сега с удоволствие 

уведомяваме всички наши клиенти и приятели на 

Caterpillar, че в магазина на „Елтрак България” в 

София на бул. „Европа” 439, вече можете да намерите 

оригинални дрехи, обувки, аксесоари и минимодели с 

марка CAT.  

За подробна информация за тези стоки и техните 

цени ни посетете на горепосочения адрес, звънете 

на телефоните по-долу или посетете нашия сайт.

>> 02/ 808 3201

>> 02/ 808 3202

>> 02/ 808 3203

>> www.eltrakbulgaria.com

Качество CAT и за 
реКламните стоКи
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