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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

Въпреки несигурната обстановка, в която живеем вече няколко години, и трудностите 
да планираме бизнеса си се оказва, че има компании в България, които все пак имат 
дългосрочна визия за развитие и уверено следват своите цели. Заедно с тях „Елтрак 
България“ доказва за пореден път, че машините САТ са ненадминати по ресурс, 
производителност и най-ниски експлоатационни разходи.  
 
С гордост представям материалите в този брой на CAT Magazine за пускането в 
експлоатация на 150-тонния колесен челен товарач САТ 993К в „Асарел Медет“, който 
замества предшественика си САТ 992G, надхвърлил 100 000 м.ч. работа, и за четирите 
колесни товарача САТ, наскоро предпочетени от „М-Транс“ за работа в тежките условия 
на „Аурубис“. 
 
Силно ви препоръчвам и статията за новия грейдер САТ 140М в „Екко Кат Строй“, 
която доказва, че една компания е толкова голяма, колкото са големи мечтите и 
стремежите й да бъде стъпка напред с новите технологии. 
 
Говорейки за нови технологии, ще намерите и интересна информация за премиерите на 
BAUMA 2013 и за хибридния багер САТ 336Е. 
 
 
Приятно четене!

Пламен Стойчев,
управител, “Елтрак България”
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КРАСИВ БЕЙРУТ

КАК AVERDA 
ПАЗИ ГРАДА 
ЧИСТ 

Бейрут, град с около 2 милиона жители в страна с население 
4,4 милиона, имаше хроничен проблем с отпадъците. През лятото 
на 1996 г. улиците „преливаха” от битова смет, а поради 
температурите, достигащи почти 40 градуса, над града бе 
надвиснало зловоние, което ставаше още по-неприятно поради 
димната мъгла, носеща се от огромните купчини горящ боклук край 
града. Пластмаса, бутилки, метални кутии и хартия – всичко се 
изхвърляше заедно и, по думите на Хани Вазан, директор на 
„Верига за доставки” на averda „градът изхвърляше пари на вятъра. 
Изгаряше ги. Похабяваше се използваем материал.”
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Ливанското правителство въведе „Интегриран план за 
управление на твърдите отпадъци” и обяви търг, търсейки 
компании, които биха могли да създадат и да управляват 
400 000 м2 сметище в покрайнините на града.

Днес камионите на averda се изкачват по обградените 
с дървета пътища, отправяйки се към южната част на 
Бейрут, където се намира закътана долина. Свързана с 
най-модерна система за управление на газове, тази долина 
е крайната точка на историята, която се разказва всеки 
ден и час из улиците на града. Историята за събиране и 
сортиране, за рециклиране и възстановяване, историята 
на averda и на Jallad – дилъра на Caterpillar® в Ливан.

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СОРТИРАНЕ
Мустафа Ал-Зугби е машинен инженер, отговарящ за 
колесния товарач 962H в инсталацията за сортиране в 
Амрусие. Въведен в експлоатация през февруари 2012 г., 

товарачът работи по 22 часа на денонощие в едната от 
общо две инсталации за сортиране на averda. Неговата 
задача е да обработва отпадъците, събрани от жителите 
на Бейрут, всеки от които изхвърля средно по 2 кг на ден. 
Денем и нощем 350-те камиона „боботят” към инсталацията, 
разтоварват своя 6-тонен товар и се връщат обратно към 
улиците на града, за да продължат събирането на боклука.

До момента 962H е работил 6800 часа без непланови 
прекъсвания. “Единственият проблем, който сме имали, 
беше повреда на водна помпа, която бе отстранена за 
по-малко от 4 часа. Това е доказателство, говорещо 
само по себе си за надеждността” - казва Мустафа.
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УСПЕХ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

Със своята стрела с високо повдигане и камера за 
задно виждане 950H е жизненоважна част от машинния 
парк на averda в инсталацията в Карантина.

Проблемът с отпадъците не е в зловонието, тъй като 
на място функционира система на averda за контрол на 
миризмата. Проблемът при боклука е в неговото отражение 
върху гумите и върху работния терен, превръщайки го в 
един от най-силно износващите за която и да е машина. 
„962H е с гуми L5 - уточнява Мустафа. - Те са с възможно 
най-голямата дебелина на протектора и височина от 44 см 
от джантата до периферията. При нормални условия гумите 
издържат средно година и половина. Тези са поставени 
преди около 3 месеца” - обяснява той, сочейки колелата.

Сега гумите са гладки като тези във Формула 1. „Боклукът 
и остатъчната течност в него ги „изяждат”, намалявайки 
тяхното сцепление. Това е допълнително предизвикателство 
за оператора, но диференциалът с ограничаване на 
приплъзването улеснява работата, той действително помага.”

Диференциалът с ограничаване на приплъзването (LSD) 
е специален елемент в спецификацията на техниката, 
която работи с натрупан материал. Когато машината 
избутва материал към купчината, предната ос „олеква” 
и се разчита на задната да предаде задвижващия 
момент, като по този начин се намалява ненужното 
превъртане на колелата, скъсяващо живота на гумите.

Според Уаел Ибрахим, мениджър „Работа с клиенти” на 
averda, и Хасан Дбук, мениджър „Сервизни дейности” 
на Jallad, обичайно суровите условия на работа в 
инсталацията за сортиране дават възможност на 
товарачите CAT да покажат своята сила и надеждност.

“Прекарах много време с клиента - казва Уаел. - Преди 
да купи 962H, той имаше проблем с приплъзването – 
товарачите нямаха достатъчно сцепление с хлъзгавия 
терен. Затова към 962H монтирахме диференциал 
с ограничаване на приплъзването (LSD) и много от 
работещите тук казаха, че е настъпила голяма промяна.”

Успехът на 962H кара Jallad да препоръча товарача 
950H с всички възможни опции за една друга 
инсталация за сортиране в Карантина, като освен 
с диференциал за ограничаване на приплъзването 
машината е снабдена и с камера за задно виждане, 
система за автоматично гресиране, реверсивен 
вентилатор и лостова система за високо повдигане.

Тони Сааде, директор на инсталацията в Карантина, описва 
резултатите: „Операторите оценяват факта, че могат 
да си вършат работата без прекъсвания заради гумите. 
А камерата за задно виждане им дава още един чифт 
„очи“ за по-лесна навигация между купчините отпадъци, 
натрупани от камионите за смет до линиите за сортиране.”

„ДОБРЕ ДОШЪЛ” НА ЕДИН ЗАВЪРНАЛ СЕ КЛИЕНТ
Тарек Джалад е директор „Продажби и маркетинг” на дилъра 
на Caterpillar - Jallad, и неговата всеотдайност към клиентите 
се споделя от целия екип. „Преди около десет години averda 
си избра за партньор друг доставчик на оборудване - обяснява 
той - и това беше голямо разочарование. Повторното 
изграждане на отношенията отне значителни усилия, време 
и последващи действия на всички нива в двете организации.

Когато доставиш на клиента надеждно и ефективно 
оборудване, това е само началото: продажбите не са краят 
на историята. Всички знаем, че продуктовата поддръжка 
е истинският приоритет. Подновяването на работата с 
averda даде възможност на Jallad да направи стъпка към 
по-висок стандарт в обслужването на потребителя.

Едно от първите действия беше да помолим специалист 
на Caterpillar по сметищно приложение на техниката да се 
присъедини към нас за едноседмични интензивни срещи 
с ключови служители на averda на различните нейни 
площадки, за да се идентифицират по-ясно оптималните 
спецификации на необходимия машинен парк. Нашата 
цел по-специално беше да дадем високостойностни 
предложения на екипите на averda по експлоатация и 
поддръжка и да се ангажираме като заслужаващи доверие 
консултанти. От този момент нататък ние бяхме в състояние 
да изпълняваме всички изисквания на компанията.

Най-напред, през 2011 г., в машинния парк на инсталацията за 
сортиране на averda бе включен един товарач за обработка 
на отпадъци 962H заедно със стандартен 950H за общинския 
боклук. После, през 2012 г., averda демонстрира нарастващо 
доверие както в Jallad, така и в оборудването CAT, правейки 
заявка за 950H с високо повдигане, 950H за обработка 
на отпадъци, булдозер D6R за сметища, сертифициран 
употребяван верижен товарач 963 и два колесни 
минитоварача 216B3. През 2013 г. получихме нова заявка за 
още един товарач 962H. Надяваме се, че това партньорство 
ще продължи да се развива в предстоящите месеци и години.” 

Надеждност и подкрепа 
– основата за стабилното 
партньорство.
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1. Операторите оценяват мощта и управлението на товарачите CAT®.
2. Хани Вазан, директор „Верига за доставки” на averda, 
която повишава стандартите в целия регион MENA.

3. Тарек Джалад, директор „Продажби и маркетинг” 
на Jallad – дилъра на Caterpillar.

4. Мохамад Акил, мениджър на инсталацията в Амрусие, 
контролира 24-часовата работа, 7 дни седмично.

Всички тези машини и днес работят непрекъснато на 
3-сменен режим и се обслужват от всеотдаен технически 
екип на Jallad. Хасан Дбук, мениджър „Сервизни дейности”, 
заявява: „Когато казваме, че сме на разположение 24 часа в 
денонощието, наистина имаме това предвид. Ако се получи 
обаждане, веднага отговаряме и инженерите тръгват.”

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН РАСТЕЖ В НЕРЕГУЛИРАНА СРЕДА
Що се отнася до рециклирането, регионът на Средния изток/
Северна Африка (MENA) има слаба или никаква регулация. 
„Ние залагаме ориентири в тази индустрия – обяснява 
Хани Вазан от averda. - Системата за събиране, сортиране, 
обработка, рециклиране и отстраняване, работеща 24 часа на 
денонощие, 7 дни в седмицата, е възможна единствено при 
съчетаване на усилията на нашите служители, доставчици и 
клиенти. И тъй като в момента в Ливан липсва реална култура 
на рециклиране, въведохме и образователна програма, 
така че децата да разберат важността на внимателното 
използване на ресурсите. Философията на averda се състои 
в опазване на планетата и ние вярваме, че то започва 
от децата, които ще пораснат и един ден ще започнат 
да вземат решения и да носят отговорност за света.”

Мейсара Сукар основава averda през 1965 г. като 
част от Sukkar Engineering. Когато averda установява 
необходимостта от ефективно управление на отпадъците 
и ресурсите, тя се специализира в този сектор, като бързо 
се разраства и се превръща в най-големия „доставчик” 
на решения за околната среда в регионите на Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив (GCC) и на MENA.

Със своите над 7500 служители днес компанията 
осъществява дейност в Ливан, Саудитска 
Арабия, Обединените арабски емирства, Оман, 

Катар, Ирак, Обединеното кралство, Франция, 
Ирландия и Мароко. А защо е завръщането към 
Caterpillar след толкова дълго отсъствие?

“Имаме красив град и планираме да го запазим красив, а 
това означава, че се нуждаем от надеждност и подкрепа 
- казва г-н Сукар. - Историята с отпадъците няма край, 
така че трябва и ние никога да не спираме.” ■

Вижте повече на: www.cat.com/waste/
products-and-applications
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ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
НА РАЗРАБОТКА

CAT® 336 отдавна е признат в цял свят за 
„работен кон” с високи експлоатационни 
качества при високопроизводителни 
приложения. Той е багерът, който ви трябва при 
операции, изискващи интензивно завъртане на 
надстройката на машината – от прокопаване 
на канали до товарене на камиони. Сега, с 
въвеждането на 336E H, вече е налице 
и още едно предимство – водеща за 
сектора икономичност на горивото 
благодарение на иновативната 
хибридна технология на Caterpillar.

ПЪРВИЯТ В ИСТОРИЯТА CAT® 336E ХИБРИД ВЕЧЕ Е ТУК 
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336E H............................................................................................ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВ ПРОДУКТ // 336E H

Всичко се свежда до една проста формула и както казва 
Седрик Масон, специалист по „Приложение на верижните 
багери” към Caterpillar: “Колкото повече използвате въртенето, 
толкова повече ефективност получавате от машината.” Много 
хора свързват думата „хибрид” с източник на електрическа 
енергия, но Седрик добавя: „Всъщност хибридът дефинира 
система, работеща с два различни енергийни източника, 
която събира, съхранява и отново използва енергията.” 
И именно тази проста формула спечелва на CAT 336E H 
престижната награда „Едисон” за иновации и изобретателност 
с положително въздействие върху света. Трябва да се 
отбележи и че освен наградата „Едисон” 336E H получи и 
наградата за иновации на списанието Equipment World.

ПАТЕНТОВАНА МОЩНОСТ, ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Именно така подходиха инженерите на Caterpillar. Резултатът 
е по-малко сложна, не така скъпа и значително по-ефективна 
хидравлична хибридна система. Концепцията е проста 
и се базира на три технологични структурни блока:

 Хидравлична хибридна система за въртене.
 Електронно програмируема помпа (ESP).
 Разпределител с адаптивна система за управление (ACS).

ESP-помпата се контролира по електронен път. Нейната 
задача е да осигурява гладък преход между двата източника 
на енергия на багера – двигателя и акумулаторите. Помпата 
осигурява същия хидравличен дебит при по-ниски работни 
обороти на двигателя, което означава по-добра ефективност.

От друга страна, хидравличната система за завъртане на 
надстройката на багера улавя енергията от спирачките 
на въртенето. Така всеки път, когато операторът спира 
надстройката в края на завъртането, кинетичната енергия 
зарежда акумулаторите, които след това използват 
повторно тази енергия за въртене в обратната посока.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВ ПРОДУКТ // 336E H ....................................................................................

Ключовият елемент, който обединява всичко това, е 
новоразработеният ACS-разпределител на Caterpillar. 
“Той буквално е в центъра на концепцията на 336E 
H - казва Седрик. - Нашият нов ACS-разпределител 
е мозъкът, който оптимизира системата и всъщност 
реализира цялата концепция за събиране, запазване 
и повторно използване на енергията.”

Концепцията е ясна, но разработването на технологията 
за управление на системата е, разбира се, значително 
по-сложна задача. Caterpillar регистрира над 
300 патента за технологията, използвана в 336E H.

ИКОНОМИЧНО УМЕН, ЕКОЛОГИЧНО СЪОБРАЗЕН
Новият хибрид има дълго родословие от високи 
експлоатационни качества в тегловния си клас. 
Със своите 36 до 38 метрични тона (в зависимост 
от конфигурацията) багерът 336E H няма аналог по 
отношение на производителността и икономичността 
си на гориво. Това се дължи на трите технологии (ESP 
помпа, ACS-разпределител и хибридна система на 
въртене), които работят във взаимна синергия.

Безусловно 336E H е тежък клас машина, идеална за 
високопроизводителни операции при широкомащабно 
строителство, работа в кариера, прокопаване на канали 
и товарни дейности при камиони с голям обем.

Очаква се болшинството купувачи на новия хибрид да бъдат 
клиенти, които подменят своите багери 336D L. „Самото 
преминаване от серия D към серия E означава по-ефективно 
използване на горивото, по-висока товароподемност, 
по-малка поддръжка и поради намаляване на шума 
в кабината с 4 dB подобрен комфорт за оператора - 
добавя Седрик. - Започвайки с всички тези плюсове, ние 
намаляваме и консумацията на гориво, и въглеродните 
емисии. В сравнение с 336D L нашият нов 336E H изгаря 
около 33% по-малко гориво при едно типично приложение, 
каквото е товаренето на камион. Дори в сравнение с 

336E за една и съща дейност 336E H отчита с 25 % по-
нисък разход на гориво, без това да влияе негативно на 
производителността или на работните характеристики.”

УМНА ПОКУПКА
Първият клиент, който купи 336E H, беше Стен Антонсен, 
собственик на SA-Anlegg в Норвегия. Неговата заявка беше 
направена само два дни след публикуването в пресата 
на съобщението за 336E H, въпреки че машината нямаше 
все още обявена цена. В разговор с Пер Гунар Хансен от 
Pon Equipment – Норвегия, Стен казва: „Ниският разход 
на гориво е важен, а моята компания се стреми към 
опазване на околната среда. Нека сключим сделка.” По-
късно, през януари 2013 г., Стен поръча втори 336E H.

И така, по отношение на възвращаемостта на инвестициите 
каква е крайната равносметка? 336E H винаги е добър 
залог в среда на висока производителност, но прецизният 
отговор зависи от местните цени на горивото и, разбира се, 
от конкретното приложение. Според Caterpillar периодът 
на изплащане може да бъде дори само две години, а даже 
и по-малко при някои обстоятелства. При всички случаи, 
колкото повече използвате завъртането на надстройката 
на багера, толкова повече спестявате. Толкова е просто.

Официалното представяне на 336E H на Bauma в 
Германия през април тази година беше кулминацията на 
една четиригодишна програма на разработване. Багерът, 
който вече се предлага в Европа, Япония и Северна 
Америка, отговаря на изискванията на Етап IIIB и е 
предназначен специално за силно регулирани пазари. ■ 

За допълнителни подробности: www.uk.cat.com/336EH

SA-Anlegg е купувач на първия в света 336E хибрид.
Церемонията на Bauma с участието на: Инге Стенсланд, изпълнителен директор на 
Pon Equipment - Норвегия; Стен Антонсен, собственик на SA Anlegg; Дъг Оберхелман, 
президент и директор на Caterpillar; Пер Гунар Хансен, търговец, Pon Equipment 
- Норвегия; Роб Чартър, заместник завеждащ отдел „Багери” на Caterpillar.

Срещнете се с единствения в своя клас хибриден багер.
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Рентабилността при управлението на отпадъците се 
свързва с контролирането на оперативните разходи 
за човешки, земни и машинни ресурси. Това е вярно 
както за събирането и извозването на отпадъците, така 
и за планирането и управлението на сметищата.

Машините CAT® винаги са помагали на 
компаниите да реализират значителни 
икономии в своята дейност. В това 
отношение може да се говори много 
и ние, от CАТ Magazine, решихме да 
представим накратко няколко случая, 
за да онагледим как оборудването 
на Caterpillar прави това.

Нека започнем от общите разходи по 
собствеността и по експлоатацията 
на две машини, които често се 
използват при работата с отпадъци: 
16-тонния колесен товарач 
CAT 938K и 25-тонния багер за 
манипулиране на товари M318D.

Веднага е очевидно, че и в двата 
примера около половината от 
общите разходи са за гориво. И 
така, нашата първа насока за 
управление на разходите е ясна – 
как да намалим тези за гориво.

НАМАЛЯВАНЕ НА 
РАЗХОДИТЕ
ПРИ ПРИЛОЖЕНИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

Разходи за ремонт на час

Разходи за гориво на час

Разходи за поддръжка на час

Разходи по собствеността на час*

€4,18, 13%

€17,40, 56%

€7,82, 25%

€2,00, 6%

938K

€14,96, 42%

€8,13, 23%€8,31, 23%

€4,16, 12%

M318D MH

ОБЩИТЕ РАЗХОДИ ПО СОБСТВЕНОСТТА И ПО 
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ЗА 5 ГОДИНИ / 10 000 ЧАСА

*Разходи по собствеността = покупната цена минус остатъчната стойност
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КОНСУМАЦИЯ НА ГОРИВО

Напредъкът в технологията на 
двигателите през последните 
15 години дава възможност да се 
отговори на строгите изисквания на 
американската агенция за защита на 
околната среда и на европейските 
регулации. Но Caterpillar се 
фокусира и върху значителното 
намаляване на консумацията на 
гориво благодарение на основните 
постижения на технологиите 
за трансмисиите. Например 
при сравнителните тестове 
CAT D7R с двигател по Етап IIIA 
и с традиционна трансмисия тип 
Powershift показа разход на гориво 
от средно 37 л/ч. За сравнение 
D7E с двигател по Етап IIIB и с 
новата електрическа трансмисия 
на Caterpillar изразходва по-малко 
от 25 л/ч при подобно приложение. 

За период от пет години при 
2000 часа работа на машината 
годишно (приемайки, че цената 
на горивото е €1,10 за литър) 
това прави 33% намаление на 
разхода и икономия от €132 000.

При друг тест за измерване на 
ефективността на горивото при 
стандартни операции (работа с купчини 
материал, товарене, транспортиране 
и товарене на камион) новият 966K 
XE с двигател по Етап IIIВ и с модерна 
силова трансмисия показа разход 
на гориво с 3 л/ч по-малко (21%) от 
колесния товарач 966H с двигател 
по Етап IIIА и с трансмисия тип 
Powershift. Това означава икономии 
от €33 000 за период от пет години.

ВЛИЯНИЕ НА ОПЕРАТОРА

Точно както един опитен 
автомобилист може да измине 
повече километри с по-малко 
гориво в сравнение със 
средностатистическия шофьор, 
уменията на оператора на машината 
имат голямо отражение върху 
консумацията й на гориво и върху 
експлоатационните й разходи, 
когато тя работи на инсталация 
за преработка на отпадъци.

Ето защо Caterpillar и нейните дилъри 
разработват обучителната програма 
„Екооператор”. Целта е операторите 
да се „настроят” към използваното 
от тях оборудване и да придобият 
умения да оптимизират разхода 
му на гориво, като същевременно 
спазват производствените 
изисквания и оползотворяват 
най-пълно възможностите на 
машините. По този начин ще се 
гарантира и по-продължителното 
изправно състояние на техниката.

Наред с всичко това мениджърите на 
машинния парк могат дистанционно 
да наблюдават и да проследяват 
работата на техниката и на 
операторите. По този начин е възможно 
да се установи необходимостта 
от подходящо оборудване или от 
обучение на операторите, така че да 
се оптимизират разходът на гориво и 
натоварването на машините. За целта 
Caterpillar предоставя Product Link™ – 
дистанционна телеметрична система, 
която събира данни за оборудването 
и състоянието на компонентите му. 
След това данните се изпращат 
чрез сателит или чрез GSM до 
мениджърите на машинния парк, 
които чрез VisionLink® могат да вземат 
навременни, икономически ефективни 
решения с положителен ефект 
върху окончателната равносметка.

ПРАВИЛНАТА МАШИНА ЗА 
КОНКРЕТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

При този пример една машина 
товари камиони с височина 4 м, 
широчина 2,55 м и дължина 12,5 м. 
Плътността на материала е 0,2 кг на 
куб. м и не представлява 
затруднение. Целта обаче е 
максимален натоварен обем 
материал за камион, за да се 
намалят транспортните разходи. И 
така, оптимално ли е това 
съчетание? Ето три опции:

Опция A) 
20,5-тонен багер 
за манипулиране 
на товари
При много 
приложения машина като M318D MH 
– способна да работи на различни 
височини, е доста ефективна от гледна 
точка на горивото. Грайферната й 
щипка обаче не е идеална за голяма 
производителност при товарене.

Опция Б) 20-тонен 
колесен товарач
Голям колесен 
товарач, снабден с 
лостова система за 
високо повдигане, може да достигне 
4-те метра височина с достатъчно 
запас, за да се оптимизира 
капацитетът. Той има по-добра 
товароподемност от багер или от багер 
за манипулиране на товари и е 
по-подходящ от гледна точка на 
производителността при товарене.

Опция В) 16-тонен 
колесен товарач
В този случай 
най-доброто 
решение е да се 
използва товарна рампа, за да се 
намали височината на изсипване. Това 
превръща една по-малка машина със 
същия размер товарно устройство 
в по-ефективна алтернатива. 
Началните разходи са по-малки, 
времето за работен цикъл е по-добро, 
а консумацията на гориво - по-ниска, 
като постигнатите от нея икономии 
могат да достигнат €2,42 за камион в 
сравнение с варианта да се използва 
багер за манипулиране на товари.
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ИЗБОР НА ГУМИ

Средата при приложенията за 
управление на отпадъци не е 
дружелюбна към гумите. Кои 
гуми са най-добри за вас?

Пневматичните гуми са добри при 
изминаване на по-дълги разстояния 
за работен цикъл. Те осигуряват 
удобство при работа и комфорт на 
оператора, но могат да се срежат 
или да се спукат, което увеличава 
времето за престои и разходите за 
поддръжка и ремонт. Пневматичните 
гуми, напълнени с пяна, са по-
устойчиви на спукване, но намаляват 
удобството при работа и комфорта 
на оператора. Плюс това могат да 
струват с около €1000 повече за гума.

Твърдите гуми, макар и по-скъпи като 
начална цена, често са оптималният 
избор. В миналото твърдите 
пневматични гуми правеха возенето 
„твърдо” за оператора и износващо 
за рамата и за осите на машината.

Гумите CAT Flexport™ са отлично 
решение. Тези твърди гуми имат отвори 
за гъвкавост и омекотяване с цел по-
добро возене и стабилност. 
 
 

След повече от 10 000 часа работа 
анализът на разходите показа 
икономии от €2,92 на час в сравнение 
с пневматичните, напълнени с пяна 
гуми L5 за тежък режим, и от €5,92 
спрямо пневматичните гуми L5 за 
тежък режим. Това са общо икономии 
съответно от €29 200 и €59 400.

Гумите Flexport имат най-висока 
дълготрайност и живот от 6000 до 
9000 часа – около 2 до 3 пъти по-
дълъг от този на стандартните или 
радиалните гуми за тежък режим 
при приложения за отпадъци.

ФИЛТРАЦИЯ НА КАБИНАТА

Това, което е във въздуха, може 
да бъде точно толкова опасно, 
колкото и това, което е на земята. 
Ето защо херметизацията на 
кабината и филтрирането на 
въздуха й са от съществено 
значение. Можем да сравним 
ефективността и отражението 
върху експлоатационните разходи 
на две популярни решения.

Стандартният PFP метод 
(предварително пречистване 
+ филтрация + херметизация) 
обикновено разчита на преминаването 
на въздуха през многослойни филтри 
за отстраняване на частиците. 
Циклонните системи за предварително 
пречистване при CAT-машините обаче 
използват центробежен въздушен поток 
за отделяне на 90 - 95% от частиците 
още преди да са достигнали етапа 
на филтрация. Там където по-рано 
бяха необходими три филтъра, сега 
е достатъчен само един и неговият 
полезен живот е много по-дълъг.

Анализът, проведен на база 10 000 
часа (или около пет години работа 
в реални условия), показа, че 
използването на циклонната система 
на Caterpillar за предварително 
филтриране на въздуха в 
кабината спестява около €18 000 
в сравнение с конвенционалния 
PFP метод за филтрация.

РАВНОСМЕТКАТА

Приложенията на машините при 
управление на отпадъците се 
различават от всички останали 
за тежък режим. Всяка отделна 
операция има своя уникален 
набор от предизвикателства.

Не може да има едно-единствено 
стандартно „най-производително” 
или „най-икономично” решение. 
Максималната работна ефективност 
е следствие от правилния 
избор на оборудване съобразно 
условията на обекта и изискванията 
за производителност.

Размерът на началната инвестиция 
има значение, но тя е малка част от 
общите разходи по собствеността и 
експлоатацията за целия живот на 
оборудването. Ето защо Caterpillar 
разполага с ресурси и експерти, които 
да помогнат за извършването на 
цялостен анализ, случай по случай, 
за пълния спектър от приложения 
в управлението на отпадъците.

В зависимост от конкретното 
приложение, използването на 
точното оборудване, обучаването на 
операторите и фокусирането върху 
най-подходящите съоръжения ще 
понижи консумацията на гориво и 
цялостните експлоатационни разходи, 
както и покупната цена на машината. ■

Научете повече на: www.cat.com/
waste/products-and-applications.
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АКЦЕНТИ

Ако някога сте пожелавали да управлявате CАТ® булдозер 
или багер или да застанете прав до най-голямата в 
света гума (висока 4,028 м) на CAT 797, започнете да 
планирате своето посещение в центъра на Caterpillar.

Той отвори врати през октомври 2012 г. в историческия 
Ривърфронт в Пеория, САЩ, където се намира централата 
на Caterpillar. Посетителите на интерактивния център могат 
да видят миналото, да се запознаят с настоящето и да си 
представят бъдещето. Те например имат възможност да:

• Направят виртуално посещение на мина, возейки 
се на масивния минен камион CAT 797F;

• Управляват машина CAT, използвайки модерни симулатори;
• Разработят свои собствени машини CAT и 
да изпратят проектите си по имейл;

• Седнат в античния булдозер D8 от 30-
те години на миналия век;

• Станат свидетели как Caterpillar разработва и изгражда 
машини, двигатели и заводи, използвайки 3D технология;

• Разгледат състезателния автомобил на 
Caterpillar с номер 31 в NASCAR.

Безопасността на операторите е 
приоритет номер едно. Ето защо 
Caterpillar разработва машини, 
които могат да се управляват 
дистанционно или автономно.

Елементите, които правят автономната 
работа възможна, включват:
• Възприятия: комбинират се сензори 
като LIDAR, радар и камери с 
висока разделителна способност и 
информацията от тях се обработва, 
така че машините да могат „да 
виждат” заобикалящата ги среда;

• Позициониране: осведомеността 
на машината за това къде се 
намира и как е ориентирана;

• Навигация и работен процес: 
„бордовият интелект”, често в 
съчетание с офисен софтуер, подава 
сигнали към машината за това 
как да се движи на обекта и каква 
работа да свърши, включително 
и задачи по транспортиране, 
пробиване и изкопни дейности.

Ето три примера за текущи 
проекти на Caterpillar за автономна 
и полуавтономна работа:
- Планетарно развитие на 
инфраструктурата съвместно с 
Националната агенция за аеронавтика 
и космонавтика (NASA). Целта е 
да се разработи телеуправление 
(дистанционно управление от 
Земята) за полуавтономен контрол 
на греблото на оборудване CAT, 
което би имало приложение при 
извършването на изследователски 
планетарни мисии и строителство. 
Caterpillar и NASA работят заедно по 
този проект от около три години;

- В Западна Австралия Caterpillar и 
дилърът на Caterpillar – WesTrac, 
въвеждат 12 автономни камиона 
в мина „Соломон” на групата 
Fortescue Metals, като съществуват 
планове за увеличаване на парка 
на дистанционно управляваните 
машини в близко бъдеще;

- Caterpillar и WesTrac работят и с 
BHP Billiton за стартиране на CAT 
Command за експериментално 
транспортиране на руда, което ще 
се проведе на мина на BHP Billiton 
„Джимбълбар” в Западна Австралия.

Целта на автономното управление 
на техниката е: да предпазва хората 
от работа в потенциално опасна 
среда, като едновременно с това 
спомага за удовлетворяването на 
непрекъснато нарастващата глобална 
необходимост от ресурси. ▼

Научете повече на: www.
mining.cat.com/command.

Центърът на Caterpillar 
за посетители

Стремежът към безопасност дава тласък на автономните машини

Новият център за посетители открива интригуващ поглед 
към света на Caterpillar – от първия булдозер на компанията 
до най-последните й високотехнологични машини. Ако 
искате да видите как един от най-изтъкнатите в света 
производители на оборудване спомага за реализиране 
на устойчивото развитие (или ако просто сте „фен” 
на Caterpillar), то това е вашето място. Пригответе се 
за „тежък режим” на забавление и вълнение. ▲

Започнете своето преживяване и научете повече 
на: www.caterpillar.com/visitors-center.
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„МИСЛИ МАЩАБНО”
ПОМАГА НА BARLOWORLD ДА 
МИСЛИ В ПЕРСПЕКТИВА

Идеята на програмата е да гарантира, че 
винаги ще има сервизни механици с добри 
умения, които да отговарят на растящите 
изисквания на пазара и клиентите. „Поради 
процеса на технологично развитие ние се 
нуждаем от хора с действителни аналитични 
умения за отстраняване на неизправностите“ 
- каза Тиени Вилжоен, ръководител на 
оперативната дейност в Barloworld Equipment.

С партньорството на Университета на 
Йоханесбург, на 21-ви февруари 2013 г. бе 
стартирана програмата „Мисли мащабно” на 
Barloworld Equipment. Нейният интензивен 
3-годишен учебен план на университетско ниво 
съчетава аудиторни занимания и практическо 
обучение на място в модерни лаборатории. 
Програмата дава на студентите практически и 
технически знания, които са им необходими, за 
да станат техници на експертно ниво. Фокусира 
се върху обслужването на оборудването на 
Cat с използване на съвременни системи 
за диагностика и поддръжка, прогресивни 
технологии и високотехнологични инструменти.

“Когато завършат, студентите ни получават 
национална диплома по технология 
на машиностроенето - допълва Тиени. 
- Надяваме се, че през всяка една от 
следващите две години броят на участниците 
в програмата ще се удвоява.”

Центърът за обучение и сервиз на Barloworld 
Equipment е с площ почти 600 кв. м, с 12 зони, 
които работят на 2 смени и могат да поемат 

144 студенти. На разположение са също 
12 лекционни зали и кампус със 120 места.

Понастоящем програмата „Мисли мащабно” се 
предлага в 20 колежа и университета из целия 
свят и може да се похвали с почти 100% заетост 
на успешно завършилите. От стартирането й 
през 1997 г. са обучени над 3100 студенти. ■

Научете повече на: www.caterpillar.
com/careers/americas/dealer-technician/
thinkbig-technician-education.

Голям риск при сервизното обслужване е липсата на 
обучени техници, които да поддържат и ремонтират CАТ® 
машините. Стигайки до този извод, Barloworld Equipment от 
Южна Африка стана първият дилър на континента, който се 
включи в програмата на Caterpillar „Мисли мащабно”.

Доменик Севела, управител на Barloworld Equipment, 
Южна Африка (вляво) и проф. Тшилидзи Марвала, 
декан на Инженерния факултет на Университета на 
Йоханесбург, подписват меморандум за разбирателство.
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УСПЕХ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

КЛИЕНТИТЕ НА CATERPILLAR
ПРОИЗНАСЯТ НА ГЛАС 
СВОИТЕ МИСЛИ
CAT® 740B И 740B С ЕЖЕКТОР
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Камионите с шарнирна рама CАТ® 740B и 740B с ежектор са 
високопроизводителна алтернатива при работата със земни 
маси. И двата са с доказана надеждност и дълготрайност и 
са разработени така, че да съкратят времето за работния 
цикъл и да увеличат безопасността и комфорта на оператора. 
Всъщност за 39,5-тонния 740B и 38-тонния 740B с ежектор 
се смята, че определят стандартите в своя сектор.

R 

АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ 
НА СЦЕПЛЕНИЕТО
Системата за контрол на сцеплението на 
камионите е напълно пропорционална 
благодарение на четирите диференциала 
с многодискови съединители. Шест 
сензора следят приплъзването на 
отделните колела и подават информация 
на системата, която мигновено и 
автоматично (в движение) подбира 
най-добрата комбинация на заключване 
на диференциалите за постигане на 
максимално сцепление. Това означава:
• Липса на бутони или превключватели;
• Повишаване на производителността 
на неопитните оператори;

• Намаляване умората на оператора
• Ограничаване на повредите 
по трансмисията.

ЕФЕКТИВНО И ДЪЛГОТРАЙНО 
СИЛОВО ПРЕДАВАНЕ
Седемстепенната трансмисия с 
електронно управление при камионите 
с шарнирна рама от серия В е 
създадена да работи дългострочно. 
Наред с водещата за сектора 
издръжливост тя използва стратегията 
за контрол APECS, която превключва 
предавките при частично натоварване 
и управлява въртящия момент. Тези 
характеристики значително подобряват 
експлоатационните качества на новите 
модели в сравнение с предшествениците 
им. Силовото предаване на серия В:
• осигурява увеличение с 5% на 
мощността и с 4% на въртящия момент;

• повишава производителността и 
намалява консумацията на гориво;

• подобрява комфорта на 
оператора благодарение на по-
плавното превключване.

НОВ СТИЛ, ДОПЪЛНИТЕЛНА 
БЕЗОПАСНОСТ
Характеристиките на подобрената 
безопасност включват по-големи предни 
фарове и мигачи, така че да се повишат 
осветеността и видимостта. Здравината 
на предницата на камиона също е 
подобрена чрез бронята с монолитна 
конструкция. Към това се добавят:
• Напълно затворен капак на картера;
• Водещи в сектора платформа и перила.

Разбира се, основното различие между 
740B и 740B с ежектор е ежекторната 
функция, която прави камиона идеален 
за транспортирането на мокър и 
лепкав материал. Тя повишава също 
стабилността и безопасността му, тъй 
като избутва товара с високоякостно 
стоманено гребло и не се налага да се 
повдига коша му. Останалите ключови 
предимства на ежекторната система са:
• Материалът лесно се разстила, 
което намалява нуждата от 
допълнително оборудване;

• Материалът може да се избутва 
в движение и така се съкращава 
времето за работен цикъл;

• Повишава се производителността, 
тъй като се елиминира вероятността 
да полепне материал по стените на 
коша и да бъде върнат обратно.
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УСПЕХ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

 (От дясно на ляво) Фридрих Кьонен, 
управител на Adolf Schumacher; Франк 
Кьонен, търговски директор; Кай-Ахим 
Цийман, търговски директор на Zeppelin; 
Джералд Яшински, ръководител в Adolf 
Schumacher; Стефан Ланио, браншови 
мениджър в Zeppelin; Мартин Хабер Бергер, 
отговорник по технологиите в Caterpillar.

 Превозване на влажен, тежък материал 
на площадката Инден, Германия, където 
средният коефициент на наклона е 1:3.

 Специално разработеният кош използва 
хидравлично задвижвано стоманено гребло за 
контролираното разтоварване на материала.

МНЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ
Разговаряхме с двама клиенти - единият работи в Норвегия, а другият – в 
Германия, и ги попитахме за мнението им за CАТ 740B и 740B с ежектор.

НАБЛЮДЕНИЯТА НА ЕРИК 
СПИЛИНГ, СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР 
КЪМ TT ANLEGG, ЗА 740B

TT Anlegg е специализирана в пътното 
строителство, хидроенергийните 
проекти и индустриалните приложения 
и използва за дейността си камиони 
с шарнирна рама модел САТ 740B. 
В момента компанията обновява 
хидроенергийния язовир Свартеватн, 
който е най-високият в Норвегия.

Въпрос: Какво е натоварването 
на Вашите CAT 740B?
ЕРИК СПИЛИНГ: “По настоящия 
проект петте ни дъмпера 740B ще 
транспортират половин милион кубични 
метра скална маса. Камионите работят 
по 70 часа на седмица, превозвайки 
около 300 куб. м материал на час.”

Въпрос: Какви предимства имат 740B?
ЕРИК СПИЛИНГ: “Те имат много 
предимства. Едно от най-важните е, 
че ни помагат да превозваме голямо 
количество материал за кратко време.”

Въпрос: Контролът на 
сцеплението от полза ли е?
ЕРИК СПИЛИНГ: “Автоматичният 
диференциал и контролът на 
сцеплението са особено важни. В 
условията на сняг и лед е много по-
добре да имате камион с шарнирна 
рама, снабден с тях. В момента 
транспортираме материал по тесен 
и стръмен еднокилометров маршрут, 
но това не е проблем за дъмперите 
на Caterpillar. Тази нова система CAT 
предотвратява и износването на 
гумите, така че успяваме да вършим 
работата си ефективно, безопасно, 
като контролираме и разходите.”

Въпрос: Как се справяте с 
поддръжката и обслужването на 
едно толкова отдалечено място?
ЕРИК СПИЛИНГ:  “Имаме много добри 
взаимоотношения с Pon, дилъра 
на Caterpillar в Норвегия. Те бързо 
отстраняват проблемите и винаги ни 
помагат, особено при сервизирането 
на техниката. За новото оборудване 
имаме договор за обслужване, а 
за по-старото се грижим сами. При 
машините CAT знаем какво получаваме. 
Те са добро вложение на парите.”

НАБЛЮДЕНИЯТА НА ФРИДРИХ 
КЬОНЕН, УПРАВИТЕЛ НА ADOLF 
SCHUMACHER, ЗА 740B С ЕЖЕКТОР

Камиони с шарнирна рама 740B, 
снабдени с ежекторна система, са 
използвани от RWE Power – немско 
дружество за производство на 
електроенергия със седалище в Есен, 
Северен Рейн-Вестфалия, което 
осигурява електричество за 20 млн. 
потребители и газ - за 10 милиона.

Въпрос: Какви са задачите, 
изпълнявани на място от 
вашите CAT 740B?
ФРИДРИХ КЬОНЕН: “Разполагаме с 
пет ежекторни камиона. Те се използват 
предимно за транспортиране на глина.”

Въпрос: Как помага 
ежекторната функция?
ФРИДРИХ КЬОНЕН: “Тук теренът 
е със силен наклон. Повдигането 
на коша би било невъзможно. 
Ежекторът ни позволява да 
извършваме разтоварването по 
много по-безопасен начин.”

Въпрос: Автоматичният контрол 
на сцеплението беше ли решаващ 
фактор при избора на вашите 740B?
ФРИДРИХ КЬОНЕН: “При лошо време 
тук малка част от земята е стабилна. 
Работните условия бързо се променят 
и някои зони стават почти непроходими. 
Благодарение на шарнирната рама и на 
задвижването на всички колела 740B 
с ежектор е идеалната машина.” ■

Научете повече на: www.uk.cat.
com/equipment/articulated-trucks.
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