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Уважаеми читатели,
С удоволствие ви представям новия брой на нашето 
списание CAT Magazine. В него сме акцентирали както върху 
нововъведенията и стратегията на Caterpillar, така и върху 
сервизирането и поддръжката на вашите САТ машини. 
 
Ще ви запознаем и с последната серия хидравлични багери 
среден клас с подобрена производителност и намален разход 
на гориво, с новия асфалтополагач, предлагащ отлична мобилност и качество на 
пътната настилка, с възможностите на „джобните” багери САТ и др. Представени 
са и материали за контрола на замърсяването и намаляването на оперативните 
разходи в работни условия. 
 
С тези и други САТ новини се надявам, че ще ви бъдем 
полезни. Желая ви приятно четене.

Марин Георгиев,
зам. управител поддръжка

Представеното по-горе е само част от това, което се съдържа в настоящия брой на CAT Magazine – има още много новини и мнения. Ако имате някаква идея за публикуване на история в следващия ни брой, 
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“Всичко в мината “Айтик” 
принуждава нашите машини 
да работят на границата 
на възможностите си.”

В откритата медна мина “Айтик”, Швеция, на 70 км 

северно от арктическия кръг, 23 минни камиона 

CAT 793 работят при условия, които са едни от 

най-тежките в света. В подкрепа на усилията на 

Boliden Mineral AB - собственик на мината, да 

повиши производителността, се провежда уникална 

програма за обучение на техниците в цеха, която 

е съвместно организирана от подразделението 

Global Mining на Caterpillar, екипа за сервизни 

операции ЕАМЕ и местния CAT дилър - РОN. 

Резултатът е по-малко престои, по-ниски разходи 

за поддръжка и по-дълъг живот на машините.

“О, това със сигурност е един огромен изкоп - говори 
на себе си Рон Майшнер, експерт в Catеrpillar по 
контрол на замърсяването. Той за първи път вижда 
открития рудник “Айтик”, който е дълъг 3 км и е 
дълбок 420 м. След провежданите обучения в мини 
из целия свят той не се впечатлява лесно, но този 
път нещата са различни. Рон е тук, за да подпомогне 
обучението, планирано от Майкъл Лойър, консултант 
на екипа за сервизни операции ЕАМЕ на Caterpillar и 
от Майк Щот, завеждащ “Продуктово обезпечаване” 
в Global Mining. Рон незабавно усеща потенциала 
за по-висока производителност на машините, която 
може да се постигне чрез ефективен контрол върху 
замърсяването от страна на добре обучен персонал.

Майкъл Лойър е съгласен: “Доброто обучение винаги 
се изплаща - казва той. - Ето защо то се счита за 
толкова важно в Caterpillar. А тук ползата може да бъде 
наистина впечатляваща. Именно за това сме тук – да 
подкрепим стремежа на Boliden към максимална 
ефективност и пълно използване на оборудването.”

РАБОТА НА ПРЕДЕЛА 
За първи път медна руда е открита близо до Геливар 
в Северна Швеция в началото на 30-те години на 
XX век. Но ниското съдържание на мед – под 0,5% 
– е причината разработването й да започне да се 
обсъжда чак през 60-те години, когато вече са налице 
подходящо оборудване и технологии за икономически 
изгодно извличане на медта. Мината е открита през 
1968 г., като в началото се добиват два милиона тона 
медна руда годишно. Предвижда се тази продукция да 
нарасне до 36 милиона тона през 2012 г. До момента 
са изкопани над 480 милиона тона нерудна скална 

маса, която се използва за укрепване на пътища, а 
също и като баласт при производството на бетон.

Добивът се осъществява чрез пробиване и 
взривяване. Материалът се товари на минни 
камиони CAT 793, всеки от които има полезен 
товар 218 тона (поръчани са и 10 броя камиони с 
електрозадвижване CAT 795, като първият вече е 
готов, а вторият в момента се сглобява на работната 
площадка). Транспортира се до две трошачки – една 
вътре в изкопа и една на нивото на повърхността, 
като целта е да се намали разстоянието, изминавано 
от камионите. След това фракциите се пренасят 
чрез система от лентови конвейери с дължина 
7км най-напред до междинен склад, а после и до 

сградата на основния склад за руда, разположен 
близо до обогатителния завод. Медта се отделя чрез 
смилане и флотация, след което се транспортира на 
разстояние 250 км с влак – приблизително 500 тона 
дневно – до топилната пещ на Ronnskär в Скелевтеа.

“Производството е 24-часово при температури, които 
през зимата обикновено са около -30ºC, но спадат 
и до -47ºC, а през лятото се повишават до +30ºC - 
обяснява Антон Мати, завеждащ планирането на 
поддръжката на мобилния парк в Boliden. - Камионите 
CAT трябва да се движат по временни пътища, чиято 
замръзнала повърхност през пролетта се разтопява 
и превръща в предизвикателство придвижването 
по 8-процентовите наклони. Всъщност - добавя той - 
всичко в мината “Айтик” принуждава нашите машини 
да работят на границата на възможностите си.”

 Още
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО
Ето колко “мръсотия” може 

да има в един 208-литров 
резервоар с масло и при 

това то да отговаря на 
препоръчителния стандарт 
за чистота ISO 16/13 – само 

160 милиграма, което е колкото 
две бебешки таблетки аспирин.

МАЙКЪЛ ЛОЙЪР
“Това е само началото на 

дългосрочен процес, който 
ще доведе до истински 

постижения в областта на 
производителността.”
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АРКТИЧЕСКИ КЛИМАТ 
Температурите в мината 
спадат до -30ºC, което 
създава предизвикателства 
дори и за този CAT 994 
(долу), и за техниците в 
цеха на мината (горе).

Вляво – Рон Майшнер, експерт 
на Caterpillar по контрола върху 
замърсяването, провежда 
практическо обучение в 
цеха на мината “Айтик”.

по-голяма полза. Ние извършваме и оценка на цеха, 
която ще даде на ръководството на мината ясна 
картина за текущата му ефективност, ще генерира 
идеи за необходимите промени за повишаването 
й и ще осигури възможност за изчисляване на 
вероятната полза във вид на спестени разходи 
и по-висока производителност на машините.”

СТАРТЪТ НА НЕЩО ГОЛЯМО 
“Това беше само началото на един дългосрочен 
процес - казва Майкъл след приключване на 
обучението, оценката на цеха и представянето й на 
Патрик Гилерщедт, ръководител на мината “Айтик” на 
Boliden. - Резултатите са наистина положителни, а бяха 
направени и препоръки. Сега е налице ангажираност 
от страна на всички – Boliden, дилъра PON, 
подразделението Global Mining на Caterpillar и екипа 
за сервизни операции ЕАМЕ – да си сътрудничат при 
реализиране на плана за действие, който в бъдеще ще 
осигури реално нарастване на производителността на 
машините и понижаване на разходите за поддръжка.”

Патрик Гилерщедт добавя: “Наясно сме с ползата от 
упражняването на контрол върху замърсяването и 
ще продължим да работим с PON и с Caterpillar, за 
да постигнем още по-високо ниво на чистота.” ■

ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ Е ОТ ПОЛЗА ЗА РЕАЛНИЯ ЖИВОТ
И така, как може обучението по контрол върху 
замърсяването да помогне и какво включва то? 
Отговорът на Майкъл Лойър е прост: “Трябва да си 
зададете въпроса колко често подменяте филтрите на 
хидравличното и трансмисионното масло и маслото 
на мостовете? Ако е възможно без загуба на сигурност 
да разредите смяната им, то какъв би бил ефектът 
върху разходите за експлоатация и поддръжка? И 
какво ще стане, ако можете да удължите живота на 
хидравличните елементи, крайните задвижвания и 
диференциали, и на инжекторите за гориво? Какво 
бихте могли да спестите? С колко би се подобрил 
коефициентът на полезно действие? Единствената 
сериозна възможност за увеличаване на живота 
на компонентите и за намаляване на оперативните 
разходи е ефективно да се контролира чистотата на 
флуидите. Нашата обучителна сесия е именно за това.”

Присъстват 10 от общо 32-мата техници в цеха на 
мината – както служители на Boliden, така и на местния 
дилър на Caterpillar - PON, които са на постоянна 
работа в “Айтик”. С тях е и инспекторът Матс Петерсен 
от PON, който отговаря за цеха на рудника и не се 
нуждае от убеждаване в ползата от обучението. “При 
увеличаване на продукцията от мината - казва той - 
изискванията към нас непрекъснато растат, така че 
имаме нужда от добре обучени хора. Необходимо е 
да знаем повече и да работим по-производително, 
поддържайки стремежа на компанията към висока 
икономическа ефективност. Това е най-важното.”

Сесията се състои от презентации, чрез които 
ясно се обясняват техниките за контрол върху 
замърсяването и ползата от тях. Следва практическа 
част, по време на която се демонстрират операции, 
като например анализ на частиците и използване 
на филтри в независими вериги. Но както обяснява 
Рон Майшнер: “Това е само началото на един 
процес, който с течение на времето ще носи все 

Вижте тук новите камиони САТ с електрозадвижване

www.mycattv.com/795F
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Приспособявайки технология, позната от 

векове, петролната компания Petroleum 

Development Oman се е заела да пречисти и 

рециклира огромните обеми замърсена вода 

от процеса на добиване на петрол. Машините 

Catеrpillar са тук, давайки необходимата сила, 

за да се накара пустинята да разцъфне.

Преди 10 години в Нимр, на 800 км югозападно 
от Маскат, само една самотна петролодобивна 
инсталация е разнообразявала монотонността на 
пустинния пейзаж. Но сега всичко е различно. Там, 
където някога е имало единствено скали, чакъл и 
пясък, които са обжарени в летните 55-градусови 
температури, сега огромни площи тръстика люлеят 
стебла в пустинния вятър и се чува звукът на течаща 
вода.  
 
Всичко това е част от амбициозен проект, започнат 
от петролната компания Petroleum Development 
Oman (РDО). Той е за пречистване и рециклиране 
на замърсената вода от добива на петрол в Нимр 
и се ръководи от Bauer Nimr LLC, специализирана 
в областта на околната среда. На етапа на 
първоначалното строителство жизненоважна е 
ролята на големия CAT машинен парк, управляван 
от оманската строителна компания Sarooj.

ЗЕЛЕНИНА В 
ПУСТИНЯТА 
НА ОМАН

ТРАДИЦИОННО РЕШЕНИЕ НА СЪВРЕМЕНЕН ПРОБЛЕМ
Освен на специалистите, е малко известно, че 
петролът рядко сам се издига до повърхността. 
Веднага щом налягането в новооткрит кладенец 
намалее, се подава вода под налягане, която трябва да 
изтласка нефта до земното равнище. При сегашните 
цени на петрола дори и 90-процентово съдържание 
на вода се счита за икономически изгодно.

На нефтеното поле в Нимр само една десета от цялата 
продукция е чист суров петрол. Заедно с всеки барел 
земно масло се получават и шест барела солена 
вода. Освен солта тази вода съдържа и остатъци 
от петрол, както и някои тежки метали. Като цяло, 
всеки ден се получават около 250 000 куб. метра 
замърсена вода. Досега след максималното извличане 
на петрола водата се отвеждаше през дълбоки 
кладенци. Това е скъп процес, който изисква огромно 
количество енергия. Затова не е чудно, че РDО 
отдавна обмисля как замърсената вода да се третира 
по по-екологичен и енергийно по-ефективен начин.

На пръв поглед решението изглежда странно 
– местно отглеждана тръстика. Това е доказана 
средновековна технология, при която водата, отиваща 
към някое село, е била насочвана през блата, за 
да се пречисти. Технологията е била преоткрита 

8



през 70-те години на XX век. Тогава е започнало 
използването на специално разработени тръстикови 
участъци за третиране на отпадна и морска вода. 

През 2000 г. РDО прилага този метод, като целта 
е да се проучи възможността за отстраняване на 
остатъчния петрол и тежките метали. В продължение 
на 6 години системата доказва жизнеспособността 
на концепцията и през 2007 г. Bauer Nimr LLC - 
дъщерна фирма на групата Bauer, разработва 
технологията, чрез която може да се третира 
целият обем вода, участващ в производствения 
процес на петролното съоръжение в Нимр.

Окончателната система е в състояние да отделя 
всякакви вещества, съдържащи се във водата. Накрая 
остава само чиста вода, която може да се използва за 
напояване в селското стопанство. Но това не е всичко: 
тръстиката намира приложение и като източник на 
енергия, например за производство на електричество. 
А солта, получена при изпаряване на водата, може 
да се използва за смазване на сондажните глави.

За работата на тази пречиствателна система 
е необходима много малко енергия, тъй като 
водата тече на гравитационен принцип, но 
много земя. Целият тръстиков участък ще бъде 
над 150 пъти по-голям от тестовата площадка 
и ще има обща площ 235 хектара, което се 
равнява на около 450 футболни игрища.

Проектът се състои от 3 етапа. Първият от тях 
се разполага на площ 171 000 м2, където водата 
преминава през филтрация, при която се отделя 99% 
от петрола. След това водата постъпва в ебуферен 
водоем с размери 1,8 км х 54 м. Етап 2 са самите 
тръстикови полета с площ 2 340 000 м2. Етап 3 обхваща 
изпарителните солници с площ 2 819 100 м2.

Още
Тръстиковият участък ще има 
обща площ 235 хектара.
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“Работоспособността 
на машините е 

ключовият фактор за 
спазване на графика.”

Работата включва изрязване и 
преместване на  

700 000 м3  твърда скала.
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КАК МОГАТ БЪРЗО ДА СЕ ПРЕМЕСТЯТ ЕДИН МИЛИОН КУБ. МЕТРА
Това е проблемът, пред който бе изправена 
строителната компания Sarooj, когато започна 
да изпълнява проекта през май 2009 г. Работата 
включваше изрязване и преместване на 1 000 000 м3 
материал, от които 700 000 м3 представляват твърда 
скала. Целта е да се изравни обща площ от около  
6 000 000 м3 и да се уплътни, като допустимото 
отклонение по височина е 2 см. След това са 
необходими около 1 000 000 м3 латерит, който трябва 
да се смеси и да се положи по цялата площ, за да се 
създаде непромокаем слой, предотвратяващ загубата 
на вода. Числата са впечатляващи, а работното 
натоварване е високо, така че съвсем не е чудно, че 
Sarooj ще използва цяла гама машини Caterpillar, за 
да осигури ефективното извършване на операциите. 
Компанията Oasis, която е част от групата Al-Bahar – 
регионалния САТ дилър, – помогна за определяне 
на най-подходящите машини и осигури 24-часова 
поддръжка след продажбата. При изравняването 
на терена денонощно работиха 7 багера САТ с 
хидравлични чукове, заедно с два автогрейдера 
CАТ 14М, снабдени със системата AccuGrade GPS, 
така че да могат да се постигнат тесните граници 
на точност. Контрагентът имаше общо 73 свои 
машини на работната площадка, 50 от които бяха 
на Caterpillar, като съществуваше възможност за 
наемане и на още CAT техника, ако се наложи.

Марк Брийс, ръководител на проекта от страна на 
Sarooj, казва: “Това, че по този проект се обърнахме 
към Caterpillar, се оказа добро решение за нас. 
Машините САТ имат много по-малко престои в 
сравнение с останалите, а в среда, в която прахът 
е истинско предизвикателство за оборудването, 
бързата доставка на резервни части е голям плюс. 
Интересно е - добавя той, - че нашият опит показва, 
че когато на една машина работи само един оператор, 
повредите и престоите са по-малко с около 50%. 
Това е, към което се стремим по възможност. Някои 
оператори работят по 10 часа на смяна, а понякога 
и по-дълго, така че ключовият фактор за спазване 
на графика е работоспособността на машините.”

За тази цел Sarooj са направили цех на място, 
в който екип от 26-има техници извършват 
превантивна поддръжка и ремонт.

“Смятаме, че като цяло работата ни е ефективна 
- казва Марк, - макар че трябва да призная, че в 
началото не беше така. Когато започнахме, трябваше 

да се тръгне от базови неща, да се планира и 
калкулира абсолютно всичко, за да може нашата 
дейност да бъде ефективна – колко машини са 
необходими, къде и кога. Но сега всеки, който е 
ангажиран тук, има своето място и ясно дефинирани 
отговорности. Обособени сме в самостоятелни 
екипи, което мотивира работниците. Между екипите 
се води съревнование и най-добрите получават 
премии. Това, наред с високата производителност 
на нашите CАТ машини, ни помага да поддържаме 
желаната скорост на работа на този труден обект.”

ИНВЕСТИЦИЯ В УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Бъдещето? Когато бъде завършен, тръстиковият 
участък в Нимр за третиране на водата ще 
бъде най-големият в света. В бъдеще той не 
само ще спести огромно количество енергия 
и пари, но и ще намали емисиите на СО2

.

Тръстиката може да расте почти навсякъде, а разходът 
на енергия за пречистване е почти нула. В резултат 
на това проектът е новаторски по отношение 
както на управлението на производствените води 
в петролната индустрия в пустинни райони, така 
и на възможностите за много други приложения. 
Тръстиковите участъци могат да се използват 
за третиране на битовите отпадни води на цели 
градове. Малките държави и емирства в Близкия 
изток вече инвестират в новаторски продукти и 
технологии в областта на екологията, подготвяйки 
се за периода след изчерпване на петрола. ■

Операторите работят на 
10-часови смени и, когато 
е възможно, на една 
и съща машина, което 
спомага за намаляване на 
повредите и престоите.

Работата в независими екипи 
допринася за мотивацията и 
увеличава производителността 
на машините на тази трудна 
работна площадка.

Научете повече за нашите автогрейдери на адрес:

www.uk.cat.com/MG
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“D7E ни показва пътя, който 
можем в бъдеще да следваме 
и при останалите машини.”

ТУК ЗАПОЧВА 
СЛЕДВАЩИЯТ ВЕК

ВЕРИЖНИЯТ БУЛДОЗЕР CAT D7E С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

АШЛИ МЕНГЕС
Старши дизайнер в отдела на 

Caterpillar за корпоративен 
промишлен дизайн

Предварителна скица на D7E, 
която илюстрира новия подход 

към дизайна на кабината, 
чиято ергономичност е 
значително подобрена.

“Превключването” от проектиране на оборудване за 
обучение към разработването на бъдещите поколения 
машини CАТ изглежда невероятна стъпка в кариерата. 
Но не и за старши дизайнера на Caterpillar Ашли 
Менгес. Точно тази стъпка е направил преди 9 години 
и твърди, че тя е била логична. “Всъщност това не е чак 
толкова голяма промяна, колкото изглежда - уточнява 
той. - И при двете ми работи е налице интегриране 
на ергономичност и стил – намиране на възможно 
най-доброто съчетание на форма и използваемост.”

Професионалната насоченост на Ашли е още от 
детството му. “Винаги съм искал да бъда дизайнер - 
признава той. - Още от малък основните ми занимания 
бяха да разглобявам разни неща, за да разбера как 
работят, и да рисувам. Комбинацията от двете все още 
ме увлича. А това е базата на професията дизайнер.”

Днес той работи главно пред екрана на компютъра, но 
очарованието остава. “Времето ми е разделено между 
разработването на текущи продукти - посочва той - и 
“сините небеса” на бъдещето, когато си представям 
какво би могло да бъде, ако не съществуваха 
ограниченията на днешните технологии.”

ОРИЕНТИР ЗА БЪДЕЩЕТО
Макар че разработването на CАТ D7E е с начало 
края на 90-те години на XX век, Ашли разглежда тази 
машина като ориентир за бъдещите направления 
в дизайна. Той казва: “Тук започва следващият век. 
Преминаването към електрозадвижване например 
осигурява значителни предимства в сравнение 
с механичната трансмисия: преместване на 5% 
повече материал за литър гориво, изразходване 
от 10% до 30% по-малко гориво на час, 50% по-
малко шум и 50% по-дълъг живот на задвижващата 
система. Това ни показва пътя, който можем в 
бъдеще да следваме и при останалите машини.”

Той признава, че технологията на електрозадви- 
жването всъщност не е нова: “Тя се използва повече 
от 50 години при локомотивите на влаковете, 

Ашли Менгес, старши дизайнер в отдела на 

Caterpillar за корпоративен промишлен дизайн, 

споделя някои аспекти на разработването на тази 

революционна машина и разкрива концепциите, 

които са довели до нейното създаване.
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ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН НА CATERPILLAR

ПОПИТАЙТЕ ЕКСПЕРТИТЕ
“Аз основно се грижех за външния вид на машината 
и за дизайна на кабината - казва Ашли. - Исках да 
направя така, че D7E да изглежда еднакво добре 
както отвън, така и отвътре. При този вид работа 
винаги има концептуални проблеми, каквито имаше 
и при хибридните автомобили. Дали машината 
да изглежда конвенционално? Или би трябвало 
да демонстрира, че е нещо ново, като визията й е 
коренно различна? Не съм сигурен, че хибридните 
автомобили изглеждат точно както трябва, но мисля, 
че при D7E се справихме добре. Поне клиентите 
ни казват така, а те са истинските експерти.”

Компютърна симулация и 
окончателната кабина

Какво следва? Базирайки се 
на новаторството в днешния 
D7E, утрешният верижен 
булдозер може да изглежда 
коренно различно.

Новият CAT D7E в действие 
– отправна точка за 
бъдещи иновации

а напоследък и в хибридните автомобили. Но 
нейното прилагане във верижните булдозери е 
скок в представите, който съвсем не е лесен. Сега, 
след като този скок е направен, хората казват: 
“Това е толкова просто, защо не сме се сетили?” 
Е за щастие, ние, в Caterpillar, се сетихме.”

Това не означава, че в D7E липсват нови неща. 
Машината е новаторска, като се започне 
от лазерното изрязване на ламарината й 
и се стигне до дизайна на кабината.

“Винаги сме се консултирали с клиентите относно 
дизайна на кабината. Може би изглежда малко 
радикална - признава Ашли, - но това се налага 
поради необходимостта от ефективна работа. 
Задаваме въпроси от вида на: “Каква трябва 
да е видимостта и под какви ъгли?” и на базата 
на отговорите разработваме дизайна.

Забележете - добавя той, - че, когато новият дизайн 
беше показан на потребителите за първи път, се 
получиха някои отрицателни реакции, особено що 

се отнася до централната колонка за екрана. Но, след 
като обяснихме причината – че операторите трябва 
непрекъснато да виждат краищата на греблото, 
– се появи разбиране и ентусиазмът нарасна.

Тук започва утрешният ден - заключава той. - 
Може би в бъдещите модели ще се реализират 
такива концепции, като например напълно 
интегриран булдозер, подвижна кабина за 
оптимална видимост и максимална безопасност, 
а може би дори и дистанционно управление. ■

Научете повече за нашия нов булдозер с електрозадвижване CAT D7E на адрес:

www.cat.com/D7E
>> 1 5
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ДОБИВА

Всички те помагат да се 
увеличи производителността 

от петролната шиста.

Научете повече за нашите верижни булдозери на адрес:

www.uk.cat.com/TTT
>>
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АНЕ НА ЕНЕРГИЯ 
В началото на миналия век естонски фермер 

решава да си построи сауна. На своя земя той 

намира идеален камък, достатъчно здрав, а и 

лесен за обработка. След като сауната е готова, 

той запалва огъня и се готви да я изпробва. 

Вместо това вижда как пламъците се разпростират 

извън печката и обхващат стените. Успява да 

избяга, но сауната му е унищожена. Впоследствие 

фермерът става прочут като откривател на 

петролната шиста в Естония. Неговото откритие 

води до пристигането на екипи от геолози, които 

намират значителни залежи и през 1916 г. започва 

разработването им в промишлени мащаби.

Сега, почти 100 години по-късно, петролната шиста 
е важен ресурс. Естония добива 90% от енергията 
си от нея. В тази индустрия работят 7500 души и 
тя осигурява 4% от брутния вътрешен продукт на 
страната. И естествено машините на Caterpillar са 
тук, помагайки за добиването, транспортирането 
и миксирането на този важен материал.

ЕНЕРГИЯ ЗА ВСИЧКИ
Групата Eesti Energia е една от най-големите 
енергийни компании в Балтийския регион. Тя 
доставя електроенергия на промишлени и търговски 
потребители и на домакинства. Участието й е в 
цялата верига – от добива на петролната шиста 
до производството на топло- и електроенергия, 

КАК МАШИНИ САТ ПОМАГАТ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ЕСТОНИЯ С ЕНЕРГИЯ

електроразпределението и продажбите. Минната 
компания на групата – Eesti Energia Kaevandused 
– оперира две открити и две подземни мини, 
включително и мината “Естония”, която е най-
голямата в света от този вид. Около 80% от общата 
годишна продукция се използват за производството 
на енергия, 18% - на петрол, а 2% - на цимент.

Компанията отдавна разчита на оборудване и 
техника САТ, които се доставят от местния дилър 
на Caterpillar - Wihuri AS. В трите мини работят пет 
верижни булдозера D11, четири автогрейдера 16Н, 
два колесни товарача 988Н и един багер-товарач 
444Е. Повечето машини се експлоатират в откритата 
мина “Нарва”, един автогрейдер 16Н - в откритата 
мина “Айду”, а друг 16Н – в мината “Естония”.

Още

ОТ ЗЕМЯТА

2 1



НЕНАДМИНАТА УНИВЕРСАЛНОСТ
“Нашето решение да инвестираме в машини CАТ бе 
взето през 1989 г. - казва Ерки Кайсла, технически и 
сервизен мениджър на Eesti Energia Kaevandused. 
- Взехме под наем една машина CАТ D11R от Wihuri 
AS, изпробвахме я в продължение на 1 година и 
открихме, че е високопроизводителна и надеждна. 
Освен това стана ясно, че тя е изключително 
универсална. И от тогава насам това непрекъснато 
се доказва. Петте машини D11, с които работим 
днес, участват в над 30 дейности – от товарене 
и изкопни работи до операции по петролната 
шиста и възстановяване на околната среда.”

Павел Онучак, производствен мениджър на “Нарва”, 
е съгласен с това: “Тестовете доказаха, че можем да 
използваме D11 за разкъсване на слоя петролна 
шиста, преди той да бъде изкопан с въжен багер 
(драга), вместо да го взривяваме. Включихме 
нашите машини D11 и в други важни операции. 
Драгите изкопават шистата от по-дебелите слоеве, 
а булдозерите – това, до което драгите не могат 
да достигнат. Машините D11 се използват също за 
подготвяне на пътища за драгите, както и на зоните 
за взривяване. С D11 бяха изградени над 150 км 
временни трасета. Разбира се - добавя той, - разходът 
им на гориво варира в зависимост от вида на работата. 
Той е най-висок при използване на булдозерите 
за миксиране на шистата с цел получаване на 
равномерна калоричност. Това е трудна задача, 
също толкова трудна както и подобряването на 
почвата, което е съществена част от нашата работа.”

Колесните товарачи CAT 988Н 
(горе) и автогрейдерите CAT 

16Н играят основна роля при 
изграждането и поддържането 

на 150 км временни пътища.

Владислав Лахно, механик в 
Wihuri AS – местния дилър 

на Caterpillar – работи на 
място в мината “Нарва”.
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товарача 988Н и пет верижни булдозера D11, като 
всяка машина е експлоатирана приблизително 
по 5000 моточаса годишно, със сигурност има 
достатъчно работа за мен и за моите мобилни 
колеги. Няма никакви особени проблеми, макар 
че условията са трудни, а температурата варира от 
-25ºC до +35ºC. Машините CАТ са много надеждни.”

Производственият мениджър Павел Онучак 
казва: “Ние харесваме Caterpillar най-вече поради 
доброто обслужване. Екипът им е от много 
високо квалифицирани и добре организирани 
хора, чиято работа е ценна за поддържането 
на нашата висока производителност.”

ТЕСТОВЕ, ТЕСТОВЕ
Добивът от залежите на петролна шиста в Източна 
Естония ще продължи поне още 30 години. Участието 
на Caterpillar ще остане голямо и дори е възможно 
да се увеличи. В момента компанията използва 
значителен парк минни камиони, които не са САТ, но 
миналата година на работната площадка бе изпробван 
и един CАТ 775. Павел Онучак казва: “Крайната ни цел 
е да включим по-големи камиони от сегашните. Със 
сигурност тези на Caterpillar са по-ергономични и 
по-надеждни. Операторите ги харесват, защото са по-
удобни и по-маневрени. В момента икономическата 
ситуация не е добра, но в бъдеще, кой знае?” ■

ОБСЛУЖВАНЕТО НА CATERPILLAR  РЕШАВАЩ ФАКТОР
С над 500-те машини от различни видове, които се 
използват на 4-те работни площадки, и с ангажимента 
за непрекъснато целогодишно производство не 
е чудно, че обслужването е от основно значение 
за Eesti Energia Kaevandused. Айнар Кивимае, 
анализатор “Ремонт и поддръжка”, казва: “Стремим 
се да постигнем оптимален живот на оборудването, 
а обслужването е съставна част от този процес 
и в това направление работят 100 души.”

Поддръжката на САТ машините в “Нарва” обаче е 
отговорност на дилъра Wihuri AS. “Един от нашите 
механици е непрекъснато на работната площадка - 

казва Магнус Магеди, мениджър на Wihuri, - а също 
и двама мобилни техници, които могат да се отзоват 
изключително бързо, ако е необходимо. Основната 
част от обслужването се извършва на място, а по-
големите ремонти се изпълняват при дилъра.”

Механикът Владислав Лахно, чието място е на обекта, 
добавя: “Предвид на това, че четири автогрейдера 
16Н са включени в изграждането на пътищата и 
тяхната поддръжка, а към тях има и два колесни 

Взетият под наем минен камион 
CAT 775, който се тества в 
“Нарва”, е показан по време на 
поддръжка.  
“Операторите го харесват, 
защото е по-удобен 
и по-маневрен.”

ПАВЕЛ ОНУЧАК, 
производствен мениджър 
на откритата мина “Нарва”.

“Хората от обслужването на 
нашия дилър на Caterpillar вършат 
ценна работа за поддържането на 
високата ни производителност.”
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СЪВЕТИ ЗА 
ПОДДРЪЖКА

АКУМУЛАТОРИ

Редовната поддръжка на акумулаторите 

помага за доброто състояние на вашите 

машини. От друга страна, неизправен 

акумулатор означава извънпланови 

престои, намалена производителност и 

по-ниски печалби. Ясно е, че акумулаторът 

ви не е вечен, но прилагането на тези 

прости техники ще ви помогне да 

постигнете максимума на неговия живот.

1. СЪХРАНЯВАЙТЕ АКУМУЛАТОРИТЕ НА ХЛАДНО 
И СУХО МЯСТО

За да имат максимално дълъг живот, 
дръжте акумулаторите в хоризонтално 
положение и внимавайте да не замръзват. 
Топлината бързо ги разрежда и поради 
това те трябва да се съхраняват 
далече от висока температура.

2. НЕ СЛАГАЙТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА АКУМУЛАТОРА 
ЕДИН ВЪРХУ ДРУГ

Никога не слагайте акумулаторите 
направо един върху друг, освен когато 
са в картонени кутии или върху палети, 
или са защитени с гофрирана опаковка.

3. “РЕДУВАЙТЕ” НАЛИЧНИТЕ АКУМУЛАТОРИ

4. РАЗКАЧЕТЕ КАБЕЛИТЕ НА АКУМУЛАТОРА

С остаряването акумулаторите започват 
да се разреждат. За да избегнете 
неизползването им за твърде дълго време, 
прилагайте метода “първи влязъл – първи 
излязъл” (редуване на акумулаторите).

В случай че акумулаторът няма да се 
използва 4 седмици или повече, кабелите 
му трябва обезателно да се разкачат. 
Иначе той може да се разреди и, ако 
времето е студено, може да замръзне.

СЪХРАНЯВАНЕ И “РЕДУВАНЕ” НА НАЛИЧНИТЕ 
АКУМУЛАТОРИ

5. ДЕМОНТИРАЙТЕ АКУМУЛАТОРА

6. ТЕСТВАЙТЕ ПРЕДИ МОНТИРАНЕ

Ако през зимата държите вашата 
машина в неотопляемо помещение, 
свалете акумулатора и го 
съхранявайте на такова място, където 
температурата е между 5°C и 10°C.

Напрежението на зареден акумулатор 
е 12.6V или повече, но то пада при 
продължително съхранение. Ако 
напрежението на акумулатора 
стане под 12.4V, ще трябва да го 
заредите, преди да го използвате.

1. СПАЗВАЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ

2. ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО Е 
ИЗКЛЮЧЕНО, ПРЕДИ ДА ГО СВЪРЖЕТЕ КЪМ 
АКУМУЛАТОРА

3. НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ ЗАМРЪЗНАЛ АКУМУЛАТОР

Винаги спазвайте предохранителните 
мерки, носете защитни очила и 
четете предварително инструкциите 
на производителя.

Преди зареждане зарядното устройство 
трябва да бъде изключено, а кабелите на 
акумулатора трябва да бъдат разкачени.

Първо го оставете да се затопли.

СЪВЕТИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА

4. ПРИЛАГАЙТЕ БАВНО ЗАРЕЖДАНЕ

5. ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ АКУМУЛАТОРЪТ ПРИЕМА 
МИНИМАЛЕН ЗАРЯДЕН ТОК

При бързото зареждане рискувате да се 
стигне до прегряване на акумулатора, 
в резултат на което течността може да 
заври и пластините да се деформират. 
При силно отделяне на газове или 
изтичане на течност, или ако кутията 
се загрее, намалете зарядния ток 
или прекратете зареждането.

Ако в рамките на 15 минути 
акумулаторът не започне да приема 
минимален заряден ток, при условие 
че зарядното устройство е настроено 
на максимум, той трябва да се смени.

СМЯНАТА НА АКУМУЛАТОР  БЪРЗА И НАДЕЖДНА 
УСЛУГА

СЕРВИЗИРАНЕ, СЪОБРАЗЕНО С КЛИЕНТА
Когато е необходимо да смените 
акумулатора на вашата машина, 
“Елтрак България” може да извърши 
тази манипулация или в свой сервиз, 
или на място при вас. При условията 
на гаранционната програма на 
Caterpillar вашият акумулатор ще има 
максимален живот, а смяната му ще 
бъде извършена от дилъра безплатно.
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Научете повече за нашите акумулатори на адрес:

www.uk.cat.com/batteries
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