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ЗАЩО КЛИЕНТИТЕ ИЗБИРАТ БАГЕРИ САТ®

Хидравличните багери Catеrpillar® от среден клас, с работно тегло от 20 до 37 тона, са предпочитаният избор на 
клиентите, защото:
 са оборудвани с нова генерация нискоемисионни двигатели CAT® ACERT, намаляващи експлоатационните разходи;
 имат 10 настройки на хидравликата, осигуряващи бърза смяна, от кабината, на 10 различни работни съоръжения;
 предлагат възможност за избор на икономичен режим на работа и режим на висока мощност, което води до висока
 производителност при ниски разходи;
 се отличават с уникален режим за повдигане на тежки товари за неограничено време;
 привличат с елегантния си дизайн и ергономичност на кабините, осигуряващи комфортна и ефективна работа;
 имат дълги интервали на техническо обслужване, което съкращава престоя и спестява пари.

За повече информация се обадете на тел. 02/818 3006.

тел. 02/ 958 6037
info@eltrakbulgaria.com
www.eltrakbulgaria.com



Заглавията по-горе само загатват темите на този брой и ако 
разгърнете списанието, ще прочетете и ще видите много интересни 
неща. Ако искате да се запознаете с други теми в следващия 
брой се свържете с нас на адрес: CatMagazine@cat.com. 
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У В А Ж А Е М И  К Л И Е Н Т И ,
Имам удоволствието да Ви 
представя първия брой 
на нашето списание CAT 
MAGAZINE за 2008 година, в 
който ще прочетете за новите 
машини Caterpillar и ще 
научите последните новини за 

“Елтрак България”. 
На стр. 16 ще прочетете за рекордната 
производителност, която мина “Асарел-Медет” 
постига ежедневно с машините Cat. Тези от Вас, 
които не можаха да ни посетят на Пловдивския 
Панаир, сега ще прочетат на стр. 14 за нашето 
успешно представяне. 
Клиентите в Бургас ще научат за откритата там 
сервизна база на „Елтрак България”, а клиентите 
във Варна могат да очакват откриването на такава 
през следващите седмици. 
Тъй като основен приоритет във фирмената 
ни политика е пълното обслужване на всички 
клиенти, ще продължим с изграждането на 
нашата сервизна мрежа в цялата страна. 
Екипът на „Елтрак България” Ви пожелава много 
успехи в бизнеса и се гордее, че ще бъде Ваш 
надежден партньор и в бъдеще. 
С най-добри пожелания, 

Тодор Желязков
Генерален директор
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За повече информация относно фондацията Laura Lynn посетете ww.lauralynnhospice.com

Б О Я Д И С А Н И  В  Р О З О В О  З А Р А Д И  Н А Й - Д О Б Р О Т О  Н А Ч И Н А Н И Е 

ТО ВА С Н Я Г Л И Е? Н Е, ТО ВА Е П А МУ К

Бихте ли наели машина Cat, боядисана в розово? Според McCormick Macnaughton Group – дилъра на Caterpillar® в Дъблин, 

Ирландия – много от техните клиенти ще го направят, защото така ще помогнат на благотворителната фондация Laura Lynn да 

събере пари за изграждането на първия в страната детски приют в Дъблин. “Всички приходи от наемането на “розовите мини-

машини” се даряват на фондацията”, казва президентът на групата Malcolm Macnaughton. “Надяваме се да съберем 

значителни средства за тази достойна кауза”. Програмата за наемане на розови мини-машини е само една от многобройните 

дейности за набиране на средства за фондацията чрез националната мрежа на групата за продажби и отдаване на машини Cat 

под наем. 
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Този колесен товарач с независимо странично управление 

Cat226В работи усилено в една памукопреработвателна 

фабрика в Южна Африка, като разбухва памука и улеснява 

засмукването му от памукочистачната машина, увеличавайки 

производителността с 40%. Управителят на фабриката обяснява 

своя избор на машина Cat за тази операция по следния начин: 

“Памукът се замърсява, ако има теч на масло по пода и 

използваме машина Cat, защото сме сигурни, че не тече.”

По целия свят колесните товарачи с независимо странично 

управление на Cat доказват своята многофункционалност 

с най-разнообразни приложения в различни сектори, 

като строителство, изграждане на пътища, селско 

стопанство, складово стопанство и озеленяване. 
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CAT накратко

Серена Янсен е демонстратор в Центъра за 
обучение и демонстрации на Caterpillar в Малага, 
Испания. Да, тя е жена. “Обичам работата си 
като демонстратор на всякакви машини Cat 
– от малките мотокари до масивните минни 
камиони.” Как е навлязла в свят, който повечето 
хора възприемат като мъжки? “Предполагам, 
че е в кръвта ми. Баща ми беше оператор.” 

“Имаме я от 58 години, и може да се справи с още няколко тона”, казва Кърт Гугер, 
чийто баща е купил тази НТ4, когато е създал семейния бизнес преди шестдесет 
години. От тогава машината е направила 20,000 моточаса и на нея са се обучавали 
повече от 20 оператора. “Сега не я използваме, но я показваме на изложби. Всички 
се учудват колко много се е променила земекопната техника през тези години.” Га
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Както се вижда от снимките на нашия наблюдателен читател Кристиан Брихарт, 
необходим е само колесен товарач Cat и добър екип. Така изглеждаха нещата 
миналия август във френското село Крозет в полите на планината Джура, 
близо до Женева. 40-годишният чинар в двора на училището не можеше да 
остане повече там поради дейностите, които трябваше да се извършат на това 
място през лятната ваканция. Вместо да го отсече, екипът реши да премести 
дървото и да го засади отново на 15 метра встрани, запазвайки го за бъдещите 

поколения. “Добра машина, добра работа”, коментира ръководителят 
на екипа пред Кристиан след приключване на работата. Машината Cat 
се оказа изключително полезна за опазването на околната среда.

К А К  Д А  С Е  С П АС И  Е Д Н О  Д Ъ Р В О 

40 - ГОД И Ш Н И Я Т 
Ч И Н А Р  Б Е Ш Е 
П Р Е М Е С Т Е Н

Е Д Н А  Н А  М И Л И О Н ? 

Знаете ли, че минният камион 797 на Cat има 12 

бордови компютъра, които работят с над 6.2 милиона 

реда компютърни кодове, което го нарежда в един 

и същ клас на сложност с космическата совалка? 

Камионът 797 има полезeн товар 624 метрични 

тона (1,375,000 фунта), което е равно на теглото 

на 2 самолета Боинг 747 с пълен товар. 

САТ в числа 

6,200,000
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К А К  Е Д И Н  М А Л Ъ К  С Е М Е Е Н  Б И З Н Е С 
П О М А ГА  З А  И З Г РА Ж Д А Н Е ТО  Й

Сега е вечерният пиков час. Улиците са изпълнени с хиляди хора, които се връщат вкъщи. 
Спираме на един светофар и сме изненадани от неистовото свирене на клаксон на кола, която е на 
три ленти вляво от нас. Един мъж се подава от прозореца на колата и крещи нещо на нашия 
шофьор, който, също крещейки, му отговаря, усмихва се и му махва с ръка. После нашият шофьор 
– местният дилър на Cat – ни казва: “Това беше Йеркен Шезебайев, собственик на машина Cat. 
Току-що ми поръча някои части за новия си багер 320D.” 

Това е един от тези случаи, с които бързо свиквате в този удивителен град, където всичко е 
необикновено – сградите, хората и начинът, по който се прави бизнес. Това е Астана – един от най-
забележителните градове на света и дори за най-опитните пътешественици той наистина е нещо 
специално. Напълно нов град, с най-удивителните сгради, които човек може да си представи – 
като в някакъв приказен научно-фантастичен филм. Само че тук действието е истинско. 

С ТО Л И Ц АТА  Н А 
К А З А ХС ТА Н

Още
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Тук живеят над 600,000 души, а 
през следващите няколко години 
се очакват още един милион. Само 
преди десетина години това беше едно 
село, но казахстанският президент 
Назъбаев решава да изгради тук 
новата показна столица на страната. 
Тъй като Казахстан е един от най-
големите световни производители 
на нефт, парите не бяха проблем. 
Още от самото начало се избираше 
само най-доброто. Поканени бяха 
най-известните архитекти на света, 
за да дадат воля на фантазията си. Те 
откликнаха с невероятни творения от 
вида на кулата “Байтерек” (показана на 
предишната страница), която изглежда 
като гигантска спортна купа. Почти 
всеки, който посети Астана, се качва 
на последния й етаж. Първо, защото от 
там се открива поразителен изглед към 
града, с неговите мраморни дворци, 
блестящи небостъргачи и абстрактни 
статуи, и всичко това заградено от 
полупустинна степ. Второ, защото 
там се намира каменна отливка на 
ръката на президента, в която може да 
поставите ръката си и да си пожелаете 
нещо. Защо не? Почти всичко е 
възможно в този град на крайностите.

Друга доминанта в силуета на 
града е “Хан Шатири” – 150-метров 
гигантски прозрачен купол, който 
покрива площ, по-голяма от 10 
футболни игрища. След по-малко от 
година, това ще бъде град в града, 
с улици, кафенета по тротоарите, 
канали, търговски центрове, дори 
и игрище за голф! Идеята е да се 
възпроизведе лятото, така че когато 
температурата навън падне до минус 
40°C , жителите на Астана да могат 
да играят тенис на открито, да карат 
лодки или да си пият питието на 
някоя от богато озеленените тераси. 

Рай за строителите
Кипи такава усилна работа, и предстои 
още толкова много, че се чувства 
остра нужда от строителни компании 
– големи и малки. “По принцип, ако 
имате машина, можете да започнете 
свой собствен бизнес”, казва Бахифтек 
Шезебайев, един от четиримата братя, 
които притежават строителната 
компания “Жасмин-Астана”. 

Братята са започнали своя бизнес 
само преди три години с един-

единствен употребяван багер Cat. 
След като изпълнили няколко дребни 
поръчки, спечелили достатъчно пари, 
за да си купят 4 нови хидравлични 
багера: един 325D и три 320D. Сега 
са назначили няколко оператора на 
пълен работен ден и бизнесът им 
процъфтява. “Никога нямаше да се 
развием толкова бързо без “Борусан”, 
нашия местен дилър на Cat”, казва 
Бахифтек. “Те ни помогнаха с различни 
бизнес контакти, с финансиране на 
новите машини и с обезпечаване 
на тяхното добро състояние.” 

Бъдещето на Астана изглежда 
блестящо. Огромните инвестиции в 
цялата инфраструктура (включително 
и в правителствени сгради, спортни 
центрове, пътища, жилища, болници 
и училища) превърнаха града в рай 
за строителите. На въпроса какво 
очаква в бъдеще, 31-годишният Йеркен 
Шезебайев, който е най-големият от 
четиримата братя, отговаря: “Очаквам, 
че след две-три години ще имаме 
още няколко булдозера, няколко 
валяка и още много багери Cat. Тук 
бизнес възможностите са толкова 
фантастични, колкото и сградите.”  

Не е чудно, че при толкова интензивно 
строителство има недостиг на 
добри оператори на машини. 
“Трябва да плащате добри надници”, 
казва Бахифтек. “Очевидно, това 
привлича оператори от къде ли не. 
Днес в Астана има оператори от 
Турция, Хърватска, Русия, Китай, 
Узбекистан и др. Въпреки това има 
недостиг. Ето защо се налага да 
обучавам хора от нулата. За щастие, 
да се работи с багер Cat е лесно.” 

Работа през нощта
Междувременно братята току-що 
са завършили 13-метров изкоп за 
6-етажен подземен паркинг. Площта 
на изкопа е 45х65 метра, като екипът 
е изкопал и транспортирал 45,000 
тона пръст за четири месеца. 

“Обикновено свършваме такава 
работа за много по-кратко време”, 
казва Йеркен. Но този път трябваше 
да работим само нощем – площадката 
е в центъра на града и денем 
камионите не можеха да пътуват 
поради натовареното движение.” 

Сега братята изпълняват друг изкоп 
за 7-етажен подземен паркинг. 
Дълбочината е 25 метра и ще трябва 
да се изкопаят 105,000 тона пръст.

Защо Caterpillar?
“Те са най-добрите”, казва 
Йеркен. “Машините са 
винаги висококачествени и 
високопроизводителни.”

Високо се цени и комфортът в 
кабината. “През зимата е много 
студено, така че добрата кабина 
е от толяма полза. Често горните 
два метра на почвата са напълно 
замръзнали и се налага да взривяваме 
или да разкъртваме преди да копаем. 
Друга причина, поради която 
купуваме Cat, е “Борусан”, нашият 
дилър на Cat. Ако имаме някакви 
проблеми, Йергали бързо изпраща 
някой от своите механици.”

“Борусан” има клонове в цял 
Казахстан, които обслужват минната, 
газовата и нефтената промишленост 
и в най-отдалечените райони на 
страната. Офисът в Астана се ръководи 
от Йергали Шабанбайев – нашият 
шофьор, за който споменахме в 
началото. Сред местните строителни 
компании той е известен като “Mr. 
Caterpillar”. Според него, това е израз на 
“предприемчивост и непринуденост”. 
Къде другаде бихте могли да видите 
някой да поръчва резервни части по 
време на задръстване в пиков час? n
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Футуристичният “Хан Шатири”, 
висок 150 метра и покриващ площ 
от над 10 футболни игрища. 

“По принцип, ако имате машина, влизате в бизнеса” - Бахифтек и Йеркен 
Шезебайеви от строителната компания “Жасмин-Астана”.

Почти на всеки ъгъл работят машини Cat, които участват в 
изграждането на този удивителен град.
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П О - ГО Л Я М  И З Б О Р 
О З Н АЧ А В А  П О - В И СО К А 
П Р О И З В ОД И Т Е Л Н О С Т

Caterpillar разшири своята гама на колесните товарачи с независимо странично 

управление (SSL) и верижните всетеренни товарачи (MTL) чрез въвеждане на серията 

“С”. Четирите нови SSL и трите нови MTL от серията “С” са несравними машини, с 

уникални характеристики и ниски разходи за владеене и експлоатация. Те предлагат 

на операторите изключителна многофункционалност и мощност, максимална 

ефективност при работа с различните работни съоръжения и отличен комфорт.

Машина 246C 256C 262C 272C 277C 287C 297C

Колесни товарачи с независимо странично управление 
(SSL) и верижни всетеренни товарачи (MTL) SSL SSL SSL SSL MTL MTL MTL

Опция висок дебит ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Номинална товароподемност (кг) 975 1,066 1,225 1,474 1,457 1,748 1,920

Работно тегло (кг) 3,348 3,432 3,614 3,761 4,259 4,479 4,640

Номинална мощност (к.с.) 73 83 83 91 84 84 92

Всички машини са с хидравличен дебит 84 л/мин (стандартно) или 125 л/мин с XPS и хидравлично налягане 230 бара (стандартно) или 280 бара с XPS

С  Н О В АТА  С Е Р И Я  “C ” Н А  S S L  И  M T L

Колесният товарач с независимо 
странично управление или верижният 
всетеренен товарач е нещо много повече 
от машина за товарене. Както колесните, 
така и верижните модели са компактни, 
мощни машини, снабдени с разнообразни 
работни съоръжени – над 150 на брой 
– за извършване на широка гама от 
работи на строителната площадка. 

Истинска мултифункционална машина с 
висока производителност
Повече от всякога, SSL и MTL от 
серията “С” могат да се класифицират 
като мултифункционални машини, 
осигуряващи по-голям избор за 
клиента. Предлагат се кофи за различни 
материали и за различна плътност, 
както и вилични и дорникови носачи за 
манипулиране на палетизирани товари. 

За клиентите, занимаващи се с 
озеленяване и градинарство, се предлагат: 
култиватор, гребло за разораване и 
гребло за заравняване, почистване и 
подготвяне на почвата за засаждане. 
В гамата на работните съоръжения е 
включено и завъртащо се булдозерно 
гребло за профилиране на почви и 
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и грайферна вилица с голяма якост 
и сила на захващане, предназначени 
за манипулиране на разнообразни 
материали. Има и хидравлични 
ножици за рязане на арматура, както 
и чук за разбиване на бетон.

Управление на машината, което няма 
равно на себе си
За максимално добра работа, сериите “С” 
на SSL и MTL имат прецизно управление, 
което осигурява последователна и точна 
реакция на машината, работа по права 
линия, избор на работно съоръжение, 
управление на работната скорост за 
оптимално съгласуване на възможностите 
на машината с работните съоръжения 
и конкретните условия на работа. 

Модерната информационно-управляваща 
система AMICS позволява на оператора 
предварително да задава скоростта 
на движение, като същевременно се 
осигурява максимална хидравлична 
мощност към работното съоръжение. Това 
повишава съществено производителността 
и точността на работа, особено когато 
се използват работни съоръжения, 
изискващи висока мощност, като например 
пътни фрези и/или храсторези.

При серията “С” се предлага опцията 
High Flow (висок дебит) с XPS, която дава 
предимствата на увеличен допълнителен 

Машина 246C 256C 262C 272C 277C 287C 297C

Колесни товарачи с независимо странично управление 
(SSL) и верижни всетеренни товарачи (MTL) SSL SSL SSL SSL MTL MTL MTL

Опция висок дебит ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Номинална товароподемност (кг) 975 1,066 1,225 1,474 1,457 1,748 1,920

Работно тегло (кг) 3,348 3,432 3,614 3,761 4,259 4,479 4,640

Номинална мощност (к.с.) 73 83 83 91 84 84 92

Всички машини са с хидравличен дебит 84 л/мин (стандартно) или 125 л/мин с XPS и хидравлично налягане 230 бара (стандартно) или 280 бара с XPS

свредел с два накрайника за копаене 
на отвори, съответно за колове на 
огради и за засаждане на дървета.

За поддръжка на пътища и паркинги 
се предлагат 5 пътни фрези с различни 
ширини, за отстраняване на асфалт 
или бетон преди полагане на новата 
настилка, както и универсална четка за 
почистване на отпадъците от фрезоването. 
Вибрационният барабан служи за 
уплътняване на малки площи с асфалтово 
покритие, а универсалните четки 
осигуряват цялостно почистване на улици. 
Предлагат се и 5 вида роторни снегорини.

За клиентите от сферата на комуналните 
услуги се предлагат два модела 
верижни каналокопатели с различна 
ширина на веригите. Налични са и три 
багерни работни съоръжения с обратна 
лопата, както и набор от циркуляри 
за рязане на асфалт и твърда земя.

За поддръжка на паркове и градини се 
предлага храсторез за подрязване на 
малки дървета и храсти и смилане на 
отпадъците, и косачка за малки храсти 
и висока трева. Чрез фрезата за пънове, 
височината на дървесните пънове се 
намалява под нивото на повърхността.

За индустриални и разрушителни 
работи се предлагат грайферна кофа 

дебит (скорост) и налягане (въртящ 
момент). Тази важна характеристика се 
постига чрез използването на бутална 
помпа с променлив работен обем и с 
висока чувствителност към товара. Тази 
помпа осигурява високо налягане и 
висок допълнителен дебит за постигане 
на максимална хидравлична мощност 
и отлична работа. Чрез увеличаване 
на дебита и налягането се постигат 
максимални работни характеристики 
за всички работни съоръжения.

Комфортът и високата 
производителност са гарантирани дори 
и при неравен терен
Машините SSL и MTL от серията “С” 
имат уникална херметично уплътнена 
кабина с отлично отопление и 
вентилация, и с климатик като 
опция. Чистият въздух в кабината 
подобрява комфорта на оператора 
и намалява умората. Уплътнената 
кабина намалява съществено нивото 
на шума, който достига до оператора. 

Подобрена е видимостта на оператора 
– задното, горното и страничните 
стъкла са по-големи. Вратата на 
кабината осигурява добра видимост 
към работните съоръжения, а 
скосяването на задния радиатор, в 
съчетание с по-голямото изпъкнало 

Още
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огледало за задно виждане, осигурява 
отлична видимост в посока назад. 

Органите за управление, които 
са монтирани към седалката, и 
пневматичното окачване на седалката 
осигуряват изключителен комфорт на 
оператора. В съчетание със системата 
за управление на движението, която се 
предлага като опция, се получава “едно 
изключително меко возене и отлично 
задържане на кофата. Операторът се 
чувства по-удобно и работи по-ефективно”, 
казва Мари Ив Пенел, специалист по 
машините SSL и MTL на Caterpillar. 

Напълно новата ходова част на 
MTL осигурява по-ниски разходи за 
владеене и експлоатация. 
Конструкцията на ходовата част на серията 
“С” намалява разходите за владеене и 
експлоатация. Благодарение на изцяло 
новата конструкция на ходовата част, при 
която всички основни възли могат да се 
обслужват поотделно, “вече не се налага 
да се демонтират половината възли, за 
да се смени някоя част! 15 минути са 
достатъчни, за да се смени която и да е 
част, даже и верижното колело. Това пести 
време и разходи” продължава Мари Ив.

За намаляване на разходите по 
обслужване на MTL, Caterpillar промени 
конструкцията на гумените гъсенични 
вериги с цел намаляване на теглото и 
съществено съкращаване на времето 
за поддръжка. Напълно отворената 
конструкция на гъсеничната рама 
позволява на материала да преминава 
през нея, вместо да се натрупва по 
ролките. Достъпът до опъващите и 
поддържащите ролки е лесен, и сега те 
могат да се обслужват поотделно, което 
силно намалява времето, необходимо 
за поддръжка на веригата. Съкратеното 
време за обслужване и по-дългият 
експлоатационен живот на веригата, 
дължащ се на подобрената й конструкция, 
намаляват разходите на клиентите.

Има възможност за избор на гъсеници с 
единично или двойно ниво на окачване, 
като и в двата случая се използват 
торсионни оси. Те намаляват ударите и 

вибрациите към кабината, подобряват 
комфорта при пътуване и осигуряват 
по-добро задържане на товара в кофата. 
При двойното ниво на окачване се 
използва същата концепция, като тази 
при единичното, но с тази разлика, че 
опорните ролки могат да се завъртат 
около осите си на окачване. В резултат на 
това се увеличава контакта на веригата с 
почвата, возенето е по-меко, теглителната 
сила се увеличава с 11% и налягането 
върху почвата е изключително ниско.

При двойното ниво на окачване на MTL 
съществува опция за две различни 
скорости на движение. Максималната 
скорост достига до 14.9 км/час, 
което намалява времето за пътуване 
между отделните работни площадки 
и увеличава производителността. 

При проектирането на колесните товарачи 
с независимо странично управление 
и на верижните всетеренни товарачи, 
Caterpillar взе под внимание мненията 
и потребностите на клиентите си и 
въведе подобрения в конструкцията 
им. Сега всички модели са по-мощни, 
с по-голям брой функции, с тях се 
работи по-лесно, като на оператора се 
осигурява повече комфорт и по-добра 
видимост. Машините са с по-ниско 
ниво на шума, намалени разходи за 
владеене и експлоатация и с много други 
изключителни характеристики.  n
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Въздушните филтри с ултра висока ефективност (UHE) на 
Caterpillar са доказали, че издържат до шест пъти по-
дълго, отколкото обикновените филтри, а понякога дори 
и повече. Това се дължи на специалната им структура, 
която улавя праха на повърхността, без да му разрешава 
да проникне навътре във филтъра. Така се запазват 
чисти порите във вътрешността на филтъра, докато при 
обикновените филтри порите се задръстват от праха, 
който прониква дълбоко навътре. Благодарение на това, 
филтърът UHE дава възможност на двигателя по-дълго 
време “да диша” свободно. Освен това филтърът има много 
фина повърхност, така че по-ефективно улавя праха. 

Това означава: по-малък брой смени на филтъра за година 
и по-малко престои; по-малка вероятност от замърсяване 
на двигателя по време на смяна на филтъра; по-малко 
износване на двигателя; и по-голяма икономия на гориво 
благодарение на по-добрата работа на двигателя.

Значително намаляване на разходите
Въздушните филтри UHE са малко по-скъпи от 
обикновените, но тъй като животът им е 6 пъти по-
дълъг, то цената за час работа е значително по-ниска.

Тъй като филтрите UHE издържат по-дълго време, дилърите 
на Caterpillar ще продават по-малко бройки и в това няма 
нищо лошо. Както обяснява Ернесто Антунез Де Майоло 
от Отдела за поддръжка на машини Caterpillar: “Нашият 
бизнес не е продажбата на филтри. Ние продаваме машини. 
И най-добрият начин да го правим е чрез минимизиране 
на разходите за тяхното владеене и експлоатация.” n

6 П ЪТ И  П О - Д Ъ Л ГО Т РА Й Н И 
Ф И Л Т Р И

Филтрите UHE имат по-фина структура, която улавя праха 
на повърхността, без да му позволява да прониква навътре 
във филтъра. Това запазва чисти порите във вътрешността 
на филтъра UHE и той издържа 6 пъти по-дълго време. 

Филтър UHE Обикновен филтър

При по-малкия брой смени на филтъра рискът 
от замърсяване при обслужване е по-малък. 

П О - З Д РА В И  Б Е Л И 
Д Р О Б О В Е  З А 

В А Ш АТА  М А Ш И Н А

П О - Ч И С Т 
В Ъ З Д У Х

Те може и да не са най-важните елементи във Вашата 

машина Cat, но без тяхната работа печалбите скоро 

биха спаднали. Става дума за въздушните филтри.
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ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР 2007

Елтрак България, дилърът на Caterpillar, показа 17 
експоната на открита площ от 762 кв.м.

Есенният Международен Пловдивски 
Панаир се утвърди през последните 
няколко години като най-голямото 
изложение на индустриални продукти 
и услуги не само в България, но и в 
Югоизточна Европа. Всички най-нови 
световни технологични постижения 
в областите - машиностроене, 
автомобили, строителство, транспорт, 
енергетика и информационни 
технологии, се представят именно 
тук, по време на панаира.

Елтрак България, дилърът на

14

световния лидер в производството 
на строителна и минна техника 
Caterpillar, показа 17 експоната 
на открита площ от 762 кв.м.. 
Наред с традиционно излаганите 
през последните няколко години 
изключително популярни модели 
– багер-товарачи, верижни и 
колесни багери и колесни товарачи, 
фирмата показа за пръв път 16.5-
тонния булдозер D6N, 12-тонния 
вибрационнен валяк за почва CS563E 
и новия 10-тонен багер-товарач 
444Е, с еднакъв размер на гумите.

Cat D6N XL
Верижният булдозер D6N, който 
беше изложен на щанда по време 
на панаира, е оборудван с дизелов 
двигател Cat C6.6 ACERT™, с 
номинална мощност 150 к.с. и с 
булдозерно гребло VPAT с обем 3.18 
куб.м и широчина 3272 мм. Двигателят 
Cat C6.6 е 6.6 литров, шест цилиндров, 
редови двигател, оборудван с горивна 
система Common Rail на Caterpillar и 
отговаря на изискванията за намалени 
вредни емисии на EC етап IIIA. 

Отличителните технически 
характеристики на D6N включват: 

▪ Диференциална система за 
управление.Тя дава възможност на 
оператора да управлява скоростта, 
посоката на движение, и завиването 
на машината, посредством 
един лост за управление. Освен 
това, тази система осигурява 
постоянна мощност към двете 
вериги при завой, което повишава 
ефективността на работния процес.

▪ Хидродинамична трансмисия 
с програма за многоскоростно 
движение. Сега операторът може 
да избира между пет различни 
скоростни диапазона за движение 
напред и назад, което води до 
повишена производителност и 
намалени експлоатационни

 разходи.  



▪ Ходова част SystemOne. Системата е 
проектирана от Caterpillar специално 
за машините Cat, за да осигури 
по-дълъг живот на ходовата част, 
по-висока надеждност и по-ниски 
експлоатационни разходи.

▪ Подобрена кабина. Направените 
подобрения на кабината осигуряват 
отлична видимост и намалени 
нива на шума, и вибрациите. 

По желание на клиентите, 
верижният булдозер D6N може 
да бъде оборудван със системата 
AccuGrade, която осигурява прецизен 
контрол и точно управление 
при профилиране на терени.

CS563E
За пръв път беше показан модел 
от постоянно разрастващата се 
гама на пътностроителна техника 
Caterpillar - дванадесет тонният 
вибрационен валяк за почва CS563Е. 
Валякът, който е оборудван с 
дизелов двигател Cat 3056E ATAAC, 
с мощност 150 к.с, и барабан с 
широчина 2134 мм, е предназначен 
за ефективно уплътняване, както 
на равни така и на неравни терени. 
Просторната, изцяло остъклена 
кабина дава възможност за отлична 
видимост към барабана и гумите и 
комфортна работа на оператора.

Задвижваща система със сдвоена 
помпа осигурява балансиран 
хидравличен дебит към задната 
ос и към хидромотора на 
барабана; отлично управление 
при уплътняване на наклони и 
при използване на греблото за 
откосите, както и редуцирано 
боксуване на колелата и барабана 
при ниско сцепление с почвата.

444Е
Безспорна атракция на щанда 
предизвика новият багер-товарач 
444Е, който се отличава от 
традиционните модели по това, 
че е оборудван с гуми с еднакъв 

размер. Те му осигуряват отлични 
експлоатационни характеристики и 
подобрена проходимост в меки почви. 
Техническите данни на 444Е са: висока 
товароподемност от 3911 кг; голяма 
височина на повдигане от 4528 мм и 
кофа с обем 1,3 куб.м. Отличителните 
характеристики на машината са: 
четири цилиндров дизелов двигател 
с директно впръскване на горивото 
CAT 3054C DIT, с мощност 99 к.с.;  
система AWS, позволяваща три 
режима на управление – управление 
на две ходови колела, управление в 
кръг и независимо задно управление; 
товаро-адаптивна хидравлична 
система и пилотно управление 
тип джойстик за товарачното и 
багерното работно съоръжение.

Други модели
Останалите експонати на щанда бяха 
17- тонен колесен товарач 950Н, 11-
тонен колесен товарач 924G, 23-тонен 
хидравличен багер 323DL, 19-тонен 
колесен багер M318D, 9-тонен багер-
товарач 432D, телескопичен товарач 
TH580B с товароподемност – 5 тона, 
четири колесни мини-товарача 
от новите серии B2 и С, два мини-
багера и дизел-генератор GEPX 110 
– с мощност 88 kW. Бяха показани и 
много работни съоръжения за мини-
товарачи и мини багери Cat, както 
и богата експозиция от оригинални 
резервни части Cat и Perkins.

По време на панаира беше проведен 
семинар за новата гама на пътно-
строителна техника на Caterpillar, 
включваща вибрационни валяци 
за почва, вибрационни валяци за 
асфалт, пневмоколесни валяци, 
пътни фрези, пътни регенератори 
и асфалтополагащи машини.

Пловдивски панаир 2007 беше 
изключително успешен за Елтрак 
България, по отношение на броя 
на посещенията на редовните 
клиенти, броя на осъществените 
контакти с нови, потенциални 
клиенти и броя на реализираните 
продажби по време на панаира.

В БУРГАС ОТВОРИ 
ВРАТИ НОВАТА 
СЕРВИЗНА БАЗА НА 
ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ

Сега клиентите на Caterpillar и Perkins 
в югоизточна България ще бъдат 
обслужвани в новата сервизна база на 
фирмата в Бургас. Сградата, която е 
временно наета за тази цел, докато бъде 
построен новия модерен търговско-
сервизен център в града, включва: 

• офис; 

• склад за филтри, резервни части, 
консумативи и малогабаритни 
резервни части;

• склад за масла, гуми, работни съоръжения 
и едрогабаритни резервни части;

• склад за машини и генератори;

• сервизно хале за ремонт, техническо 
обслужване и сервиз; 

• площадка за обучение на оператори 
и демонстрация на машини Cat®.

За обслужването на клиентите на техните 
работни площадки в региона ще се грижат 
четирима сервизни специалисти, екипирани 
със сервизни коли, специализирани 
инструменти за диагностика и лаптопи.

Посетете търговско-сервизния център 
на Елтрак България в Бургас на адрес: 
9-ти километър (на изхода за София)
тел. 056/ 836 828; 806 851
факс: 056 806 856
e-mail:sbobcheva@eltrakbulgaria.com
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РЕКОРДНИ РЕЗУЛТАТИ С МАШИНИ 
CATERPILLAR® В АСАРЕЛ - МЕДЕТ

Доброто сътрудничество между Асарел-Медет и Елтрак България 
датира от 15 години, през които двете фирми изградиха добри 
партньорски отношения на базата на доверие и взаимопомощ. 

Асарел-Медет - първата, най-голяма и водеща 
минна компания за открит добив и обогатяване 
на медни руди в България, използва модерна 
високотехнологична минна техника, голяма част от 
която е на водещия в света производител Caterpillar.

Асарел-Медет започна внедряването на 
високопроизводителни и ефективни машиносистеми 
за товарене и транспортиране на взривения 
материал със закупуването на първия колесен 
товарач Cat 992D през 1996 година. Осемдесет и 
деветтонният товарач, с мощност 800 к.с., и обем на 
кофата 9.6 куб.м., който беше използван за основна 
технологична машина, товареше 90 тонни минни 
камиони Cat 777С с 4 изсипвания за 2.4 минути.

През 2004 година ръководството на компанията 
предприе дългосрочна инвестиционна програма 
за модернизация, следвайки световните тенденции 
за повишаване на ефективността на добива, чрез 
увеличаване на производителността и намаляване 
на разходите за тон преместен материал.

През 2005 година 4 нови машини Caterpillar® от 
тежкия клас бяха пуснати в експлоатация. Те 
включваха най-големия в света колесен товарач 
с механично задвижване 994D, с мощност на 
двигателя 1375 к.с; верижен булдозер D10R – с 
мощност 613 к.с., колесен булдозер 834G – с мощност 
525 к.с. и автогрейдер 16H – с мощност 265 к.с.

Сто и деветдесет тонният  колесен товарач 
994D, заедно с 992D, са част от основните 
производствени машини в рудника. 
Cat 994D, който е оборудван със система 
за високо разтоварване и кофа за скални 
материали, с обем 17 куб.м., товари парк от 
130 тонни автосамосвали, с 4 изсипвания, за 
1.5 минути. Средната производителност на 
тази машина е от 900 до 1000 тона на час. 

От пускането си в експлоатация до октомври 
2007 г., колесният товарач Cat 992D е отработил 
63 020 моточаса, а Cat 994D – 19 000 моточаса. 
През изминалата година двата колесни товарача 
992D и 994D са отработили по 6900 моточаса, като 
са работили целогодишно в непрекъснат режим, 
по 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 
Това са рекордни резултати за България, а 
според специалистите на Caterpillar се считат 
за отлично постижение в световен мащаб. 

Много добри са резултатите и на останалите 
помощни машини. За една година колесният 
булдозер 834G е отработил 6250 моточаса; 
автогрейдерът 16H е направил 4780 моточаса, а 
верижният булдозер D10R - 4290 моточаса. 
Високите резултати, постигнати в рудник 
Асарел с тези машини, доведоха до пускането в 
експлоатация на втори грейдер 16H през 2006 г.,
както и на втори колесен булдозер 834H, и на 
още един верижен булдозер D8T през 2007 г.
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Екипът на Елтрак България се радва, че 
Асарел-Медет даде възможност на машините 
Catеrpillar® да защитят и в България 
известната си в целия свят репутация на 
легендарна надеждност, производителност и 
дълготрайност. Естествено зад машините Cat® 
стоят хората - мениджърите, ръководителите, 
операторите, механиците и работните екипи 
на Асарел-Медет, и на Елтрак България, 
и благодарение на тяхната ефективна 
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организация, висок професионализъм и отлични 
умения, тези рекордни резултати бяха постигнати.

Доброто сътрудничество между Асарел-Медет 
и Елтрак България датира от 15 години, през 
които двете фирми изградиха добри партньорски 
отношения, на базата на доверие и взаимопомощ. 
Екипът на Елтрак България се гордее, 
че ще продължи да работи съвместно 
с Асарел-Медет и в бъдеще.



Н А Й - Т Р У Д Н О Т О 
С Ъ С Т Е З А Н И Е 
Н А  С В Е Т А
Те идват от всички части на Европа, Средния изток и ОНД – 48 от най-добрите оператори в света. Всички с 
една и съща мисъл: да победят в Състезанието за най-добър оператор на Caterpillar за 2007 – единственото в 
света международно състезание, на което се събират оператори, за да подложат на изпитание своите умения, 
концентрация и познания за безопасност. За да стигне до финалите, всеки от участниците е трябвало да победи 
в цяла серия местни и национални състезания. В тях може да участва всеки, но побеждава най-добрият. 
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“В състезанията в Италия взеха участие 
повече от 600 оператора”, казва 
Джулиано Кремонези от CGT, местният 
дилър на Caterpillar. “Ние избрахме 
тримата най-добри. Разбира се, че 
искаме да победи някое от нашите 
момчета. По време на състезанието те 
даваха 100% от себе си. Но каквото и да 
се случи, всеки тук вече е победител. 
Създават се много приятелства. 
Атмосферата наистина е страхотна.” 

През трите състезателни дни всеки 
финалист трябва да премине през 6 
теста. Отчитат се скоростта, точността 
и познанията за безопасност. 
Преди началото, участниците 
гледат видеоматериал, на който 
е показано как се справя с теста 
един опитен демонстратор на 
Caterpillar. В учебната зала, създадена 
специално за целта, инструкторите 
обясняват на състезателите какво 
и как трябва да се направи. Освен 
това, състезателите могат да задават 
конкретни въпроси както в залата, 
така и на състезателната площадка. 

Повечето тестове се провеждат 
на определена машина. Дори тези 
оператори, които никога не са 
управлявали, например, верижен 
всетеренен товарач, имат възможност 
да го “почувстват” преди състезанието. 
Някои от тестовете се оказват по-трудни 
от очакваното. “В Турция не използваме 
бързосменници и видеокамери”, 
казва Юнус Серт. “А в Холандия не 
използваме високопроходими камиони”, 
коментира холандецът Йон Янсен. 
Всичко това е част от приятелското 

съперничество, което характеризира 
4-дневната проява, чиято кулминация 
е грандиозната гала вечеря и 
церемонията по награждаването. 

Междувременно
Иво Брадак от Република Чехия седи 
в полумрак, почти неподвижен. Очите 
му са фиксирани върху компютърното 
изображение, прожектирано на стената 
пред него. Той управлява симулиран 
автогрейдер по виртуален терен – в 
началото бавно, а след това - все по-
бързо и по-бързо. Той за първи път 
използва джойстици за управление и 
с всяка следваща секунда става по-
уверен, по-точен и по-бърз. На един от 
трите учебни модула в тазгодишното 
състезание за най-добър оператор на 
Caterpillar, Иво, както и много други 
състезатели, използва компютърния 
симулатор, за да усъвършенства 
и разшири своите умения, които 
са необходими за участие в “най-
трудното състезание на света”.  n

Възможност 
за изпробване 
на най-новите 
технологии

Състезанието за най-добър 
оператор е не само един суров 
сблъсък на хора и желязо, но 
и възможност за участниците 
да изпробват непознати за тях 
машини и технологии. Тази 
година участниците можаха 
да изпробват различни нови 
машини, а също и Roto-Tilt 
командно кормилно управление 
и технологиите AccuGrade™.

Откакто съществува – вече 10 години – Центърът за обучение и 
демонстрации на Caterpillar е домакин на състезанието. Идеално място - над 

90 хектара хълмиста местност, специално подготвени работни площадки 
и машини с върховно качество за над 20 милиона щатски долара. 

И победителят е ...

Петер Ван Шайк от Холандия. 
Той има най-добър цялостен 
резултат и беше начело в теста 
с колесен багер. Петер участва 
в Състезанието за най-добър 
оператор през последните 3 
години и казва, че тази година 
то е било най-трудно, защото 
тестовете са 6, а не 10. “Ако 
направите грешка в един от 
тестовете, общият Ви резултат 
значително се понижава. 
За щастие, аз не направих 
сериозни грешки и съм много, 
много доволен, че победих.”
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С тегло между 19 и 20.5 тона, новият 319D може да 
извършва с успех разнообразни работи. Отличната 
видимост, за която допринасят успоредните чистачки 
и максималната големина на прозорците, спомагат 
за осигуряване на безопасна и комфортна работа. 
Джойстиците и седалката са на общо окачване и 
могат да се преместват заедно, така че се осигурява 
добро управление във всяка ситуация. Уникалната 
система “Smart Boom” позволява на стрелата да се 
спуска под действие на собственото си тегло при 
работа с чук, като при това се елиминира и отката. 
Стрелата може да бъде изпълнена с променлив ъгъл, 
благодарение на което операторът има възможност 
да копае много близо до машината, като по този 
начин се намалява броя на нейните технологични 
премествания. Освен това, като всички багери от 
серията D, смяната на работните съоръжения е 
бърза и лесна благодарение на вградената система 
за управление на работните съоръжения.

“Тази машина точно отговаря на сегашните изисквания 
на клиентите към 20-тонния клас”, казва Винсънт 
Лис, специалист по багерите Cat. “Тя може да 
прави всичко, което правят по-големите й сестри. 
Макар че, когато е натоварена, тя не е толкова 
бърза, но икономиите от гориво са значителни!” 

Най-добрата горивна ефективност в своя клас
Както бе посочено по-горе, хидравличният багер 319D 
не е толкова мощен, колкото 320D, но използва много 
по-малко гориво благодарение на това, че двигателят 
му е 4-цилиндров ACERT™, а не 6-цилиндров. 
Например, когато се товари камион с кофа 1.03 куб. 
м, при включен икономичен режим, 319D може да 
премести 14 тона почва с 1 литър гориво, което е 
най-ефективното използване на гориво в този клас. n

За 
преместването на 
14 тона почва е нужен 
само един литър гориво

Днес на повечето работни площадки багерите от среден клас 

имат най-различни приложения, например: товарене, копане 

на канавки, повдигане, профилиране на терени и много други. 

Към тях има и различни работни съоръжения, като кофи или 

чукове. В много случаи, като например при 20-тонните багери, 

не се налага да се достига максимална производителност, 

а е необходимо да се изпълняват различни работи при 

минимални разходи на гориво. Поради тази причина, Caterpillar 

усъвършенства своя 318С и така се появи новият 319D.

По-голямото не винаги е  по-добро
Н О В И Я Т  3 1 9 D
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Именно тогава турското правителство 
реши да ускори амбициозния си проект 
за тръбопровода “Мелен” – проект 
за снабдяване на Истанбул с вода от 
река Мелен, която се намира на 180 
км от града. Само по себе си, това е 
едно сериозно предизвикателство от 
инженерна гледна точка, а освен това 
тръбопроводът трябва да минава 
под Босфора – проток с ширина 2 
км и дълбочина 70 метра – свързващ 
Средиземно и Черно море. 

Работата беше започнала преди 
6 години и по план първият етап 
трябваше да завърши през 2008 г., но 
предвид предстоящата криза за вода, 
проектът трябваше да се ускори. Той 
набра скорост, когато местният турски 
дилър на Cat – “Борусан Макина” 
– предостави под наем 47 съвсем нови 
машини Cat. За да се гарантира, че те 
ще запазят своите високи качества, 

“Борусан Макина” ги оборудва с 
“Product Link” – най-модерната 
дистанционна система за мониторинг, 
и освен това осигури сервизен техник 
на пълно работно време и сервизен 
автомобил, съгласно Договор за 
сервизно обслужване (CSA). 

Като цяло, “Борусан Макина” 
предостави следните машини: 
хидравлични багери - десет 324D, десет 
325D, дванадесет 330D; девет колесни 
товарача 966Н, два грейдера 140 Н, 
два булдозера D7RII и два валяка 
за почва CS-533Е, на строителната 
компания “Аларко” – основния 
изпълнител на проекта “Мелен”.

Първият етап – завършен за пет 
месеца
За пет месеца след получаването 
на новите машини, първият етап 
беше завършен: 180-километровият 

И с та н бул  с и  о с и г у р и 
в одо с н абд я в а н е
с  4 7  м а ш и н и  Cat

Миналото лято в Истанбул се стигна до криза - питейната вода на града почти се 

свърши. Вследствие на няколкото години суша и нарастването на населението 

с почти половин милион всяка година, нивото на водата в местните 

водоеми намаля със 75%. За заводите, офисите, магазините, училищата, 

болниците и гражданите на Истанбул бяха необходими спешни действия. 

стоманен тръбопровод, 25 км от които 
са в тунели, сега доставя 268 милиона 
кубични метра прясна вода годишно. 
Работата продължава – крайната цел на 
проекта е да осигурява 1,180 милиарда 
кубични метра вода годишно. 

Д-р Билхан Елмаси, директор на отдела 
за използвано оборудване и машини 
под наем на “Борусан Макина”, казва: 
“Този проект е ключово постижение 
за инфраструктурата на Истанбул 
и ние сме горди, че участваме в 
тази инициатива. Проектът показва 
колко е важно сътрудничеството 
между клиент и доставчик.”  n

Всичките 47 нови машини Cat 
бяха оборудвани с “Product Link” 
– най-модерната дистанционна 
система за мониторинг. 
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Мигел Ло ГуастоХО
РА

Мигел Ло Гуасто е детектив. Работата му е да събира 

сведения за потенциални проблеми на машините Cat, 

които вече са в експлоатация, и да ги решава, преди 

те да са се превърнали в сериозни проблеми. Cat 

Magazine реши да разбере повече подробности.

Официалната длъжност на 
Мигел е “Сервизен инженер по 
непрекъснато усъвършенстване на 
продуктите”. Той използва сложен 
софтуер и прогнозен анализ. 

Какви методи използвате?
Ежедневно разговарям по телефона с 
нашите дилъри. Говорим за машините 
на техните клиенти и за ремонтите, 
които са извършили. Два пъти 
годишно имам официални лични 
срещи с дилърите. Разговаряме 
обстойно за евентуални проблеми 
по машините. Добавете към това и 
данните от гаранционните рекламации, 
съобщенията в електронната поща и 
посещенията, които правя с дилърите 
на работните площадки, и ще получите 
представа за различните източници, 
от които черпя информация. 

Вие ли сте единственият детектив на 
Cat?
Не. Тук, в белгийския завод на Caterpillar 
в Гьоселис, сме петима. А в другите 

заводи на Caterpillar по света има още 
много като нас. Аз се специализирам 
в колесни товарачи среден клас. 

Сам ли работите?
Не. Когато забележа някакъв 
потенциален проблем, събирам 
екип от различни експерти, които 
да помогнат за решаването му. 
В зависимост от естеството на 
проблема, екипът може да включва 
машинни или електроинженери, 
доставчици, ръководители на 
монтажни линии и мениджъри по 
продажбите на резервни части.

Каква е крайната Ви цел? 
Целта ми е да помогна на собствениците 
на машини Cat да правят пари. Това 
може да се постигне, ако техните 
машини Cat работят безотказно и с 
оптимална ефективност. Ето защо, преди 
да започне да се продава даден модел, 
Caterpillar го изпитва в продължение 
на хиляди часове. Моята работа е да 

детективът на Caterpillar

следя машините в експлоатация, за да 
се предотвратят евентуални проблеми.

Какви действия предприемате?
Зависи ... от вида на проблема, който 
решаваме. Екипът го анализира, 
използвайки техники “6 Сигма”, за 
да се установи основната причина. 
След това разработваме решение, 
което може да включва: промяна в 
монтажната технология, смяна на 
доставчика на частите или съвместна 
работа с доставчика за промяна 
на характеристиките на частта. 

Освен това, уведомяваме нашите 
дилъри какви действия е необходимо 
да предприемат, така че клиентите им 
да избегнат този проблем. Действията 
могат да включват, например, 
монтиране на подобрената част 
или пренастройка на елементи.

Кой още вижда тази информация? 
Имаме база данни от всички 
проучвания по целия свят. Описани 
са видовете проблеми, честотата 
на появяване и необходимостта от 
бързото им решаване. Споделяме тази 
информация с отделите за разработка 
на нови продукти, като целта е 
предотвратяване на проблемите. 

И накрая, как станахте детектив?
Бях инженер-конструктор на продукти 
Cat, а след това станах анализатор по 
качеството. Това изгради умението ми 
да проучвам сведенията, да определям 
проблемните области и да откривам 
решенията. Така е всеки ден. n

“Трябва да се проучва 
информация от много 

източници и, веднага щом 
съзрете потенциален 

проблем, да предприемете 
бързи действия.”
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РАБОТИ ПОВЕЧЕ 
ПЕЧЕЛИ ПОВЕЧЕ
Колесните товарачи Cat® от серията “H” ще осигурят бърза възвращаемост на Вашите инвестиции.  
Комбинацията от товаро-адаптивна хидравлична система, обезпечаваща максимална товароподемност; дизелов двигател 
CAT ACERT™, отговарящ на изискванията за намалени вредни емисии по Етап III-A; комфортна кабина и електрохидравлични 
органи за управление на работните съоръжения, улесняващи работата на оператора; и бързо, лесно, и икономично 
техническо обслужване, дава възможност на тези машини за високопроизводителна работа при ниски експлоатационни 
разходи.  
За повече информация се обадете на “Елтрак България”, дилър на „Caterpillar“, на тел. 02/ 818 3006. 

ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД
Манастирски ливади,  
кв.117, София 1404

тел. 02/ 958 6037 
info@eltrakbulgaria.com 
www.eltrak.com
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