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камиони 

“Елтрак България” с нов търговско-
сЕрвизЕн комплЕкс

CAterpillAr завинаги



20 нови модела в гамата на пътностроителните машини CAT®

Новите пътностроителни машини CAT® съчетават 
забележителни експлоатационни качества 
и надеждност. Създадени са да постигат 
изключителни нива на производителност.

Новият AP655D е многофункционален верижен асфалтополагач. 
Гумените му вериги Mobil-tracтм гарантират високо сцепление 
и проходимост и му осигуряват мобилността, скоростта и 
управлението на колесния асфалтополагач.

Новият AP300 е комфортен, високоманеврен колесен 
асфалтополагач за работа в градски условия. Плъзгащият се пулт 

за управление обслужва двете операторски места и осигурява 
отлична видимост. 

Новият вибрационен валяк за почва CS 56 съчетава отлични 
работни характеристики с висока икономия на гориво. 
Системата AccuGradeтм му осигурява контрол и прецизност 
на компактирането. Капсулованата му вибрационна система 
удължава интервала му на обслужване на 3000 моточаса.

AP 300 и CS 56 ще бъдат представени на щанда на “Елтрак 
България” на Пловдивския технически панаир.

ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД тел. 02/ 818 30 09
Манастирски ливади-изток, info@eltrakbulgaria.com
кв. 117, София 1404 www.eltrakbulgaria.com

Повече информация ще получите на тел. 02/ 818 30 09, www.eltrakbulgaria.com



УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Имам удоволствието да ви представя новия брой на нашето 

списание САТ MAGAZINE. 

“Елтрак България” продължава да се развива и да предлага 

все по-широка гама от професионални решения, за да може 

да отговори на изискванията и нуждите на своите клиенти 

през различните етапи от техния бизнес живот. Запознайте се с 

пълната гама на предлаганите от нас дъмпери на стр. 28 и 29. 

За ВАС клиенти, които винаги сте на преден план, ние 

стартираме и нашата нова услуга по отдаване на машини под 

наем, както и продажба на употребявано оборудване. Разбира 

се, всички машини, които ние предлагаме в тази насока, са 

минали задължителните технически прегледи и са готови да 

изпълнят всички ваши желания и изисквания. 

На стр. 16 и 17 „Елтрак България” има удоволствието да 

ви покани в новия си офис, където ще можете да видите 

складовете с всички налични резервни части и консумативи, 

склада с нови машини и ремонтните халета. Там ще имате 

възможност да се запознаете с това, което предлагаме на 

своите клиенти.  

Защото от създаването си досега фирма „Елтрак България” 

фокусира всичките си усилия и ресурси към клиентите си, за да 

продължава да им доказва, че с право фирмата е представител 

на най-големия производител на строителна и минна 

механизация, дизелови и газови двигатели и генератори, 

признати по целия свят за най-добрите, по отношение на 

производителност и надеждност. 

 

С уважение,

Георги Георгиев
Технически директор

Представеното по-горе е само част от съдържанието на това издание на Cat Magazine. В него са поместени още много новини и мнения. Ако имате 

предложения за следващия брой, се свържете с нас на адрес: CatMagazine@cat.com.
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CAT накратко

CAT В ЧИСЛА

7000
За най-ентусиазираните оператори 
на CAT-машини от Белгия Орп-Легран 
беше най-подходящото място през 
изминалото лято. Благодарение на 
дилъра на CAT Бержера Монойор над 
2000 посетители се наслаждаваха на 
10-ия Национален конкурс за най-добър 
оператор на CAT, който се проведе 
в събота на специално изграден 
демонстрационен полигон. В неделя публиката насочи вниманието си към Белгийския 
национален шампионат по мотокрос, състоял се в непосредствена близост до полигона. В 
него участваха топ мотоциклитистите Дейвид Филипертс, Джошуа Копинс, Кевин Стрийбос 
и Кен де Дикер и… един колесен товарач 966Н на CAT, който заравняваше трасето между 
състезанията!

СуроВИте И 
ИздръжЛИВИте пОЛучаВат 
пОДКрепа От CAT

дА ВдИгнеш пушИЛкА шоу нА Cat-
оперАторИ И мотоцИкЛетИСтИ 

Caterpillar обяви петгодишния си договор за 
спонсорство от няколко милиона лири с един от 
най-обичаните ръгби клубове на Обединеното 
кралство - “тигрите” на Лейчестър. Caterpillar 
ще подпомогне финансово обновяването на 
стадиона на клуба, който ще увеличи местата си 
почти два пъти и те ще станат 30 000.

ричард Купър, управителен директор на 
“Строителни машини – европа”, каза: “Ние 
се радваме да сме партньори на “тигрите” на 
Лейчестър, които са водещи в клубния ръгби 
спорт. Нашите основни ценности – почтеност, 
достойнство, отдаденост и работа в екип – са 
ценности и на “тигрите”. традициите ни в района 
на Лейчестър превръщат това спонсорство в 
идеална платформа за подкрепа на местната 
общност и бизнеса.”

това е броят на новите и възстановени части, 
които се влагат в една напълно обновена и 
сертифицирана машина CAT.

техниката се подлага на повече от 700 
сериозни теста, за да се гарантира, че е 
толкова добра, колкото и новата. Досега над 
4000 машини по света са били възобновени 
по този начин.
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CAT накратко
един от клиентите на Caterpillar в австрия, алоис Шьонбергер, конструира модели на летателни 

машини. Сред тях е превъзходен, напълно функциониращ мащабен модел на хеликоптер – една 
от най-трудните за моделиране летателни машини. За да постигне добър резултат, Шьонбергер 

е вложил повече от 350 часа в създаването й. В хеликоптера е използвал компоненти на 
машините CAT и го е боядисал в типичното CAT жълто. Цялото това усилие явно си е струвало, 

защото през последните две години хеликоптерът има над 150 безотказни излитания и кацания. 
В модела се използва двигател Jet-CAT, който работи с истински керосин за самолетни двигатели. 

алоис Шьонбергер притежава 14 машини на Caterpillar и е негов специален клиент.

тОЛКОВа НаДежДеН, 
коЛкото мАшИнА Cat

Наскоро Caterpillar отбеляза едно ключово събитие – продажбата на 100 000-
ия си хидравличен минибагер. по този повод CAT произведе изключителен 
представител на този багер в сребърен цвят. ричард Купър, управителен 
директор на “Строителни машини – европа”, каза: “произвеждаме машините 
от 10 години и непрекъснато ги усъвършенстваме, за да подобрим тяхната 
надеждност, дълготрайност и удобство за обслужване. радваме се на това 
ключово събитие и на факта, че Matthäi – нашият клиент, който купи 100 000-
ия хидравличен минибагер, – участва в отпразнуването на събитието.”

От ляво на дясно: андреас Хьотлер и Волфганг Хандт от Matthäi – клиент на Caterpillar, и 
ричард Купър от Caterpillar.

100 000 хИдрАВЛИЧнИ  
МиНиБагера САмо зА 10 годИнИ

“Ние можем да ремонтираме всичко... няма нищо невъзможно, 
но за чудесата е нужно малко повече време - споделя Ник уокър от 

Walker Plant Hire от Обединеното кралство. - Наскоро възстановихме 
машина D74т на CAT. чухме, че стои изоставена в една ферма, 

и си помислихме, че би било страхотно да я възстановим в 
първоначалното й състояние и да я показваме на клиентите по време 

на демонстрации.” Машината е била военен влекач, най-вероятно 
снабден с гребло, задвижвано от въже. той е произведен през 1944 г., 

но работи добре дори и сега, когато е на 65 години.

гаЛерия  нА кЛИентА

5



6



Дълбоко в сърцето на Южна Африка, на юг от границата 

със Зимбабве, в скалистата земя има огромен изкоп. Той 

се простира на 3 км дължина и е дълбок повече от 400 

метра. Това е диамантената мина “Венеция”, която е сред 

най-големите и най-богатите в света. Понастоящем 

добивът от нея е 8,2 млн. карата (приблизително 650 

млн. евро) годишно. От началото на експлоатацията й 

през 1992 г. по-голямата част от диамантената руда се 

извозва с камиони с твърда рама на CAT.

“Поради естеството на диамантените залежи трябва да 

се изкопаят почти 10 тона скали, за да се получи един тон 

диамантена руда - каза Брет Стивънс, ръководител 

продажби на Barloworld Equipment, местния дилър на 

CAT. - Това е 24-часова работа седем дни седмично. 

Договорът за техническо обслужване и ремонт 

продължава вече почти 11 г. Така че не е чудно, че сме 

разработили някои прогресивни стратегии за 

обслужване и ремонт с цел да постигнем максимална 

готовност за работа на машините – средно 92%.”

Още

Повече от 100 машини на CAT 
ще участват в изкопаването 
на 1,5 млрд. тона скали през 
следващите 36 години - 
очаквания експлоатационен срок 
на диамантената мина “Венеция”.

Диаманти в 
камиони

и безупречна екипност
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Общо 47 камиона с висока проходимост 

на CAT се използват за транспортиране 

на изкопаната маса от дъното на 

откритата мина, а други 45 верижни 

булдозери, товарачи и багери работят 

в самата нея. Както при повечето 

открити мини, така и тук техниката, 

опитът и знанията са концентрирани 

на едно място в продължение на 

няколко години. Дилърът на CAT 

има възможност да работи пряко с 

клиентите с цел постоянно подобряване 

и усъвършенстване на надеждността на 

машините и понижаване на разходите. 

Освен специално изготвения договор 

за техническо обслужване и ремонт 

има и солиден екип от 87 души от 

Barloworld: ръководители на обект, 

супервайзери и сервизен персонал. 

Всеки ден представители на този екип 

се срещат със собствениците на мината 

– световноизвестните De Beers, за да 

обсъдят и да планират оптималната 

работа на машините и операторите.

взаимна изгоДа 

“Това е истинска работа в екип, която 

се базира на взаимно доверие - 

обяснява Брет Стивънс. - Благодарение 

на мониторинга на състоянието на 

компонентите на машините, те имат 

по-дълъг експлоатационен живот и 

така се постига забележително висока 

надеждност. За тази цел сме въвели 

най-новите системи за техническо 

обслужване и ремонт, като например 

Produсt Link SM(GPS система за трансфер 

на данни от машината към клиента), 

S•O•S (диагностика на проби от 

маслата и охладителните течности), 

AQUILA™ (система за пробиване), CAES 

(компютризирана система за работа 

със земни маси) и MVRS ( дистанционна 

система за мониторинг). Всички 

тези модерни системи ни помагат да 

управляваме, да прогнозираме и да 

оптимизираме работата на почти 100 

CAT машини на работната площадка. 

Поради тази интензивност мината 

“Венеция” се е превърнала в един от 

най-големите работни обекти в Южна 

Африка, на които се използва модерната 

минна технология на Caterpillar.”

Всичко това се контролира от модерна 

система за мониторинг на “здравето” на 

машините, напр. сателитно базирана 

мониторингова система MVRS. 

Всеки месец тя отчита средно 23 000 

“здравни” събития на машините, които 

се подреждат по важност от Центъра 

за данни на Barloworld, разположен 

в Исандо, Йоханесбург. Резултатите 

се предават на анализаторите по 

места, които планират и осъществяват 

превантивна поддръжка.

 

“Наред с модерните системи за 

мониторинг на “здравето” на машините 

ние непрекъснато въвеждаме нови 

програми, като сами разработваме 

някои от тях - допълва Брет. - Така 

например наскоро въведохме системата 

“Бъбречен контур”, която почиства 

и филтрира хидравличното масло, 

без то да се източва от оборудването. 

Това спестява масло и увеличава 

живота на техниката. Намаляват се 

броят на смените и броят на входните 

точки на маслото към системата, 

които са потенциални източници 

на замърсяване. Филтрират се и 

се отделят замърсителите, които 

предизвикват преждевременни откази 

на компонентите. В някои случаи 

открихме с изненада, че филтрираното 

масло след 4000 часа работа е по-

чисто от новото. Сами финансирахме 

и въведохме пилотната система, 

преди да споделим икономисаните 

средства с De Beers. Те бяха толкова 

впечатлени от потенциалните 

икономии, че инвестираха 100 000 

евро за въвеждането на още системи 

“Бъбречен контур”. Целта на системите 

е да удължат живота на компонентите 

и да спестят огромни количества 

масло. През първите 8 месеца бяха 

спестени 41 000 литра масло.”

интелигентно партньорство

Работата във “Венеция” е базирана 

изцяло на “интелигентно партньорство”, 

което личи например от модерния 

склад за части. Благодарение на 

съвременната система за управление, 

бързоизносващите се части не 

престояват в склада повече от 7 дена 

– това е перфектен баланс между 

осигурена наличност и минимизиране 

на складовите запаси. Големите възли, 

като напр. двигателите, се съхраняват 

в централен склад в Йоханесбург, 

което ги прави достъпни и за други 

клиенти на Barloworld в региона.

“Венеция” е първата диамантена мина, 
която е получила сертификат на системата за 
управление на качеството по ISO 9002.

“От всичките 8 камиона, с 
които започнахме преди 11 
години, 7 все още работят.”

Всичките 1250 служители на De Beers, 
работещи на мината, получават с 15% 
повече от средната заплата за страната.
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Показателен пример за това 

“интелигентно партньорство” е и 

увеличеният експлоатационен живот 

на гумите, използвани при машините 

CAT. “Преди 3 години гумите издържаха 

средно само 2500 часа - обяснява Джони 

Велоза, ръководител експлоатация във 

“Венеция”. - Barloworld предложиха да 

инсталираме в камионите специален 

софтуер за наблюдаване на различните 

наклони, напрежения на усукване 

и радиуси на завой при движение. 

След задълбочен анализ няколко 

участъка от пътя бяха променени, а 

операторите получиха допълнително 

обучение. Сега имаме средно 6500 

часа полезен живот на гумите.”

Цялостно наблюДение

Цялостната дейност се управлява от 

специално изградена контролна зала. 

Тук на големи плоски екрани се виждат 

пиктограми на техниката, която се 

използва в момента. Състоянието на 

всяка машина се описва чрез цветова 

кодирана система: сините пиктограми 

означават камиони, които се връщат за 

товарене, зелените – камиони с товар, 

а червените – повредени камиони. 

Мигаща автоматична алармена 

система сигнализира за проблеми, като 

например това, че някоя машина не се е 

движила в последните 10 минути. “С един 

поглед можем да видим къде се намира 

всяка една от машините, като имаме 

и двупосочна връзка с операторите, 

така че можем да пренасочваме 

машини, когато е необходимо - казва 

Майк Лабоскартни, супервайзер в 

контролната зала. - Наред с мониторинга 

в реално време в контролната зала се 

генерират важни данни, като например 

производителността на машина, 

на час или на смяна. Това е и един 

отличен начин да се установи нуждата 

от обучение на даден оператор.”

Още

Целият парк на CAT от почти 100 машини се наблюдава и се 
управлява електронно от специално изградена контролна зала.
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соЦиално отговорни

Като част от своята ангажираност към 

местната общност и околната среда De 

Beers въведоха няколко дългосрочни 

програми. По думите на Джони Велоза: 

“Всички наши 1250 наети работници 

получават с около 15% повече от 

средната заплата за страната. Важно е, 

че нямаме приходящи, така че всички 

се прибират вечер вкъщи при своите 

семейства и приятели. Създадохме и 

транснационален дивечов резерват 

от 50 000 хектара около мината, 

площта на която е 4600 хектара. Той 

обхваща площи в Зимбабве, Ботсвана 

и Южна Африка. Минимизирахме и 

използването на вода от река Лимпопо 

благодарение на един голям воден 

резервоар и система за рециклиране.”

Наред с това, като част от 

южноафриканската програма ВЕЕ 

(Икономически възможности за 

чернокожите), наскоро De Beers 

продадоха 26% от клона си в Южна 

Африка на компания, притежавана 

от чернокожи – Ponahalo Holdings. 

Нейната собственост е разпределена 

50:50 между служители и пенсионери 

от De Beers и инвестиционната фирма 

на чернокожи Ponahalo Capital. 

Стратегията ВЕЕ на Южна Африка 

е насочена към осигуряване на 

икономическа и политическа власт за 

чернокожото мнозинство в страната.

какво значи Да намериш Диамант?

“Не бихте го разпознали дори да го 

държите в ръка - обяснява Джони 

Велоза. - Диамантите са обвити в 

кимберлит и за намирането им е 

необходимо раздробяване и сортиране. 

Те са изключително редки – при 

преработката на цял тон кимберлит 

средно се получават само 250 

милиграма диаманти. За да стигнете 

до този един тон кимберлит, трябва да 

изкопаете почти 10 тона скала. Въпреки 

това усещането, което изпитвате при 

вида на дневната пратка към центъра 

за сортиране, е страхотно. Чудесно е 

да се чувствате част от тази огромна 

дейност и от хората, които стоят зад 

нея. Наскоро заедно с моя 5-годишен 

син посетихме една желязна мина. След 

това той ми каза: “Татко, желязната мина 

е интересна, но диамантите са нещо 

страхотно.” Съгласен съм с него.” n

някои факти:

• Диамантът е най-твърдото естествено 
вещество, което е познато на човека – 58 
пъти по-твърдо от следващия по твърдост 
минерал на земята.

• Диамантът може да се реже само с друг 
диамант.

• Всички диаманти са много стари. Те са се 
образували много преди времето, когато 
динозаврите са бродили по земята. Най-
младият диамант е на 900 милиона години.

• Най-големият в света диамант с качества на 
скъпоценен камък е намерен в Южна Африка 
през 1905 г. Необработен е тежал 3 106 
карата (621 грама).

• Ако се съберат всички шлифовани диаманти 
в света, те биха запълнили двуетажен 
автобус.

• Диамантите се състоят от почти чист 
въглерод – едно от най-разпространените 
вещества на земята. Само при изключително 
редки обстоятелства и след милиарди години 
въглеродът се превръща в най-ценния 
скъпоценен камък.

Кимберлитът изглежда като обикновено парче скала, 
но за опитното око неговият леко зеленикав цвят 
означава, че вътре е скрито искрящо съкровище. 

Дори и без да са шлифовани, диамантите 
имат своите уникални качества. В човешката 
история те се носят от хората като символи 
на любов, преданост, гордост и власт. 

Кимберлитът се разтрошава, промива се и се сортира чрез 
рентгенова флуоресценция. При финалното ръчно сортиране 
диамантите се категоризират по големина, форма и цвят.
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Съвети към 
операторите  

За макСимална проиЗводителноСт 
и икономия на гориво 

В тази статия, която е първата от серия публикации, 
разглеждаме някои от най-важните проблеми, свързани с 

използването на колесните товарачи за товарене на камиони. 
Тези съвети са за постигане на максимална производителност 

при минимален разход на гориво и износване. 

Операторът на товарача трябва 
да изисква камионът да бъде 
позициониран под ъгъл 45 градуса 
спрямо фронта на материала. Това е 
най-доброто взаимно разположение за 
осигуряване на минимум движение на 
товарача, в резултат на което се постига 
по-кратко време на цикъла и по-нисък 
разход на гориво.

Товарачът трябва да подходи 
“направо”(перпендикулярно) към 
фронта на материала. По този начин 
при пълнене на кофата и двете й страни 
едновременно влизат в контакт с 
него. Освен това подходът “направо” 
намалява страничното натоварване на 
машината, което с течение на времето 
може да предизвика износване.

В резюме
През цялото време 
на товарене важи 
един прост принцип: 
минимална скорост и 
максимална прецизност.

камион на 45 градуСа

подход “направо” № 2

Буксуването на колелата води до 
износване на скъпо струващи гуми 
и до безцелно изгаряне на гориво. 
Буксуването се избягва при работа на 
първа скорост.

Товарачът трябва да подходи към 
фронта на материала с постоянна 
скорост на първа предавка. При тази 
ниска предавка се осигуряват висок 
въртящ момент, оптимална мощност 
на машината и най-добра сила на 
врязване на кофата. 

първа СкороСт  № 3

Режещият ръб на кофата не трябва 
да контактува с терена повече от 15 
– 40 сантиметра, преди да достигне 
фронта на материала. Това намалява 
износването й и замърсяването на 
материала. Поради избягването на 
ненужното триене между кофата и 
терена се понижава и разходът на 
гориво.

минимален 
контакт С терена № 4

При пълнене на кофата режещият 
ръб трябва да остава в положение, 
успоредно на терена, и непосредствено 
преди завъртането й операторът трябва 
да я издигне малко. Благодарение на 
това се избягва ненужният контакт 
на кофата с материала, удължава се 
експлоатационният й живот и се спестява 
гориво поради по-малкото триене.

уСпоредно 
положение № 5

Така ще си осигурите най-добрата 
скорост и въртящ момент при 
подхождане към материала. Ще 
намалите и разсипването му при 
движение назад с пълна кофа. За 
да се поддържа площадката чиста, 
избягвайте буксуването на колелата 
и разпръскването на материала 
вследствие на “брутални” маневри. Така 
ще намалите и консумацията на гориво.

поддържайте 
площадката чиСта № 8

Вместо да влачите товара нагоре по 
фронта на материала, осъществете 
врязване, издигане и завъртане 
на кофата. Това е най-добрата 
горивоспестяваща маневра.

иЗбягвайте влачене 
на товара  № 7

беЗ букСуване  № 6

 № 1

За по-задълбочени познания попитайте вашия дилър за Центъра за 
демонстрации и обучение на Caterpillar в Малага, Испания.
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В СлоВения 
ACCUGRADE 

СпеСтяВа 
Време и пари 

Най-голямата строителна компания в Словения 
Primorje d.d. използва 35 машини на CAT и 

реализира големи проекти както в Словения, 
така и в цяла Централна Европа. Миналата 

година поради необходимостта да се профилира 
и асфалтира изкуствено езеро, изградено в 

североизточната част на страната, Primorje се 
обърна към Teknox Group, местния дилър на 

CAT, за да получи най-ефективно решение.

Ръководителят на проекта от страна на Primorje Андрей 

Матекович обяснява: “Помпената водноелектрическа 

централа “Авче” се състои от езеро с обем два милиона 

кубични метра, свързано чрез двукилометров 

тръбопровод към електроцентралата, която е 

разположена на 550 метра по-ниско по река Соче. Водата 

се изпомпва нагоре към езерото през нощта, когато 

цените на електричеството са по-ниски, а се спуска надолу 

към турбината на електроцентралата, за да произвежда 

електричество, в часовете на пиково натоварване.

Водосъбирателното езеро имаше нужда от асфалтово 

покритие поради карстовия варовиков терен, което 

означаваше, че дъното и стените на езерото с обща площ 

140 000 кв. м трябваше да бъдат прецизно профилирани. 

При използване на конвенционалните методи за 

геодезическо заснемане това е бавен процес, а ние 

трябваше да работим бързо. Знаехме за AccuGrade от 

презентация, изнесена от Caterpillar в Мароко, на която 

бяхме присъствали по покана на нашия местен дилър 

на CAT. И така от Teknox Group взехме под наем система 

AccuGrade, монтирана на верижен булдозер D6К, като 

начало за двуседмична проба.

Още
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Само след няколко часа работа 

със системата разбрахме, че това е 

идеалното решение. Геодезичното 

заснемане и профилирането по 22-

градусовия наклон, които биха отнели 

цял ден с конвенционалните методи, с 

AccuGrade продължиха само няколко 

часа. При това операторът никога не 

беше използвал тази система. И така, 

удължихме периода на наемане с един 

месец. Прилагането на AccuGrade 

означаваше, че можем да освободим 

трима души и един автогрейдер за 

други задачи, и въпреки това да спестим 

време и пари, като приключим с 

профилирането и асфалтирането за 4 

месеца, вместо за предвидените 6.”

Големият ВъпроС

Дали Primorje вижда възможност за 

използване на AccuGrade в бъдещата 

си работа? Директорът по доставките 

Миран Лавренчич дава отговора: 

“Използваме машини CAT от 1965 г. и 

знаем, че винаги може да се разчита на 

тях. Машините са с високо качество и 

надеждност. Ние сме първата компания 

в Словения, която прилага AccuGrade. 

Вече видяхме предимствата, които тя 

осигурява при верижните булдозери. 

Бихме искали да я изпробваме и 

при багер-товарачите, а също и при 

асфалтополагащите машини и валяците. 

Това със сигурност би било важно за нас.

“Само след няколко часа работа 
със системата разбрахме, че 
това е идеалното решение”.

Убедени сме, че системата може 

да намери своето място в много от 

големите ни строителни проекти и 

по-специално там, където има големи 

наклони и качеството на работа 

сега изцяло зависи от уменията на 

оператора. AccuGrade позволява на 

всеки компетентен оператор да постигне 

забележителни резултати по един бърз и 

ефективен начин.“ n

От геодезичното заснемане до окончателното 
настилане само за четири месеца благодарение на 
AccuGrade.
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Сега и малките машини 
притежават предимСтвото 
да бъдат възСтановявани
Вашият дилър на Caterpillar вече предлага възстановени двигатели за малките 
машини, наред с тези за по-големите. Сред машините, които подлежат на 
възстановяване, са: колесните багери, малките и компактните колесни 
товарачи, малките и средни хидравлични багери, колесните минитоварачи, 
верижните минитоварачи и малките верижни булдозери и товарачи.

Това е чудесна новина за 

собствениците на малки машини. 

Сега те могат да удължат 

експлоатационния живот на своето 

оборудване благодарение на 

възстановения двигател, който е 

толкова добър, колкото и новият и 

има същата гаранция като него, но 

цената му е поне с 25% по-ниска.

Това, което отличава 

възстановените продукти на 

Caterpillar, е, че вложените 

оригинални нови части са 

конструирани така, че да подлежат 

на обновяване. Нещо повече – те се 

възстановяват в същите заводски 

условия, в които се произвеждат и 

новите, при използване на същите 

стриктни процедури за качество и 

същата производствена технология.

Всички възстановяеми двигатели на 

Caterpillar са създадени така, че да 

включват най-новите технологични 

постижения и характеристики. 

Получавате продукти, които са 

със същото качество и със същите 

характеристики като тези, които 

сега излизат от завода. Именно 

поради това те имат същата 

гаранция като новите CAT продукти.

на базата на обмен

Опцията “възстановяване” на 

CAT работи на базата на обмен: 

предавате своя стар използван 

двигател и в замяна получавате 

обновен такъв. В зависимост от 

състоянието на стария получавате 

отстъпка, която се приспада от 

цената на възстановения. Колкото е 

по-добро състоянието на двигателя, 

който сте върнали, толкова е 

по-голяма отстъпката. Така че е най-

добре да направите обмен преди 

настъпване на сериозна повреда.

благоприятно за 

околната Среда

Рециклирането на двигателите е 

благоприятно както за околната 

среда, така и за бизнеса. Не само 

че можете да подобрите вашия 

продукт по един ефективен 

начин чрез използване на най-

модерна технология, но можете 

да подобрите и ефективността на 

използване на горивото. Освен това 

можете да информирате своите 

клиенти за намалените вредни 

емисии и за въведената практика на 

рециклиране. n

възСтановяване от Cat: 

• Нещо повече от един ремонт;
• Нещо много по-обхватно от 

обикновено възстановяване;
• Използване на модерни 

технологии за почистване, 
производство и оползотворяване 
на отпадъците;

• Съчетаване на нови и използвани 
части;

• Осигуряване на най-новите 
характеристики;

• 100% използване на оригинални 
части на Caterpillar;

• Предоставяне на гаранция, която е 
същата като тази на новите части.
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Машините, участнички в 

демонстрацията, показаха своите 

възможности в реални условия. Само 

за два дни те превърнаха занемарения, 

обрасъл с храсти, стадион в Добрич 

в почистено и удобно за тренировки 

игрище. Клиентите от Добрич, 

Варна, Русе, Бургас и Свищов, които 

присъстваха на демонстрацията, 

се запознаха с нова технология на 

регенериране на настилка, изпълнена 

в комбинация от три машини - верижен 

булдозер CAT D6N XL, трактор 

Fendt, оборудван с фреза Stehr, и 

вибрационен валяк за почва CAT CS54.

Началото постави 16,5-тонният 

верижен булдозер CAT D6N XL. 

Оборудван с тризъб рипер, той се 

справи успешно със задачата на 

рихловане, първично раздробяване 

на почвата и подравняване. След като 

булдозерът направи две дължини по 

стадиона, към него се присъедини 

и пътната фреза с широчина 2400 

мм и дълбочина на фрезоване 600 

мм. Нейната задача бе да направи 

фино раздробяване и подравняване 

на почвата. След тази подготовка в 

демонстрацията се включи и третата 

машина – 10,8-тонният вибрационен 

валяк за почва CAT CS 54. Той успешно 

изпълни окончателното уплътняване 

и подравняване на игрището. Поради 

естеството на спортния терен при 

показаната технология на регенериране 

на настилката не бяха използвани 

стабилизиращи емулсии или цимент.

Освен трите основни технологични 

машини като помощно оборудване бяха 

представени 9,5-тонният комбиниран 

багер-товарач 432Е с номинална 

мощност 91 к.с.; колесният минитоварач 

242В2 с номинална мощност 57 к.с. и 

товароподемност 953 кг.; верижният 

минибагер 303 C CR с компактен радиус 

на въртене на платформата, работно 

тегло 3 т и номинална мощност 30 к.с., 

както и телескопичният манипулатор 

ТН580, оборудван с двигател CAT C 

4.4 ACERT с номинална мощност от 99 

к.с., номинална товароподемност 5 

т, максимална височина на издигане 

17 м и максимален обсег 12,7 м.

По време на демонстрацията 

специалистите на “Елтрак България” 

и на “Бри Сервиз” обясняваха на 

зрителите както отделните технологични 

процеси, така и техническите 

възможности на машините.

Оборудването Caterpillar бе представено 

от Венелин Градев - регионален 

директор на “Елтрак България” за Варна 

и областта, а пътната фреза Stehr - от 

г-н Мариян Петков, управител на “Бри 

Сервиз”. 

“Бри Сервиз”, Варна, е един от значимите 

клиенти на “Елтрак България”. Досега 

фирмата е закупила два багер-

товарача CAT 432E и един верижен 

багер от среден клас CAT 323D. Тя е 

сред първите ползватели на услугата 

Cat Rental – отдаване на машини 

Caterpillar под наем. От август 2008 г. 

„Бри Сервиз” е наела и използва на 

строителните си обекти вибрационен 

валяк CS54, верижен булдозер D6N, 

минитоварач 242 B2 и верижен 

багер 325D. В своето обръщение към 

клиентите по време на демонстрацията 

г-н Петков подчерта задоволството 

си от качеството и надеждността на 

машините Caterpillar и от успешното 

партньорство с “Елтрак България”. ■
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Фирма “Елтрак България”, съвместно с 
един от своите клиенти от Варна – “Бри 
Сервиз” ООД, организира в 2 поредни 
дни през август 2008 г. демонстрация на 
машини за регенериране на настилка 
на второкласен път. Събитието се 
проведе на стадион “Дружба” в Добрич 
с любезното съдействие на общината.

Мариян Петков-управител на “Бри Сервиз” 
(вляво) и Пламен Стойчев-търговски 
директор на “Елтрак България” (вдясно)

УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО







Интервюто препечатваме със съкращения от списание



“В прашна среда и при 
наличие на дървесни 
стърготини реверсивният 
вентилатор е 
задължителен.”
Колин Бърч – супервайзер
Управление на отпадъци “Viridor” – 
сметището на Фоксхол

Новата Серия Н е с двигатели 

ACERT® и отговаря на всички 

контролни параметри на Етап 

ІІІА на ЕС, като същевременно 

предлага повече мощност и по-

висок въртящ момент. Тези машини 

имат голяма производителност и 

дават възможност на операторите 

да изпълняват предвидените 

работи с минимално усилие. Наред 

с това двигателят се обслужва 

лесно и има увеличено време за 

безотказна работа. Електрическата 

самозасмукваща помпа за горивото 

е стандартна, а всички точки за 

обслужване са леснодостъпни от 

нивото на терена.

Четири нови модела с отлиЧна 

многофункционалност

Четирите нови модела (924Н, 924Нz, 

928Нz и 930Н) заменят широко 

разпространените машини от 

серията G.

924Н и 930Н притежават 

изключителната стрела VersaLink™. 

Тя съчетава многофункционалността 

на лостовия механизъм, който 

носи работното съоръжение 

с паралелното му издигане и 

намалява съществено времето 

на работния цикъл. Опцията High 

Lift VersaLink™ се използва при 

специални приложения, за които 

се изисква по-голям обхват и 

височина на повдигане. Широката 

гама от работни съоръжения, 

включително многоцелевите 

кофи и наборът от вилици могат 

още повече да допринесат за 

многофункционалността на 

машината. 930Н може да бъде 

снабден и с 6 допълнителни 

хидравлични клапана (по избор), 

които осигуряват управлението 

на работните съоръжения и 

позволяват неговото широко 

приложение.

Моделите 924Нz и 928Нz се 

предлагат и с класически Z-образен 

лостов механизъм, съчетан с кофа 

на Caterpillar. Тази конструкция 

осигурява отлична сила на 

откъсване и максимален ъгъл на 

завъртане на кофата назад при 

нивото на терена, благодарение 

на което се постига по-добро 

запълване на кофата и задържане 

на материала в нея. Рамената на 

стрелата са от плътна стомана 

за най-голяма издръжливост и 

позволяват превъзходна фронтална 

видимост. Конфигурацията 

гарантира отлична височина на 

ПовеЧе 
функционалност 

за новите 
малки колесни 

товараЧи 
така Че клиентите да могат 

да Правят ПовеЧе

Гамата малки колесни товарачи на Caterpillar 
осигурява комфорт за оператора и висока 

производителност. Възможността за избор 
на един от двата вида шарнирно лостови 

механизми на стрелата и наборът от лесно 
сменяеми работни съоръжения осигуряват 

гарантирана многофункционалност на 
тази серия колесни товарачи, които имат 

голям брой различни приложения.
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“Кабината е просторна и 
комфортна. Плавното движение 
действително помага за намаляване 
на разсипването на товара.”
Колин Бърч

изсипване и изнасяне на кофата, 

които са от особено значение за 

ефективното товарене на камиони.

Цялата Серия Н от малки 

колесни товарачи е оборудвана с 

товарочувствителни хидравлични 

помпи за управление на посоката 

на движение. Те й осигуряват 

изключителна приспособяемост 

към лек или тежък режим на 

работа. Моделите 924Нz, 924Н 

и 930Н се характеризират и с 

товарочувствителна хидравлична 

система, гарантираща необходимия 

дебит и налягане в съответствие 

с конкретните нужди. Системата 

позволява пълна хидравлична 

сила при всякаква честота на 

въртене на двигателя, което 

подобрява производителността и 

ефективността на машините.

мостове за тежък режим

Мостовете за тежък режим на 

работа са със закалени зъбни 

колела и лагери с повишена 

дълготрайност. Задният мост се 

накланя до 12 градуса в двете 

посоки, за да осигури по-добър 

контакт на четирите ходови колела 

с терена за оптимална теглителна 

сила и устойчивост.

Стандартното изпълнение на 

924Нz, 924Н и 930Н включва пълно 

заключване на диференциала на 

предния мост, което гарантира 

отлична теглителна сила при лоши 

условия на терена. Тази система 

допълва опцията за ограничаване 

на буксуването на задните ходови 

колела. Нейно основно предимство 

е и че осигурява намалено 

износване на гумите. Операторите 

могат да заключват диференциала 

по време на движение и така да 

контролират напълно машината, 

независимо от състоянието на 

терена.

По-висока Производителност

За постигане на още по-висока 

производителност 930Н се 

предлага с уникалната система 

за управление на посоката на 

движение QuickSteer™, при която се 

изисква само 50 градуса завъртане 

на кормилото за извършване на 

пълен завой. Като допълнение може 

да се добави и пропорционалното 

управление (опция) на третия 

разпределител чрез основния 

джойстик при моделите 924Н 

и 930Н. Тези характеристики 

намаляват необходимото усилие 

от страна на оператора, в резултат 

на което той е по-ефективен през 

целия работен ден.

Новата Серия Н предлага и по-

висока безопасност чрез по-лесния 

достъп до кабината, и подобрена 

видимост в посока напред и 

назад. Благодарение на това 

операторът следи безпрепятствено 

критичните зони, като например 

контурите на греблото. Като опция 

се предлага задна видеокамера 

с цветно изображение, която да 

отговори на местните изисквания 

на работната площадка. 

Всекидневното обслужване е бързо 

и безпроблемно, тъй като точките за 

обслужване са разположени така, че 

да бъдат леснодостъпни от нивото 

на терена.

Всичките четири модела могат да 

бъдат снабдени с Product Link - 

със системата за бърза смяна на CAT При новата 

серия н само за няколко секунди можете да 

смените следните работни съоръжения:

• Кофи с общо предназначение;
• Дълбокопрофилни кофи;
• Кофи за леки материали;
• Многоцелеви кофи;
• Приспособления за транспорт на CAT;
• Вилици със странично изместване за подобрена видимост;
• Подемна стрела;
• Хидравлични четки.

сателитно базираната системата 

на Caterpillar за мониторинг на 

машините. При нея се използва 

безжична сателитна технология 

за събиране и предаване на 

различни видове информация за 

експлоатационните параметри 

на оборудването, нейното 

местоположение и часовете на 

работа. Тази система има за цел 

оптимизиране на използването на 

машината, намаляване на рисковете, 

подобряване на управлението 

на техническото обслужване и 

осъществяване на стратегии за 

ремонт преди настъпване на отказ. 

В резултат на това се постигат 

по-дълги периоди на безотказна 

работа, по-ниски експлоатационни 

разходи и по-висока възвращаемост 

на инвестициите в оборудването.

идеални за замърсена среда

При специално конфигурираните 

машини за работа в силно 

замърсена среда и сметища се 

използва широка гама от защитни 

устройства, наред с реверсивния 

вентилатор (опция) и радиатора 

с широки ребра. Това позволява 

безопасна работа на машината в 

среда с голямо замърсяване  

с частици, съдържащи се във  

въздуха. n
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ІТ38Н има 8-звенен лостов 
механизъм на стрелата с 
паралелно вдигане и интегрален 
механизъм за бърза смяна на 
голяма разновидност от работни 
съоръжения. Машината може 
да изпълнява най-разнообразни 
задачи, използвайки различните 
работни съоръжения, като 
например кофа, палетни 
вилици и подемна стрела.

“Както 938Н, така и ІТ38Н с интегриран лостов 

механизъм на стрелата използват двигател С6.6 на 

CAT с технология ACERT® - казва Майкъл Джени, 

продуктов специалист на CAT. - Това е важно за 

осигуряване на мощност, която съответства на 

натоварването, и за ниско ниво на вредните емисии. 

Но истински вълнуващото при тези два нови модела 

е, че имат система за заключване на диференциала, 

товарочувствителна хидравлика и по-големи сили 

на издигане и накланяне. Всичко това осигурява по-

висока производителност при копаене и товарене 

на материали, като в същото време емисиите от 

двигателя са ограничени, така че да отговарят на 

изискванията на Етап ІІІА на ЕС.”

По-добро “здраве” на машината

В кабината е монтиран дисплей, който представя 

диагностични данни и данни за работата на 

машината и двигателя в реално време. Освен това 

точките на хидравлично и електрическо обслужване 

са групирани с цел лесен достъп от нивото на 

терена. Тези две нови характеристики минимизират 

престоя за обслужване, което води до максимална 

производителност и удължава експлоатационния 

живот на компонентите.

Наред с това времето на безотказна работа се 

увеличава още повече благодарение на системата 

CAT Produсt Link, която следи параметрите, важни 

за работата на машината, и ги изпраща чрез сателит 

към вас и вашия дилър, който може да даде съвет по 

стратегиите за превантивно техническо обслужване. 

Produсt Link е включена в стандартното изпълнение 

на новите товарачи от среден клас за Европа и се 

предлага като опция за товарачите за Африка и 

Близкия изток.

намален разход на гориво

И 938Н, и ІТ38Н имат нови мостове, които са или със 

100-процентово стандартно заключване на предния 

диференциал, или с опционно (Caterpillar-exclusive) 

автоматично заключване както на предния, така и 

на задния диференциал. “Това премахва буксуването 

и осигурява по-добра теглителна сила - обяснява 

Майкъл Джени. - Намаляват се разходът на гориво 

и износването на гумите. Непрекъснато се следи 

работата на машината и диференциалът се заключва 

автоматично, когато гумите приплъзнат по време на 

врязване в материала. Важно е, че както ръчното, 

така и автоматичното заключване на диференциала 

става в движение.” n

КаКво Казват оПераторите

ханс лазарус, оПератор в Alt-NeuöttiNg grAvel, германия:

“Когато в края на деня слезеш от 938H, се чувстваш 

така, сякаш току-що си станал от дивана в хола.”

Щиан холте, оПератор в isAkseN eNtrepreNor, норвегия:

“Заключването на диференциала на ІТ38Н е наистина 

добро. С никоя от машините на конкурентите не бих 

могъл да извърша това, което правя с ІТ38Н.”

Caterpillar въведе два нови колесни товарача, които осигуряват на операторите 
допълнителна мощност при запазване на висока функционалност и компактни размери.

най-яКите в своя Клас
заПознайте се с двата нови Колесни товарача

“С новия 938Н наистина можете 
да правите всичко.”

Ханс Лазарус, оператор 
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Като старши демонстратор и инструктор Зигберт Йешке – 

Зиги за тези, които го познават, – прекарва по-голямата част 

от времето си в Центъра за демонстрации и обучение на 

CAT в Малага, Испания. Един друг аспект на неговата работа 

обаче го кара да пътува из цяла Европа. CAT Magazine се 

срещна с него на холандското пристанище Влисинген.

ЗапоЗнайте се с “Г-н 
проиЗводителност”

процента се занимавам с демонстрации 

на машини CAT и с обучение на 

оператори в Центъра в Малага.

от коГа сте в Caterpillar?

От 2 години, което не е много. Аз съм от 

Лайпциг, Германия, и в продължение на 

16 години, преди да се присъединя към 

екипа на Caterpillar в Малага, работех в 

Zeppelin, дилъра на CAT за Германия в 

Мюнхен. След 16 години ми се прииска 

да направя промяна. Възможността 

да стана демонстратор и инструктор 

на Caterpillar не беше за изпускане.

какво ви харесва във вашата работа?

Разнообразието най-вече. Фактически 

се занимавам с демонстриране на 

цялата гама машини на CAT и обучавам 

оператори от цяла Европа. Освен това 

пътувам, виждам различни страни и 

се срещам с дилъри на CAT и с техни 

клиенти от Стария континент. С голямо 

желание се включвам в ежегодното 

състезание за най-добър оператор. 

И, разбира се, чудесно е да живееш 

в страна с повече слънце, отколкото 

Германия, особено през зимата.

Защо сте във влисинГен днес?

Част от моята работа се състои 

в извършване на анализ на 

производителността на машини на 

клиенти на CAT. Целта е да се изследва 

доколко ефективно клиентите 

използват CAT-оборудването и да се 

дадат предложения в тази насока. 

Тук, във Влисинген, анализирам 

работата на 2 машини – 988G и 988H, 

– съпоставяйки разхода на гориво 

с обема на пренасяните товари. Тук 

съм за 2 дни и в края на посещението 

си ще представя доклад на клиента, 

заедно с препоръки за повишаване 

на ефективността на работа.

колко аналиЗа правите на Година?

Зависи, разбира се, но средно около 

10 годишно. Сега разполагаме с нов 

специализиран камион, снабден с всички 

измервателни устройства и компютри 

за провеждане на анализи, така че сме в 

състояние да предложим на клиентите 

едно по-задълбочено изследване. 

Понастоящем прекарвам около 30 

процента от времето си в извършване 

на анализи, а през останалите 70 

хора

от всички ваши дейности, 

коя е първата ви любов? 

Първо и преди всичко съм оператор, 

винаги съм бил и винаги ще бъда 

такъв. И не просто оператор, а 

оператор на CAT. За мене тези машини 

са върховни и аз се наслаждавам 

на всяка минута работа с тях. n

ЗиГберт йешке

“Около 30 процента от 
времето си посвещавам на 

анализиране на машините на 
клиентите с цел повишаване 
на производителността им.”
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