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С „ЕЛТРАК” ПЪТЯТ
КЪМ УСПЕХА ВИ Е
ПО-ЛЕСЕН

Ние от „Елтрак България” знаем, че вашите цели са високи. За нас е важно да бъдем до вас 24 часа 
в денонощието, 365 дни в годината, за да сте най-производителни и конкурентни. Затова ви 
предлагаме:

· Техниката Caterpillar - с ненадминати качество и горивна ефективност;
· Компетентен и бързо реагиращ сервиз - сред най-признатите в сектора;
· Оригинални резервни части - с възможност за доставка до 24 часа;
· Денонощна гореща линия - 0700 148 48, за да се свържете с нас, без да губите време.

И всичко това получавате от един доставчик - „ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ”.
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Уважаеми читатели,
Представям на вашето внимание втория брой на Cat Magazine 
за 2012 г. В него ще имате възможност да се запознаете с новите 
модели минибагери, комбинирани багер-товарачи и телескопични 
манипулатори. Ще се информирате и за обновленията при 
асфалтополагачите и валяците, предлагани от Caterpillar.  
 
Ще разберете как се справя първият доставен в страната колесен 
челен товарач САТ 966K на мината на „Челопеч Майнинг” - 
дългогодишен партньор на „Елтрак България“, както и какви са техните проекти 
за устойчиво развитие в района. Ще ви бъде полезна статията за многобройните 
приложения на булдозера САТ D4K в ловно стопанство „Забърдо” в Родопите. 
 
През 2012 г. „Елтрак България“ отпразнува своя 20-и рожден ден. В продължение 
на 20 години компанията ни доставя и сервизира машини Caterpillar и двигатели 
Perkins в страната и е в услуга на вас, нашите клиенти и партньори.

Станимир Станев,
търговски директор

Представеното по-горе е само част от това, което се съдържа в настоящия брой – в него има още много новини и мнения. Ако имате някаква идея за история за следващия ни брой, свържете се с нашите 
издатели на адрес: CatMagazine@cat.com.
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Научете за уникалните взаимоотношения между 
една мина и съседното село Челопеч, България.

За оборудването и работните площадки – 
тези съвети към операторите са от огромно 
значение за устойчивото развитие.

Ексклузивно от Caterpillar® – иновативните 
гуми Flexport™ с изцяло нова форма.

Представяне на три успешни работни 
площадки за преобразуване на сметищен 
газ чрез генераторните агрегати CAT.

ОБРАЗЦОВА МИННА КОМПАНИЯ  ПРИМЕР ЗА СОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Как търсенето на злато и мед спомага за развитието на едно село 4

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ЕНЕРГИЯ, С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ
Общини се захранват с електроенергия от три сметища 9

БАГЕРТОВАРАЧИ САТ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ
Новата серия F 12

ХИДРАВЛИЧНИТЕ МИНИБАГЕРИ САТ ОТ СЕРИЯ Е
С нови предимства за клиента 13

ПЪТЯТ КЪМ ЕДНО ХОБИ
В сърцето на Родопите 14

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА СЕ УВЕЛИЧАВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ
Умен ход при плътните гуми 16

НОВИТЕ ТЕЛЕСКОПИЧНИ МАНИПУЛАТОРИ
От серия С 17

20 ГОДИНИ “ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ”
С турне на премиерни модели САТ 18

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
Пламен Стойчев, управител на “Елтрак България” 20

ДА ПОГОВОРИМ ДНЕС ЗА УТРЕШНОТО „ЗДРАВЕ” НА ОБОРУДВАНЕТО 
Този дилър на Caterpillar познава състоянието на 
Вашето оборудване още преди Вас 22

3



Наскоро екип на CAT Magazine посети Челопеч, 
България, не само за да научи как машините 
на Caterpillar помагат в дейността на „Челопеч 
Майнинг”, но и за да се запознае с близките 
отношения между мината и околните общини. 
Това, което открихме, е един вдъхновяващ 
пример за социална отговорност и устойчиво 
развитие. Каним ви да се присъедините 
към нашето пътуване до Стара планина, на 
70 км от столицата на България, София.

Рано сутринта в деня на нашето посещение 
слънцето вече беше изгряло и бяха настъпили 
часовете на пиков трафик. Скоро обаче вече се 
движехме по идеално гладкия виещ се път, който 
ни водеше покрай стари къщи, просторни зелени 
пасища и красиви планински борови гори.

Пристигнахме след малко повече от час. Веднага 
се виждаше, че „Челопеч Майнинг” е нещо 
особено. Хората тук са горди с това, че полагат 
грижи за съседните села и общини. Всъщност 
много от 1050-те души, които работят в мината, 
живеят със семействата си в тези села. Така че 
има смисъл да се прави необходимото, за да 
може всеки да преуспява и да просперира.

Първата ни работа беше да разговаряме с инж. 
Стойко Пеев. Той отговаря буквално за тонове 
неща. Неговата официална длъжност е директор 
„Поддръжка“ на мината. Още преди да успеем да 
си поемем дъх, вече навлизахме в подробностите 
по работата и поддръжката на оборудването CAT.

ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ОБОРУДВАНЕ CAT?
Пеев: “Главно поради удобството при обслужване. 
Втората причина, но не и по-маловажна, са 
работните условия за операторите. Машините 
CAT им предоставят обширно пространство, 
въздушна климатизация и с тях лесно се работи. От 

значение е, че в България има добро предлагане 
на CAT оборудване. Не е проблем да получаваме 
резервни части, а и нашият дилър „Елтрак” 
осигурява обучение по превантивна поддръжка.”

КАКЪВ Е ВИДЪТ НА ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ?
Пеев: “Ние имаме център за обучение на място и 
непрекъснато провеждаме занятия. Най-напред 
хората се научават как да използват оборудването. 
После се концентрират върху поддръжката.”

В стаята беше и инж. Пламен Стойчев. Той 
е новият управител на „Елтрак България” и 
предостави малко „вътрешна” информация.

КАК „ЕЛТРАК” СЕ ВКЛЮЧВА В ОБУЧЕНИЕТО 
НА ОПЕРАТОРИ ЗА МАШИНИТЕ CAT?
Стойчев: “Преди няколко години разработихме 
новаторска програма за обучение. Тя започва с 
представяне на оборудването и на мерките за 
безопасност в продължение на половин ден, 
а след това се провежда обучение на място с 
отделните оператори за ден-ден и половина, за 
да е сигурно, че са разбрали как да работят с 
машината максимално добре и безопасно.”

А ПОДДРЪЖКАТА?
Стойчев: “Показахме на хората от мината в Челопеч 
как да обслужват машините си. Това беше най-добрият 
начин, за да могат те да разполагат с максимално 
време за работа с техниката без неизправности.

Дадохме им тестов софтуер и всичко останало, от 
което имаха нужда, и то не само защото искаха да 
спестят пари. Представител на „Елтрак” продължава 
да ги посещава всяка седмица. Това е добър 
пример как и двете страни могат да имат изгода. 
Сега вече го правим за всеки клиент. Това е най-
широкообхватната програма на обучение в България.”

Стойко Пеев, директор 
„Поддръжка” на мината.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
ЧЕЛОПЕЧ,

БЪЛГАРИЯ

ОБРАЗЦОВА МИННА КОМПАНИЯ  
ПРИМЕР ЗА СОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
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РАЗКАЖЕТЕ НИ ЗА КОЛЕСНИЯ ТОВАРАЧ CAT 
966K В „ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ”.
Стойчев: “Когато за първи път им представихме 
CAT 966K, Иван Михов, директор „Производствени 
процеси”, не беше сигурен, че операторите ще 
се научат как да го използват. Но благодарение 
на правилното обучение и интуитивния 
характер на управляващите устройства сега 
операторите не могат дори и да си представят 
отново да работят на машини с волан.”

С нетърпение очаквахме да видим CАТ 966K в 
действие и да чуем това, което имаха да ни кажат 
операторите. Иван ни откара към покрайнините на 
село Челопеч, а оттам тръгнахме нагоре по един черен 
път. След около 1 км и след като преминахме проверка 
за безопасност, се озовахме пред огромна купчина 
руда. На нея работеха 996K и камион с шарнирна рама 
CАТ 725, товарейки и извозвайки огромни количества 
руда, от която ще се извлекат злато, мед и други 
ценни метали. Иван ни осведоми какво се случва.

Михов: “Това е рудата, която идва изпод земята. 
През всяка машина минават по около 100 000 тона 
всеки месец. 966K е първият колесен товарач в 
този регион и първият по Етап ІІІВ с автоматична 
регенерация. С него се работи много по-лесно. Когато 
управлявате машина с волан, постоянно се напрягате. 
Използването на джойстици е много по-добър 
вариант и ви кара да се чувствате по-релаксирани.”

Михов се върна обратно на работа, а ние се 
отправихме към селото, за да посетим Английското 
езиково училище, цялата издръжка на което се поема 
от „Челопеч Майнинг”. Именно тук разбрахме колко 
силно е отдадена компанията на своята социална 
отговорност и на устойчивото развитие на района.

Влязохме в сенчест двор, пълен с играещи 
деца, и видяхме училище, по-голямо, отколкото 

очаквахме. На 2-ия етаж посетихме една от 
класните стаи, пълна с ученици. Часът се водеше 
от директора на училището Николай Кръстев.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНГЛИЙСКОТО ЕЗИКОВО 
УЧИЛИЩЕ НА „ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ“?
Кръстев: “Училището е открито през 1995 г. и 
е единственото в България за чужди езици, 
което се издържа от компания. Тъй като това 
е частно училище, финансирано от „Челопеч 
Майнинг”, таксата за обучението е ниска. Имаме 
около 115 ученици на възраст между 14 и 19 
години в паралелки от 7-и до 12-и клас.”

Единственият в България САТ 
996K (управляван с джойстик) 
в действие в мината в Челопеч.

Пламен Стойчев, управител 
на „Елтрак България”
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Николай Кръстев, директор 
на Английското езиково 

училище в Челопеч

 
 
 
 
 
ЗАЩО „ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ” ФИНАНСИРА УЧИЛИЩЕТО?
Кръстев: “Аз съм изумен от това, което правят 
тези хора. Съвсем необичайно е – те финансират 
училището, защото наистина ги е грижа за общността.”

Приключихме нашия разговор с г-н Кръстев. 
Учениците завършиха заниманията си за деня. 
Докато те тичаха към вратите, ние говорехме с 
учителката по история Димитринка Арнаудова.

КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРИНОСА ОТ 
СТРАНА НА „ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ”?
Арнаудова: “Те ни подкрепят финансово и поради 
това не сме зависими от държавния бюджет. 
Това е от огромно значение, тъй като не е 
необходимо да молим за допълнителна помощ.”

КАКВИ ПРЕДМЕТИ СЕ ПРЕПОДАВАТ ТУК?
Арнаудова: “Ние сме средно езиково училище. 
Първата година учениците основно изучават 
английски език. През втората - различни предмети 
на английски, като например история, география 
и биология. Освен това учат немски и испански.”

Училището има учудващо висок рейтинг. Понастоящем 
98% от учениците постъпват във висши учебни 
заведения, а 25% следват в чужбина – като например 
Съединените щати, Холандия, Франция, Италия.

Оставяйки зад себе си глъчката на учениците, 
продължаваме към следващата дестинация, 
която е много по-тиха – църквата „Св. Николай 
Мирликийски Чудотворец”. Строена през 1835г., 
малката църква е била почти развалина, а 
исторически ценният иконостас, който е от 1856г., 
е бил покрит с дебел слой кафява блажна боя.

Демонстрирайки отново своята благосклонност, 
„Челопеч Майнинг” се заема да обнови тази важна за 
селото забележителност. Разговаряхме със свещеника 
Антоний Марчев, който се грижи за църквата.

КАКВО БЕШЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЪРКВАТА 
ПРЕДИ ОБНОВЯВАНЕТО?
Свещеник Марчев: “Църквата се нуждаеше от 
сериозна реконструкция. Покривът беше в лошо 
състояние, а камбанарията се бе наклонила толкова 
много, че представляваше опасност. Всичко трябваше 
да се ремонтира, включително оградата и дворът.”

КАКВО Е ЧУВСТВОТО СЕГА, КОГАТО ЦЪРКВАТА Е РЕСТАВРИРАНА?
Свещеник Марчев: “Макар че „Челопеч Майнинг” 
извърши обновяването, аз самият съм част 
от този процес. Да се ремонтира църква, е 
трудно, защото се изискват много ресурси. 
Но по-трудно е да се възстанови храмът, 
който всеки човек носи в сърцето си.”

КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕ РЕМОНТЪТ НА ПОКРИВА, 
КАМБАНАРИЯТА И ФАСАДАТА?
Свещеник Марчев: “Ремонтът започна през 
2008 г. и се извършва на етапи. Най-напред бе 

подменен покривът, а фасадата бе възстановена 
в първоначалния си вид. През 2010 г. 
камбанарията бе изцяло построена отново.”

Бъдещето на църквата обаче изглежда 
добро. „Челопеч Майнинг” помага при 
допълнителните ремонти, включително тези 
на пода, подобренията на градината, оградата 
на църковния двор и продължаващите 
реставрационни дейности по иконостаса.

От църквата потегляме за среща с Кристина Панева 
и Никола Берберов в село Челопеч. Панева, която 
е специалист по радио-телекомуникации, сега 
пенсионерка, и Берберов, пенсионер икономист, са 
прекарали по-голямата част от живота си в Челопеч. 
Те са свидетели на промените и трансформациите 
в района, които се дължат на „Челопеч Майнинг”.

КАКВО МИСЛИТЕ ЗА СЪСЕДИТЕ СИ?
Берберов: “Мината не само осигурява заплати, 
но и дава хляб и самочувствие на хората. Това е 
нещо, което не би трябвало да подценяваме.”

Панева: “Благодарение на мината имаме едно много 
добро училище, детска градина и пенсионерски 
клуб. Всичко, което мината прави за нас, спомага 
за подобряване на имиджа на селото ни.”

Край огромната купчина руда Иван прави знак на 
операторите Христо Белов и Любомир Раков да дойдат 
при нас, за да си поговорим за колесния товарач САТ 
966K. Беше горещо, прашно и шумно, но операторите 
се чувстваха като у дома си. В края на краищата те 
имаха уплътнени кабини с въздушна климатизация.

Антоний Марчев, 
свещеник на църквата
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ЗАЩО СПОРЕД ВАС ХОРАТА ОТ „ЧЕЛОПЕЧ 
МАЙНИНГ” ПРОЯВЯВАТ ТАКАВА ЩЕДРОСТ?
Берберов: “Добронамереността и състраданието са 
в характера им. Те не могат да направят всичко и да 
удовлетворят всяка молба, но дават достатъчно и 
ние можем само да кажем едно голямо „благодаря”.”

Панева: “Компанията подпомага здравеопазването в 
общината, като организира безплатни медицински 
прегледи и дори клуб по карате. Помага и на два 
клуба на кукери – купува маските и им съдейства 
да участват във фестивали. Това е една особена 
традиция в България и по-специално в този район.”

КАК „ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ” ОСЪЩЕСТВЯВА 
КОМУНИКАЦИЯ СЪС СЕЛОТО?
Берберов: “Те са подбрали хора, които работят 
добре с общността. Това са „земни”, достъпни 
хора и контактът с тях е лесен. Те са наясно с 
нуждите на живеещите в селото и ние винаги 
получаваме подкрепа и разбиране.”

Както Панева, така и Берберов са благодарни 
за това, което „Челопеч Майнинг” прави за 
тяхното село и за съседните общини.

Нашето последно интервю беше с Ирена 
Стамболиева. Тя е директор „Безопасност, околна 

среда и връзки с обществеността” на „Челопеч 
Майнинг” и ръководи екип от 50 души.

ЗАЩО „ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ” ПОМАГА НА МЕСТНИТЕ ОБЩИНИ?
Стамболиева: “Известно е, че продължителността на 
живот на всяка мина е ограничен. Именно поради това 
искаме хората да развият умения, които ще могат да се 
използват и след като мината престане да съществува.”

Операторите Христо Делов 
(вляво) и Любомир Раков

ХАРЕСВА ЛИ ВИ CAT 966K?
Любомир: “Много ми харесват новите джойстици. 
Не бях сигурен, че ще мога да работя с машината 
както трябва. Но съмненията ми бързо изчезнаха. 
Използването на управляващите устройства е 
лесно, а натоварването върху кръста и гърба е 
по-малко, така че може да се работи по-бързо.”

Христо: “Работи се по-лесно, а и кабината е много 
по-удобна. Седалката е по-хубава и просто не се 
изморяваш. Мислех, че ще се наложи да променя 
стила си и че това преминаване от волан към 
джойстик ще ми бъде трудно, но то се оказа лесно.”

Кристина Панева, специалист 
по радио-телекомуникации, 
сега пенсионерка, 
и Никола Берберов, 
пенсионер, икономист

Научете повече за устойчивото развитие на адрес:
http://www.caterpillar.com/sustainability
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Ирена Стамболиева – директор 
„Безопасност, околна среда 
и връзки с обществеността” 

на „Челопеч Майнинг”

“Осигуряването на устойчиво 
развитие на региона е 
много важно за нас.”
Ирена Стамболиева

ЗАЩО „ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ” Е ВОДЕЩА В ТОЗИ РАЙОН?
Стамболиева: “Ние имаме много стабилни социални 
и екологични програми. Мисля, че е добра практика 
хората да виждат, че мислим не само за печалбата, 
а и за околната среда, в която те живеят.

Нашите стажове помагат на учениците да придобият 
ценни умения, които ще могат да използват в 
бъдеще. Имаме много сериозни програми с 
образователна, културна, спортна и инфраструктурна 
насоченост. Всъщност в България липсват средства 
за реконструкция на пътищата и по-специално 
на тези, които са общинска собственост. Ето защо 
отделяме много средства за инфраструктурата.”

КАК УСПЯВАТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТЕ В ТОЛКОВА РАЗЛИЧНИ ПРОЕКТИ?
Стамболиева: “Искаме да участваме в проекти, 
които ще имат положителен ефект. Обикновено 
се обръщаме към общинските съвети, за да 
ни кажат кои са най-важните проекти. Именно 
така решихме да подпомогнем изграждането на 
инфраструктурата и на станцията за пречистване на 
питейна вода, а също и реставрацията на църквата.

Освен това знаем че традициите са много 
важни. Селата са малки, но те поддържат живи 
българските традиции. Искаме децата, растейки, 
да опознават местния фолклор, да знаят как са 
се обличали бабите и дядовците им и да пазят 
живи великденските и коледните традиции.”

КАКВИ ПРОЕКТИ ПЛАНИРАТЕ ВБЪДЕЩЕ?
Стамболиева: “Имаме два проекта за подобряване на 
водопроводната мрежа на две улици, които освен това 
ще бъдат и павирани. Ще продължим с реставрацията 

на иконостаса и обновяването на църквата „Св. 
Николай”, като ще добавим и някои нови сгради.

Много сме горди с това, което правим. Не само защото 
осигуряваме финансовите средства, но и поради 
това, че нашите служители също са съпричастни. 
За тях е важно да са част от тези дейности.”

ОТПЪТУВАНЕТО
Дългият ни ден беше към края си. След няколко 
групови снимки потеглихме обратно към София. 
По пътя нямаше как да не мислим за първите си 
впечатления и за всеки, когото срещнахме. В „Челопеч 
Майнинг” не само се извличат ценни метали – там се 
култивират гордост и устойчивост на развитието.

Бихме желали да благодарим на всички хора, 
които срещнахме по време на посещението си 
в село Челопеч и в мина „Челопеч”. Навсякъде, 
където бяхме, получихме топло и приятелско 
посрещане. Бихме искали да кажем „благодаря” 
и на нашите домакини Радостина Ганева и Петя 
Йончева от дилъра на Caterpillar „Елтрак България”, 
както и на преводачите ни Иван Торторочев и 
Гергана Тодорова, която е и мениджър „Връзки 
с обществеността” в „Челопеч Майнинг”. ■ 

8



ОБОРУДВАНЕТО САТ ГЕНЕРИРА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО 
И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Caterpillar постоянно проучва, разработва и доставя 
продукти, които са специално предназначени да 
работят с газ от сметища. Като част от нейните 
цели в областта на ефективността и екологията 
компанията с гордост осигурява оборудване, 
което произвежда екологична електроенергия 
по ефективен начин, като в същото време 
спомага за намаляване на парниковите газове.

Благодарение на надеждността и на способността 
на оборудването CАТ да върши всичко това, 
резултатът е икономически ефективен за клиента. 
Увеличеният живот на техниката и удължените 
интервали за поддръжка спомагат за намаляване 
на оперативните разходи. Caterpillar предлага и 
контейнерен тип енергийни модули с автоматично 
конфигуриране, които са мобилни и могат „да 
следват” източниците на гориво. Възможността 
на Caterpillar да предоставя оборудване с високи 
експлоатационни качества, изготвено по поръчка 
на клиента, означава, че можете да се доверите на 
марката, когато ви трябват компетентни експерти 
по превръщане на отпадъци в енергия.

Всички знаем, че вестниците могат отново да се 
върнат към живот като кутии и че стъклените 
бутилки могат да се превъплътят в кухненски 
плотове. Но какво се случва с милионите тонове 
органични отпадъци, чийто живот свършва на 
сметищата? Къде отиват всички те? С помощта 
на Caterpillar и на специализираното оборудване 
САТ те се превръщат в електричество и 
захранват хиляди домове и предприятия.

Получаването на електроенергия от отпадъци 
се нарича „От отпадъци към енергия” (WTE) или 
„Енергия от отпадъци” (EFW), а процесът, при 
който се използва метан, е сравнително прост. При 
разлагането на органичните отпадъци се отделя газ 
метан. Той се улавя от серия кладенци, направени в 
сметището, и се извлича към събирател, където се 
филтрира. След това газът се подава към двигатели 
с вътрешно горене, които задвижват генератори, 
а те от своя страна произвеждат електричество.

С многото си приложения, възможности за 
разширяване и икономическа ефективност 
генераторите CАТ с газобутални двигатели превръщат 
метана в 1500 МW евтина и екологична електрическа 
енергия на много места по света. Това е достатъчно, 
за да се захранват 1 000 000 домакинства.

С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

ПРЕВРЪЩАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИ В ЕНЕРГИЯ

СМЕТИЩЕТО „ПИУРК” 
Eneria France създаде кожух с ширина 3 метра 
за генераторите и с отвор в предната част, така 
че G3512 и G3516 да са взаимозаменяеми.
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СМЕТИЩЕТО „БИФА ПОПЛАРС”
Днес превръщането на сметищен газ в електричество 
не е толкова необичайно, колкото беше някога. 
Сметището „Бифа Попларс” в Канок, Обединеното 
кралство (на 20 км северно от Бирмингам), също 
има своето участие – в него са монтирани пет 
генератора САТ с нискоенергийно гориво.

Finning, дилърът на Caterpillar в Обединеното 
кралство, с радост прие предизвикателството. В 
началото заработиха три генератора CАТ G3516LE. 
Всеки от тях непрекъснато произвежда по 1100 
kW електроенергия. Две години по-късно бяха 
монтирани още два CАТ генератора G3520С, всеки 
от които произвежда по 1950 kW електроенергия. 
20-цилиндровите двигатели на CАТ G3520С 
осигуряват още по-високи нива на ефективност 
в сравнение със своите предшественици, като 
степента на електрическо преобразуване е над 
40%. Освен че се генерира електричество, има и 
допълнителна полза – регенериране на топлина.

Сега, когато и петте генератора са в експлоатация, на 
всеки час те могат да поемат 3000 куб. м сметищен 
газ, да го трансформират в 6 МW електроенергия 
и да я подадат към националната мрежа на 
Обединеното кралство, което от гледна точка на 
устойчивото развитие е много по-рентабилно от 
практиката да се превръща метанът в пламъци.

Генераторите САТ в сметището „Бифа Попларс” 
работят по 8000 часа годишно под непрекъснато 
наблюдение. По-точно - по 8000 ефективни часа, 
защото те са резултатни дори и когато използват 
сметищен газ с променливо съдържание на 
метан. Тези, на площадката „Бифа Попларс”, 
работят средно с 50-процентов метан.

СМЕТИЩЕТО „ПИУРК”
Официално известно като „сметище за нетоксични 
отпадъци”, сметището „Пиурк” е съоръжение от 70 
хектара, разположено на 90 км от Тулуза. Всяка 
година Многоцелевото обединение на общините 
(SIVOM) събира, сортира и третира над 85 000 
метрични тона твърди битови отпадъци от 463 
общини (35 000 души), които сметището обслужва.

Разбира се, не всички отпадъци „отиват на 
вятъра”. SIVOM генерира 50% от своите ежегодни 
приходи от 19 млн. евро чрез производство 
на електроенергия от газ метан. 

Избраните генератори, преобразуващи този газ в 
електричество, са CАТ G3516 (с производителност 
950 kW) и CАТ G3512 (с производителност 
650 kW). Те общо произвеждат забележителните 
1600 kW електроенергия, като при пълна 
мощност тя може да достигне над 12 800 МWh.

Дилърът на Caterpillar „Eneria France” се състезава с 
офертите на пет конкурента и спечелва проекта за 
монтиране на двата генератора. Лоранс Д’Антерош, 
ръководител на отдел „Битови отпадъци” в SIVOM, 
казва: „Избрахме решението на Eneria France 
като най-доброто от общо шест предложения. 
Основната причина за този избор беше отличното 
разбиране от страна на Eneria France на нашите 

СМЕТИЩЕТО „БИФА ПОПЛАРС”
Очаква се, че „Бифа Попларс” ще 

отделя метан в продължение 
на 20-25 години.

Преобразувайки 3000 куб. м 
сметищен газ на час, петте 
генератора работят по 24 
часа на денонощие, 7 дни 
седмично и произвеждат 

около 6 МW електроенергия 
при 70-80 процента 

натоварване по мощност.

ТРИ СМЕТИЩА  ТРИ ИСТОРИИ ЗА УСПЕХ

„В нашата работа с Eneria France 
цари истински дух на екипност 
– обединили сме силите си в 
служба на общественото благо.”
Лоранс Д’Антерош, ръководител на 
отдел „Битови отпадъци” в SIVOM

СМЕТИЩЕТО „БИФА ПОПЛАРС”
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нужди, стабилните технически гаранции, които ни 
дадоха, и способността им да предлагат технически и 
търговски решения, които винаги са точно в целта.”

Резултатите говорят сами по себе си. Така например 
по искане на SIVOM през 2008 г. Eneria France 
значително реконструира производствената 
площадка. Целта да се оптимизира подаването на 
газ към двата генератора чрез използване на по-
мощна засмукваща инсталация, с което се подобрява 
ефективността на преобразуване на метана. Днешната 
икономическа полза от това е значителна. Събирането 
на метан е по-стабилно и в резултат се постига 98-
процентово годишно използване на генераторите.

СМЕТИЩЕТО „ДАРГАН РОУД”
„Джайънтс” е обществен парк от 220 акра в 
Белфаст, столицата на Северна Ирландия, който 
е иновативен не защото има спортни игрища, 
природен резерват, училище и фестивална площ, 
а защото, докато посетителите се наслаждават на 
зелената трева, жителите на Белфаст използват 
„зеленото” електричество, което паркът произвежда.

„Джайънтс” е създаден върху закритото сметище 
„Дарган Роуд”. Членовете на Градския съвет на 
Белфаст виждат възможността да се използва газа 
метан, който все още се отделя от разлагащите се 
отпадъци, за производство на „зелено” електричество, 
което може да се подава към местната мрежа.

За тази цел Градският съвет наема Renewable Power 
Systems Ltd (RPS) – световен лидер в областта на 
възобновяемите енергийни източници и решенията 
за устойчиво развитие. Работата им е проста: трябва 
да се улови газът метан от сметището и да се използва 
като екологичен енергиен източник, вместо да 
отива „на вятъра” и да замърсява околната среда.

За оборудването, което трябва ефективно и ефикасно 
да превърне метана в електроенергия, RPS се обръща 
към Finning Ltd, дилър на Caterpillar в Обединеното 
кралство. Finning има богат опит и познания в 
тази област и може да доставя, да монтира и да 
поддържа специализирани генератори от тежък клас, 
както и спомагателно оборудване и необходимите 
устройства за дистанционно управление. 

Всеки един от захранваните с метан генератори 
се управлява чрез стационарна система. Тя може 
да бъде синхронизирана с локалната енергийна 
мрежа ръчно или автоматично. Чрез интерфейс 
„човек-машина” системата може да следи, да 
контролира и да защитава генераторите САТ на 
място или дистанционно. И тъй като сметищният газ 
има по-ниско съдържание на метан от природния, 
Finning доставя специални генератори, които са 
разработени така, че да се приспособяват към 
по-ниската топлина на изгаряне на горивото и да 
реагират на колебанията на количеството му.

Ив Борне, проектен инженер от Caterpillar SARL, 
казва: „Генераторът G3516А се ползва с отлична 
репутация благодарение на своята надеждност 
и експлоатационните си характеристики. 
Производството на електроенергия може да бъде 
непрекъснато - 24 часа, 7 дни седмично, което 
е от огромна полза за общината на Белфаст.”

Бившето сметище „Дарган Роуд” ще генерира 
„зелена електроенергия” в период до 20 години и ще 
предостави на местната електрическа мрежа до пет 
милиона вата за захранване на 6000 домакинства. ■

СМЕТИЩЕТО „ДАРГАН РОУД”
Всеки генератор може 
да произведе 1150 kW. 
При комбинирането им 
резултатът може да бъде 
5,6 МW непрекъснато 
електрозахранване, което да се 
подава към местната мрежа.

16-цилиндровият двигател на 
всеки от генераторите G3516А 
на сметището осигурява 
37,9-процентова ефективност 
при пълно натоварване.

СМЕТИЩЕТО „ДАРГАН РОУД”СМЕТИЩЕТО „ПИУРК”

Научете повече на адрес:
http://www.catelectricpowerinfo.com/gas/
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Технически характеристики на моделите 428F и 432F

428F 432F

Работно тегло 
(диапазон), кг 7294 - 10 700 7294 - 11 000

Дълбочина на 
копаене 
(стандартен носач)

4306 4306

Номинална мощност 
(ISO9249), kW/к.с. 66/88 71/97



Кратка техническа информация

303.5E CR 304E CR 305E CR 305.5E CR 308E CR SB

Двигател CAT C1.8 C2.4 C2.4 C2.4 C3.3

Мощност, kW/к.с. 24/32 31/42 31/42 34/46 50/67

Работно тегло, кг 3563 3854 4974 5270 8210

Дълбочина на 
копаене, мм 3200 3454 3683 3886 4724







Терминът „плътни” може би е донякъде заблуждаващ. 
Гумите Flexport™ са създадени така, че да запълнят 
липсващото звено между мекото возене на 
пневматичните и надеждността на плътните гуми, 
като същевременно имат и някои предимства, 
които ги отличават от конкуренцията.

Първото предимство е уникалното оформление 
на страничната страна на Flexport. За разлика 
от плътните гуми със странични кръгли отвори, 
Caterpillar разработва гумите Flexport с елипсовидни 
отвори. Когато са под товар, елипсовидните 
отвори стават кръгли, което намалява зоните 
на концентрация на напрежението, подобрява 
возенето и увеличава износоустойчивостта. Гумите 
са едновременно издръжливи на спукване и са 
еластични. Предвидени са за всякакъв вид терени, 
като отпада нуждата от престои за подмяната им.

Гумите Flexport са предложени от Язан Хадад, 
търговски представител „Продуктова поддръжка” 
към дилъра на Caterpillar Al-Bahar, който дава идеята, 
след като научава, че Джихад Мохана, мениджър 
„Строително оборудване” в Kettanah, е възложил на 
един от работниците да се занимава само с ремонта 
на спуканите гуми на колесните минитоварачи. 
“Всеки ден страдахме от проблеми с гумите и 
решихме да пробваме с комплект Flexport. След 
като ги монтирахме, нямаше нужда повече да се 
притесняваме за тях. Средната продължителност 
на живота на нормалните пневматични гуми, които 
използвахме по-рано, беше между 3 и 4 месеца. А 
тази на Flexport е от 2 до 3 години - казва Мохана. - За 
нас гумите Flexport буквално са „пари в банката”.”

ПЛЪТНИ ГУМИ ОТ РАЗЛИЧНА „ПОРОДА”
Caterpillar е единственият производител на тежко 
оборудване, който произвежда свои собствени 
гуми. Предназначени за колесни товарачи и 
колесни минитоварачи, те се сменят като комплект 
и се предлагат с три различни вида на шарката на 
протектора – гладък, високопроходим (OTR) и за 
строителството. Всеки дизайн осигурява точния 
баланс между возене, надеждност, износоустойчивост 
и повишена стабилност, което кара операторите 
да се чувстват в безопасност, когато използват 
машините под тежко неравномерно натоварване.

Тъй като поемат голяма част от удара, който 
стандартните плътни гуми предават към оператора, 
гумите Flexport осигуряват по-комфортно возене 
и по-добро сцепление. Операторите се уморяват 
по-трудно и могат да бъдат по-производителни, 
което води до по-добри крайни резултати.

Г-н Юсеф Гадбан, мениджър „Машини и оборудване” на 
Al Jaber and Makhlouf WLL, също е изпробвал гумите 
Flexport. Само след няколко месеца той поръчва от тях 
пълни комплекти за цялото оборудване. „Направих 
сравнение на разходите за час при гумите Flexport 
и при нормалните пневматични гуми, каквито 
използвахме. Оказа се, че Flexport силно превъзхождат 
пневматичните. Сега техническите ръководители 
на обектите не се оплакват от спукани гуми - казва 
Габан. - Просто ги монтирахме и забравихме за тях.”

Гумите Flexport имат шарка на протектора, която е до 
два пъти по-дълбока от тази при пневматичните гуми 
с подобни размери. Но просто да добавиш каучук, не 
означава непременно по-дълъг живот. Ето защо гумите 
Flexport се изработват само от 100% естествен каучук. 
Това означава, че получавате най-високото качество 
и най-износоустойчивите гуми с удължен живот.

НАПОМПАЙТЕ ВРЕМЕТО ЗА БЕЗОТКАЗНА 
РАБОТА, БЕЗ ДА НАПОМПВАТЕ ГУМИТЕ
И най-доброто оборудване, най-умелите оператори 
и най-педантичната поддръжка на машината могат 
да се окажат безполезни, ако тя не е в състояние да 
работи поради неизправност на гумите. Flexport на 
Caterpillar са изработени така, че да осигуряват по-
висока надеждност в сравнение с конкуриращите ги 
гуми и да имат същия или по-дълъг живот в сравнение 
с алтернативните плътни гуми. И всичко това се 
дължи на легендарната ангажираност на Caterpillar 
да осигурява на своите клиенти това, от което се 
нуждаят – включително и умно измислени решения,– 
за да могат да си вършат по-добре работата.

Обърнете се към вашия дилър за повече 
информация относно гумите Flexport, които можете 
да имате като оригинална окомплектовка или 
впоследствие като оригинални резервни части. ■

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА СЕ 
УВЕЛИЧАВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ
Машините CAT са известни със своята мощ, надеждност и технологичен прогрес. 
Сега Caterpillar добавя още един компонент към дългия си списък от иновации – 
гумите. По-конкретно, новото поколение на плътните гуми с елипсовидни отвори.

Гумите Flexport са идеални за 
най-разнообразни приложения 

и могат да се използват 
на различни терени.

Прочетете повече за гумите Flexport на адрес:
http://parts.cat.com/parts/tires
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Кратка техническа информация
Двигател Cat C4.4  ACERT

Пълна мощност в kW (к.с.)

Пълна мощност в kW (к.с.), 
опционен двигател

92,6 (124)

106 (142)

Номинална товароподемност 
(кг)

3700 при моделите TH406C и TH407C
3300 при моделитеTH336C и TH337C

Максимална височина на 
повдигане (м)

7,3 при моделите TH337C и TH407C
6,1 при моделите TH336C и TH406C

Максимален обхват в посока 
напред (мм)

3763 при моделите TH337C и TH407C
3109 при моделите TH336C и TH406C

Максимална скорост на 
движение (км/ч) 40











В който и да е бизнес е трудно да се предвидят 
нуждите на клиентите. А когато става дума за 
екстремните променливи в сектора на тежкото 
оборудване, съобразяването с потребностите 
по поддръжката и ремонта на един машинен 
парк от усилно работещи гигантски жълти 
машини, може да бъде отчайваща задача.

Но какво би се случило, ако оборудването 
CAT можеше да разговаря с компютрите? Ако 
сателитите и GPS подаваха „на живо”, мигновено 
информация за „здравето” на машините? И 
ако директно от оперативните системи на 
оборудването се изтегляше богата информация?

Това е почти като сцена, взета от някой от филмите 
„Трансформърс”, но без разрушението и хаоса. Но в 
действителност не е научна фантастика. Нарича се 
„Мониторинг на състоянието”. И макар че терминът 
не е нов, Caterpillar е първата компания от бранша, 
която въвежда този вид обслужване на клиента.

ОБОРУДВАНЕТО CAT ВЕЧЕ Е ТОЛКОВА ПРЕДСКАЗУЕМО
Идеята, която стои зад „Мониторинг на състоянието”, 
е да се осигури на потребителите на Catеrpillar 
авансово да предупреждават за евентуалните 
неизправности и повреди. Но как успява 
компанията да предсказва бъдещето? Тук става 
дума за „Мениджмънт на оборудването” (EM).

ЕМ е разработен от Caterpillar и има три 
основни елемента: Мониторинг на състоянието, 
„Здраве” на оборудването и Експлоатационни 
характеристики на машинния парк.

Компонентът „Мониторинг на състоянието” на EM 
се състои в събиране и следене на хиляди данни 

от най-разнообразни източници, включително 
проверки, проби от флуиди, електронни данни, 
история на машината, проследяване на състоянието 
на компонентите и проучвания на място. След 
това данните се анализират, за да могат клиентите 
да получат задълбочена представа за „здравето” 
на своето оборудване и за експлоатационните 
характеристики на машинния парк. По този начин 
потребителите могат да вземат съответните мерки 
още преди да са се появили проблемите.

В СВЕТА НА „МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО” 
БЪДЕЩЕТО ВЕЧЕ Е ТУК
Дилърът на Caterpillar, Finning, вече е развил 
„Мониторинг на състоянието” на ново, по-високо 
ниво. То се нарича „Finsight”. Името е подходящо 
за концепцията, стояща зад революционното 
средство за обслужване на клиенти.

Това е така, защото при Finning „Мониторинг на 
състоянието” е нещо повече от обикновена грижа. 
Умно разработената система подсказва, че хората, 
които стоят зад Finsight, са една добре обучена 
група, отдадена на задълбочено анализиране 
на информацията. Това означава, че клиентите 
получават не само факти и числа за състоянието 
на машинния си парк, но също и експертно мнение 
за това как работи оборудването и какво може да 
се направи за подобряване на ефективността.

“По-рано ни се налагаше да търсим на различни 
места, за да набавим данните, необходими за 
оценка на състоянието на дадена машина. А 
сега цялата тази информация е на едно място. 
Това е начин на обслужване, който е изпреварил 
времето си и е огромно предимство за нашите 

ДА ПОГОВОРИМ ДНЕС ЗА УТРЕШНО

Експертите по „Мониторинг 
на състоянието” ежедневно 

анализират големи обеми 
от данни, за да спомогнат 

за безаварийната работа на 
оборудването на клиентите.

Високо напрежение на акумулатора ✗Е ЛЕК ТРОСИС ТЕМА:

Ниско налягане на въздуха ✗СПИРАЧНА СИС ТЕМА:

Високи обороти ✗ДВИГАТЕ Л:

= Причини

= Препоръчителни дейс твия
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клиенти”, казва Дерек Бат, директор „Сервизно 
обслужване (Югоизток)” на Finning.

Седемчленният екип, базиран в Стафордшър, се 
фокусира върху такива отрасли, като например 
строителство, минно дело, отпадъци и рециклиране. 
Прилагат се най-модерни технологии, осъществявани 
в „космическа” зала с монитори с плоски екрани, 
в която се проследява, обработва и анализира 
огромно количество информация. Оборудването е 
подложено на непрекъснат мониторинг посредством 
дистанционни измервания. Проверяват се 
параметрите, които са от значение за околната 
среда, и тези, които са най-важни за работата на 
машината. Следят се хидравличните флуиди, маслото 
на двигателя и охлаждащата течност. А данните от 
предишните проверки се анализират внимателно.

ИЗМЕРИМИ РЕЗУЛТАТИ, НЕИЗМЕРИМА ПОЛЗА ЗА КЛИЕНТА
Възможността да се предвиждат и да се 
идентифицират потенциалните проблеми, 
преди да станат по-сериозни, е значително 
предимство. Техническите експерти, които 
непрестанно поддържат състояние на готовност, 
имат достъп до широкообхватна информация и 
могат бързо да определят най-добрите решения, 
и то по икономически ефективен начин.

Благодарение на този цялостен подход клиентите 
могат да предприемат информирани и навременни 
действия за „здравето” и експлоатацията на 
своето оборудване. Непредвидените престои 
могат да се предотвратят. Срокът на служба може 
да се удължи, а оперативните и ремонтните 
разходи могат да се понижат. Ефективността и 
производителността могат да се увеличат.

Едновременно с това клиентите, които купуват 
или наемат оборудване CAT, са по-уверени, 
тъй като знаят, че ще получават ежедневна 
подкрепа дълго време след покупката.

Джеймс Ашбрук, директор на J.K. Ashbrook Ltd., 
изразява съгласие: “Ние сме сигурни, че Finsight още 
повече ще благоприятства нашия бизнес поради 
факта, че екипът ще наблюдава машините ни и ще 
ни помага по-добре да разбираме информацията, 
която получаваме. Всичко това означава, че можем 
да намалим броя на техниците и да извършваме 
превантивна поддръжка, вместо да понасяме 
негативите от престои и неизправности.”

ТЕХНОЛОГИЯ И ХОРА, РАБОТЕЩИ ЗАЕДНО
„Мониторинг на състоянието” е нещо повече от 
проверяване на „здравето” на оборудването. Целта 
на подробните тримесечни доклади е клиентите 
да могат да се запознаят с ключовата информация, 
която ще им помогне да поддържат своя машинен 
парк във висока степен на работоспособност.

Човешкият фактор също е много съществен. 
Неизменна част от оценката на оборудването 
CAT е и винаги ще бъде чисто човешкият 
визуален оглед, извършван на място от 
страна на инженерите на Finning.

Независимо дали става дума за изследване 
на аварийни сигнали, за анализиране на 
предупредителни кодове, или за задълбочен 
преглед на техниката, „Мониторингът на 
състоянието” подобрява надеждността на 
оборудването и дава на клиентите спокойствие, 
тъй като те знаят, че дълго време след покупката 
тяхната инвестиция ще се поддържа добре. ■

ОТО „ЗДРАВЕ” НА ОБОРУДВАНЕТО 
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СЪВЕТИ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ ОТ ЕМАНУЕЛ ШАТЛЕНТЪНКИЯ

ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ УМЕНИЯ 
ОСИГУРЯВАТ ЕФЕКТИВНОСТ 
И ИКОНОМИИ

Запознайте се с Емануел Шатлен, 
главен демонстратор в Центъра 
за демонстрации и обучение в 
Малага, Испания. Той и неговият 
седемчленен екип предоставят 
на дилърите, операторите и 
техниците от сервизното обслужване 
задълбочено обучение, което е 
фокусирано върху операторските техники 
и организацията на работното място.

Целта на запознаването с най-добрите 
практики е те да бъдат възприети от 
дилърите и клиентите. След това всеки един 
от тях може да използва тези знания и да 
усъвършенства своята работа, издигайки 
я до по-високи нива на производителност 
и на ефективност на горивото, като в 
същото време се намаляват оперативните 
разходи и вредните СО

2
 емисии за 

околната среда. От гледна точка на 
преместените тонове материал за 
литър гориво е възможно да се постигне 
подобряване на ефективността между 10% 
и 20%.* А при някои клиенти резултатите 
показват икономии на гориво до 30%.

ТОВАРЕНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ
Много е важно постигането на добро 
съответствие по отношение на разстоянието 
на изсипване на товара. При товаренето на 
камион с колесен товарач или с багер вие искате 
отделните машини взаимно да се допълват. Ако 
двете машини работят добре заедно, това намалява 
времето, необходимо за товарене и транспортиране 
на материала. При това, нито една от машините 
не работи под или над възможностите си.

Така например използването на колесен товарач 966 
за товарене на камион 771 е грешна комбинация. 
Обсегът на 966 е недостатъчен за ефективно 
изсипване на последната кофа, когато 771 е почти 
пълен и доброто разпределение на товара се 
постига трудно. Операторът на 966 ще употреби 

допълнително време и гориво за разпределяне 
на товара, преди да може напълно да изпразни 
кофата. По-добра комбинация е тази между колесния 
товарач 980 с високо повдигане и камиона 771.

ТЕХНИКИ НА ТОВАРЕНЕ: ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 
ПРЕВЪРТАНЕТО НА ГУМИТЕ
На работната площадка често виждаме оператори 
на колесни товарачи да превъртат прекалено много 
колелата при пълнене на кофата, използвайки 
неправилна техника. При проникването на кофата 
в купчината операторът трябва леко да я повдигне. 
Тогава материалът, който се загребва, упражнява сила 
в посока надолу, върху гумите, и така се осигурява 
по-добро сцепление. След това операторът трябва 
да продължи да вдига кофата и едновременно с 
това да я завърта. Тази техника намалява нейното 
износване, както и на инструментите в контакт 
с материала, съхранява гумите и осигурява по-
добри показатели на запълване на кофата.

ЕМАНУЕЛ ШАТЛЕН, ИЗВЕСТЕН ОЩЕ 
КАТО “ТЪНКИЯ”

е спечелил своето прозвище, 
след като негови колеги 

от екипа за демонстрации 
са сравнили финото му 

телосложение с това на 
един едър колега.

*На базата на теоретични 
изчисления от измерени 
и документирани данни 
от работната площадка.
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ОПТИМАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА КАМИОНА: 45ГРАДУСОВИЯТ ЪГЪЛ
Когато се товари самосвал от купчина при 
използване на колесен товарач, положението на 
двете машини може да бъде от голямо значение за 
производителността. Като начало колесният товарач 
трябва да бъде с пълна повдигната кофа и да бъде 
разположен под ъгъл 45 градуса спрямо купчината. 
След това шофьорът на камиона трябва да даде 
на заден ход и да разположи каросерията в една 
линия с оста на шарнира на кофата на товарача.

В идеалния случай на колесния товарач не биха му 
трябвали повече от 1,5 до 2 завъртания на колелата. 
Тази конфигурация, известна още като „Модела V”, 
е най-добрата за товарене. При нея се намалява 
времето за работен цикъл, износването на машината 

и оперативните разходи. Идеалният вариант за 
товарене е около две минути за четири или пет кофи.

РАЗСТОЯНИЕ НА ТОВАРЕНЕ 
Казахме, че оптималното разстояние е между 1,5 
и 2 завъртания на колелата. Защо е толкова важно 
това? Погледнете примера тук и ще видите каква е 
разликата, ако камионът е позициониран спрямо 
товарача на 5 метра повече от препоръчителното. 
Резултатът е, че товарачът ще трябва да изминава 
допълнително 10 метра на всеки цикъл. (Запознайте 
се с изчисленията на фигурата, за да разберете 
какво е значението на разстоянието на товарене.)

ТЕХНИКИ НА ТОВАРЕНЕ С БАГЕР: ВИСОЧИНА 
НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА
Друга важна променлива е височината на работната 
площадка. Тя играе важна роля за ефективността 
на работата особено при товарене с багер. Когато 
работната площадка е твърде висока, багерът 
не разполага с достатъчен достъп за почистване 
на трасето на камиона и за разпределяне на 
материала в предната част на каросерията. А ако тя 
е твърде ниска, е трудно да се постигне оптимален 
коефициент на запълване на кофата и видимостта 
към каросерията на камиона е намалена.

ТЪНКИЯТ ОБЯСНЯВА VПОЗИЦИЯТА
Примерът на екипа за това как 
дори и само пет метра могат 
да предизвикат невероятна 
неефективност може да 
„отвори очите” на всеки човек.

 В идеалния случай височината на работната площадка 
трябва да е равна на дължината на стика на багера.

ВЕРИЖНИ БУЛДОЗЕРИ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАКЛОН
Що се отнася до булдозерите, Caterpillar 
произвежда мощни машини, чрез които работата 
се извършва лесно. Но съществува фактор, 
който можете да използвате и който не е част от 
стандартната окомплектовка на никой булдозер 
CAT, и това е гравитацията. Включването на 
гравитацията в помощ на избутването на материала 
надолу по наклон е начин за увеличаване на 
производителността. Когато това е възможно, 
можете да подобрите резултата с 2% на всеки 1% 
благоприятен наклон до достигане на 20%.

1 КАМИОН = 5 КОФИ НА ТОВАРАЧА X 10 МЕТРА = 50 МЕТРА 
1 ЧАС = 20 НАТОВАРЕНИ КАМИОНА
50 МЕТРА X 20 КАМИОНА = 1 KM ПЪТ, ИЗМИНАТ НА ЧАС
1 ДЕН = 8 ЧАСА X 1 KM = 8 KM НА ДЕН
1 МЕСЕЦ = 26 ДНИ X 8 KM = 208 KM
1 ГОДИНА = 12 X 208 KM = 2496 KM

Друга полезна техника е „прорязването на канал”. 
При нея операторът прави канавка, започвайки 
от предната към задната част на профила. Така 
се образува стена от всяка страна на режещия 
ръб, която задържа материала пред него.

В следващия брой на CAT Magazine съветите 
към операторите са фокусирани върху 
безопасността на работната площадка. ■ 

Това е само примерен сценарий, който ясно 
показва как дори и само 5 метра могат да 
предизвикат много допълнителни разходи. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

МАЛАГА, 
ИСПАНИЯ
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АНКЕТА НА ЧИТАТЕЛИТЕ  ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ

ВАШИЯТ ПРОФИЛ

1. МОЛЯ, ДАЙТЕ НИ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕБЕ СИ

 ИМЕ НА КОМПАНИЯТА:

 ИМЕ, ФАМИЛИЯ:

 СТРАНА:

 EMAIL:

2. КАКВО ОПИСВА НАЙДОБРЕ ВАШИЯ ПРОФИЛ И ВАШЕТО ПОЛОЖЕНИЕ?

 ❑ Собственик – оператор (малко предприятие)

 ❑ Оператор

 ❑ Сервизен техник

 ❑ Мениджър на машинен парк

 ❑ Човек, който взема решения

 ❑ Директор / купувач

 Ако не сте от предприятие (клиент на Caterpillar), моля отбележете 

„неприложимо” по-долу и идете директно на въпрос 5.

 ❑ Неприложимо. Аз съм:

3. ВАШАТА КОМПАНИЯ ИМА ЛИ CAT МАШИНИ В СВОЯ ПАРК?

 ❑ Да, машините CAT съставляват над 50% от парка

 ❑ Да, машините CAT съставляват под 50% от парка

 ❑ не

4. КОЙ ОТ СЛЕДНИТЕ ОТГОВОРИ НАЙДОБРЕ ОПИСВА ОСНОВНАТА 

СФЕРА НА ДЕЙНОСТ НА ВАШАТА ФИРМА?

 ❑ Строителни дейности в малък мащаб

 ❑ Тежко оборудване / мащабни пътно-строителни дейности или 

работа със земни маси

 ❑ Кариери и агрегати

 ❑ Отпадъци и промишлени приложения

 ❑ Пътни настилки

 ❑ Минно дело

 ❑ Наемане / отдаване под наем на машини и съоръжения

 ❑ Енергийни системи (електроенергийни системи, морски 

системи, нефтени и газови системи и т.н.)

 ❑ Други отрасли (моля, уточнете)

ДОКОЛКО СТОЙНОСТНА Е ИНФОРМАЦИЯТА В СПИСАНИЕТО

5. СПОДЕЛЯТЕ ЛИ С ВАШИЯ МЕСТЕН ДИЛЪР НА CATERPILLAR 

ТОВА, КОЕТО СТЕ НАУЧИЛИ ОТ CAT MAGAZINE ЗА НОВИТЕ 

МАШИНИ, ДВИГАТЕЛИ, УСЛУГИ И ТЕХНОЛОГИИ?

 ❑ Да

 ❑ Не

6A. КОЛКО ДУШИ ВЪВ ФИРМАТА ЧЕТАТ ВАШИЯ ЕКЗЕМПЛЯР НА CAT MAGAZINE?

 ❑ Само аз

 ❑ Аз и още един човек

 ❑ Трима-четирима души

 ❑ Пет души или повече

6B. АКО И ДРУГИ ХОРА ЧЕТАТ ВАШИЯ ЕКЗЕМПЛЯР, КОИ 

СА ТЕ? ДОПУСКАТ СЕ НЯКОЛКО ОТГОВОРА

 ❑ Собственик – оператор (малко предприятие)

 ❑ Оператор

 ❑ Сервизен техник

 ❑ Мениджър на машинен парк

 ❑ Човек, който взема решения

 ❑ Директор / купувач

 ❑ Други (моля, уточнете)

7. ДОСТАТЪЧЕН ЛИ Е БРОЯТ НА СПИСАНИЯТА, КОИТО ИЗЛИЗАТ ГОДИШНО?

 ❑ Да, три пъти годишно е точно колкото трябва

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

8. КОГАТО ЧЕТЕТЕ СТАТИЯ В CAT MAGAZINE, ОБИКНОВЕНО ТОВА ЛИ Е ПЪРВИЯТ 

ПЪТ, КОГАТО ЧУВАТЕ ЗА ИСТОРИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ РАЗКАЗВА В СТАТИЯТА 

НОВИ ПРОДУКТИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТИ НА ДРУГИ КЛИЕНТИ И Т.Н.?

 ❑ Да

 ❑ Не, обикновено вече съм обсъждал тази тема с местния дилър

 ❑ Не, обикновено вече съм обсъждал тази тема с други бизнес 

партньори (в неофициални разговори)

 ❑ Не, обикновено чета по такива теми в Интернет (cat.com, 

дилърска мрежа, медиен кръг и т.н.)

Работейки за усъвършенстване на оборудването CAT, ние работим 

също и върху подобряването на CAT Magazine и искаме това 

списание да бъде ценен инструмент за Вас. За да можем да го 

оформим така, че да съответства на Вашите интереси, Ви молим 

да отговорите на няколко въпроса, които следват по-долу. Това 

ще отнеме само пет минути,  а първите 20 читатели, които са 

отговорили, ще получат новата шапка CAT. 

Изборът е Ваш:

1. Попълнете анкетата онлайн на: catmagazinesurvey.com. 

2. Сканирайте анкетата и я изпратете по електронната поща на 

info@eltrakbulgaria.com.

3. Изпратете тази анкета по пощата на адрес: „Елтрак България“ 

ЕООД, Петя Йончева, бул. „Европа“ 439, София 1331.
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9. КАК БИХТЕ ИСКАЛИ ДА ВИ БЪДЕ ДОСТАВЯНО СПИСАНИЕТО CAT MAGAZINE?

 ❑ Във вид на печатно издание

 ❑ Онлайн във формат PDF

 ❑ Като печатно издание и онлайн

10. КАК БИХТЕ ОЦЕНИЛИ ОНЛАЙН СПИСАНИЕТО?

 ❑ Лесно за четене и удобно за потребителя 

 ❑ С повишена стойност поради връзките в мрежата и 

видеоматериалите

 ❑ Текстът се чете трудно

 ❑ Изображенията не се виждат ясно

 ❑ Не могат да се използват връзките в мрежата и 

видеоматериалите

 ❑ Никога не чета списанието онлайн 

СТАТИИ И ТЕМИ

11. СТАТИИТЕ И ИСТОРИИТЕ ЗА УСПЕХ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В CAT MAGAZINE, 

ВЛИЯЯТ ЛИ ВЪРХУ ВАШИТЕ РЕШЕНИЯ ОТНОСНО КУПУВАНЕТО  

ПЪРВОНАЧАЛНО И ПОВТОРНО? ДОПУСКАТ СЕ НЯКОЛКО ОТГОВОРА

 Да, те оказват въздействие върху решенията ми за:

 ❑ Купуване на нови и на използвани продукти, както и наемане на 

оборудване

 ❑ Купуване на „решения” за мениджмънт на оборудването 

(договори за поддръжка или сервизно обслужване, Product Link 

и т.н.)

 ❑ Купуване на оригинални части CAT (акумулатори, задвижващи 

вериги и т.н.)

 ❑ Купуване на модерни технологии за подобряване на 

производителността (AccuGrade, гуми Flexport, и т.н.).

 или

 ❑ Не, те не оказват въздействие върху тези мои решения

12. ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ВИДА НА СТАТИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В СПИСАНИЕТО CAT 

MAGAZINE, КОИ ОТ ТЯХ СА НАЙИНТЕРЕСНИ ЗА ВАС МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ?

 1 = безинтересни

 2 = средно интересни

 3 = интересни

 Местни клиенти и проекти

 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑

 Проекти и клиенти от други страни

 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑

 Проекти в отрасли, различни от Вашия

 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑

 Кратките истории в „CАТ накратко”

 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑

 Съвети за оператора относно поддръжката

 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑

 Представяне на нови продукти

 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑

 Истории за успех в областта на обслужването и поддръжката

 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑

 Профили на Caterpillar, на дилъри и на клиенти (хора, 

интервюта) 

 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑

13. КАКВИ ДРУГИ ТЕМИ БИХТЕ ЖЕЛАЛИ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В 

CAT MAGAZINE? ДОПУСКАТ СЕ НЯКОЛКО ОТГОВОРА

 ❑ Технологии на бъдещето

 ❑ Устойчиво развитие

 ❑ Инициативи на местните дилъри

 ❑ Корпоративни инициативи (например: Caterpillar изгражда нов 

завод)

 ❑ “Зад сцената” в Caterpillar

 ❑ Други (моля, уточнете)

14. ЧЕТЕТЕ ЛИ СПИСАНИЯ, ИЗДАВАНИ ОТ ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ? АКО ДА, ОТ КОИ?

 ❑ Volvo (Volvo Spirit)

 ❑ Komatsu (Komatsu Times)

 ❑ Hitachi (Ground Control)

 ❑ JCB (Terrain)

 ❑ Други (моля уточнете) 

 ❑ Не, не чета списания, издавани от други производители на 

строително оборудване 

15. КАК БИХТЕ ОПИСАЛИ CAT MAGAZINE С НЯКОЛКО ДУМИ? 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ. ПОТЪРСЕТЕ 
РЕЗУЛТАТИТЕ В CAT MAGAZINE, БР. 1/2013.

Цялата лична информация ще бъде само за вътрешна употреба на Caterpillar и на дилърите и няма да бъде предоставяна на външни 
лица за търговски цели..
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