
Жп линия върху 
море от пясък 

по-голяма надеЖдност с новите 10 – 20 
тонни хидравлични багери

масло с два пъти по-дълъг Живот

Б р о й  3  -  2 0 0 8 n  W W W . C A T . C O M

CAT MAGAZINE



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

тел.: 02/ 818 30 09
info@eltrakbulgaria.com
www.eltrakbulgaria.com

ПОВЕЧЕ ИЗБОР

ДД ДДДДДДД Д ДДД
СЕРИЯ „E”
Багер-товарачи

6 незаменими модела
• Ниски експлоатационни разходи

• Комфортни кабини

• Лека поддръжка

• Лесно и прецизно управление

• Многофункционалност

Багер-товарачите 432Е и 434Е са включени в експозицията на „Елтрак 

България” на Пловдивския технически панаир. Повече информация ще 

получите на тел. 02/ 818 30 09. www.eltrakbulgaria.com

©2007 Caterpillar, всички права запазени. CAT, CATERPILLAR, тяхното лого, „Caterpillar Yellow” и търговското оформление POWER EDGE, както и фирмената и продуктова идентичност, използвани тук, са запазени търговски марки на Caterpillar и не могат да се използват без 
позволение.



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.

Издател: Jenny Strömbom, Caterpillar S.A.R.L. Geneva Главен редактор: Simone Peter, Caterpillar S.A.R.L. Geneva ръководИтел проект: Karm Saggu коордИнатор 

проект: Hoi-Yan Liu автор: William Ward СътрУднИЦИ: Nick Carding / Nadezhda N Larionova ГраФИЧен дИзаЙн: Ron Strik ФотоГраФИИ: Peter Verver  конЦепЦИя И 

реалИзаЦИя: Hunterskil Howard for Caterpillar S.A.R.L. www.hunterskil-howard.com теХнИЧеСкИ редактор: доц. д.т.н. Веско Панов

Списанието Cat Magazine се разпространява от дилърите на Caterpillar в Европа, Африка и Средния Изток три пъти годишно. Моля изпращайте Вашите редакционни материали 

до Cat Magazine, Caterpillar S.A.R.L. 76, Route de Frontenex, PO Box 6000, 1211 Geneva 6, Switzerland. CatMagazine@cat.com. Всички права запазени ©2008 Caterpillar.

УваЖаеМИ клИентИ,
 
В нашия динамичен и глобален свят, без граници за 
информация, стоки и товари, вие имате възможности да 
избирате между голям брой производители на строителна и 
минна механизация от Европа, Азия и Америка.  
 

Истина е, че в условията на такава жестока конкуренция в 
дългосрочен план оцеляват само производителите, които 
не стоят на едно място, а се развиват, които не копират, а 
изобретяват. 
 

Истина е също, че фирмата „Caterpillar” повече от 100 години е 
водеща в света на строителната техника с иновациите си, които 
повишават надеждността, икономичността, екологичността, 
сигурността и производителността на продуктите й. 
 

Заповядайте на щанда на „Елтрак България” на Пловдивския 
международен технически панаир от 29 септември до 04 
октомври 2008 г. и се уверете сами. Очакваме ви! 
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Признайте си, вие 
помислихте, че строителят 
Боб е чисто и просто герой 
от известното детско 
анимационно филмче, 

нали? Но сега, благодарение на един 
учител от местното училище в Оверийсе, 
Белгия, и на дилъра на Cat – Бергера 
Монойор, 48 деца на възраст между 2 и 
4 години могат да докажат, че грешите. 
Те откриха истинския Боб (познат още и 
като заварчика Геерт ван Херен), който 
ги зарадва с демонстрации на различни 
машини Cat, включително – разбира се 
– “Роли”, личния специален валяк на Боб. 

САТ “ЧОПъР” СъБиРА 
$ 100 000 на 

благотворителен 
търг за деца

CAT накратко

Строителят боб открит в белгия

Създаденият през 2005 г. мотоциклет Cat „Чопър” със 
150 к.с. и 6 скорости бе подарен от Caterpillar на детския 
лагер Victory Junction Gang Camp миналата година. 
Лагерът, основан от известната фамилия автомобилни 
състезатели Пети, на площ от 30 хектара в Северна 
Каролина е предназначен за деца с хронични здравни 
проблеми и сериозни заболявания. 

По-рано тази година Victory Junction Gang Camp 
предложи мотоциклета на търг по е-Вау, като всички 
приходи бяха предназначени за децата в лагера. След 
като спечели наддаването, купувачът Джеф Грийн 
от Пеория, илинойс, получи ключовете за “Чопър”-а 
лично от легендарния състезател Ричард Пети. Джеф 
коментира: “Вече имам “Чопър”-а на Cat, срещнах се с 
истинска легенда в автомобилните състезания – Ричард 
Пети, и помогнах на една кауза, която си заслужава.”

CAT в ЧиСла

души посетиха световноизвестния 
център за демонстрации и обучение 
на Caterpillar в Малага (MDLC) през 
миналата година. Разположен на 91 
хектара на слънчевите хълмове на 
Малага, испания, центърът осигурява 
достатъчно пространство за над 70-те 
машини Cat. Освен че научават как да 
оптимизират работата и обслужването на 
машините, посетителите се забавляват 
с подготвените демонстрации, които 
се провеждат на голяма естествена 
сцена със специално изградена трибуна. 
Случвало ли ви се е да посетите MDLC 
на Cat? Разкажете ни най-хубавите си 
спомени.

13 119

Content_Description
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29-годишната Мишел Марке, технически 
контрольор в Scomat – дилъра на Cat в 
Мавриций, наскоро бе обявена за мис 
Caterpillar от местния френскоезичен вестник 
BATIMAG. Тя казва, че се гордее с това и че 
винаги е била почитателка на Cat. След като 
завършва образованието си, тя поема пътя на 
баща си и се включва в екипа на Caterpillar.

ЗАПОЗНАйТе Се С 
мис CATerpillAr   
В СТиЛ МАВРиций

CAT накратко
наЙ-добрият избор за 
лУкСозни крУизери

Джери Скот изпитва истинска страст към 
всичко, което носи марката Caterpillar. Той не 
само е работил в Caterpillar в продължение на 
30 години, но и колекционира забележителни 
неща от миналото, като например стари 
ръководства за обучение, стари ценови 
листи, стари наръчници, и, разбира се, стари 
машини. “имам 70-годишен Грейдер-33 на 
Caterpillar и 50-годишен Грейдер-Хъски”, 

казва Джери. Но най-много се гордее със 
своя Верижен булдозер-15 от 1929 година с 
обръщащ се скрепер, показан на снимката. 
Обърнете внимание, че по това време цветът е 
бил сив. ”Забележителното е, че все още върви 
и аз често го карам в моята ферма в Мисури.”

CAT колекционер

Със своите над 500 вида двигатели, Caterpillar е 
един от най-големите световни производители 
и е единствен производител на агрегати с 
технология АСеRТ. Caterpillar произвежда 
мощни дизел-електрически двигатели за 
задвижване на луксозни круизери-лайнери 
като например “Кралица елизабет” и този, 
показан вляво. Наскоро два от европейските 
водещи круиз-оператори поръчаха 7 нови 
кораба, като настояха те да бъдат с двигатели 
Cat. Общо 30 агрегата “МаК”, всеки от тях с 
мощност 64 000 киловата, ще задвижват 
корабите и ще осигуряват електричество, 
необходимо за луксозното пътуване.

CONTENT_HEADING
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Изграждане на 
железопътна 
лИнИя върху 

море от пясък

Още

“Не само слънцето, скорпионите и змиите правят трудна работата тук - споделя 
Тофик Касам, оператор на машина Cat. - Има и пясъчни бури. Те могат да бъдат 
истинска пречка. Могат да спрат работата ни за цяла седмица.”

Тофик е един от тези 2000 души, които понасят непосилната жега и парещия 
пясък на пустинята на Саудитска Арабия, за да изградят невероятната 2800-
километрова жп линия. Проектът е толкова грандиозен, че няма строителна 
компания, която да го изпълни изцяло. Затова е разделен на 4 части, всяка една 
от които се осъществява от група строителни компании.
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“Наред с явната грандиозност на проекта 
голямо предизвикателство е и пясъкът 
- казва Али Касен, един от секционните 
ръководители на проекта. - Пясъкът е 
много фин и сух подобно на циментен 

прах и се процежда като вода. При тези 
условия нормалните гуми на камионите 
с шарнирна рама 740 на Cat не могат да 
осигурят достатъчно добро сцепление и 
затова някои от изпълнителите разчитат 
на радиалните гуми за пясък 29.5R25.

Булдозерите Cat D8R и D9R, специално 
конфигурирани за работа в пустинята, 
се използват за разстилане и 
профилиране. Тази конфигурация 
издържа успешно изпитанието. 
Предварителното почистване на 
входа на турбината и защитата на 
радиатора удължават интервала между 
две технически обслужвания. Както 

се очакваше, в тази работна среда 
ходовата част е основната “жертва”. 
Ето защо Zahid Tractor – дилърът на 
Caterpillar – разполага със сервизен 
екип, който непрекъснато наблюдава 
техниката чрез услугата Custom Track.

Редовното вземане на проби от маслото 
има важна роля в програмата за 
мениджмънт на машините. Такива проби, 
взети от отдалечени работни площадки, 
бързо се транспортират от FedEx до 
лабораторията на Zahid Tractor S.O.S, 
намираща се на 900 км разстояние – в 
Джеда, пристанище на Червено море.

Екипът на Zahid Tractor S.O.S осъзнава 
напълно важността на анализите в тази 
трудна среда. Той извършва тестовете 
и изпраща обратно резултатите за 
рекордно кратко време. До момента 
са обработени 8360 проби и всеки ден 
постъпват нови. Нещо повече, екипите 
S.O.S редовно посещават работните 
площадки и обучават изпълнителите как 
да извършват контрол на замърсяването.

254 + 93 мИлИона кубИчнИ метра
Железопътната линия ще пресича 
пустинята Нафуд. За целта трябва да се 
изкопаят и насипят 254 милиона кубични 
метра. “Пространствата между някои от 
дюните са наистина огромни - казва Али. 
- И макар че използваме машини Cat 
740 с полезен товар 38 тона, това е една 
невероятно мащабна задача. Все едно да 
пълниш плувен басейн с чаена лъжичка.”

След това жп линията трябва да 
продължи още 200 км на север от 
пустинята – до фосфатните мини. В този 
участък ще трябва да се изкопаят още 93 
милиона кубични метра пясък и скали.

За разлика от строежа на пътища, където 
са допустими големи завои и наклони, 
железопътната линия трябва да бъде 
построена с много по-плавни завои и по-
малки наклони. Така че в общия случай 
количеството земни маси, което трябва 
да се премести в процеса на изкопаване 
и насипване, е три пъти по-голямо.

Сухият фин пясък се процежда 
като вода между пръстите.

2400 километра под палещото 
слънце и пясъчните бури на 
пустинята само за 42 месеца

“това е все едно да 
пълнИш плувен басейн 
с чаена лъжИчка.”
Пустинята Нафуд е известна със своя наситен червен цвят, дължащ се на високото 
съдържание на железен окис. Тя беше сцена и на филма “Лорънс Арабски”.
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При пясък това количество е дори още 
по-голямо, тъй като основата на жп 
насипа трябва да бъде 2 пъти по-широка 
от тази при обикновена почва. “Освен 
това трябва да докарате глинеста почва 
от далече и да покриете насипа, за да го 
предпазите от ерозия - допълва Али.

При изграждане на жп линията релсите 
ще бъдат поставени върху траверси, 
а траверсите – върху натрошен 
камък, който от своя страна ще бъде 
положен върху уплътнена основа – по 
цялото протежение на тези 2400 км. 

Това са само някои от особеностите, 
които се налага да преодоляват 
секционните ръководители. Този проект 
е изключително предизвикателен 
дори и само поради екстремните 
температурни амплитуди – от -10 оС 
до +50оС. Работата в това море от 
пясък прави проекта още по-труден. 

за ИкономИката И за хората
Строителството започва през лятото на 
2007 г. и се планира да бъде завършено 
до 2011 г. Общата му стойност е $ 2,7 
милиарда. Проектът на жп линията, 
предназначена за транспортиране на 
суровини и пътници, е разработен от 
Обществен инвестиционен фонд. По 
жп линията ще се превозват фосфат и 
боксит от мините Ал Джаламид и Ал 
Зубайра, разположени в северната 
част на страната, до комплексите 
за производство на торове и 
алуминий в Рас Ал Зоур на брега 
на Залива. Фосфатният концентрат 
ще се преработва в комплекса 
за торове и всяка година ще се 
произвеждат по 3 милиона метрични 
тона диамониев фосфатен тор.

Бокситната руда ще се преработва 
до двуалуминиев триокис в новия 
преработвателен завод, който ще се 
изгради в Рас Ал Зоур, а след това ще се  
 
 Още

Сътрудничество и планиране – ключът към успеха. Дори и насред пустинята, сервизът 
и резервните части са на разстояние 

само едно телефонно обаждане.

Zahid изгради и осигури хора 
за няколко специализирани 

временни сервизни центрове.

претопява до алуминий в разположената 
наблизо пещ. Това е краят на операцията 
“от мината до метала”. Диамониевият 
фосфат и алуминият ще се изнасят през 
новото пристанище на Рас Ал Зоур. Жп 
линията ще осигурява по-бърз и евтин 
транспорт на около два милиона души.

защо Caterpillar?
За да се подготвят за този огромен 
проект, 4-те основни изпълнителя 
купиха над 400 нови машини Cat. 
Верижни булдозери, камиони с 
шарнирна рама, автогрейдери, 
хидравлични багери, колесни товарачи 
и др. - всичко необходимо, за да 
“прережете” пустинния пясък и скали, 
да изравнявате и да уплътнявате, а 
след това да подготвите трасето за 
релсите. “Купихме машини Caterpillar, 
защото в един такъв проект като този 
не може да се разчита на късмета 
- уточнява Гиат Алвани, ръководител 
на най-северния участък. - Като цяло 
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срокът на проекта е много кратък 
– само 42 месеца. Така че трябваше да 
изберем най-добрите марки машини. 
Това означава Caterpillar за земните 
работи, в случая – работа с пясък.”

Друга важна причина за избора на 
машини Caterpillar е осигуряването 
на обучение и сервиз. “Caterpillar 
изпраща двама от своите технически 
инструктори от Обединеното кралство 
за по една седмица два пъти годишно. 
Zahid Tractor ни консултира за избора на 
резервни части и осигурява подвижни 
сервизни центрове, в които работят 
техници на Cat”, допълва Гиат.

Във всички участъци операторите 
на машините Cat са обучени от 
инструктори на Zahid. „Ние привлякохме 
и продължаваме да привличаме 
нови оператори от целия регион: 
Египет, Судан, Йордания и Индия, а 
отскоро – и от Виетнам и Филипините 
- казва Али Аломари, демонстратор 
на машини в Zahid. - За някои от тях 
работата с машини е нещо съвсем 
ново. Но при машините на Cat, с които 
се работи лесно, а управлението е 
интуитивно, повечето от тях стават 
компетентни оператори само 
след няколко дена обучение.”

по-добре е, когато валИ
За разлика от северните страни тук 
дъждът е добре дошъл – той помага 
да се увеличи полезният товар на 
камиона с шарнирна рама. В нормалния 
случай пясъкът в каросерията не може 
да бъде по-високо от страниците, 
тъй като ще се изсипе. Но когато е 
мокър, може да се оформи като висока 
купчина. “За жалост – усмихва се Али 
- това не се случва много често.”

а след завършването?
Очаква се огромната 2400-километрова 
жп линия да заработи в края на 2011 г. 
След това дилърът на Cat – Zahid Tractor, 
ще продължи да работи по основните 
цели на проекта, като доставя машини 
за изкопаване и превозване на суровия 
фосфат и на бокситната руда. Това също 
се очертава като голяма и дългосрочна 
дейност. По предварителна оценка 
в региона има 3,1 милиарда тона 
фосфати и 252 милиона тона бокситна 
руда. “Тази жп линия е нещо голямо 
- казва Авад Шилбаех, ръководител 
на проекта от страна на строителната 
компания Al Farhd, - но тя е само 
началото на нещо още по-голямо.”

 
 
 

Операторите работят по 12 часа на ден, след 
което глътка ментов чай е добре дошла.

Пясъкът и температурните амплитуди от -10 до +50ºC правят условията изключително трудни, дори и за машините Cat.

ИстИнскИ мащабно сътруднИчество

За този проект бяха закупени над 400 
нови машини Cat. Местният дилър на 
Cat – Zahid Tractor, осигури основните 
консултации по спецификациите 
на машините, достави ги и ги пусна 
в експлоатация. Непрекъснато 
осигурява обучение и сервиз на място, 
навсякъде по 2400-те километра 
на този 4-годишен проект.

Cat Magazine благодари на следните 
строителни компании и на техните 
служители, без които щеше да бъде 
невъзможно да се подготви тази статия:
• Abdullah A. M. Al-Khodari
• Al Fahd Est.
• Al Omaier Co. for Trading & Contracting
• Al Rashed Trading Co.
• Mohammed Ali Al-Swailem Co.
• Public Investment Fund (PIF)
• Saudi Binladin Group
• Saudi Company for Railways (Saar)

Мохамад Абу Снайнех, ръководител 
на най-северния участък на проекта, 
разказва какво означава да си част от 
този огромен замисъл: “В началото на 
един такъв проект всички са пълни 
с енергия и ентусиазъм. Всички 
– инженерите, ръководителите по 
места и операторите на машини. 
Истински трепет на очакване. Но 
винаги има трудности и непредвидени 
пречки, които могат да сломят духа. 
За да продължите напред, трябва да 
не забравяте значението на работата, 
която вършите. А към края си спомняте 
за пътища и жп линии, в изграждането 
на които сте участвали и колко 
високо са ги оценили хората. Това е, 
което ми помага да вървя напред и, 
мисля, че именно това дава сили на 
всички, които участват в проекта.”

Междувременно, след поредната 12-
часова смяна, Тофик Касам и неговият 
екип от четирима души пият ментов 
чай край лагерния огън и обсъждат 
предизвикателствата на утрешния ден. n
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“Хидравликата е много бърза. Предполагам, че е така 
поради новата бордова система на управление.” 

“С него се работи лесно в тесни пространства – нуждата от по-малко 
място за завъртане на задната част е голямо предимство. Не Ви се 
налага често да спирате и да се оглеждате назад. Това е особено полезно, 
когато наоколо има много скелета и други подобни съоръжения.” 

Най-хубавото е ... “По-дългите вериги осигуряват по-добра 
стабилност. А също и възможността за регулиране на седалката 

– положението й може лесно да се променя с цел удобство при 
работа. Това е много важно, особено за дребен човек като мен.” 

“В продължение на 7 дена изпробвах 312D за монтиране 
на 2-тонни тръби – ние се занимаваме главно с 

полагане на тръби. Въпреки дългата стрела с голям 
обсег стабилността на машината е изключителна.”

“Бях впечатлен и от мощната лопата. Наистина е от 
значение работата да се свърши по-бързо.” 

“Като цяло, комфортът е забележителен. Увеличената стабилност 
позволява да работите в продължение на часове, без да 

бъдете “подмятан” насам-натам. Всички органи за управление 
са леснодостъпни, а благодарение на отличната видимост не 

се налага постоянно да се надигате, за да следите движенията.”

“Харесва ми и отоплението на седалката – в 
тези студени сутрини това е страхотно.”

Наскоро Caterpillar въведе четири нови модела малки багери: 
Серията “D”. Както се очаква, Cat Magazine представя накратко 
подобренията в надеждността и работните характеристики – вж. 
следващите две страници.  
Но преди да Ви кажем какво мислим за тези нови машини, може би 
бихте желали да чуете какво казват за тях клиентите, след като са ги 
изпробвали в продължение на няколко дена.  

Малките багери от 
новата серия “D”

311D LRR: “иМа голяМ обхват 
и е Много Мощен”

312D L: “изключителна 
стабилност и коМфорт”

Филип Гало 
Ръководител на обект в строителната компания Midali
Франция

Алек Морисън
Оператор на машина Cat в Black & Francey

Северна Ирландия
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Започни 
работата 

навреме и 
я Завърши 

навреме
Малките хидравлични багери от новата 
серия “D” се радват на голям успех сред 

собствениците и операторите във всички 
сектори на строителството. Cat Magazine 

се ангажира да разбере защо.
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“С тази серия ние наистина проникнахме 
в съзнанието на клиентите - казва Марко 
Франкино, продуктов специалист на 
Caterpillar за малки багери. - Попитахме 
клиентите какво искат и създадохме 
машини, които им го осигуряват. По 
принцип желанието на клиентите е 
работата да се върши по-бързо и с 
по-малко разходи. Затова например 
създадохме системата “Мощност 
според нуждите”, която осигурява 
максимална мощност веднага щом 
ви потрябва. Също толкова важно 
е и това, че тя се изключва, когато 
не ви е нужна. Това може да спести 
огромно количество гориво.”

Системата “Мощност според нуждите” 
е възможна благодарение на новия 
4-цилиндров, електронноуправляван, 
товарочувствителен двигател. 
Електронното управление осъществява 
комуникация и съвместна работа на 
двигателя и хидравликата, така че да се 
осигури само толкова дебит и налягане, 
колкото са необходими за преодоляване 
на конкретните натоварвания. Това 
оптимизира горивната ефективност, 
тъй като се генерира само 
необходимата мощност. Друга полза 
от тази система е по-ниската степен 
на замърсяване на околната среда.

За да се увеличи скоростта и 
производителността, автоматичната 
функция за предимство на стрелата 
и завъртането насочва приоритетно 
дебита и налягането на маслото натам, 
където те са най-необходими. Това 
създава усещането, че машината 
автоматично избира най-добрия режим 
при управлението с джойстиците.

подобрена надеждност
Надеждността на машината е висока 
през цялото време – новият 4-
цилиндров двигател С4.2 е с изцяло 
подновена конструкция. Той притежава 
по-добра надеждност на системата за 
впръскване на горивото благодарение 
на използването на доказани възли 

на Cat. Вграден е и нов трети филтър 
за горивото. Надеждността е още 
по-голяма с бордовия сервизен 
график и с облекченото ежедневно 
техническо обслужване.

Освен това клиентите получават 
подкрепа на високо ниво от дилърите 
на Cat, които предлагат разнообразие 
от договори за сервиз. Чрез тях се 
осигурява пълно използване на 
производителността на машината 
независимо от вида на работното 
натоварване и на задачата.

В резултат на това новите 10 – 20-
тонни машини могат да извършват 
най-разнообразни дейности и, което е 
най-важно, осигуряват надеждност и 
работоспособност, които са необходими, 
за да се свърши работата навреме.

по-ниски раЗходи
“Със серията „D” искахме да предоставим 
на клиентите машини с по-добри 
характеристики от тези на серията 
“С” – с по-голяма сила на копаене, 
товароподемност и устойчивост - обясни 
Марко. - Искахме и да предложим 
избор на същата производителност 
като тази на серията „С”, но с по-
ниски разходи. Постигнахме го чрез 
системата “Мощност според нуждите”, 
осигуряваща икономичен режим 
на 4-цилиндровия двигател. Това е 
избор, в който има смисъл, тъй като 
тези машини се използват главно в 
сферата на обществените услуги.”

Лесно обсЛужване
Цветният графичен дисплей опростява 
сервизното обслужване на машината, 
като предупреждава оператора кога 
е необходимо например да се сменят 
маслото и филтрите. Извършва се и 
предстартова проверка на нивата на 
маслото и охлаждащата течност на 
двигателя, и на хидравличното масло. 
И тъй като този бордови графичен 
дисплей се предлага на 27 различни 
езика, всеки може да го използва.

максимаЛна гъвкавост 
Благодарение на системата за 
управление на работните съоръжения 
новите машини много лесно се 
приспособяват към различни задачи 
на работната площадка. Тази система 
дава възможност за бърза и лесна 
конфигурация с чукове, къртачи, 
грайфери, мултипроцесори, ножици, 
пулверизатори и трамбовки. Важно 
е, че всички присъединителни 
елементи на серията „С” и на серията 
„D” са взаимозаменяеми.

Универсалният хидравличен 
кръг (опция) на механизма за 
бърза смяна на различни работни 
приспособления ви дава възможност 
да монтирате или механизъм за 
бърза смяна, или щифтов хващач.

За да се оптимизира комфортът 
на оператора и да се поддържа 
работоспособността и 
производителността му възможно 
най-дълго, кабината е уплътнена и е 
създадено надналягане в нея, така 
че прахът да остане отвън, а чистият 
въздух – вътре. Предложено е голямо 
разнообразие от нови ергономични 
органи за управление и ново 70/30 
разделящо се предно стъкло (опция), 
по избор за всички модели.

Като цяло са постигнати максимална 
надеждност, максимални 
експлоатационни характеристики и 
подобрен комфорт на оператора. n

ПОВЕЧЕ: 
• Сила на копаене 
• Товароподемност
• Устойчивост
• Надеждност

311D LRR 312D/312D L 314D 315D L

Работно тегло, кг 12 450 / 13 885 12 940 / 13 470 13 900 / 14 900 16 675 / 17 275

Двигател, тип Cat C4.2 ACERT Cat C4.2 ACERT Cat C4.2 ACERT Cat C4.2 ACERT

номинална мощност, kW 60 67 67 86

Дебит на хиДРавличната помпа 2х, л/мин 117 127 127 150
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КАРИЕРА “АСАРА”, село Чорбаджийско, община Кирково, 

област Кърджали. Фирма „Драгиев и Ко” ООД в партньор-

ство с „Маказа” ООД тук ще добиват фракции за високо-

качествени асфалтобетонови смеси за железопътната 

инфраструктура и др. от скалнa порода базалто-андезит. 

Верижен багер Cat 330 DLN захранва челюстна трошачка, 

която разбива камъните на фракция 0-120мм. Челен ко-

лесен товарач Cat 966H товари тези фракции в бункера 

на конусна трошачка, която ги раздробява на различни 

по едрина късове в зависимост от приложението. Втори 

челен колесен товарач Cat 966H товари камионите, които 

извозват материала до клиента.

На кариерата ни посреща един от управляващите съд-

ружници на „Драгиев и Ко” ООД - г-н Костадин Терзиев.

- Г-н Терзиев, представете накратко Вашата фирма.

- Фирма „Драгиев и Ко” ООД, гр. Пловдив е създадена през 

1992 г. с основна дейност строителство на инфраструк-

турни обекти, като главният ни обхват е: проектиране, 

изграждане и ремонт на ВиК мрежи и съоръжения, хидро-

технически и хидромелиоративни съоръжения, газопро-

води  и топлопроводи, пътища и др.

Във фирмата работят над 320 работници и специа-

листи. Основната част от необходимата ни техника, 

с която качествено и в срок изпълняваме строително-

монтажните работи, е от марката „Caterpillar”. Прите-

жаваме четири багер-товарача Cat 428D, два верижни ба-

гера Cat 330DLN, челни колесни товарачи - Cat 938G и два 

Cat 966H, и един минитоварач Cat 262B.

- Откога работите с машините Cat?

- Преди 12-13 години само гледахме тези хубави машини 

на Пловдивския панаир и не можехме да си ги позволим. 

Но от 6-7 години вече работим по-активно с „Елтрак” и с 

техника от фамилията Caterpillar. Започнахме скромно, 

с по-малки машини. Сега сами виждате, че паркът ни е 

сериозно разширен.

- Коя беше първата Ви машина на Caterpillar?

- Багер-товарач Cat 428D, и то не една, а три наведнъж. 

Купихме ги, след като пробвахме друга марка. Тогава се 

насочихме към Caterpillar и вече работим с тях. 

- Кое точно ви насочи към марката Cat?

- Това, че техниката работи при разнообразни условия и 

терени безотказно и с ниски експлоатационни разходи и 

отличното сервизиране на машините в гаранционния и 

извънгаранционния  период на експлоатация.

- А тези два фактора оправдаха ли се впоследствие?

- По отношение на разходите по машините, каквото 

сме коментирали с колегите от „Елтрак” и каквото е 

посочено в спецификацията на производителя, си е в 

нормите. И при опитни оператори, което е едно от за-

дължителните условия, всичко е в ред. Експлоатацията 

на машините е още по-добра, ако се сменят маслата и 

филтрите редовно. Винаги се допитваме до „Елтрак” и 

те ни казват какви масла, как да ги сменим или пък сами-

те те ни ги сменят. И не само за маслото. Сервизът на 

„Елтрак” притежава добра база с резервни части. Специ-

алистите, които работят в него, са с много високо ниво 

на компетентност и обсегът на услугите е в рамките на 

цялата страна.

- А имали ли сте сериозни проблеми с машините?

- Като се замисля… ако е имало такива, щях да си спом-

ня. И да е имало нещо, е било съвсем дребно и бързо се е 

реагирало. Ставало е или с нашите механици и шеф на 

механизацията, или със специалистите на „Елтрак”, но 

не е било сериозно.

- За кои Ваши обекти използвате машините

Caterpillar?

- Тук, на кариерата „Асара”. За канализации за обратна 

вода, дъждовна вода, помпени станции… Наскоро рабо-

тихме над монолитен стоманобетонов колектор с пе-

тоъгълен профил със сечение средно 4,00 м/3,00 м и дъл-

жина  5000 м, който е предназначен да събира и отвежда 

отпадните и дъждовните води на северната част на 

Пловдив до пречиствателната станция на града. Освен 

багер Cat 330DLN на обекта работиха багер Cat 428D и че-

лен товарач Cat 938G. Същите машини бяха използвани 

успешно и за бързото изпълнение на ВиК мрежата на бул. 

„България”. 

С последния багер, който взехме, верижния 330DLN, изпъл-

няваме етап от строежа на магазин „Метро” на Околов-

ръстния път в Пловдив. Ангажирани сме със строител-

„АКО Е, ДА Е  CATERPILLAR ТУК, ЗА КАРИЕРАТА!”
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но-монтажните работи в инфраструктурната част на 

обекта – ВиК мрежа, изкопи и обратен насип до полагане 

на асфалтова настилка. Без този багер фактически не 

можем да свършим тази работа. За 15 работни дни тряб-

ва да извозим 30 000 кубика хумус и да насипем баластра. 

За този проект са необходими сериозни машини, които 

да отговарят на изискванията, за да можем да работим 

в срок, качествено и да удовлетворим инвеститора. Ние 

считаме, че Сaterpillar отговаря на тези условия за бързи-

на, за надеждност и за малки разходи на гориво.

- Имало ли е случай, в който Cat машина 

да е спасявала етап от Ваш проект.

- Съвсем наскоро. Преди около месец трябваше да изгра-

дим ВиК мрежата на бул. „България” в Пловдив, която в 

основната си част бе изпълнена със стъклопластови 

тръби с диаметър ø1400 мм. Трябваше да приключим за 

1 месец. От друг наш обект прехвърлихме голям верижен 

багер Cat 330DLN и ако не беше той, нямаше да можем 

да се справим – трябваше да търсим машини под наем. 

Тъй че той спести време и пари и спаси имиджа ни съ-

ответно, защото спазихме срока и кметът на Пловдив 

- г-н Славчо Атанасов, беше доволен, че може да започне 

асфалтирането на булеварда. Той е основен, фактически 

това е старият път София-Пазарджик-Пловдив, който 

води към панаира. Отговорен проект!

- А Cat машина да Ви е „изневерявала”?

- Ако имаше такъв случай, последните машини за кари-

ерата нямаше да са от Caterpillar. И нашите партньори 

от „Маказа” също казаха: „Ако е, да е Caterpillar тук, за ка-

риерата!”

- Следите ли иновациите на марката?

- Благодарение на редовните контакти с г-н Кирилов 

– вицепрезидент на „Елтрак”, списание CAT Magazine и 

техническото изложение на Пловдивския панаир сме доб-

ре запознати с иновациите на марката и се надяваме, че 

и в бъдеще фирма „Драгиев и Ко” и „Елтрак България” ще 

бъдат коректни и надеждни партньори за най-ефектив-

ното приложение на машините Сat в строително-мон-

тажните работи на нашето дружество.

- Благодаря Ви за отделеното време. 

Желаем Ви спорна и успешна работа и в бъдеще!

Какво казаха операторите на 
кариера „Асара”

 Ясен Узунов, оператор на верижния 
 багер Cat 330 DLN

- От колко години сте оператор?

- 21 години. Около 1-2 години съм работил на Caterpillar, 

след това 2 години на Hitachi, сега на верижния багер 

Cat. Той е напълно модернизиран и е много яка машина. 

Това няма кой да го стигне по работа и здравина. Баге-

ристът и машината като са на едно ниво, считай, че 

няма кой да ги спре.

- Виждам, че изключително високо я изкачихте…

- Това върви нагоре като танк, само дето има и стрела. 

Върви нагоре и няма спиране, стига да имаш куража да 

го караш. Супер машина е. На строителна работа не 

можеш да се справиш без него. 

- Винаги ли при тежки условия работи този багер?

- Виж, тези багери работят само при тежки условия, 

където другите не могат да се справят. Машината 

трябва да е здрава, за да ти върши работа. Ако тръгне 

да ти прави проблеми горе на баира, трябва да тър-

сиш хеликоптер…

 Исмаил Мустафа Емин, оператор на 
 товарача Cat 966 H

- От колко години сте оператор?

- Работя с тези машини от около 35 години. 

- В тежки условия ли работи машината?

- При всякакви условия. Това е машина стабилна като 

булдозер, маневрена, пъргава и мощна. Тук сме напра-

вили един път без булдозер - само с товарача и багера. 

Много машини не могат да го направят. За подравня-

ването особено – при пътища, кариери, товарачът е 

много удобен.

- А как се грижите за нея?

- Това e умна машина, не чака ти да я гледаш, а автома-

тично сигнализира за всичко – водата, маслото, ди-

ференциалите... За всичко абсолютно, трябва само да 

следиш сигнализацията и да я спреш, ако стане евен-

туално нещо.

- Оперирали ли сте и други машини на Caterpillar?

- По принцип съм майстор на всички строителни ма-

шини. Caterpillar съм оперирал преди години в Израел 

при много високи температури. Другите машини ра-

ботеха с отворени капаци, а Caterpillar нямаше ника-

къв проблем. А багерите?! Багерите Cat също са много 

бързи и маневрени. Изкачвал съм с тях такива места, 

каквито и коза не може да изкачи.

- Кое според Вас е отличително 

за челния товарач Cat?

- Пъргавината… Когато пипаш лостовете, той не се 

замисля, бързо маневрира. Най-важното при него е, че 

при движение, при лашкане на машината, лостовете 

за управление и за стрелата са комплектовани със се-

далката и изобщо не се чувства, че машината е мина-

ла през някой камък.
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Немного отдавна хората оценяваха телескопичните 
манипулатори главно по работния обсег и 
товароподемността. Днес обаче находчивият строител 
разбира, че по-скоро е важно да се постигне добра 
комбинация от компактни размери, малки радиуси 
на въртене, маневреност и приспособимост чрез 
широко многообразие от работни съоръжения.

Постигане на нови 
висоти на работните 

характеристики
с най-новите телескоПични маниПулатори на Cat

Всички тези характеристики са 
от изключително значение, за 
да може да се работи с висока 
производителност в днешните 
ограничени работни пространства. 
Разбира се, височината на стрелата 
и товароподемността са важни. 
Например за един строител на 
къщи, който в общия случай 
изгражда 2-3-етажни сгради, 
височина на повдигане между 7 и 
10 метра и товароподемност 3500 
кг са достатъчни за пренасяне 
на палета с тухли. От друга 
страна, за строителите, които 
изграждат офис-сгради или други 
многоетажни здания, е нужна 
височина на повдигане от 14 до 17 
м и товароподемност до 5000 кг.

Точно това непрекъснато 
разнообразие от необходимости 

подсказа на Caterpillar идеята да 
преработи своята изключително 
популярна серия от телескопични 
манипулатори. В резултат се 
появиха новите осем машини 
от серията ТН, които имат нова 
рама, нова стрела, нови опции на 
двигателя, нова кабина, нови оси и 
преработена хидравлична система. 
Това съчетание оптимизира 
работните характеристики и 
дава възможност за широк избор 
- гаранция, че ще имате точната 
машина за вашите конкретни нужди.

от малки ... 
Най-малката машина в новата 
серия – ТН255 – има дължина 
малко над 3,5 м, ширина 1,8 м и 
височина под 2 м. Перфектна е за 
силно ограничените строителни 
пространства. Макар че е много 

компактна, тя може с лекота да 
повдигне 2,5 т. Има най-просторната 
кабина в своя клас с модерен 
интериор, напомнящ салон на 
автомобил - гаранция за комфорта 
и високата работоспособност на 
операторите. Окачената седалка, 
климатикът и управлението с един-
единствен джойстик, в съчетание 
с модерната хидростатична 
трансмисия осигуряват плавност 
при промяна на посоката на 
движение и при работа с товар. 
Накрая, ще изразходвате по-малко 
време за ежедневното техническо 
обслужване вследствие на 
странично монтирания двигател 
и лесния достъп до всички 
основни точки на сервизиране.
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.... до големи
Големите машини са разработени 
така, че да могат да се използват 
навсякъде – от селското стопанство, 
през промишлеността, до 
строителството - благодарение 
на подобрените си работни 
характеристики. Така например 
новата товарочувствителна 
система с електронно управление 
и системата за обединяване 
на хидравличните кръгове 
дават възможност всички 
функции на стрелата да се 
осъществяват едновременно и 
пропорционално. Това осигурява 
плавно управление на стрелата 
и на работните инструменти 
с цел постигане на по-добра 
точност и ефективност, особено 
при товари, работата с които е 
истинско предизвикателство. 

Благодарение на просторната и 
комфортна кабина операторите 
остават работоспособни и 
високопроизводителни през 
целия работен ден. Органите за 
управление са прости и логично 
разположени. А когато операторите 
са доволни, значителните разходи 
във връзка с текучеството 
са сведени до минимум.

Стандартният джойстик с плъзгащ 
се бутон позволява на оператора 
за кратко време да постигне 
голям напредък в управлението 
на машината. Разширените 
възможности за достъп до 
работната платформа и богатата 
гама работни инструменти на 
Cat още повече увеличават 
гъвкавостта на новата серия ТН.

1. Стандартен индикатор за 
надлъжна устойчивост, който 
подобрява безопасността

2/3. Подходящи за строителството 
и селското стопанство

4. Отличната видимост увеличава 
производителността

5. Лесният достъп до точките на 
обслужване помага при ежедневното 
техническо обслужване

4
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лесни за обслужване
Всички телескопични 
манипулатори от новата серия 
ТН са с високонадежден турбо 
двигател на Caterpillar, който има 
сертификат, че отговаря на най-
новите разпоредби – Етап ІІІА – за 
вредни емисии. Всички точки на 
обслужване са леснодостъпни. 
Машините работят с голямо 
разнообразие от инструменти. n
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Модел

Номинална 
товаропо- 
демност

Височина на 
повдигане

TH255 2500 kг 5600 мм

TH336 3300 kг 6100 мм

TH406 3700 kг 6100 мм

TH337 3300 kг 7300 мм

TH407 3700 kг 7300 мм

TH414 3700 kг 13 700 мм

TH514 5000 kг 13 700 мм



Здравина
• По-малък брой части в сравнение 

с конкурентните чукове
• Възможност за извършване на ре-

монт на място 
• Не са необходими специални ин-

струменти
= Повече време за работа

Висока производителност 
• Висок дебит на маслото
• Голям брой удари за минута 
• Постоянна енергия на удара
= Работата се извършва бързо

Усилена конструкция
• Капсулован акумулатор
• Окачване и тяло, предвидени за го-

леми натоварвания
= Якост

Комфортна работа
• Изолиране на вибрациите, преда-

вани към машината
• Шумоизолация при стандартното 

изпълнение
• Защита на конструкцията на ма-

шината и комфорт за оператора
= Удобство за потребителя

Хидравличен чук Caterpillar Дименсия
CATERPILLAR H65DS-

обезшумен
CATERPILLAR 

H70
CATERPILLAR H140DS-

обезшумен
Тегло кг 386 435 2350

Честота на ударите бр/мин 700-2000 600-1850 350-600
Дебит на хидравличната система л/мин 40-105 50-150 160-230

Работно налягане бар 170 140 160
Енергиен клас джаул 440 622 6779

Работните характеристики на чука с 
плоска горна част H65DS го отлича-
ват от другите чукове в 385-килогра-
мовата гама и го превръщат в инст-
румент от нов клас. Възможността за 
работа с голям дебит на маслото и с 
голямо работно налягане осигурява 
високите му експлоатационни харак-
теристики от 2000 удара в минута. 

При стандартното изпълнение на 
чука H65DS е предвидена систе-
ма за шумоизолация, осигуряваща 
комфорт на оператора и по-добра 
защита на околната среда. А вибро-
изолиращата система предпазва ма-
шината от допълнителни ударни на-
товарвания и също осигурява по-до-
бър комфорт на оператора. Експло-
атационните разходи са минимални. 
Бързоизносващите се части могат да 
се сменят на място, без да са необхо-
дими специални инструменти. Това 

свежда до минимум престоите и уве-
личава времето за работа и произво-
дителността.  

H70
За работа, изискваща по-голяма 
енергия на удара, се препоръчва до-
казалият се по-тежък, необезшумен 
САТ H70.
 
H140DS, H160DS и H180DS
Големите чукове H140DS, H160DS и 
H180DS, предназначени за багери-
те Caterpillar 325D/330D/345D/365D, 
имат автоматично изключване (ASO), 
спиращо работата на чука, когато 
под него няма материал за разбива-
не. Това намалява нивото на  вътреш-
ните напрежения, температурата, 
отделяна по време на работа, и раз-
ходите за техническо обслужване, 
като удължава живота му и повиша-
ва надеждността.

Защо да предпочетете чуковете Cat?

МАКСИМАЛНА
СКОРОСТ И

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 
С ЧУКОВЕТЕ НА CAT

Чуковете на Cat работят с най-ви-
сок входящ дебит масло в своя клас 
и осигуряват работа с максимална 
скорост и производителност. Конт-
ролният им клапан за налягане (PCV) 
позволява постоянно и високо енер-
гийно ниво при всеки техен удар. Те 
работят с една и съща мощност неза-
висимо от дебита на маслото, който 
определя честотата на ударите, но 
не и енергията им.

С по-леките чукове на Cat се постигат 
много добри резултати, а по-ниските 
им ударни натоварвания се поемат 
по-лесно от металната конструкция 
на машината. Малките чукове на Cat 
от серията “D” имат виброизолираща 
система от шест части, чрез която 
силовата част и тялото на чука се от-
делят. Така се предотвратява преда-
ването на механични вибрации към 
конструкцията на машината и се оси-
гурява комфорт на оператора. 

При малките “D” чукове на Cat акцен-
тът е върху надеждността и удобст-
вото при техническото обслужване. 
Горните и долните водещи втулки и 
опорният пръстен са вградени в ин-
тегрален възел (“Три в едно”), което 
позволява лесен достъп и оглед на 
целия възел за водене на инстру-
мента, без да е необходимо чукът да 
се изпраща в специализиран сервиз. 

H65DS
Този чук е предназначен за Caterpillar 
багери 304/305/307/308, багер-това-
рачи 428E/432E/442E/434E/444E и за 
други машини на конкуренцията с 
тегло 4500 – 9000 кг.
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Дис танционно 
наблюдение
В се едно имате всеотд аен сервизен техник, 
който с леди машината денонощно 

Представете си, че един ден Вашият дилър на Cat 
звънне, за да Ви каже, че следващата седмица 
трябва да се направи обслужването на 500 часа на 
Вашата машина 323D. Един от неговите техници 
може да дойде в четвъртък следобед – ако Ви е 
удобно, – защото е забелязал, че в четвъртък често 
се случва тази машина да има 3-4 часа престой, 
така че обслужването няма да пречи на работата. 
Забелязал е и, че Вашата машина 323D се нуждае от 
нов акумулатор, така че техникът ще донесе един.

Как знае всичко това? Как знае, че машината 
Ви е работила 500 часа? И как знае точно 
къде ще бъде тя в четвъртък?

Всичко това е известно благодарение на “Връзка 
с машините Caterpillar” (Product Link): модерна 
телеметрична бордова мониторингова система, 
която събира и предава голям обем информация – за 
местоположението, работните часове, горивото и 
за цялостното “здравно” състояние на машината.

Повече време за работа, по-ниски експлоатационни 
разходи
“Връзка с машините Caterpillar” събира данни от 
бордовите системи на машините и ги прехвърля 
безжично, чрез сателит, към оперативния център на 
Caterpillar. Тази информация може да бъде подадена 
към компютъра на собственика на машината или към 
дилъра в зависимост от договора за поддръжка. И в 
двата случая собственикът има достъп до информацията 
през Интернет портал, използвайки парола. 
Информацията за машината редовно се обновява 
и през цялото време автоматично се обработва от 
софтуера. Все едно имате един всеотдаен сервизен 
техник, който следи машината денонощно, но без 
разходите за него. Резултатът е повече време за работа, 
по-ниски експлоатационни разходи и по-висока 
възвращаемост на инвестициите за оборудването.

“Това не е единственият телеметричен мониторинг 
за поддръжка, предлаган на пазара. Но това, което 
прави тази система толкова ефективна, е активното 
участие на дилърите на Cat - обяснява Гари Ламбли, 
продуктов специалист на Caterpillar. - Събирането и 
предаването на данни от машината е сравнително 
лесно, но важното е какво ще правите с тях.” Със 
системата “Връзка с машините Caterpillar” можете 
да се отървете от цялата бумащина, свързана със 
следенето на машината, и да оставите това на дилъра 
на Caterpillar. Чрез стратегията “Ремонт преди повреда” 
времето за неочаквани престои почти се елиминира.

Системата “Връзка с машините Caterpillar” очевидно 
е идеална за всички машини на Cat, но тя може да 
работи и с техника на други производители. Така 
че почти всеки може да се възползва от нея.

“Основното е, че тази система “освобождава” 
собственика на машини от всички главоболия и дава 
възможност на самия него и на служителите му да 
правят това, в което са най-добри. А то е да преместват 
земни маси, а не хартийки”, казва в заключение Гари. n
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Надпревара с времето 
На писта 16/34 

2 0



Летище Клотен, Цюрих, Швейцария 
Всяка вечер в 23:00 часа, след като 
се приземи и последният самолет, 
група строителни машини се 
втурва на пистата, предвождана от 
машини Caterpillar: хидравлични 
багери, камиони с шарнирна рама 
и верижни булдозери D6N от 

разположената наблизо строителна 
фирма Eberhard Construction AG. 

Тяхната мисия: да разкъртят нови 60 
метра от 40-годишната бетонова писта, 
да положат нов електрически кабел 
и асфалтова настилка с дълбочина 
38 см и ширина 23 метра, преди 

да пристигне първият самолет от 
Йоханесбург на следващата сутрин.

Още
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Скоростта и координацията са много 
важни. Всичко трябва да приключи 
и пистата да се освободи до 04:00 
часа, така че да има време прясно 
положеният асфалт да изстине до 
под 80°C преди 06:00 часа. Ако не 
се спази крайният час, графикът на 
сутрешните кацания ще се наруши, 
а консорциумът, който изпълнява 
проекта, ще трябва да плати големи 
финансови глоби. Така че надеждността 
е жизненоважна. Работата е трудна 
и няма място за строителни машини, 
които не са на необходимото ниво. 

“Проектът започна през март и 
ще свърши през октомври - казва 
ръководителят на обекта Уели Хубер от 
Eberhard. - Такава операция досега не 

Най-зНачителНата 
разлика е в 
НадеждНостта

Уели Хубер от Eberhard , ръководител 
на обекта (вдясно), Андреас Майер от 
Avesco – швейцарският дилър на Cat

е предприемана никъде в света и като 
начало трябваше да убедим властите 
на летището, че това е един възможен 
начин за изграждане на нова писта.” Но 
предимствата на асфалта, твърди той, са 
ясни: “За разлика от бетона няма снадки, 
които трябва да се запълват и изискват 
постоянна поддръжка. Асфалтът е 
еластичен, не се напуква и по-лесно 
се ремонтира, когато се наложи.”

И така всяка нощ чуковете на багерите 
Cat разкъртват бетона, след което се 
 
 
 
 

монтират специални кофи, за да го 
натоварят и отстранят. После се полагат 
над 500 кубични метра асфалт, като се 
използва високоскоростният Cat D6N 
за разстилане. След няколко нощи, 
когато асфалтът напълно се втвърди, 
горният слой ще бъде фрезован и 
ще се положи окончателният слой.

Както всяка нощ, така и тази няма 
време за губене. При 3,7 км асфалт, 
които трябва да бъдат положени, само 
пороен дъжд може да спре работата. n

04:0002:00

02:30 

2 2



23       

Системата AccuGrade е високотех-

нологичен инструмент за работа 

със земни маси, чрез който опера-

торите извършват профилиране и 

насипване с висока точност, без да  

използват традиционните колчета 

и разчертавания. Системата подоб-

рява до 50% производителността на 

профилиращото оборудване, като 

е лесна за овладяване и не изисква 

предишен опит.

AccuGrade® Laser  

(AccuGrade® Лазер)

AccuGrade® Laser  е модерна и гъвка-

ва система за управление, използва-

ща съвременна лазерна технология, 

компоненти, монтирани в самата 

машина, и външен лазерен преда-

вател. Двойната лазерна система е 

идеална за прецизно профилиране 

на хоризонтални площадки и на та-

кива с едностранно или двустранно 

наклонени повърхности. 

AccuGrade® Cross Slope 

(AccuGrade®Напречен Наклон)

AccuGrade Cross Slope е система за 

управление на изпълнението на нап-

речния наклон на терена. Чрез полу-

чената информация от монтираните 

на машината сензори се изчислява 

необходимия наклон на позицио-

ниране на греблото за постигане на 

желания напречен наклон на площ-

та. Системата автоматично позици-

онира левия и десния цилиндър за 

подем на греблото, операция тради-

ционно извършвана от оператора. 

Надлъжният профил на терена може 

да се постигне или чрез ръчно изди-

гане и спускане на греблото, или ав-

томатично чрез допълнително мон-

тирано устройство за управление. 

AccuGrade® Sonic 

(AccuGrade® Звук)

AccuGrade® Sonic е система за уп-

равление на изпълнението на над-

лъжния профил на терена. Чрез 

ултразвуков сензор греблото се под-

държа на едно и също относително 

вертикално разстояние спрямо вън-

шен референтен обект, например 

опънато въже, бордюр или канавка. 

Системата извършва автоматично 

издигане или спускате на греблото 

за постигане на зададения надлъжен 

профил, което се извършва по прин-

цип от оператора.  

AccuGrade® GPS

Системата за управление AccuGrade 

GPS е най-доброто решение, когато 

за строителната площадка са харак-

терни контурите, а не равнините с 

единичен или двоен наклон. При 

AccuGrade 3D се използва техно-

логия GPS, като положението на 

греблото се сравнява с триизмерен 

компютърен модел на работната 

площадка. Към оператора или към 

хидравличната система за повди-

гане или спускане на греблото се 

подават сигнали, за да се постигнат 

проектните изисквания. Системата 

AccuGrade GPS е разработена за ши-

рока гама приложения при работа 

със земни маси – от грубо “разчист-

ване” с висока производителност до 

изравняване с максимална точност.

AccuGrade ATS

AccuGrade ATS е система за динамич-

но следене с висока точност. Моде-

рен сензор (ATS), поставен на работ-

ната площадка, следи позиционира-

нето на машината и на греблото чрез 

“мишената”, монтирана на него, като 

целта е да се постигне прецизно три-

дименсионно позициониране.

ATS сензорът непрекъснато измерва 

положението на “мишената” и пре-

дава към оператора данни в реал-

но време, чрез дисплея в кабината 

за точното положение на греблото 

спрямо проектното. Системата из-

ползва данните за позициониране, 

въз основа на които се изчисляват 

параметрите за постигане на жела-

ния надлъжен и напречен профил. 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ACCUGRADE® 

Верижни 

булдозери

Авто-

грейдери
Багери Валяци

Двудименсионни технологии 

(2D)
AccuGrade® Laser X X
AccuGrade® Cross Slope X
AccuGrade® Sonic X
Тридименсионни технологии 

(3D)
AccuGrade® GPS X X X X
AccuGrade® ATS X X



- Г-н Стойчев, откога познавате марката Caterpillar 
и като каква?

- Често по време на лекции в университета преподава-

тели са споменавали марката Сat като еталон за подра-

жание. Но в действителност първата ми среща с нея бе 

малко комична - през 1995 г. в завод за кари в София, къде-

то бях на практика, видях разглобен много стар мото-

кар Сat. Около него сновяха смутени 3-4 работници с шуб-

лери, микрометри и папки, в които записваха нужните 

им размери. Това не беше промишлен шпионаж, а направо 

COPY-PASTE. До този момент ни се внушаваше колко доб-

ри са българските мотокари и как се изнасят в цял свят. 

Тогава ми стана ясно, че щом се копира толкова стара 

машина, то тя наистина е еталон за подражание.  

- От коя машина бяхте впечатлен в началото и сега? 
- В началото бях впечатлен много от минните са-

мосвали и големите верижни булдозери. Изживяването 

е неповторимо – влизаш в кабината на булдозера и усе-

щаш, че дори планината пред теб ще се премести и ще 

ти даде път, щом тръгнеш напред. Или държиш корми-

лото на минен самосвал, чувстваш, че си малка част от 

220 т, летящи с 60 км/ч – натискаш рязко спирачките и 

спираш стабилно само за 14 метра. Caterpillar винаги е 

бил символ на големи машини, но през последните годи-

ни обърнаха много внимание и на малката техника. Днес 

например съм силно впечатлен и горд от възможности-

те на минитоварачите с гумени вериги – тези машини 

преминават през терени, където нищо друго не достига, 

и вършат неща, които друга машина с такива малки раз-

мери не може. 

- Какво Ви отнема и какво Ви дава работата на тър-
говски директор в „Елтрак България”?

- Преди пътувах много и се срещах с клиенти – това е 

страхотно усещане, а сега го правя само когато е наис-

тина нужно. От друга страна, новата длъжност ми дава 

по-голяма свобода на избор и увереност как да върша 

нещата, които винаги съм смятал, че трябва да бъдат 

направени. Дава ми и по-широк поглед над пазара в цяла-

та страна, а не само в Югоизточна България, за която 

отговарях преди.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

ПЛАМЕН СТОЙЧЕВ, търговски директор на „Елтрак България”

24

Визитка: 

Средно образование в Техникум по електротехника и автоматика „С. М. Киров”, 

София, специалност „Електрически машини и апарати”, завършил 1994 г.

Висше образование в Техническия университет, София, специалност 

„Автомобили, трактори и кари”, завършил 1999 г.

Трудова биография:
1997-2000 г. – сервизен механик в Сервизен отдел на „Елтрак България”;

2000-2007 г. – инж. по продажбите и търговец в Търговски отдел на „Елтрак България”;

2008 г. – търговски директор, „Елтрак България”.



- Как преценявате този пазар и мястото на машини-
те Caterpillar на него?

- Определено виждам как клиентите в България тър-

сят все по-висококачествена и надеждна техника като 

Сat – преориентиране, което чакахме толкова години и 

което е закономерно за всяка развиваща се икономика. 

От този и редица други фактори се обуславя и расте-

жът на търговския отдел на „Елтрак”. Иначе сме свиде-

тели на забавяне на големия подем на пазара на строи-

телни машини в България, но не смятам, че за нас това 

ще продължи дълго.

- Чрез каква дистрибуторска мрежа предлагате 
продуктите си?

- В момента имаме напълно функциониращи офиси 

със сервизни групи в София, Бургас, Варна и Стара Загора. 

Предвиждаме разширяването им, както и изграждането 

на нови.

- Разкажете за новите машини и продукти, които 
„Елтрак” ще предложи на пазара.

- Вече споменах за новото поколение верижни минито-

варачи, които нямат аналог в световен мащаб заради 

уникалната си ходова част с две нива на окачване. Тази 

година много силно представяне ще направим и на нова-

та „М” серия грейдери с революционно управление с три-

осни джойстици и ненадмината видимост и комфорт 

при работа. За клиентите на багер-товарачи съвсем 

скоро стартирахме програмите за едногодишно безп-

латно пълно обслужване в комплект с легендарните ра-

ботни обувки Сat, с които собствениците или операто-

рите ще бъдат изключително горди. Вече жънем успехи и 

с безлихвения едногодишен оперативен лизинг на всички 

минитоварачи, осигурен от „Елтрак” и Cat Financial. Ис-

кам да запазя в тайна и няколко изненади, които ще пред-

ставим за пръв път на панаира в Пловдив 2008. Всеки оби-

ча изненадите.

- И все пак какво ще представите на него?
- Ще изложим както класически машини като булдозери 

с висока звездочка, водещи по експлоатационни характе-

ристики и стабилност при работа в наклонени и тежки 

терени, грейдери от серия „М”, така и асфалтополагащи 

машини Сat, които хората ще виждат все по-често от-

тук нататък в България. Малките машини ще са също 

силно представени. Както казах вече, ще има и изненади, 

така че не пропускайте нашето изложение. 

- В заключение, за Вас Caterpillar е синоним на...? 
- Ненадминато качество, надеждност, производител-

ност и дизайн. Също така символ на над 75 години усилен 

труд, за да бъдат създавани машини и технологии, кои-

то да служат като еталон на всички останали. Всичко, 

казано дотук, се заключава в един мой любим постер на 

Сat със снимка на грейдер с кратък текст: „Репутацията 

се изгражда по-дълго от строежа на път”.
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Офроуда

„Пороен дъжд и изключително тежко трасе характеризира 
тазгодишното издание на „Варна Трофи”, трети кръг от 
националния шампионат по офроуд.”

В. „Автотруд”

„Елтрак България”, официалният дилър на Caterpillar за 
страната, подпомогна провеждането на третия кръг от 
националния шампионат по офроуд – „Варна Трофи 2008”. 
Управителят на филиала на команията във Варна – г-н Ве-
нелин Георгиев, в качеството си на член на организаторите 
– офроуд клуб „Черно море”, лично изготви 200-километро-
вия маршрут на състезанието. Той обхващаше предимно 
територията на община Аксаково, а калните му, горски, ка-
менисти и тесни терени бяха преодолявани от участниците 
в продължение на три дена.

Началото бе дадено в к.к. „Св. 
Константин и Елена”. След 
него водачите в класирането 
се сменяха често, сякаш надп-
реварата бе на писта, а разли-
ките във времената бяха от 2 
до 10 минути. От стартиралите 
19 екипажа финишираха едва 
12. Предимството, разбира 
се, бе за добре познаващите 
региона и за състезателите с 
по-издръжливи автомобили.

„ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ”
И…

Рали шампионата

Спонсорираният от „Елтрак България” многократен пис-
тов шампион от група N, клас 4 – Илия Царски от „Авто-
цар Рали Тийм”, продължава участието си в Европейския 
и Републикански шампионат по автомобилизъм 2008 със 
своя Mitsubishi Lancer EVO 9. До момента пилотът фини-
шира успешно на 6 ралита:

29-30 март 2008 - второ място на писта Велико Търново, 
Български шампионат за туристически автомобили.
07-08 юни 2008 - трето място на писта „Дракон”, Пловдив, 
Български шампионат за туристически автомобили.
14-15 юни 2008 - второ място на писта Варна, Български 
шампионат за туристически автомобили.
28-29 юни 2008 - първо място на писта Узана, Габрово, 
Планински шампионат.
11-13 юли 2008 - осмо място на рали България, Европейски 
рали шампионат.
19-20 юли - второ място на рали Кюстендил, Планински 
шампионат.

Предстои участието му на 
рали Стари Столици, Евро-
пейски рали шампионат на 
02-03 август 2008, което ще 
се проведе край град Шумен. 
Екипът на „Елтрак България” 
ще следи с интерес и с на-
дежда за победа следващите 
спортни изяви на Илия Царс-
ки. Успех и на добър час!
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Новият асфалтополагач AP300 дирек-
тно замества BB 730, който е признат 
за един от най-високопроизводител-
ните малки асфалтополагачи. AP300 
е триосен, от колесен тип и принад-
лежи към класа асфалтополагачи с 
работно тегло от 6000 до 8000 кг и с 
ширина на настилане 1,7 метра. Той 
се предлага с асфалтополагащо уст-
ройство AS3173 с LPG или с електри-
ческа нагревателна система.

AP300 е с размери, позволяващи 
да се използва за асфалтополагане, 
поддръжка и ремонт на улици в цен-
търа на градовете, алеи, игрища и 
неголеми паркинги. Подходящ е как-
то за обществения, така и за частния 
сектор в случаите, когато се изисква 
максимална производителност в 
различните дейности, като се започ-
не от ново строителство, нанасяне 
на повърхностни слоеве, ремонти с 
гореща и/или модифицирана асфал-
това смес и се стигне до изпълнение 
на цялостни обекти. Високата му ско-
рост на движение му позволява да 
изминава кратки разстояния от една 
работна площадка до друга, без да е 
необходимо транспортно ремарке.
 
AP300 се задвижва от четирицилин-
дров дизелов двигател Cat 3054C 
DINA с водно охлаждане, номинална 
честота на въртене - 2200 об./мин. и 
максимална мощност от 52 kW (71 

к.с.). Двигателят работи безшумно, 
има висока надеждност, лесен е за 
обслужване и отговаря на нормите 
на Етап ІІ на ЕС за вредните емисии.

AP300 е с две операторски места и 
плъзгаща се конзола за управление. 
За оптимален комфорт седалките на 
оператора могат да се преместват 
напред, назад и настрани по шини, 
разположени на пода. Операторс-
ките места могат да бъдат изнесени 
извън машината с цел по-добра ви-
димост към материала в бункера, 
водачите при настилане, шнековата 
камера и зоната на контакт с камио-
на. Плъзгащата се конзола е снабде-
на с всички необходими органи за 
управление, позволяващи на опера-
тора лесно да наблюдава и ръково-
ди отделните функции на асфалто-
полагача. Сенникът, който се сгъва 
и разгъва ръчно или хидравлично 
(изпълнява се по заявка), има до-
пълнителни разгъващи се елементи 
за надеждна защита на оператора. 
Сенникът може да се свали надолу 
за удобство при транспорт. 

Други характеристики на AP300 са: 
мощна генераторна система, пред-
лагана като опция, и изпълняваният 
по заявка диференциал със 100%-
во блокиране, което предотвратява 
плъзгането при всякакви наклони 
на терена. Предлаганата като опция 

асистираща система на предните 
ходови колела, добавя хидроста-
тична мощност към две от тях. Тази 
система повишава теглителната сила 
благодарение на по-голямото сцеп-
ление. 

Скоростта на движение се регулира 
безстепенно в четири диапазона: два 
в режим на настилане и два в режим 
на транспортиране, така че да може 
да се подбере най-добрата скорост 
в зависимост от режима на работа. 
Електрическото сервоуправление 
на дозирането осигурява  пускане и 
спиране на машината (за подаване 
на асфалт и др.), без да се променя 
предварително настроената работ-
на скорост.

AP300 има две задвижващи задни 
колела с гуми с голям грайфер и че-
тири управляеми предни ходови ко-
лела. Четирите предни колела имат 
покритие от здрава плътна гума и 
осигуряват максимален контакт с 
терена и плавна работа дори и при 
наличие на неравности. Голямата ко-
лесна база подобрява теглителната 
сила и устойчивостта при движение 
по мека повърхност. 

AP300 се предлага с AS3173 – те-
лескопично асфалтополагащо уст-
ройство с хидравлично задвижва-
не, което може да бъде снабдено с 

AP300 – 
АСФАЛТОПОЛАГАЧ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
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вибрационна система с променлива 
честота на вибрациите и с LPG или 
с електрическа нагревателна сис-
тема. AS3173 настила материала с 
желаната дълбочина и ширина, като 
същевременно осигурява и уплътне-
на, гладка окончателна повърхност. 
Вибрационната система на AP300 се 
включва автоматично, когато се дос-
тигнат предварително настроените 
стойности.

Стандартната ширина на настилане 
варира от 1,70 до 3,20 метра, а мак-
сималната е 4,00 метра. Системата за 
подаване на материала позволява 
на оператора да поддържа непре-
къснат поток на сместа от бункера 
до асфалтополагащото устройство 
и подаването на необходимия обем 
асфалт пред и по дължина на асфал-
тополагащото устройство. Прециз-
ното подаване на сместа осигурява 
висока производителност и работа 
от вида “свободни ръце”.  

Независимото движение на матери-
ала в двата бункера се извършва от 
два хидравлични цилиндъра, осъ-
ществяващи и ефективния поток. 
Ширината на бункерите е увеличена 
с 310 мм, чрез което се постига оп-
тималното зареждане на материала. 
Работните повърхности на транспор-
тьорите и долната част на бункерите 
са изработени от износоустойчива 

стомана за по-дълъг експлоатацио-
нен живот.

В контактната зона между асфалто-
полагача и камиона има две регу-
лируеми изтласкващи ролки за цен-
триране на товара при зареждане 
на асфалтополагача с материал. Зах-
ранващите конвейери и шнекове, 
изработени от износоустойчив мате-
риал, могат да се управляват ръчно 
от конзолата за управление на опе-
ратора или от панела за управление 
на асфалтополагащото устройство. В 
автоматичен режим потокът на ма-
териала се следи от два лопаткови 
сензора и се регулира чрез управ-
ляване на скоростта на шнековете и 
на транспортьорите. При тях същес-
твува възможност за реверсиране 
на движението с цел осигуряване 
на оптимален поток на материала в 
процеса на асфалтополагане. Шне-
ковият възел има хидравлично регу-
лиране по височина за постигане на 
еднородна смес и за минимизиране 
на дефектите на асфалтовата повър-
хност. 

Възможността за повдигане на шне-
ковия възел опростява товаренето 
и разтоварването на материала от 
транспортно средство. Освен това, 
когато се работи с материал с по-
едри включвания на камъни, дефек-
тите на повърхността могат да се 

елиминират или да се минимизират 
чрез повдигане на шнековете, така 
че да се осигури безпрепятствен по-
ток на сместа под шнековия възел.

Като опция, AP300 може да бъде 
снабден със система за следене на 
профила и на наклона на повърх-
ността. Органите за управление в 
режим следене на профила и на нак-
лона осигуряват пълен контрол вър-
ху надлъжния и напречния профил 
при работа с определен референтен 
обект. Степента на корекция е пряко 
свързана с големината на отклоне-
ние на повърхността. Органите за 
управление могат да се задействат 
от едната или от другата страна на 
асфалтополагача AP300. Компонен-
тите на системата могат да се разли-
чават в зависимост от предлаганите 
като опция органи за управление, 
монтирани на AP300.

При AP300 е осигурен отличен дос-
тъп до всички части на машината, 
които изискват периодично техни-
ческо обслужване. Големите сервиз-
ни капаци позволяват бърз и лесен 
оглед на основните възли. Освен 
това осигуряват и оптимална ремон-
топригодност от нивото на земята, 
както и лесен достъп до хидравлич-
ните помпи и до елементите на дви-
гателя.

Техническа характеристика Мярка Модел
Двигател  CAT 3054C DINA

обем на двигателя л 4,4

максимална мощност @ ном. обороти kW(к.с.) 52(71) @ 2200

Хидростатична трансмисия - kолесна формула станд./опция 6x2 / 6x4

Габаритни размери на машината:   

- дължина мм 4820

- ширина - транспортна/ работна мм 1730/3180

- височина мм 2960

- работно тегло на машината кг 7300

- колесна база мм 1610

- oбем на приемния бункер м3 3,8

Асфалтополагащо устройство AS 3173    

Нагряване  на асфалтополагащото устройство нагревател електрически/LPG

Ширина на настилане:   

- стандартна мм 1700

- с хидравлично удължение мм 1700/3200

- с механично удължение мм 3600/4000

Диаметър на шнека мм 260

Радиус на завой - вътрешен/външен мм 3000/4600

Скорост на асфалтополагане м/мин 0-85

Транспортна скорост км/ч 0-16

Честота на заглаждащите плочи Хц 0-56.7

Асфалтополагачът AP300 ще бъде 
представен на щанда на „Елтрак България” 
на Пловдивския технически панаир.



ЕлЕгантЕн начин за справянЕ с водното 
замърсяванЕ
Cat® HYDO™ Advanced 10 съдържа специални 
емулгатори, които са предназначени да 
улавят водата и след това да я отделят във 
филтъра. По този способ водата не уврежда 
движещите се части на хидравличните 
системи. Повечето индустриални 
хидравлични масла (често описвани като 
“масла против износване”) не съдържат 
емулгатори и са разработени така, че водата 
да се отделя по начина, показан по-долу.

Когато тази отделена вода преминава през 
хидравличната система, тя може да увреди 
помпите и други компоненти. А ако замръзне, 
може да доведе и до по-сериозни повреди.

Cat® HYDO™ Advanced 10 Индустриално 
хидравлично масло

Досега стандартният интервал за смяна 
на оригиналното хидравлично масло Cat 
беше 2000 часа. Една нова подобрена 
формула може да увеличи този интервал 
на 6000 часа. Когато използвате 
схемата на Caterpillar за вземане на 
проби от маслото по график S•O•SSM 
интервалът за смяна на стандартното 
масло се увеличава от 2000 на 4000 
часа. Със S•O•S и с новото масло Cat® 
HYDO™ Advanced 10, интервалите 
могат да достигнат до 6000 часа. За 
собствениците на машини Cat това 
означава по-ниски експлоатационни 
разходи и повече време за работа.

Новото масло се нарича Cat® 
HYDO™ Advanced 10 и в хода на 
продължителните лабораторни и 
полеви изпитания то показа, че при 
тежки условия издържа два пъти повече, 
отколкото препоръчваното преди 
това масло Cat® HYDO™ 10W. “Този 
по-дълъг живот се дължи най-вече на 
висококачествените приставки и на 
базовото масло,” казва Алекс Панов 
от Отдела на Cat за филтри, флуиди и 
S•O•S. - Често се въвеждат нови формули 
за различните видове масла. Почти 
всички удължават живота и подобряват 
експлоатационните характеристики 
в сравнение с предишната формула, 
но новото масло не само увеличава 
интервала за смяна, но и значително 
намалява износването в системата. 
Това представлява огромна промяна 
за собствениците на машини Cat.” 

новото хидравлично 
масло издържа 
два пъти по-дълго

По-ниски разходи: По-дългият интервал за смяна означава
• По-малък брой смени на маслото • Купуване и 
изхвърляне на по-малко масло • По-малко престои 

Вода

Масло

Вода

Масло

Тестът с конвенционално 
масло бе прекратен 
след 178 часа поради 
катастрофална повреда, 
предизвикана от износване.

Новото масло Cat® HYDO™ 
Advanced 10 бе тествано 
в продължение на 
същия период и почти 
липсва износване.

по-добра защита срЕщу износванЕ

Освен по-дългите интервали за смяна 
новата формула осигурява и изключителна 
защита срещу износване на работещите под 
високо налягане бутални, пластинчати и 
зъбни хидравлични помпи, както е показано 
на снимките по-горе. Отличните защитни 
качества на Cat® HYDO™ Advanced 10 са 
резултат от балансираното съчетание на 
базови масла с най-високо качество и най-
съвременните присадки. Защитата срещу 
износване става още по-добра поради 
това, че съдържанието на цинк е доста по-
високо в сравнение с конкурентните масла. 
“Но въпросът не е само в добавянето на 
цинк - обяснява Алекс. - За да се постигне 
най-добра защита, е важно да се използват 
точният вид цинкови съединения заедно 
с балансирано съчетание на базовото 
масло и присадките. Смятаме, че сме 
постигнали точно това.” Нещо повече, 
бързото освобождаване на въздуха от 
маслото и изключителните антикорозионни 
свойства спомагат за още по-добрата 
защита на хидравличните системи.

“Новото масло по-лесно се филтрира и остава 
по-чисто и по-светло на цвят - допълва 
Алекс. - Освен това, присадките в Cat® HYDO™ 
Advanced 10 не се улавят от оптичните 
броячи на частици, използвани в S•O•S. 
Това позволява по-прост (не е необходим 
метод за разреждане), а следователно и 
по-точен контрол на замърсяването.  n
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Колесните минитоварачи (SSL) и тези 
с гумени вериги (MTL) безспорно 
стават все по-популярни в строител-
ството. Но какви са разликите между 
MTL и SSL и как да изберете най-под-
ходящата машина за вашия обект?

Макар и близки като приложение, 
MTL и SSL далеч не са еднакви. Ня-
кои основни техни конструктивни и 
технологични особености се отразя-
ват както върху работата им, така и 
върху пригодността им за различни 
терени. Тези машини имат и много 
общи компоненти: рамата, кабината 
на оператора, стрелата за товарене, 
двигателя, хидравличната система, 
охлаждането и работните инстру-
менти. Преди да стигнете до вярното 
решение обаче, трябва да си отгово-
рите на два въпроса. На какъв терен 
ще работи машината – ако това са гра-
дински площи, чимове, “деликатни” 
или неравни повърхности, стръмни, 
кални, снежни и горски терени, ви е 
нужен MTL. За равен терен по-добре 
изберете колесните машини. Вторият 
въпрос е: доколко е важен комфор-
тът на оператора? Често верижните 
мини-товарачи осигуряват по-добър 
комфорт.

Силните страни на MTL са свързани 
с уникалното окачване на ходовата 
част- единично или двойно, с контак-
тните му точки с терена за равномер-
но разпределяне на теглото, с конс-
трукцията на издигнатата звездочка, 
с по-малкото й триене при контакт  с 
веригата и открит дизайн на ходовата 
част. Това ги прави идеални за работа 
в мека почва, а доброто им сцепле-
ние ги приспособява към стръмните 
странични и надлъжни наклони и 

към работа в сняг и лед. Сътресени-
ята от неравния терен се поемат от 
окачването, позволяващо оперира-
не и върху “деликатна” основа. Ако 
след машината не трябва да остават 
никакви следи, може да се използва 
веригата за чимове, която е подходя-
ща например при изграждането на 
игрища за голф.
Друга важна особеност на MTL е изк-
лючителната им стабилност. При тях 
разпределението на теглото е 50% в 
предната част и 50% – в задната. (За 
сравнение при SSL е 30% отпред и 
70% - отзад, като в натоварено със-
тояние тези стойности се разменят.) 
Това, заедно с всички вече изброени 

предимства на верижните минитова-
рачи им дава преднина пред колес-
ните.
Колесният минитоварач е предпочи-
тан върху равни и твърди терени. Той 
намира своето приложение основно 
в строителството на сгради и съоръ-
жения, селското стопанство, почис-
тването на улици и алеи, на приста-
нищни комплекси, бетонови и асфал-
тови бази. Когато е снабден с плътни 
гуми, е незаменим помощник в стък-
ларските заводи и на площадките за 
скрап. Предпочитан е и при абразив-
ни терени, където MTL работи със 
значителни разходи за експлоатация 
и поддръжка на ходовата част.

Единствено при Cat ходовата част на верижните 
минитоварачи копира профила на теренаВЕРНИЯТ ИЗБОР Е В ОСНОВАТА 

НА ДОБРЕ СВЪРШЕНАТА РАБОТА
ВЕРИЖЕН ИЛИ КОЛЕСЕН МИНИТОВАРАЧ?

Приложение SSL MTL
Строителство на сгради и съоръжения + +
Пътно строителство и поддържане ++ +
Транспортно строителство + +
Почистване на улици и алеи + –
Снегопочистване + +++
Разрушаване на сгради и съоръжения +++ +
Парко-поддържане и градинарство + +++
Рециклиране на битови отпадъци ++ +
Рециклиране на метални отпадъци +++ –
Профилиране на наклонени терени и голф игрища – +++
Пристанищни комплекси ++ –
Манипулиране на палетизирани товари + +
Полагане на кабели и тръби + +
Възстановяване след природни/
промишлени бедствия – ++
Селско стопанство + ++
Добиване на инертни материали, чакъл, пясък + ++
Поддържане на плажни ивици – +++
Бетонови и асфалтови бази + –
Почистване на канали – ++

Легенда:
“+ ”- подходящ
“++” - по-висока производителност
“+++” - максимална производителност
“–” - не се препоръчва
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Над 100 000 души в света работят в Caterpillar и още 
хиляди – в 182-те дилърски фирми на Cat. Всеки един 
от тях може да ни разкаже какво е да бъдеш част 
от екипа на Cat. В този брой ще чуем историята на 
Дмитри Кузмин – заварчик в завода на Caterpillar в 
Тосно, близо до град Петербург, където се произвеждат 
части за заводите на Caterpillar в Европа.

Заварчикът 
със Златната 
усмивка

какви качества са необходими, За 
да бъде човек добър Заварчик?
Мисля, че добрият заварчик трябва 
да обръща внимание на детайлите и 
да има желание да си върши добре 
работата. И, разбира се, нужно е да бъде 
търпелив – ако нещо не става, най-
добре е да поспре, да се усмихне и да 
започне отново, с позитивна настройка. 

от колко време сте в Caterpillar?
Повече от 6 години работя в завода в 
Тосно. Има добро взаимодействие между 
служителите. Редовно се събираме в 
екипи, обсъждаме новите технологии 
и подобренията в процесите, така че 
не е чудно, че познавам голяма част 
от 700-те души, които работят тук.

какво е да бъдеш част от екипа на Cat?
Първо, работата е стабилна и, за разлика 
от заварчиците в други фирми, не се 
страхувам, че компанията ще фалира. 
Харесвам работата си. Всички ние тук, 
в Тосно, имаме много възможности. 
Аз например съм не само заварчик, 
но също и ръководител, инструктор и 
член на няколко “Групи по качеството”. 
Можете да поискате да преминете 
обучение по други професии, но на 
мен ми харесва да съм заварчик. n

още За Завода в тосно
В него се произвеждат 275 различни 
компонента за верижни и колесни 
багери и колесни товарачи. Той 
е стратегически разположен в 
близост до Петербург и поради това 
има добра жп връзка за доставка 
на продукцията до заводите на 
Caterpillar в Белгия, Франция, 
Обединеното кралство и Полша.

След много месеци отличителна екипна 
работа, заводът в Тосно наскоро бе 
отново сертифициран като завод от 
клас “А”. Той отпразнува и едно много 
важно постижение в безопасността: 
375 дена работа без наранявания.

какво е най-хубавото нещо 
във вашата работа?
Удоволствието да виждаш как 
отделните детайли изграждат завършен 
възел. А също и когато инженерът 
по качеството проверява заварките 
– най-напред чрез визуалния контрол, 
а след това и ултразвуково. Хубаво е 
да знаеш, че си свършил добра работа 
и че нейното качество се измерва, 
проверява се и се цени високо.

Харесва ми и разнообразието в 
работата. Детайлите, по които работя, се 
променят веднъж седмично, а на всяко 
тримесечие се правят и инженерни 
модификации. Така непрекъснато 
научавам и откривам нещо ново.

как станахте Заварчик? 
Всичко започна по време на военната 
ми служба. Бях леяр в завод за машини, 
а най-добрият ми приятел беше 
заварчик. Заваряването ми стана 
интересно и по време на обедните 
почивки той ми показваше как се 
използват инструментите. Много ми 
хареса и си помислих: “Това е, когато 
напусна армията, ще стана заварчик”, 
и ето че съм такъв от 1989 г.

дмитри куЗмин

хора

Дмитри Кузмин – заварчикът със златната усмивка
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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



РЕВОЛЮЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО

Автогрейдери от новата серия „М”
Caterpillar успешно замени традиционния волан и 15-те 
лоста с два ергономични и лесни за използване джойстика, 
управляващи всички функции на машината, включително 
позиционирането на греблото, скоростта и посоката й на 
движение. Новата компановка на органите за управление 
повишава драстично видимостта към рамата, въртящия кръг 
и греблото.

Серията „М” на автогрейдерите CAT® е революция по 
отношение на оперативната ефективност, видимостта, 
сервизопригодността и производителността.

Автогрейдерът 140М ще бъде представен 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


