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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

Да принадлежиш към семейството на Caterpillar е едновременно удоволствие и чест за 
всеки. Ние, в „Елтрак България“, подкрепени от глобалната мрежа на водещия световен 
производител, не спираме да се развиваме и непрестанно да добавяме нови продукти, 
технологии и услуги в подкрепа на бизнеса ви. Защото няма по-голяма награда и 
признание за добре свършената ни работа от вашия успех. Отдадени сме на него.  
Cat Magazine е списанието, с което винаги знаете какво ново предстои да излезе на 
пазара или какви подобрения и иновативни технологични решения са разработили 
инженерите на Caterpillar, за да бъде техниката ви още по-надеждна. Освен това, чрез 
него можете да надникнете и в най-мащабните и интересни проекти по света, за чието 
успешно изпълнение допринасят машините САТ. 
 
В настоящия брой ще се убедите във важността на партньорските отношения в процеса 
на изграждане на част от Транссахарската магистрала в Алжир, ще станете свидетели 
на откриването на новата монтажна линия за багери за манипулиране на товари в базата 
в Ларн и ще се запознаете в детайли с новите услуги по управление на оборудването 
EMS. Ще се удивите и на безкрайното разнообразие от приложения на техниката 
Сaterpillar в най-различни индустрии. От зърнопроизводството и търговията със зърно, в 
лицето на „Мел Инвест Холдинг“, през спедицията и логистиката на стоки, представени 
от единствената 100% българска компания в този бранш „Скорпион Шипинг“, до 
„експлозивни“ предприятия като „Орика Мед“ с производство на взривни вещества и 
иницииращи системи – навсякъде общото са машините CАТ, които правят нещата „да 
работят“.  
 
Приятно четене! 

Петя Йончева,
маркетинг и реклама
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УСПЕХ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

53-КИЛОМЕТРОВ УЧАСТЪК ОТ МАГИСТРАЛА КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ 
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАРТНЬОРСКИ ОТНОШЕНИЯ

СЪЗДАВАНЕ НА 
ПЕРФЕКТНА ВРЪЗКА

През 2014 г. населението на Алжир ще надмине 38 милиона. Тъй като по-голямата 
част от хората живеят по крайбрежието, алжирското правителство разработва 
благоустроени зони във вътрешността, за да се облекчи пренаселването. Част от този 
проект е изграждането на 53-километровия участък на пътя от Чифа до Беруагия. 
Това е един малък участък от дългата 3,000 километра Транссахарска магистрала. 

Г-н Лиу Занг, Мениджър „Тунели”
„Операторите са обучени на оборудването 
и на мерките за безопасност на 
Caterpillar. Работим по 24 часа на 
денонощие, на три смени. Алжирците 
са много добри и гостоприемни хора 
и се сработват добре с китайските си 
колеги. За твърдите скали имаме два 
багера с чукове, но предизвикателството 
при работата по тунела е в това, 
че не знаем на какъв материал ще 
попаднем в следващия момент.” 

Г-н Ху Зи Ганг, Мениджър
„На 8-километровия участък 1 от 
магистралата работят 110 китаеца и 
70 алжиреца. На площадката има пет 
хидравлични багера, две хидравлични 
трошачки и един булдозер. Оборудването 
на Cat върши страхотна работа. В началото 
имахме някои технически проблеми, но 
те бяха незабавно решени благодарение 
на подкрепата от Bergerat Monnoyeur – 
Алжир и на сервизното им обслужване.”



Чифа 

Беруагия 
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Компанията, наета да извърши работата, е 
китайската Държавна корпорация за строително 
инженерство (CSCEC). Тя отбеляза 30-
процентов растеж през последната година 
и в нея работят над 200,000 души по целия 
свят. CSCEC Алжир е един от най-големите 
филиали на компанията в чужбина.

„Нашата компания има 
над 30-годишен опит и 
сме извършили доста 
работа в Алжир. Ние 
сме „номер едно” на 
пазара тук и сме създали 
забележителни сгради 
и инфраструктура, 
като например 
международното летище, 
изложбения център, 
болници и университети,” 
казва Тан Ксиаозу, 
Мениджър на проекта и 
Заместник директор на 
CSCEC Алжир. ”Нашето 
предимство пред 
конкуренцията е в това, 
че се специализираме в 
големи и трудни проекти, 
които представляват 
инженерно 
предизвикателство, 
като този тук.”

Лиу Тинг, Генерален 
Мениджър „Покупки” 
в CSCEC Алжир, 
добавя: „Друго, 
което ни отличава, е, че сме изключително 
отговорни, предлагаме най-високо качество 
при най-ниски възможни цени и осъзнаваме 
значението на „екологичното” строителство.”

Този проект за Транссахарска магистрала е 
най-предизвикателният до момента за CSCEC 
поради планинския терен и материала, с 
който трябва да се работи. Освен с трудните 
условия, CSCEC трябва да се справи и с други 
особености , като чужд контрагент, макар 
и с местоположение в Алжир. „Очевидните 

Лиу Тинг,
Генерален мениджър 
„Покупки” в CSCEC Алжир

Тан Ксиаозу, 
Мениджър на проекта 
и Заместник директор 
на CSCEC Алжир
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предизвикателства са езикът и минаването през митница,” 
отбелязва Лиу. „Хубавото е, че тук имаме много опит.”

СЪВМЕСТНА РАБОТА
Две ценни преимущества са взаимоотношенията ни с 
Caterpillar и с дилъра на Cat® Bergerat Monnoyeur Алжир. 
„Нашите връзки с Caterpillar датират отдавна,” казва Тан. 
„Caterpillar е производител номер едно в света, а ние сме 
строителна компания номер едно. Идеално си подхождаме.”

BM Алжир има 500 служителя и пет основни бази, 
разположени из цял Алжир: в Константин и Сетиф на изток, 
Оран на запад, Хаси Месауд на юг и централата в Алжир.

„Ние много сериозно приемаме обслужването и 
поддръжката. Това е силната ни страна, която ни 
отличава от конкуренцията,” казва Филип Ле Рой, 
Главен мениджър „Международни контрагенти”.

„Познавам хората в BM Алжир и съм посещавал завода 
на Caterpillar, за да усетя тяхната култура. Служителите на 
Caterpillar имат честта да работят за тази компания и са 
отдадени на работата си. Това прави силно впечатление и ние 
забелязваме качеството, което те влагат в своята работа, а то 
е важно за нас като бизнес партньор и клиент,” заявява Тан.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА
Изграждането на частта на CSCEC от Транссахарската 
магистрала започва през 2013 г. и по график трябва да 
приключи през 2017 г. В рамките на 53-километровия участък, 
компанията трябва да изгради 30 км мостове и 5.6 км тунели.

„Разделихме този проект на 5 части. Всяка от тях има 
свой директор. Всяко платно на магистралата има по три 
ленти, а на някои места – и допълнителна аварийна. До 
завършването на магистралата ще бъдат преместени 
над 15 милиона тона материали,” казва Тан.

СПЕЧЕЛВАНЕТО НА ПРОЕКТА
По-рано CSCEC купуваха машини от китайски дилър 
на Cat. Но за този проект тази практика трябваше да се 
промени. „Както Caterpillar, така и BM Алжир подчертаваха 
важността и необходимостта от местни инвестиции. Ползите 
и специалната подкрепа, която сме в състояние да окажем, 
помагат на CSCEC да постигнат целите си и да осъществят 
този голям проект,” казва Филип. „Важно е да се стимулират 
тези позитивни и взаимноизгодни отношения, така че всички 
да работят заедно и да се постигат целите на местно ниво. 
CSCEC е пример за идеалната история на успеха.”

ПОДДРЪЖКА СЛЕД ПРОДАЖБАТА
Работата на BM Алжир не приключва с доставката на 
машините и на останалото оборудване,. Разработени са 
конкретни решения за поддръжка след продажбата, което 
значи, че дилърът би могъл да изпреварва проблемите, 
когато става дума за поддръжка и ремонт, като в същото 
време бързо реагира на исканията на клиента.

Например, преди да започне работата по магистралата, BM 
Алжир изпрати експерти, които да обучат операторите как 
да работят с машините и чуковете и как да предотвратяват 
евентуални неизправности. Двама специално назначени 
техници работеха на площадката на пълно работно време.

„От решаващо значение е да има техници на място. По този 
начин можем да наблюдаваме как операторите работят с 
машините. Дали използват правилните инструменти при 
разрушаване на скалите? Дали извършват превантивна 
поддръжка? Даването на напътствия за правилно използване 
на машините е от полза и за двете страни,” казва Филип.

В две отделни зони на площадката BM Алжир е разположила 
запаси от резервни части, предназначени за CSCEC. Частите 
в едната зона са предимно за инструментите за работа със 
земни маси. Във втората зона, намираща се в участък 2 на 
проекта, е разположен контейнер, който съдържа компоненти 
за двигатели и части, необходими в случай на неизправност. 

Зу Жихонг, Мениджър 
„Части и доставки”, работи 
в CSCEC от седем години, 
а в Алжир – от пет.

„Получаваме много добра 
подкрепа от BM Алжир. Когато 
имаме проблем с оборудването, 
от „Гаранционна поддръжка” 
го решават в рамките на 
един до три дни. BM Алжир 
идеално отговаря на нашите 
нужди. Те са добри, акуратни 
и спазват сроковете.”

BM Алжир е доставила на CSCEC над 40 машини за 
проекта „Транссахарска магистрала”. Всяка машина 
има гаранция от три години или 6,000 часа.

Багер-товарачи 422F: 6 бр.
Хидравлични багери 328: 6 бр.
Хидравлични багери 329D: 6 бр.
Хидравлични багери 336: 4 бр.
Хидравлични багери 349: 4 бр.
Хидравлични багери 374: 3 бр.
Булдозери D9R: 2 бр.
Чукове H180ES: 4 бр.
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„От гледна точка на разходите, това е голяма инвестиция. 
За всяка машина съставяме списък на частите, които може 
да потрябват и се покриват от гаранцията,” казва Филип.

Дори и при такива резерви, доставката, поддръжката и 
ремонтите могат да са истинско предизвикателство. А като 
се вземат предвид и езика и културните различия, нещата 
стават още по-трудни. За радост, BM Алжир има изграден 
силен екип за поддръжка, подготвен за почти всяка ситуация.

„Понякога, като екип за поддръжка, ни е трудно да спрем 
работата и да кажем на CSCEC, че нещо трябва да 
се смени. Те са толкова производителни! Но знам, че 
двамата техника от Cat могат да се справят с всичко и 
добре работят с техниците на клиента,” казва Агилес 
Джедид, Мениджър „Резервни части и маркетинг”.

„Да, те имат голям опит и, освен това, са изградили 
отношения с операторите на площадката,” добавя 
Софиан Чебах, представител „Гаранционна поддръжка” 
на BM Алжир. „Важно е да им се покаже, че не сме само 
продавачи, а и партньори. Искаме те незабавно да ни 
съобщават за всеки проблем по машините. В Алжир 
доставката на резервни части отнема известно време, 
а ние искаме да реагираме възможно най-бързо.”

Филип също отбелязва, че разбирането на гледната 
точка на клиента е ключов фактор. „Да се спечели 
доверието на чужд контрагент отнема дълго време, но 
отношенията ни се развиха в нещо близко до приятелство. 
Ние отдаваме голямо значение на точното определяне 
на нуждите на клиента. Докато някои компании се 
фокусират върху цената, ние говорим за това, което прави 
уникални предлаганите от нас услуги и поддръжка”.

РАЗВИВАЩО СЕ ПАРТНЬОРСТВО
Отношенията между CSCEC, Caterpillar и BM Алжир 
продължават да се развиват. Целият тежък труд на 
хората, участващи в проекта, започва да се отплаща. 

„Китайските контрагенти допринасят много със своя опит 
и знания. Този проект ще бъде отлична препоръка за 
нас, когато се представяме пред други клиенти и може 
да открие още по-широк пазар за нас,” казва Филип.

Оценявайки високо тези отношения, Лиу казва: „Много 
бихме искали BM Алжир да бъде наш стратегически 
партньор и в бъдещи проекти. Помежду ни 
съществува взаимно разбиране.” А Тан бързо 
добавя: „Надявам се добрите отношения 
да продължат. И Caterpillar, и BM Алжир 
определено помагат на CSCEC да 
постигне целите си по този проект 
и ни водят към успех.” ■ 

Допълнителни 
подробности на: 
www.cat.com

„Ние много сериозно приемаме обслужването 
и поддръжката. Това е силната ни страна, 

която ни отличава от конкуренцията,” 

Филип Ле Рой, Главен мениджър 
„Международни контрагенти”

Екипът на BM Алжир за гаранционна 
поддръжка води проекта към успех.



За много клиенти, управлението на 
машинния парк е една непрекъсната, 
тежка и изпълнена с подробности 
дейност. Постоянното 
наблюдаване на местоположението, 
работните часове, „здравето” 
на машините и работата им са 
необходими елементи, които 
определят разделителната 
линия между производителност 
и похабени ресурси. А когато 
се намеси и човешка грешка, 
това може да струва скъпо.
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• Лесно наблюдаване на местоположението 
на машините и състоянието им

• Предприемане на коригиращи действия, 
които водят до осезаема полза

• Получаване на месечни справки за 
машинния парк с ключови показатели 
и контролни стойности

• Получаване на идеи за повишаване 
на ефективността на машините

• Информираност за критичните проблеми 
във връзка със „здравето” на оборудването

• Получаване на препоръки от консултант 
по мониторинг на състоянието, 
сертифициран от Caterpillar, и привеждане 
на решенията в действие

• Получаване на навременна превантивна 
поддръжка от дилъра на Cat за повишаване 
готовността за работа на оборудването и 
снижаване на оперативните разходи

• Повече време за фокусиране върху 
собствения бизнес и постигане на 
гарантирани разходи на час

• Дилърът наблюдава, поддържа и ремонтира 
оборудването на клиента вместо него

В продължение на две поредни години, Уеб базираната VisionLink печели наградата 
„Златен избор на контрагента”, присъждана от „Пътища и мостове”.

родължение на две пореднВ пр
„Зл
В пр

CAT ® РЕШЕНИЯ EMS 
УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБОРУДВАНЕТО ЗА ВСЕКИ КЛИЕНТ
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ИНОВАЦИИ В ХОД

„Познавам различните начини за управление на машинния 

парк. Голяма част от тях дават подобни резултати. Това, 

което най-много харесваме при VisionLink, е потребителският 

интерфейс. С него се работи много лесно.”

Кийт Барнард, Директор „Експлоатация” в 
Al Jaber Leasing Services

С Cat® решения EMS (решения 
за управление на оборудването), 
клиентите могат дистанционно да 
управляват своите активи както в най-
общ план, така и напълно детайлно 
до най-дребните подробности. А при 
непрекъснато нарастващите цени на 
горивото, възможността за ефективно 
управление дори и на един малък 
машинен парк е от съществено значение.

„Caterpillar предоставя решения EMS 
едновременно из целия свят. Ние 
съчетаваме технологии и услуги, които 
са надеждни и последователни и са 
подкрепени от марката Cat,” казва Исидро 
Аросемена, Мениджър „Управление 
на оборудването” за Европа, Африка и 
Близкия изток. Крайната цел на решенията 
EMS е да се намалят престоите и 
значително да се понижат оперативните 
разходи на клиентите чрез ефективно 
управление на активите и изпреварваща 
проблемите поддръжка на оборудването.

„Нашите клиенти искат да са по-ефективни 
и да се отличават от другите. Това накара 
Caterpillar да помогне на клиентите си да 
постигнат тези цели, използвайки най-
новите към момента технологии и методи 
за анализ за управлението на машинния 
парк. Решенията EMS съчетават всичко 
това в един набор от услуги, даващи 
възможност на нашите клиенти мигновено 
да спестят от разходите си и да станат 
по-печеливши. Добър пример за това е 
дистанционното наблюдение на работата 
на празен ход. Ако машините от парка 
на клиента работят на празен ход в 40 
или 50 процента от времето, то клиентът 
ще научи това и своевременно ще 
предприеме действия,” добавя Исидро.

Услугите, включващи EMS решения, 
са поетапни и се състоят от 5 нива – от 
мониторинг на основната машина до 
предоставяното от дилърите на Cat 
пълно управление на оборудването. „В 
зависимост от нуждите на клиента, ние 
съставяме пакети на различни нива,” казва 
Картик Кейан, Мениджър „Техническо 
обезпечаване” на дилъра на Cat Al Bahar. 
„Това осигурява на клиентите избор 
и ефективност. Предлагат се опции 
за тези клиенти, които предпочитат 
сами да се грижат за оборудването, 
както и такива с по-голямо участие от 
страна на дилъра. Решенията EMS 
дават възможност на клиентите да 
управляват и да използват своя машинен 
парк по-ефективно благодарение на 

оптимизирането на начина на получаване 
и анализиране на информацията.”

УСПЕХ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ 
НА КЛИЕНТА
Кийт Барнард, Директор „Експлоатация” 
в Al Jaber Leasing Services, прилага 
решенията EMS при 540 от всичките 
около 1,500 машини на Cat. Компанията 
обслужва секторите на инфраструктура 
и изграждане на пътища, енергетика, 
строителство и открити кариери. Със своя 
голям ремонтен цех и с приблизително 
3,000 души, работещи с машинния парк, 
компанията Al Jaber Leasing Services 
предпочита самостоятелно да извършва 
ремонтните дейности, но се обръща 
към Al Bahar при сложните проблеми.

Като всеки друг клиент, Al Jaber Leasing 
Services има свои собствени проблеми 
за решаване. „Нашите най-големи 
предизвикателства във връзка със 
снижаване на разходите са работата на 
празен ход и производителността, а също 
и извънплановите престои,” казва Кийт.

ОСЕЗАЕМА ПОЛЗА ЗА КЛИЕНТИТЕ
Благодарение на решенията EMS, обаче 
Кийт вижда положителни резултати. 
„Намалихме извънплановите престои, 
извършваме ремонтите още преди 
възникването на неизправности и 
намалихме човешките грешки. А има и 
някои други предимства. Сега, ако се 
установи неизправност, то в 80 процента 
от случаите можем да изпратим точния 
механик с точните инструменти, докато 
по-рано механиците трябваше да обикалят 
напред-назад по няколко пъти.”  
Освен това, Кийт намира, че VisionLink® 
му дава пазарно предимство пред 
конкуренцията. „За мен основна е 
Справката за използване на машината,” 
казва Кийт. „Отчитаме горивото и времето 
на работа на празен ход на машината, 
свързваме го с местоположението на 
машината и престоите, и подаваме 
информацията към клиентите, така че 
те да могат да бъдат по-ефективни.”

Що се отнася до конкуренцията, 
Кийт има какво да каже. „Познавам 
различните начини за управление на 
машинния парк. Голяма част от тях 
дават подобни резултати. Това, което 
най-много харесваме при VisionLink, е 
потребителският интерфейс. С него се 
работи лесно. За мен Caterpillar е лидер 
в този вид информационни технологии.”

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ОПИТ
Поради големината на парка от Cat 
машини на Al Jaber Leasing Services, Кийт 
се обръща към Al Bahar за допълнителен 
анализ и информация. „Екипът на Al Bahar 
следи същите системи, които следим 
и ние. Само че те имат предимството 
да знаят данните и на други клиенти, 
така че могат по-добре да анализират 
информацията,” подчертава Кийт.

Това, което отличава Caterpillar 
от конкуренцията, е и степента на 
обучение на клиента, предоставено след 
покупката в базата на дилъра или от 
екипа по продажби. За да се намалят 
оперативните разходи, клиентите 
трябва да знаят как да тълкуват и да 
използват данните, които получават.

От позицията си на клиент, Кийт 
оценява ангажираността на дилъра. 
„Представителите на Al Bahar 
непрекъснато са тук и наблюдават как 
се справяме, а дори и научават по нещо 
от нас. Техният ентусиазъм е наистина 
видим и ние отчитаме намаляване на 
оперативните разходи на машините.” ■ 

Допълнителни подробности на : 
cat.com/en_US/support/operations/
cat-connect-solutions.html
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Комбинираната световна мрежа от 1,429 
локации на магазина на Cat® за машини под наем 
представлява глобален Интернет магазин за 
оборудване под наем на Cat. Идеята е магазинът 
да осигури на клиентите пълен набор от 
решения за нови, употребявани и отдавани под 
наем машини – само за наемане или за наемане с 
опция за изкупуване – които да са подходящи за 
различни бюджети, проекти или приложения.

Днес CGT Edilizia – компания от Групата TESA във 
Варедо, Италия – извежда на ново ниво модела на 
хибридна дистрибуция на машини за строителната 
индустрия (BCP). CGT Edilizia предлага оборудване 
под наем от най-малкия инструмент до 12-тонния 
багер, а също и резервни части и обслужване.

„Магазинът за машини под наем на Cat в CGT Edilizia 
се разви, което води до разрастване на нашия основен 
бизнес с машини за строителството и до разширяване 
на клиентската ни база, в която се включват и други 
сегменти, като например озеленяване, жилищни 
и търговски обекти,” казва Пауло Кароло, Старши 
консултант „Машини под наем и употребявани 
машини” в Caterpillar. „Освен това, той ни помага 
да предлагаме специално разработени решения, 
покривайки по-голяма територия, като в същото 
време осигуряваме гъвкавост на клиентите.”

Бизнес моделът на CGT Edilizia следва стратегическия 
модел RUN (машини под наем, употребявани и нови 
машини). RUN е разработен с цел да привлече и 
да задържи повече клиенти чрез създаването на 
портфолио от машини на различни ценови нива, което 
дава на клиентите по-широка гама от опции и по-добра 
възможност да поемат работа с какъвто и да е обем.

МАГАЗИНЪТ НА CAT® ЗА МАШИНИ ПОД НАЕМ
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“Поради сегашните 

икономически 

предизвикателства в 

сектора, наемането на 

машини се превърна в 

уникална възможност 

за нашите клиенти 

да продължат да се 

разрастват и да поемат 

по-големи проекти, без 

да правят значителни 

инвестиции.”  

Пауло Кароло, Старши 

консултант „Машини 

под наем и употребявани 

машини” в Caterpillar.

ПРЕДИМСТВО ПРЕД КОНКУРЕНЦИЯТА
В сравнение с конкуренцията, стратегическият 
модел RUN дава голямо предимство на магазина 
на Cat в CGT Edilizia. „Ако сравним бизнес 
модела на една конвенционална компания за 
машини под наем с магазина за машини под 
наем на Cat, нашето главно предимство пред 
конкуренцията е възможността на CGT Edilizia да 
предоставя по-широка гама от решения и услуги 
за клиентите,” добавя Пауло. „Това включва и 
добре обучен персонал, подкрепа, доставка на 
части, а в някои случаи и 24-часово обслужване 
на клиента на място, 7 дни седмично.”

Принос към конкурентното предимство на CGT 
Edilizia имат и 10-те основни клона на дилъра, 
както и мрежата от 38 оторизирани центъра 
за продажби и обслужване (ASSC), които 
предоставят на клиентите най-доброто ниво на 
знания, опит и подкрепа. Нашите центрове ASSC 
играят важна роля при покриване на съответната 
територия, тъй като са тясно свързани с местния 
пазар, а това води до лоялност от страна на 
клиента. Тези центрове са в състояние да 
поддържат едно и също ниво на обслужване 
и сервиз, включително и по отношение на 

машините под наем и сертифицираното 
възстановено оборудване на Cat (CCU).

ПРОМЕНЯЩ СЕ ПАЗАР
Пауло забелязва растеж в бизнеса с 
машини под наем на CGT Edilizia. „Ако 
разгледаме италианския и европейския 
пазар, закупуването на машини по-рано 
преобладаваше над наемането им. Но, поради 
сегашните икономически предизвикателства 
в сектора, наемането на машини се превърна 
в уникална възможност за нашите клиенти 
да продължат да се разрастват и да поемат 
по-големи проекти, без да правят значителни 
инвестиции. Това им дава гъвкавост да наемат 
най-новите машини в сектора и да прилагат 
най-новите решения, които нашите дилъри 
предлагат в момента, като например машините, 
оборудвани със система Sitek, осигуряваща 
възможност за по-висока производителност 
и за по-ниски разходи,” казва Пауло. „Това е 
печеливша ситуация и за двете страни.” ■ 

Допълнителни подробности на: www.cat.com

„CGT Edilizia бе създадена, за да 
отговори на специфичните нужди на 
клиентите от строителството чрез 
фокусиране на своята дейност върху 
машините за строителство (BCP). 
Както концепцията, така и стратегията 
бяха ясно ориентирани към клиентите 
и поради това бяха насочени към 
основните им нужди (продукти и услуги), 

като се изхожда от разбирането, че близостта е ключов фактор 
за успех. Другият ключов компонент е сигурността, че високите 
очаквания, които имат нашите клиенти към филиала на компанията 
(CGT), ще бъдат оправдани (без никакъв компромис) във всички 
аспекти на бизнеса – от качеството на обслужване, опита, 
клиентските решения и финансирането до популяризирането на 
марката и представянето на името „Caterpillar”.  
Ние сме много горди с това, което сме постигнали и с 
положителното послание, което отправяме към италианския 
пазар в сфера, която продължава да бъде една изключително 
предизвикателна икономическа среда. Бъдещето ни интересува 
и вярваме, че CGT Edilizia е много добре позиционирана 
по отношение на удовлетворяване на растящите нужди на 
клиентите от италианската строителна промишленост.”

Ричард Блис, Областен мениджър - Милано
(Вдясно на снимката)

„Дилърът 
CGT Edilizia 
осигурява 
сервизни 
услуги на 
клиентите, 
които са 
наели машини: 
уникална 
оферта в 
бизнеса с 
оборудване 
под наем!”
Енрико Оджони, 
Генерален Директор 
на CGTE
(Вляво на снимката)
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Първата Cat машина с „кабина до 
земята” прави по-лесен достъпа 
на оператора до работното му 
място. Кабината се сваля на 50 см 

от земята и може да се издига на височина 5.5 
м за отлична видимост по време на работа.

Създадени за работа, както стрелата, 
така и носачът се характеризират със 
своите монолитни стоманени плочи. 
Тази компактна конструкция увеличава 
здравината им и способността за добро 
поемане на торсионните натоварвания.

Инженерите на Caterpillar са вградили 
хидравлична система със затворен 
център за въртене на надстройката. 
Системата има своя хидравлична 
помпа, което означава, че завъртането 
е плавно и равномерно. Благодарение 
на непрекъснатия хидравличен 
поток, няма погрешни движения и 
вибрации на кабината и поради това 
операторът се чувства по-уверен. 

Операторската станция на Cat® е с управление 
на въздушната филтрация и с положително 
налягане, което осигурява на оператора 
по-чиста и безопасна работна среда.

Устойчивата на замърсяване охлаждаща система 
спомага за опазване на машината от прегряване в 
запрашена среда. Предлаганият като опция вентилатор 
на охлаждането с автоматично реверсиране почиства 
праха и поддържа повърхностите чисти.

Двигателят C7.1 ACERT™ 
автоматично спира 
при работа на празен 
ход, за да се понижи 
консумацията на гориво 
и оперативните разходи.

Рутинната поддръжка и 
обслужване са безпроблемни 
поради автоматичното смазване, 
„сухите” лагери (без смазване) 
на устройството за повдигане 
на кабината и лесния достъп 
до компонентите на лостовия 
механизъм, централизираните 
тестови портове и основните 
сервизни точки.

ЦЕНТЪР ЗА ПОСЕТИТЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВЕНА 
ЛИНИЯ И ИНВЕСТИЦИЯ В КЛИЕНТИТЕ
ЦЕНТЪР ЗА ПОСЕТИТЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВЕНА 

БАЗАТА В ЛАРН В 
СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ
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Може би си спомняте, че в предишния брой на Cat Magazine Ви 
разказахме историята на базата на Caterpillar в Ларн, Северна 
Ирландия. Това беше история за монтажа на генераторните 
агрегати на Cat, мостовете на камионите с шарнирна рама 
и контейнерните енергийни модули, и за изпитателната 
камера без ехо, която е една от най-големите в Европа.

Като повечето машини на Cat, ние също ровим все 
по-дълбоко и открихме, че в базата в Ларн се случват 
още много неща. Току-що отвори врати съвсем нов 
Център за посетители, а наскоро започна своята работа 
нова монтажна линия за багери за манипулиране на 
товари от серията MH3000 на Cat. Непрекъснатите 
инвестиции в базата в Северна Ирландия са израз на 
желанието да се осигури оборудване от високо ниво за 
производството, монтажа и изпитанията на продуктите.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ В ЛАРН
Новият Център за посетители е нещо повече от 
едно място, където дилърите и клиентите на Cat се 
разхождат, за да разглеждат големите жълто-черни 
машини, като че ли те са музейни експонати. Всъщност, 
новият център е конкретно 
ориентиран към това да показва 
водещи за сектора продукти, 
оборудване и технологии, 
както и обучен на високо ниво 
екип. Той е идеалното място 
за посещение на клиенти и 
за обмен на професионална 
информация в Северна Ирландия.

Центърът допълва и без това 
впечатляващото портфолио 
от бази в Северна Ирландия. 
Във високотехнологичния 
център с площ 1 670 квадратни 
метра, посетителите могат 
лично да видят, и то отблизо, 
най-модерните монтажни процеси, както и някои от 
най-съвременните средства за тестване и одобрение 
в сектора. Инвестициите в работните операции в 
Северна Ирландия доведоха до разработването 
на съвсем нова производствена линия, специално 
предназначена за производството на колесни багери за 
манипулиране на товари от серията MH3000 на Cat.

ЛАРН, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТОВИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Разработването на серията MH3000 е резултат от 
няколко искания и изисквания. Първо, Caterpillar 
искаше да отговори на стандартите за емисии 
в страните със строга регулация. А в отговор на 
обратната връзка от клиентите бяха извършени някои 
усъвършенствания, включително и подобрения, 
свързани със здравето и безопасността, повишената 
товароподемност, допълнителния обхват и по-
добрата стабилност. Резултатът е една нова гама от 
багери за манипулиране на товари, която увеличава 

набора от предлагани машини на Caterpillar от 
този клас и запълва продуктовата празнина, за да 
отговори по-добре на нуждите на клиентите.

От бизнес гледна точка, Caterpillar отчита разрастването 
на сектора на отпадъците и рециклирането, и желае да 
бъде сериозен основен участник. „Това е изключително 
конкурентен пазар,” казва Еди Доналд, специалист 
„Отпадъци и индустриални приложения”. „Общините 
и други организации правят големи инвестиции в 
такива области, като възстановяване и рециклиране 
на отпадъците. Рецесията почти не се отразява на 
тези области. Колкото повече материал се отвежда от 
сметищата, толкова повече материал трябва да премине 
през машини като тези. Вместо да приспособяваме 

съществуващото оборудване 
за манипулиране на товари, 
ние видяхме възможност 
за разработване на гама от 
машини конкретно за тази цел. 
И така се роди MH3000.”

Първата машина, която ще 
бъде представена в ЕС, е 
MH3037 – 40-тонен багер за 
манипулиране на товари. „Той ще 
даде старта,” добавя Еди. „През 
следващите няколко години ще 
се въведат и други модели, които 
ще дооформят продуктовата 
гама на серията MH3000.”

Основното при серията MH3000 е универсалността. 
Това е една изумително адаптируема и богата на 
възможности гама от багери за манипулиране на товари, 
която изпраща конкуренцията обратно на чертожната 
дъска. „Тези машини „хващат око”, при това основателно. 
В някои положения машината изглежда като богомолка, 
готова за нападение. С вложената мисъл, инженерно 
изкуство, дизайн и развитие, и с нашите дилърски 
услуги и продуктова поддръжка, ние сме в позиция 
да станем лидери на пазара,” с гордост казва Еди. 

Търсете по-подробна информация за машините от 
новата серия MH3000 през следващите месеци, 
когато ще стартира програмата за новия продукт. ■ 

Допълнителни подробности на: www.cat.com

Вместо да приспособяваме 
съществуващото оборудване за 
манипулиране на товари, ние видяхме 
възможност за разработване на гама 
от машини конкретно за тази цел.

Еди Доналд, специалист „Отпадъци 
и индустриални приложения”
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УСПЕХ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

x 100 x 1000 литра на ден

ЕДИН КОЛЕСЕН МИНИТОВАРАЧ CAT ® 216B3

ИЗПЪЛНЯВА РАЗНООБРАЗНИ 
ЗАДАЧИ В ЕСТОНСКА ФЕРМА

Да се управлява успешно толкова голяма ферма е трудна 
работа. Благодарение на модернизацията и на колесния 
минитоварач Cat 216B3, натоварването се облекчава, и 
то съвсем буквално. „По-рано използвахме две по-стари 
машини. Едната – за доставяне на храна в конюшните, 
а другата – за превозване на тор, наред с останалите 
задачи. Основният недостатък беше, че се налагаше да 
имаме две машини, по една за всяка отделна работа. 
Това означава двойно количество гориво, два пъти повече 
оператори и, разбира се, двойни разходи за ремонт,” 
казва Ян Метсама, собственик на Metsaküla Piim.

Понастоящем, инвестицията на фермата в Cat 216B3 
се изплаща. „Важното за нас беше новото оборудване 
да води до икономии,” добавя Ян. „Нашият Cat 
216B3 върши същата работа, каквато и двете ни 
предишни машини заедно. Това означава, че средно 
се спестяват по 430 литра гориво месечно.”

Metsaküla Piim купува своя колесен минитоварач, след 
като се запознава с офертите на няколко компании. Ян 
решава, че само един доставчик – местният дилър на Cat 
Wihuri AS – предлага машина с маневреността, работните 
възможности и надеждността, от които има нужда фермата. 
„Въпреки че товарачът 216B3 е малко по-скъп от останалите, 
ние направихме правилен избор в дългосрочен план. За 
машината има сключен договор за сервизно обслужване, 
така че не ни се налага да се тревожим за поддръжката 
и ремонтите. Колесният минитоварач работи по 365 дни 
в годината, с трима-четирима оператори и, въпреки това, 
не възникват неизправности. Трябва да призная, че това е 
една „силна” машина,” убедено заявява Ян. „Габаритите и 
мощността й са много добри. Ние сме доволни от Cat и аз бих 
ги препоръчал и на други селскостопански предприятия.”

Машините Cat® са добре познати в 
строителството, инфраструктурата, 
работата с отпадъци и минната промишленост. 
А в селското стопанство? Добре дошли в 
Metsaküla Piim, Ltd., Харюма, Естония. Освен, 
че произвежда около 15 тона мляко всеки 
ден, фермата има 1,200 глави добитък, 
отглеждан за месо, 572 млекодайни крави 
и близо 560 други млади животни. Това е 
една от най-големите и най-прогресивни 
селскостопански компании в окръг Харю.

Cat Magazine

Машината Cat® 216B3 
на работа в хамбара за 
фураж на кравите.

С бързосменника замяната 
на работните инструменти 
се извършва лесно.
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КОЛЕСНИЯТ МИНИТОВАРАЧ CAT И 
КОМПАКТНАТА ВЕРИЖНА ГАМА
Машината 216B3 е доказала, че е идеалният модел за 
Metsaküla Piim, а пълната гама на новата серия D от колесни 
минитоварачи на Cat включва осем модела. Техният работен 
капацитет варира от 635 kg до 1,678 kg, а мощността им - 35 
kW до 79 kW, предоставяйки на потребителите разнообразие, 
което може да задоволи почти всякакви изисквания.

Към тази гама се добавят и 10 компактни верижни товарача 
за разнообразни терени. Обресорената ходова част с гумени 
вериги на тези машини осигурява изключителна гъвкавост, 
стабилност, сцепление и респективно теглителна сила.

КАБИНА ОТ МОДУЛЕН ТИП
Подобренията включват пълна херметичност на 
кабината за комфорт на оператора и за по-чиста работна 
среда, по-добър поток на въздуха и около 50% по-
висока ефективност на отоплението и охлаждането в 
сравнение с предишните модели. Съществува опция 
за регулируема окачена седалка с висока облегалка 
и с отопление, като джойстиците са монтирани към 
нея с цел намаляване на умората на оператора.

Уникалният модерен дисплей дава 
възможност за увеличаване броя на потребителските 
кодове до 50, с което отделните оператори могат да 
регистрират своите предпочитания, като например език, 
окачване и максимална скорост. Освен това, дисплеят 
поддържа и видео, и предлага първата в историята на 
товарачите вградена компактна камера за задно виждане.

ПОВДИГАНЕ И МАНЕВРИРАНЕ
При моделите от серията D с интелигентната система 
за поддържане в хоризонтално положение (ILEV) се 
използва механизъм с двойно плаващо рамо, който по 

„За нас беше важно новото 
оборудване да води до икономии”

Ян Метсама – собственик на Metsaküla Piim, Ltd.

електронен път автоматично хоризонтира повдигането 
и свалянето на инструмента, като в същото време 
осигурява стабилност. За плавната работа на машината 
допринася и електронната компенсация. Тази функция 
автоматично забавя движението на рамото точно преди 
достигане на крайната позиция на механизма.

Друга нова характеристика на кабината е „електронната 
газ”, която позволява на оператора точно да подбере 
настройките на скоростта. При работа на празен ход, 
крачният дросел може да се използва за забавяне 
и за допълнителен контрол при изпълнение на по-
бързите маневри, както и за съгласуване на работата на 
работните инструменти със скоростта на двигателя.

Но да се върнем отново във фермата. 
Колесният минитоварач на Metsaküla Piim продължава да 
работи. „Маневреността и скоростта на нашата машина 
е отлична. Тя е подходяща навсякъде, дори и при тесни 
пространства. Благодарение на многото работни инструменти, 
ние я използваме в хамбара почти цял ден. С хидравличния 
бързосменник замяната на работните инструмент става за 
няколко секунди. Да, може да сме платили малко повече, но 
бих казал, че не трябва да ни притесняват по-високите цени, 
а по-ниските приходи. Нашият бизнес никога не е бил губещ, 
а миналата година резултатите бяха много добри. 216B3 
ни помага да подобрим производителността и да намалим 
разходите, и ни позволява да представим нашите стоки на 
пазара по един по-ефективен начин,” казва Ян с усмивка. ■ 

Допълнителна информация на: www.cat.com

Модели колесни минитоварачи:
216B3, 226B3, 236D, 242D, 246D, 
262D, 272D и 272D XHP

Модели компактни верижни товарачи:
259D, 279D, 289D, 299D и 299D XHP

Товарачи за разнообразен терен:
247B3, 257D, 277D и 287D

Допълнителни характеристики
• Колесните и верижните минитоварачи се предлагат с 
радиално или вертикално издигане на товара

• При верижните модели 277D и 287D 
втората степен на обресоряване на ходовата част се постига 
от тандем ролки за по-добра работа и комфортно возене

• Всички точки за ежедневна поддръжка могат 
да бъдат достигнати от земята

• Радиаторът на климатика е разположен във вратата на 
отделението за двигателя с цел осигуряване на лесен достъп
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Всеки клиент на Caterpillar е 
уникален. Някои имат големи 
машинни паркове с множество 
машини, а други – по-малко, дори 
само няколко. Когато става 
дума за поддръжка и ремонт, 
някои клиенти предпочитат 
да използват своя местен 
дилър на Cat®, докато други 
избират да свършат работата 
сами, като например Ets. El 
Hallaoui в Уазан, Мароко.

„Разковничето е в това да се намери най- 
доброто решение за специфичните 

нужди на всеки клиент.”
Стефан Латини, Консултант „Пазарни сегменти”

Компанията има 120 Cat машини, 
600 служителя и 12 обучени техника. 
„Забелязваме, че в Европа, Африка 
и Близкия изток има тенденция много 
от клиентите сами да извършват 
поддръжката, а в някои случаи дори 
и ремонтите,” казва Стефан Латини, 
консултант „Пазарни сегменти”. „За 
това има много причини. Действително, 

за такива клиенти, включващи 
комплекти за двигателя и комплекти 
за превантивна поддръжка. Например, 
комплектите за двигателя са цяла 
гама, включително и Cat комплекти 
„Ценни метали”, които имат четири 
нива: бронзов, сребърен, златен и 
платинен комплект. Всеки от тях е с 
различна цена, така че да подхожда 
на бюджета и ремонтните нужди на 
съответните клиенти. Предлагат се и 
комплекти за превантивна поддръжка. 
В общия случай, те съдържат филтри 
и уплътнения, а в някои случаи – и 
смазочни материали и флуиди. „Тези 
комплекти са за клиенти, които сами 
извършват поддръжката на машините 
си, например на 500, 1000 и 2000 часа. 
В комплекта сме включили всички 
необходими части и сме се опитали 
да го направим колкото е възможно 
по-удобен за клиента,” добавя Стефан.

Усама Ел Халауи, Мениджър 
„Проекти” в Ets. El Hallaoui, през 
последните 20 години работи с местния 

ПОДДРЪЖКА И 
  РЕМОНТ НА МЯСТО

ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ШИРОК КРЪГ ОТ КЛИЕНТИ

клиентите могат да разполагат със 
собствени технически мощности и с 
необходимите обучени техници; може 
да работят в отдалечени райони, или 
машинният им парк да е малък и да 
се стремят да намалят разходите.”

ПОДХОДЯЩИ РЕШЕНИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ
Естествено, Caterpillar осигурява 
решения, предназначени точно 
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Найджъл Люис, 
Вицепрезидент на Caterpillar 
(вдясно) поздравява Усама Ел 
Халауи, Мениджър „Проекти” 
на Ets. El Hallaoui (вляво) 
на регионалната среща на 
дилърите на Caterpillar за 
Африка и Близкия изток.

Срещата с ръководителите на 
дилърите за Африка и Близкия 
изток по време на Изложението 
на резервни части Cat създаде 
възможност за Ets. El Hallaoui 
да представи своя бизнес и 
изискванията си за продуктова 
подкрепа. В диалога се 
осъществи много интересен, 
креативен и неформален обмен 
на информация, отнасяща се 
до продуктовата подкрепа.

„Обменихме информация за 
много от частите на Caterpillar, 
включително и за филтри и флуиди, 
хидравлика, шасита и работни 
инструменти (GET), както и за 
сертифицираните възстановени 
двигатели и трансмисии на Cat. 
Това са само някои от продуктите и 
услугите, представени по време на 
панаира. Целта беше дилърите да 
се запознаят с новостите, както и с 

дилър Tractafric, което спомага за 
намаляване на разходите. „Това, 
че имаме наши собствени техници, 
означава, че можем значително да 
намалим престоя на машините и да 
предложим цялостно решение на 
нашите клиенти. Когато е необходима 
по-задълбочена диагностика, обаче, 
се обръщаме към Tractafric за помощ 
и съвет. Техни техници идват на 
място и се осъществява реален 
обмен на знания, който ни помага и 
ни дава повече разбиране за ремонта 
и поддръжката, които извършваме 
сами. Благодарни сме им за това.”

Всъщност, Ets. El Hallaoui купува 
повечето части от Tractafric. 
„Икономиите в дългосрочен план и 
ползите от използване на оригинални 
резервни части на Cat ни помагат да 
удължим живота на машините и да 
понижим разходите на клиентите. 
Вниманието ни е насочено към факта, 
че частите са налични 24 часа, 7 дни 
седмично чрез инструмента PartStore за 
онлайн заявка, което осигурява бързина 
и удобство. Друго предимство е, че 
имаме най-добрата дистрибуционна 
мрежа в този сектор,” казва Стефан.

За Усама е важна и ефективността. 
“Купуваме оригинални части на Cat за 
най-важните компоненти на двигателя 
и хидравликата, т.е. за тези, които имат 
пряко отражение върху „здравето” на 
машината. Освен това, ако машината 
е на по-малко от 20,000 часа, 
задължително купуваме части на Cat.”

Според Стефан, за тези клиенти, 
които сами извършват ремонта и 
поддръжката, ефективността е от 
решаващо значение. Що се отнася 
до частите, „ефективност” означава 
наличност, лесно заявяване, бързина 
на доставката, минимални престои 
на машината, наличие на знания и 
опит, и взаимоотношения дилър – 
клиент. ”Разковничето е в това да 
се намери най-доброто решение за 
специфичните нужди на всеки клиент.” ■ 

Допълнителни подробности 
на: www.cat.com

характеристиките и предимствата 
на продуктите,” казва Стефан.

Заедно със Стефан, Усама също 
участва в Изложението на резервни 
части. ”Беше удоволствие да 
разговарям с представителите на 
Caterpillar и на дилъра. Споделих 
с тях моите мисли от гледна точка 
на клиент, който извършва сам 
поддръжката и ремонта. Нашите 
най-големи цели са да постигаме 
бързи решения, които свеждат до 
минимум престоите на машините 
и разходите. Съветите и помощта, 
които получаваме в ежедневната си 
дейност, също са много полезни,” 
казва Усама. „Нашата лоялност към 
Tractafric е изграждана в течение на 
години и се основава на доверие и 
уважение. Отправената ни покана 
за посещение на Изложението на 
резервни части на Cat засилва 
ангажираността на Tractafric с нас 
и с останалите им клиенти.”

Представители на дилърите се 
срещат по време на Изложението 
на резервни части, за да 
научат повече за продуктите 
и за услугите от гледна точка 
на клиентите и на Caterpillar.

Първото в историята Изложение 
на резервни части Cat
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Като цяло, при новата опаковка се използват по-здрави 
кутии от пластмаса, а системата за етикетиране 
с цветови кодове показва съвместимостта на 
приложенията. Обемът на опаковката е същият. 

НОВАТА ОПАКОВКА Е СЪС СЪВРЕМЕНЕН ДИЗАЙН И С 
ЧЕТИРИ ОСНОВНИ, ОТКРОЯВАЩИ СЕ ПРОМЕНИ:
• Използването на икони прави по-лесно избирането на точно 
необходимия продукт за конкретното приложение

• QR кодът мигновено осъществява връзка с технически устройства, 
като например смартфони, за достъп до допълнителна информация

• По-рационалните етикети позволяват да се елиминира 
опаковката от целофан, която често задръстваше 
такаламита за гресиране по време на монтажа

• Температурният обхват сега показва работната 
температура, а не температурата на околната среда

АКЦЕНТИ 

CAT
 
® МАШИНИ УЧАСТВАТ В ДРИФТИНГ В ЛИВАН

СМАЗОЧНИТЕ ПРОДУКТИ CAT® 
С НОВ, СВЕЖ ВЪНШЕН ВИД
Смазочните продукти Cat® са разработени 
първоначално за осигуряване на по-добра защита 
в сравнение с останалите марки на пазара. Докато 
характеристиките им непрекъснато се подобряват, 
опаковката остава сравнително непроменена досега.

Тази проява с безплатен вход 
привлече близо 10,000 души.

Red Bull искаше пистата да бъде с 
уникални завои и избра за партньор 
Jallad – местния дилър на Cat.

По време на състезанието, шофьорите 
най-напред преминаваха под стрелите 
на два багера. След това извършваха 

дрифтинг около един багер и се 
връщаха на пистата, обърнати със 
задната част напред, след което се 
плъзгаха около двата вилични повдигача 
на Cat, връщаха се обратно при багера, 
от където поемаха по финалната 
крива преди напускане на пистата.

Ръководството на Jallad и Отделът за 
маркетингови комуникации прецениха, 
че участието би предоставило идеална 
възможност за популяризиране на 
марката. Наред със състезателните 
коли, нашите машини бяха в центъра 
на вниманието. Те предизвикаха голям 
интерес от страна на телевизията, 
печатните и електронните медии. 
“Хората говореха за оборудването 
на Cat и ние се възползвахме от 

Обикновено, Cat

 

® машините отстраняват 
препятствия. През юли 2013 г., обаче, два 
хидравлични багера и два вилични повдигача 
на Cat се превърнаха в препятствия по 
време на дрифтинга за коли, организиран 
от Red Bull на паркинга на стадион „Фуад 
Шехаб” в Джуниех, Ливан. За разлика от 
повечето други форми на състезания, 
при дрифтинга целта е да се загуби 
сцепление, така че колите да се плъзгат 
странично на завои и около препятствия. 

възможността да обявим, че предлагаме 
нови машини, машини под наем 
и сертифицирани възстановени 
машини. Освен това, разбира се, на 
всички машини имаше информация 
за контакт. Като цяло, това беше 
отлична проява с широко представяне 
на нашите машини, която създаде 
ценни възможности за нас,” казва 
Мари-Терез Шама, Мениджър 
„Мартингови комуникации” на Jallad. ■ 

www.jalladgroup.com
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