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  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 нашите издатели на 
адрес: catmagazine@cat.com  

  Списанието Cat Magazine се разпространява от дилърите на Caterpillar 
в Европа, Африка, Средния Изток и ОНД 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. ©2014 Caterpillar.  
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 УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,  

 След последните няколко години на тежка рецесия, изминалата 2013г. бе белязана от 
видимо възстановяване и дори ръст в европейската индустрия. В моменти на криза 
единствено последователността в преследването на целите и верността към основната 
мисия на една компания осигуряват нейната стабилност и устойчиво развитие. Като 
достоен дилър на марка от световна величина и занапред за нас, в „Елтрак България“, 
фокусът ще остане върху потребностите на нашите клиенти, предоставяйки им продукти 
и услуги с най-високо качество и иновативни технологии, които да им гарантират 
оптимална ефективност и успех. 

С удоволствие ви представям новия брой на CAT Magazine, в който ще видите как 
третират отпадъците на Варна и региона в компанията „Екоинвест Асетс“ и как с този 
проблем се справят в космополитен град като Истанбул. Ще прочетете също историята 
на една фирма с традиции и опит в строителството като „Евробилд“ - единствената в 
този бранш в България, която притежава сертификат за енергийна ефективност. За 
всички собственици на машини ще бъде интересно и полезно да научат за новата услуга 
„Мониторинг на състоянието“, която „Елтрак“ предлага, и как тя ще им помогне да 
поддържат оборудването си „в добро здраве“. А за разнообразие от деловата тематика 
ще ви представим и необичайното хоби на един юрист – колекционирането на умалени 
модели на строителна техника.

Приятно четене! 
 

  Веселин Кирилов  
  зам.-управител, “Елтрак България” 

04 10 
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предварителен контрол на специализираното оборудване за истанбул 

  Когато става дума за управлението на отпадъците в Истанбул и околните 
райони, една компания се справя с всичко. Тази компания е İSTAÇ Inc. – най-
голямата от този вид в Турция. Основана през 1994 г. като дъщерна компания на 
Столична община – Истанбул, тя се занимава с управление на околната среда. 
Някои от сферите й на дейност са третиране и управление на строителни, 
опасни и медицински отпадъци, както и на такива от кораби и от морето.  
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успех на работната площадка

компанията İSTAÇ Inc. не само управлява и третира 
отпадъците. тя също така е силно ангажирана в 
рециклирането и повторното им използване, както и 
в производството на енергия. компанията рециклира 
всичко – от опаковки до органични отпадъци, които 
се компостират, и произвежда електричество от газ от 
сметищата и от изгаряне на отпадъците. „независимо 
дали става въпрос за повторна употреба или рециклиране, 
ние работим при стриктно спазване на законодателните 
практики на Европейския съюз в областта на околната 
среда, а понякога дори надвишаваме техните изисквания. 
За нас като отговорна компания подобряването на 
средата, в която живеем, е част от самите нас,” казва 
алпаслан кириз, Мениджър „техническо обслужване”.

процесът на закупуване на шестте булдозера D8T
Справянето с този обем отпадъци е огромно начинание. 
Само общинският отпадък, който се обработва от 
İSTAÇ, е над 15,000 тона на ден. това прави около 
5.5 милиона тона на година за 16-те милиона жители 
на Истанбул. За да се справи с тези отпадъци, İSTAÇ 
наскоро купи шест верижни булдозера D8T.

тези мощни машини са създадени така, че да отговарят 
на нуждите на сектора „третиране на отпадъци” и се 
ползват с репутация на машини с най-добрата за този 
клас многофункционалност и производителност – точно 
това, което е необходимо на İSTAÇ. И макар че D8T 
идват със специална защита за работа с отпадъци 
и имат уплътнения за предпазване от увреждане 
на най-важните части на машината, нуждите на 
İSTAÇ изискваха допълнителни спецификации.

някои от тези нестандартни спецификации са:
• ново поколение двигатели с по-нисък разход 

на гориво и ограничени Со2 емисии;
• автоматични системи за задвижване и смазване; 
• Специално разработено гребло за по-голям капацитет 

и допълнителна защита на движещите се части;
• Специално екраниране, покрития и бои, тъй 

като İSTAÇ работи с химикали, предизвикващи 
преждевременно износване.

наред със стотиците модификации и спецификации, 
İSTAÇ има и стандартна практика да извършва 

контрол преди доставка. И при доставката на 
шестте нови D8T не беше по-различно.

“За радост, Caterpillar вече има подробно разработен 
процес и ние искахме изцяло да се възползваме от него. 
предварителният контрол на оборудването, който се 
извършва преди то да напусне завода, допринася за 
решаване на проблемите на площадката,” добавя алпаслан. 
”Ето защо отидохме в бразилия с наши технически 
специалисти и с екип от дилъра на Cat® Borusan Makina. 
докато бяхме там, направихме няколко настройки и добихме 
увереност, че няма да има проблеми по новите машини.” 

контролът на машините беше процес от три стъпки. най-
напред екипът от İSTAÇ отпътува за завода на Caterpillar в 
пирасикаба, бразилия, за да провери дали спецификациите 
са били реализирани както трябва. „повечето други 
машини, които доставяме, нямат спецификации в такъв 
обем. независимо от това дали клиентите имат високи 
или ниски изисквания, ние винаги преминаваме през този 
процес, за да сме сигурни, че машините ще се доставят 
в отлично състояние,” казва Йозгюр кочатюрк, Мениджър 
„продажби” в Индустриалния сектор на Borusan Makina.

„оценяваме желанието на клиентите да се извършва 
предварителен контрол. ние ги каним да наблюдават 
нашите процеси и строгия контрол на качеството. Мисля, 
че е добра идея те да виждат обхвата от проверки и 
тестове, които правим в завода. В края на краищата, ще 
работим заедно и ние не искаме те да имат проблеми.”

След като шестте булдозера бяха готови, в Borusan 
Makina в Истанбул се състоя вторият етап на контрол. 
„В нашия клон преминахме през няколко стъпки, за да 
гарантираме качеството на машините преди изпращането 
им на İSTAÇ. това е важен етап в процеса, тъй като е 
последният ни шанс да отстраним проблемите, преди 
машините да бъдат натоварени на камиона.”

И накрая, шестте D8T бяха подложени на проверка 
при напускането на митницата, преди окончателната 
доставка на работната площадка в Истанбул. „Сега, 
когато шестте булдозера са тук, ние сме готови 
да ги включим в работа,” добавя алпаслан. 

принос към устойчивото развитие
освен че се справя с общинските отпадъци, İSTAÇ 
работи и по редица проекти за производство 
на електроенергия. понастоящем компанията 
преобразува отпадъци в електричество и 
има 36 генераторни агрегата с 48 мегавата 
инсталирана мощност. Стремежът е те да 
се удвоят през следващите 20 години. 

Всъщност, усилията на İSTAÇ за производство 
на електричество от газ са част от най-важните 
проекти на обединените нации. „ние работим 
много упорито за намаляване на емисиите на 
CO2 и имаме успех в това. Успяхме да намалим 
емисиите на CO2 с един милион тона годишно, 
което съответства на ежегодно намаляване на броя 
на колите по пътищата с 600,000” добавя Хюсеин 
Сари, началник „поддръжка на машините”. 

освен това се работи по диверсифициране на 
методите на третиране и скоро ще има работеща 
инсталация за изгаряне на 3,000 тона отпадъци 
всеки ден. така ще се намали количеството им, 
което отива на сметищата. очаква се инсталацията 
за изгаряне да генерира още 60 до 80 мегавата 
електричество. предвижда се строителството й да 
започне през 2015 г. и да завърши през 2018 г. 

що се отнася до устойчивото развитие, İSTAÇ 
работи и с отпадъци от изкопни и разрушителни 
дейности. Материалът се използва за създаване 
на зелени площи, като например паркове.

„Когато машините бяха поръчани за първи път, 
получихме шест страници с изисквания, които 
съдържаха около 200 модификации и спецификации 
извън това, което вече предлагахме.”
Йозгюр кочатюрк, Мениджър „продажби” в 
Индустриалния сектор на Borusan Makina
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 успех     на работната площадка 

контрол преди доставка. И при доставката на 
шестте нови D8T не беше по-различно.  

 “За радост, Caterpillar вече има подробно разработен 
процес и ние искахме изцяло да се възползваме от него. 
предварителният контрол на оборудването, който се 
извършва преди то да напусне завода, допринася за 
решаване на проблемите на площадката,” добавя алпаслан. 
”Ето защо отидохме в бразилия с наши технически 
специалисти и с екип от дилъра на Cat ®    Borusan Makina. 
докато бяхме там, направихме няколко настройки и добихме 
увереност, че няма да има проблеми по новите машини.”  

 контролът на машините беше процес от три стъпки. най-
напред екипът от İSTAÇ отпътува за завода на Caterpillar в 
пирасикаба, бразилия, за да провери дали спецификациите 
са били реализирани както трябва. „повечето други 
машини, които доставяме, нямат спецификации в такъв 
обем. независимо от това дали клиентите имат високи 
или ниски изисквания, ние винаги преминаваме през този 
процес, за да сме сигурни, че машините ще се доставят 
в отлично състояние,” казва Йозгюр кочатюрк, Мениджър 
„продажби” в Индустриалния сектор на Borusan Makina. 

 „оценяваме желанието на клиентите да се извършва 
предварителен контрол. ние ги каним да наблюдават 
нашите процеси и строгия контрол на качеството. Мисля, 
че е добра идея те да виждат обхвата от проверки и 
тестове, които правим в завода. В края на краищата, ще 
работим заедно и ние не искаме те да имат проблеми.” 

 След като шестте булдозера бяха готови, в Borusan 
Makina в Истанбул се състоя вторият етап на контрол. 
„В нашия клон преминахме през няколко стъпки, за да 
гарантираме качеството на машините преди изпращането 
им на İSTAÇ. това е важен етап в процеса, тъй като е 
последният ни шанс да отстраним проблемите, преди 
машините да бъдат натоварени на камиона.” 

 И накрая, шестте D8T бяха подложени на проверка 
при напускането на митницата, преди окончателната 
доставка на работната площадка в Истанбул. „Сега, 
когато шестте булдозера са тук, ние сме готови 
да ги включим в работа,” добавя алпаслан. 

  представители на İSTAÇ и на Borusan Makina 
посещават завода на Caterpillar в бразилия като 
част от процеса преди доставка, с цел осигуряване 
на пълното окомплектоване на машините. 

    Спазва се ежедневно стриктно почистване и 
рутинна поддръжка, така че машината 
да бъде чиста от отпадъци. 

принос към устойчивото развитие 
  освен че се справя с общинските отпадъци, İSTAÇ 
работи и по редица проекти за производство 
на електроенергия. понастоящем компанията 
преобразува отпадъци в електричество и 
има 36 генераторни агрегата с 48 мегавата 
инсталирана мощност. Стремежът е те да 
се удвоят през следващите 20 години.  

 Всъщност, усилията на İSTAÇ за производство 
на електричество от газ са част от най-важните 
проекти на обединените нации. „ние работим 
много упорито за намаляване на емисиите на 
CO 2    и имаме успех в това. Успяхме да намалим 
емисиите на CO 2    с един милион тона годишно, 
което съответства на ежегодно намаляване на броя 
на колите по пътищата с 600,000” добавя Хюсеин 
Сари, началник „поддръжка на машините”.  

 освен това се работи по диверсифициране на 
методите на третиране и скоро ще има работеща 
инсталация за изгаряне на 3,000 тона отпадъци 
всеки ден. така ще се намали количеството им, 
което отива на сметищата. очаква се инсталацията 
за изгаряне да генерира още 60 до 80 мегавата 
електричество. предвижда се строителството й да 
започне през 2015 г. и да завърши през 2018 г.  

 що се отнася до устойчивото развитие, İSTAÇ 
работи и с отпадъци от изкопни и разрушителни 
дейности. Материалът се използва за създаване 
на зелени площи, като например паркове. 

„Когато машините бяха поръчани за първи път, 
получихме шест страници с изисквания, които 
съдържаха около 200 модификации и спецификации 
извън това, което вече предлагахме.” 
  Йозгюр кочатюрк, Мениджър „продажби” в 
Индустриалния сектор на Borusan Makina 
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трудно приложение
Шестте D8T започват работа през март 2014 и 
веднага са подложени на изпитание. Един от най-
големите проблеми при работата с отпадъците в 
Истанбул е това, че материалът не е стандартен. 

И така, за да поддържа своите машини в добро работно 
състояние, İSTAÇ извършва ежедневни проверки и 
почистване. За периодичната поддръжка обаче се обръща 
към експертите на Borusan Makina. “ние сме в контакт с İSTAÇ 
през цялото време, така че каквато и нужда да възникне, сме 
насреща, за да помогнем. Имаме договор за превантивна 
и периодична поддръжка, включително и за доставка на 
резервни части, което спомага за запазване на машините и 
за намаляване на престоите. Имаме и техник на място – в 
случай, че се изисква незабавно действие,” добавя Йозгюр. 

предизвикателствата на индустрията
Една от силните страни на İSTAÇ е, че тя е напълно 
интегрирана компания. но независимо от това колко 
гладко работи, предизвикателства все пак съществуват.

„Сблъскваме се с различни проблеми и критични ситуации 
и сме разработили решения за справяне с тях, така че сме 
много гъвкави. те най-често са дребни, но могат да включват 
и проблеми с околната среда, като например инциденти с 
опасни отпадъци, допълнително замърсяване, природни 
бедствия и отпадъци от неочаквани срутвания. тъй като 
сме общинска компания, ние сме в състояние бързо да 
отговорим на исканията на министерството,” казва алпаслан.

а що се отнася до икономическата криза, İSTAÇ се справя 
добре с нея. „В нашата област – управление на отпадъците 
– ефектът й реално не се усеща. обаче, когато в турция има 
вътрешни проблеми, ги чувстваме много силно. последният 
беше през 2001 г., когато отпадъците бяха с 20 до 30 процента 
по-малко. от тогава нашият бизнес расте. Финансовата ни 
структура е много силна, макар че през 2008 г. разходите ни 
се увеличиха от $20 на $25 милиона. но това не се отрази 
върху хода на бизнеса ни,” уверено казва алпаслан. „За 
последните 10 години имаме шесткратно разрастване.” 

по въпроса за бъдещето, алпаслан намира за положителна 
посоката на развитие на компанията и е горд с това, което 
İSTAÇ прави за региона. „нашата основна цел е да служим на 
Истанбул, на околната среда и на близките региони. Искаме 
да вършим това, като използваме възможно най-добрите 
машини и технологии по възможно най-оптималния начин.” n 

за допълнителни подробности: www.istac.com.tr

„Ако работите на нормална строителна площадка или в 
мина, знаете какъв е вашият материал. Тук обаче, при 
работата с отпадъци, материалът е непредсказуем. 
Той може да бъде мек, твърд и дори киселинен. Поради 
това, за нас е важно да имаме машини като D8T. Те 
могат да работят с всякакви видове отпадъци.” 
алпаслан кириз, Мениджър „техническо обслужване”

Йилмаз акин и Хюсеин Сари присъстват 
на обсъждане на модификациите 

по специализираните D8T.
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Голяма част от осъвременяването 
се базира на обратната връзка от 
клиентите и от пазара и включва: 
  •   Интелигентен екран с променящи се размери, 

който да бъде подходящ за всеки дисплей, 
включително и за смартфони и таблети; 

 •   Добре организирана навигация; 
 •   Подобрено изображение на продукта и спецификации; 
 •   Мощен дизайн, който е съвместим 

с платформата Built For It™; 
 •   Подобрена скорост и многофункционалност. 

В БЪЛГАРИЯ ЕДИН 992D НА 
CAT    ®    ПРИДАВА НОВ СМИСЪЛ 
НА РАБОТНАТА ЕТИКА 
  В продължение на 18 години този 992D на Cat 

   
®    работи 

в минно-обогатителния комплекс „Асарел-Медет” АД. 
Мината добива около 50% от медта в България и в нея се 
преработват около 13 милиона метрична тона руда годишно. 

През този период „Асарел-
Медет” следва строга 
програма за поддръжка и 
използва само оригинални 
части на Cat, за да се 
осигури високо ниво на 
производителност. „През 1968 
г., когато 992 бе въведен за 
първи път, идеята беше да 
има живот колкото живота 
на няколко двигателя, но не 
сме си и представяли, че ще 
работи 100,000 часа. Това, 
че този 992D е достигнал 
такъв срок на служба, е 
свидетелство за много добрата 
програма за поддръжка на 
„Асарел-Медет” – нашия 
клиент, и на дилъра на Cat 
„Елтрак България”. Това 

показва и способността на 
оборудването на Cat да помага 
на клиентите да постигат 
своите цели по отношение 
на устойчивото развитие,” 
казва Ранди Анелоски, 
маркетингов специалист 
за големите колесни 
товарачи на Caterpillar.  

 Машините на „Асарел-
Медет” се поддържат от 
сервизен екип на „Елтрак” 
24 часа в денонощието, 7 
дни седмично. Наред с това 
992D преминава през основни 
ремонти на трансмисията, 
двигателя и преобразувателя 
на въртящ момент. „Елтрак” 
осигурява и обучение, което 

помага на операторите 
да постигат максимална 
горивна ефективност 
и производителност 
на машината.  

 Тази издръжлива, все още 
функционираща машина 
сега заема своето заслужено 
място в музея на „Асарел-
Медет”. Тя е работила от 
1995 г. до юни 2013 г. и сега 
е заменена от един нов 993K 
на Cat, който ще работи на 
три смени в денонощието, 
365 дни в годината.  ■   

  За допълнителни 
подробности: www.cat.com 

 АКЦЕНТИ   

Осъвременяването на сайта, 
което от 1-ви септември 2013 г. 
вече е факт в Северна Америка 
(САЩ и Канада), осигурява 
по-тясно взаимодействие с 
продуктите на Cat ®    и с марката 
Cat. Осъвременяването на сайта 
за целия свят ще бъде завършено 
в средата на 2014 г. „Новият Cat.
com представлява основополагаща 
стъпка в синхронизиране на 
нашето присъствие в Интернет 
с новия „свързан” клиент,” казва 

Томас Цилман, Регионален 
мениджър за Европа. 

 За дилърите сайтът означава 
подобрен достъп до клиента. А за 
клиентите той означава достъп до 
желаната информация, когато и 
където е необходима. Посетете Cat.
com още днес и се убедете сами.  ■   

  За допълнителни 
подробности: www.cat.com 

  ПРИДАВА НОВ СМИСЪЛ 
ПРЕДИ СЕГА

CAT.COM СМЕЛО 
СЕ ОБНОВЯВА 
  Световната мрежа се появи он-лайн чак през 1993 г. От тогава 
до сега се отбелязва огромен напредък във всичко – от дизайна до 
удобството за ползвателя. Cat.com не прави изключение. Сайтът 
е създаден преди повече от 10 години. Сега, след поредица от 
версии, най-новият Cat.com със сигурност е и най-добрият. 

ЧАСА100,000
 <  61Mt

През това време 992D придаде 
нов смисъл на понятията 
„здравина” и „дълготрайност”, 
изработвайки над 100,000 
моточаса. Това прави почти 11.5 
години непрекъсната работа, 
като през това време машината 
е натоварила приблизително 
61,800,000 метрични тона руда.
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Голяма част от осъвременяването 
се базира на обратната връзка от 
клиентите и от пазара и включва: 
  •   Интелигентен екран с променящи се размери, 

който да бъде подходящ за всеки дисплей, 
включително и за смартфони и таблети; 
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®    работи 
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първи път, идеята беше да 
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казва Ранди Анелоски, 
маркетингов специалист 
за големите колесни 
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двигателя и преобразувателя 
на въртящ момент. „Елтрак” 
осигурява и обучение, което 

помага на операторите 
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 Тази издръжлива, все още 
функционираща машина 
сега заема своето заслужено 
място в музея на „Асарел-
Медет”. Тя е работила от 
1995 г. до юни 2013 г. и сега 
е заменена от един нов 993K 
на Cat, който ще работи на 
три смени в денонощието, 
365 дни в годината.  ■   

  За допълнителни 
подробности: www.cat.com 
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Осъвременяването на сайта, 
което от 1-ви септември 2013 г. 
вече е факт в Северна Америка 
(САЩ и Канада), осигурява 
по-тясно взаимодействие с 
продуктите на Cat ®    и с марката 
Cat. Осъвременяването на сайта 
за целия свят ще бъде завършено 
в средата на 2014 г. „Новият Cat.
com представлява основополагаща 
стъпка в синхронизиране на 
нашето присъствие в Интернет 
с новия „свързан” клиент,” казва 

Томас Цилман, Регионален 
мениджър за Европа. 

 За дилърите сайтът означава 
подобрен достъп до клиента. А за 
клиентите той означава достъп до 
желаната информация, когато и 
където е необходима. Посетете Cat.
com още днес и се убедете сами.  ■   

  За допълнителни 
подробности: www.cat.com 

  ПРИДАВА НОВ СМИСЪЛ 
ПРЕДИ СЕГА

CAT.COM СМЕЛО 
СЕ ОБНОВЯВА 
  Световната мрежа се появи он-лайн чак през 1993 г. От тогава 
до сега се отбелязва огромен напредък във всичко – от дизайна до 
удобството за ползвателя. Cat.com не прави изключение. Сайтът 
е създаден преди повече от 10 години. Сега, след поредица от 
версии, най-новият Cat.com със сигурност е и най-добрият. 

ЧАСА100,000
 <  61Mt

През това време 992D придаде 
нов смисъл на понятията 
„здравина” и „дълготрайност”, 
изработвайки над 100,000 
моточаса. Това прави почти 11.5 
години непрекъсната работа, 
като през това време машината 
е натоварила приблизително 
61,800,000 метрични тона руда.
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Cat ® магазинът за части  
e отворен за бизнеса
Достъп До повече от 800,000 части 24 часа в Денонощието

Съществуващ от 2001 г., магазинът за части PartStore™ на Cat

 
® е 

едно решение за електронна търговия, което рационализира начина 
за поръчка, покупка и доставка на части на Cat за нашите клиенти 
от страните в Европа, Африка и Близкия изток. Включени са всякакви 
части на Cat – както нови, така и употребявани, като например маркучи, 
Cat Classic™, части по дилърски обмен и възстановени части.

магазинът за части PartStore съществува в 
два варианта: PartStore WEB, достъпен чрез 
използване на интернет браузер, и PartStore 
интегрирано Доставяне (PS IP), който е 
едно решение за електронно снабдяване, 
директно вградено в системата „Планиране 
на ресурсите на предприятието” (ERP) на 
клиентите. и двата варианта са свързани 
чрез интернет сървър с повечето дилъри 
в Европа, африка и Близкия изток.

„с едно кликване на мишката, клиентите могат 
по всяко време да се свържат с PartStore от 
където и да е, и в реално време да поръчат 

оригинални части на Cat. PartStore спестява 
изключително много време. и, което е още 
по-важно, системата помага на клиентите 
да спестяват пари,” казва никлаус герспах, 
мениджър „структуриране” на PartStore.

СпеСтяване на време и пари на клиентите
Една от причините за пестене на разходи 
е фактът, че транзакциите на PartStore са 
автоматизирани. В резултат се елиминират 
бавните, изпълнявани на ръка операции и 
икономиите от това са в полза на клиентите. 

През последните седем години швейцарският 
дилър Avesco успешно използва системата. „Още 
от самото начало клиентите откриха, че с PartStore 
е лесно и бързо. те имат 24-часов достъп 7 дни 
седмично до техническа информация и данни 
за наличието на части, а също и до списъци 
на части, които са необходими в интервалите 
между техническите обслужвания,” казва Щефан 
зутер, изпълнителен директор на Avesco. 

сега по-голямата част от заявките за части 
на Avesco се изпълняват чрез PartStore. Още 
по-впечатляващо е, че 98% от тези заявки се 
изпълняват в рамките на един ден. „частите, 
поръчани преди 17:30 часа, могат да бъдат 
доставени до 13:00 часа на следващия ден,” 
заявява гордо Щефан. „Благодарение на бързата 
доставка се намаляват престоите на машините 
на клиентите.” Ксавиер Шовен, ръководител на 
цех в швейцарската строителна компания Perrin 
Frères SA, изцяло се възползва от системата. 
„ние правим 70% от заявките си чрез PartStore. 
Бих казал, че сега това става два пъти по-бързо, 
отколкото преди да използваме електронния 
магазин. не е необходимо обаждане по телефона. 

„Този вид технология се е превърнала в нещо 
нормално и обратната връзка, която получавам 
от клиентите, е силно положителна.”
Щефан зутер, изпълнителен директор на Avesco. 

„Клиентите могат да поръчат всичко 
– от акумулатори до гребла.”
никлаус герспах, мениджър „структуриране” на PartStore

не ни се налага да чакаме, за да чуем котировката 
за цените или справката за наличностите. 
Плюс това, ремонтите се планират по-лесно.”

Ксавиер разказва, че, тъй като заявките са 
обвързани със серийния номер на машината, той 
успява по-добре да контролира разходите и по-
точно да следи историята на ремонтите за всяка 
отделна машина. „В нашата работа наличието 
на точната част е решаващо. Една неработеща 
машина ни струва пари. минимизирането на 
престоите е от съществено значение, а PartStore 
ни помага да постигнем именно това.” 

точната чаСт в точното време
според никлаус, няма ограничение относно вида, 
размера и типа на частите Cat, които могат да се 
заявят чрез PartStore. „Клиентите могат да поръчат 
всичко – от акумулаторите на Cat до греблата, 
макар че може да има и други местни дилърски 
предложения,” казва той.В Avesco Щефан е 
забелязал, че 60% от частите, които заявяват 
неговите клиенти, са от вида на филтри, части 
за двигатели и бързоизносващи се части. „ние 
достигаме дневни продажби в размер на CHF 
5,000 (около €4,000 или $5,500) чрез PartStore.”

иновативен образ
частите, обаче, не са единственото нещо, което 
доставя PartStore. той доставя и едно неосезаемо 
качество – иновацията. „Клиентите не желаят да 
работят със старомодна организация. този вид 
технология се е превърнала в нещо нормално и 
обратната връзка, която получавам от клиентите, 
е силно положителна. забелязва се стабилно 
нарастване на използването на PartStore. 
това ни помогна да изградим нашия пазарен 
дял и да имаме по-добри взаимоотношения 
с клиентите си,” казва с усмивка Щефан. n 

обърнете се към вашия дилър, ако 
искате да се свържете или да научите 
повече за Partstore на Cat. 
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Cat ® магазинът за части  
e отворен за бизнеса
Достъп До повече от 800,000 части 24 часа в Денонощието

Съществуващ от 2001 г., магазинът за части PartStore™ на Cat

 
® е 

едно решение за електронна търговия, което рационализира начина 
за поръчка, покупка и доставка на части на Cat за нашите клиенти 
от страните в Европа, Африка и Близкия изток. Включени са всякакви 
части на Cat – както нови, така и употребявани, като например маркучи, 
Cat Classic™, части по дилърски обмен и възстановени части.

СпеСтяване на време и пари на клиентите
Една от причините за пестене на разходи 
е фактът, че транзакциите на PartStore са 
автоматизирани. В резултат се елиминират 
бавните, изпълнявани на ръка операции и 
икономиите от това са в полза на клиентите. 

През последните седем години швейцарският 
дилър Avesco успешно използва системата. „Още 
от самото начало клиентите откриха, че с PartStore 
е лесно и бързо. те имат 24-часов достъп 7 дни 
седмично до техническа информация и данни 
за наличието на части, а също и до списъци 
на части, които са необходими в интервалите 
между техническите обслужвания,” казва Щефан 
зутер, изпълнителен директор на Avesco. 

сега по-голямата част от заявките за части 
на Avesco се изпълняват чрез PartStore. Още 
по-впечатляващо е, че 98% от тези заявки се 
изпълняват в рамките на един ден. „частите, 
поръчани преди 17:30 часа, могат да бъдат 
доставени до 13:00 часа на следващия ден,” 
заявява гордо Щефан. „Благодарение на бързата 
доставка се намаляват престоите на машините 
на клиентите.” Ксавиер Шовен, ръководител на 
цех в швейцарската строителна компания Perrin 
Frères SA, изцяло се възползва от системата. 
„ние правим 70% от заявките си чрез PartStore. 
Бих казал, че сега това става два пъти по-бързо, 
отколкото преди да използваме електронния 
магазин. не е необходимо обаждане по телефона. 

„Клиентите могат да поръчат всичко 
– от акумулатори до гребла.”
никлаус герспах, мениджър „структуриране” на PartStore

„Не е необходимо обаждане 
по телефона и не ни се 
налага да чакаме, за да 
чуем котировката за 
цените или справката 
за наличностите. Плюс 
това, ремонтите се 
планират по-лесно.”

не ни се налага да чакаме, за да чуем котировката 
за цените или справката за наличностите. 
Плюс това, ремонтите се планират по-лесно.”

Ксавиер разказва, че, тъй като заявките са 
обвързани със серийния номер на машината, той 
успява по-добре да контролира разходите и по-
точно да следи историята на ремонтите за всяка 
отделна машина. „В нашата работа наличието 
на точната част е решаващо. Една неработеща 
машина ни струва пари. минимизирането на 
престоите е от съществено значение, а PartStore 
ни помага да постигнем именно това.” 

точната чаСт в точното време
според никлаус, няма ограничение относно вида, 
размера и типа на частите Cat, които могат да се 
заявят чрез PartStore. „Клиентите могат да поръчат 
всичко – от акумулаторите на Cat до греблата, 
макар че може да има и други местни дилърски 
предложения,” казва той.В Avesco Щефан е 
забелязал, че 60% от частите, които заявяват 
неговите клиенти, са от вида на филтри, части 
за двигатели и бързоизносващи се части. „ние 
достигаме дневни продажби в размер на CHF 
5,000 (около €4,000 или $5,500) чрез PartStore.”

иновативен образ
частите, обаче, не са единственото нещо, което 
доставя PartStore. той доставя и едно неосезаемо 
качество – иновацията. „Клиентите не желаят да 
работят със старомодна организация. този вид 
технология се е превърнала в нещо нормално и 
обратната връзка, която получавам от клиентите, 
е силно положителна. забелязва се стабилно 
нарастване на използването на PartStore. 
това ни помогна да изградим нашия пазарен 
дял и да имаме по-добри взаимоотношения 
с клиентите си,” казва с усмивка Щефан. n 

обърнете се към вашия дилър, ако 
искате да се свържете или да научите 
повече за Partstore на Cat. 

Ксавиер Шовен, ръководител на 
цех в швейцарската строителна 
компания Perrin Frères SA
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Cat ® магазинът за части  
e отворен за бизнеса
Достъп До повече от 800,000 части 24 часа в Денонощието

Съществуващ от 2001 г., магазинът за части PartStore™ на Cat

 
® е 

едно решение за електронна търговия, което рационализира начина 
за поръчка, покупка и доставка на части на Cat за нашите клиенти 
от страните в Европа, Африка и Близкия изток. Включени са всякакви 
части на Cat – както нови, така и употребявани, като например маркучи, 
Cat Classic™, части по дилърски обмен и възстановени части.

СпеСтяване на време и пари на клиентите
Една от причините за пестене на разходи 
е фактът, че транзакциите на PartStore са 
автоматизирани. В резултат се елиминират 
бавните, изпълнявани на ръка операции и 
икономиите от това са в полза на клиентите. 

През последните седем години швейцарският 
дилър Avesco успешно използва системата. „Още 
от самото начало клиентите откриха, че с PartStore 
е лесно и бързо. те имат 24-часов достъп 7 дни 
седмично до техническа информация и данни 
за наличието на части, а също и до списъци 
на части, които са необходими в интервалите 
между техническите обслужвания,” казва Щефан 
зутер, изпълнителен директор на Avesco. 

сега по-голямата част от заявките за части 
на Avesco се изпълняват чрез PartStore. Още 
по-впечатляващо е, че 98% от тези заявки се 
изпълняват в рамките на един ден. „частите, 
поръчани преди 17:30 часа, могат да бъдат 
доставени до 13:00 часа на следващия ден,” 
заявява гордо Щефан. „Благодарение на бързата 
доставка се намаляват престоите на машините 
на клиентите.” Ксавиер Шовен, ръководител на 
цех в швейцарската строителна компания Perrin 
Frères SA, изцяло се възползва от системата. 
„ние правим 70% от заявките си чрез PartStore. 
Бих казал, че сега това става два пъти по-бързо, 
отколкото преди да използваме електронния 
магазин. не е необходимо обаждане по телефона. 

„Клиентите могат да поръчат всичко 
– от акумулатори до гребла.”
никлаус герспах, мениджър „структуриране” на PartStore

„Не е необходимо обаждане 
по телефона и не ни се 
налага да чакаме, за да 
чуем котировката за 
цените или справката 
за наличностите. Плюс 
това, ремонтите се 
планират по-лесно.”

не ни се налага да чакаме, за да чуем котировката 
за цените или справката за наличностите. 
Плюс това, ремонтите се планират по-лесно.”

Ксавиер разказва, че, тъй като заявките са 
обвързани със серийния номер на машината, той 
успява по-добре да контролира разходите и по-
точно да следи историята на ремонтите за всяка 
отделна машина. „В нашата работа наличието 
на точната част е решаващо. Една неработеща 
машина ни струва пари. минимизирането на 
престоите е от съществено значение, а PartStore 
ни помага да постигнем именно това.” 

точната чаСт в точното време
според никлаус, няма ограничение относно вида, 
размера и типа на частите Cat, които могат да се 
заявят чрез PartStore. „Клиентите могат да поръчат 
всичко – от акумулаторите на Cat до греблата, 
макар че може да има и други местни дилърски 
предложения,” казва той.В Avesco Щефан е 
забелязал, че 60% от частите, които заявяват 
неговите клиенти, са от вида на филтри, части 
за двигатели и бързоизносващи се части. „ние 
достигаме дневни продажби в размер на CHF 
5,000 (около €4,000 или $5,500) чрез PartStore.”

иновативен образ
частите, обаче, не са единственото нещо, което 
доставя PartStore. той доставя и едно неосезаемо 
качество – иновацията. „Клиентите не желаят да 
работят със старомодна организация. този вид 
технология се е превърнала в нещо нормално и 
обратната връзка, която получавам от клиентите, 
е силно положителна. забелязва се стабилно 
нарастване на използването на PartStore. 
това ни помогна да изградим нашия пазарен 
дял и да имаме по-добри взаимоотношения 
с клиентите си,” казва с усмивка Щефан. n 

обърнете се към вашия дилър, ако 
искате да се свържете или да научите 
повече за Partstore на Cat. 

Ксавиер Шовен, ръководител на 
цех в швейцарската строителна 
компания Perrin Frères SA
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 УСПЕХ     НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА 

Телескопичните манипулатори на Cat 
   

®    от серията С 

  ДОСТАВЯТ НАДЕЖДНОСТ   
  ЗА HEWDEN 
Наскоро на Finning UK, дилър на Cat

    

®    бе възложено да извърши най-голямата 
доставка на телескопични манипулатори в историята на Caterpillar. Общо 463 
машини TH414C, TH337C и TH417C постъпиха в националната компания за машини 
под наем Hewden. Тя е една от най-големите в Обединеното кралство, занимаващи 
се с отдаване на машини и оборудване под наем, с централа в Манчестър. 

Сделката представлява най-
голямата поръчка на BCP машини, 
която дилърът на Cat Finning някога 
е изпълнявал. Тя възлиза на £25 
милиона, т.е. на повече от €30 
милиона. “Връщането към основния 
бизнес с Hewden бе ключова цел за 
екипа на Finning и беше ръководено 
от Анди Дейвис – нашия Мениджър 
“Рекламни стратегии за машини 
под наем,” казва Джейсън Хаулет, 
Директор “Машини и оборудване.”  

 И така, защо Hewden избра 
машините на Cat? Продуктовият 
специалист Рой Винден отговаря: 
„Hewden поставя огромно ударение 
върху удовлетвореността на своите 
клиенти. За Hewden и за неговите 
клиенти, най-важни са надеждността 
и дълготрайността. Успяхме да 
демонстрираме на нашите клиенти 
тези качества и да им предложим 
икономически ефективен пакет от нови 
машини, които са с двигатели от ново 

поколение с ниски емисии и осигуряват 
комфорт и безопасност за оператора.” 

 Поддържането на тази надеждност 
е гаранция за минимум престои. 
А като част от сделката, Hewden 
подписва и договори за цялостно 
обслужване на всяка машина, плюс 
подкрепа от всеотдайния екип на 
Finning за мониторинг на състоянието 
Finsight. Тази комбинация помага на 
Hewden по-ефективно да контролира 
и да предвижда разходите. 

  ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ  
 Понастоящем Finning доставя около 
30 машини всеки месец. Hewden, от 
своя страна, ги предоставя на своите 
клиенти. Според Hewden, новите 
телескопични манипулатори са 4 от 
най-популярните модели машини. „Тези 
продукти са много търсени от клиентите 
и са част от основния парк машини, 
които предлагаме. Благодарение на 
тази инвестиция ще сме в състояние 

машините на Cat от серията С. Вече има 
много хора, които отчитат предимствата 
им. Националното популяризиране на 
машинния парк на Hewden ще накара и 
много други компании да се възползват 
от преимуществата на новата гама.”  

  ПОДОБРЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И СЕРВИЗОПРИГОДНОСТ  
 Caterpillar е компания, известна 
с това, че осигурява решения и 
земекопно оборудване за строителния 
и минния сектор. Гамата телескопични 
манипулатори от серията С на Cat, 
която стартира през октомври 2012 г., 
обаче, беше разработена конкретно 
за селскостопанските потребители, 
съчетавайки в себе си всички елементи 
на телескопичния манипулатор, 
които най-добре отговарят на техните 

да кажем „да” дори и на още повече 
заявки и да удовлетворим още повече 
клиенти,” казва Кевин Парк, Главен 
изпълнителен директор на Hewden. 

 Подобно на Hewden, Finning също 
отбелязва разрастване на пазара 
на телескопичните манипулатори 
благодарение на машините от вида 
TH414C и TH417C и на останалите 8 
модела от серията С. „Ние помагаме 
на нашите клиенти да стигнат до 
вярно решение по отношение на 
оборудването. Не само им доставяме 
машини, но и предлагаме цялостно 
обслужване,” добавя Анди. 

 „При толкова много машини, които 
гарантирано могат да бъдат доставени 
още на следващия ден от Hewden, 
и двете компании ще имат полза 
от увеличаване на пазарния дял на 

„Hewden поставя огромно ударение 
върху удовлетвореността 
на своите клиенти.” 
  Рой Винден, продуктов специалист 
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 УСПЕХ     НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА 

Телескопичните манипулатори на Cat 
   

®    от серията С 

  ДОСТАВЯТ НАДЕЖДНОСТ   
  ЗА HEWDEN 
Наскоро на Finning UK, дилър на Cat

    

®    бе възложено да извърши най-голямата 
доставка на телескопични манипулатори в историята на Caterpillar. Общо 463 
машини TH414C, TH337C и TH417C постъпиха в националната компания за машини 
под наем Hewden. Тя е една от най-големите в Обединеното кралство, занимаващи 
се с отдаване на машини и оборудване под наем, с централа в Манчестър. 

„Благодарение на тази 
инвестиция ще сме в състояние 
да кажем „да” дори и на още 
повече заявки и да удовлетворим 
още повече клиенти.” 

     Кевин Парк, Главен изпълнителен 
директор на Hewden  

       Анди Дейвис, мениджър 
“Рекламни стратегии” 

Finsight е иновативна услуга за мониторинг на състоянието, 
създадена от Finning с цел да помогне на клиентите да постигнат 
минимални оперативни разходи. Екипът на Finsight работи с 
всеотдайни и опитни инженери, които предоставят дистанционни 

консултации. Тяхната цел: да помогнат на клиентите, като например Hewden, ефективно 
да контролират използването на машинния парк и „здравето” на активите чрез телематика 
и чрез други ценни източници на данни за наблюдаване на състоянието им.

машините на Cat от серията С. Вече има 
много хора, които отчитат предимствата 
им. Националното популяризиране на 
машинния парк на Hewden ще накара и 
много други компании да се възползват 
от преимуществата на новата гама.”  

  ПОДОБРЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И СЕРВИЗОПРИГОДНОСТ  
 Caterpillar е компания, известна 
с това, че осигурява решения и 
земекопно оборудване за строителния 
и минния сектор. Гамата телескопични 
манипулатори от серията С на Cat, 
която стартира през октомври 2012 г., 
обаче, беше разработена конкретно 
за селскостопанските потребители, 
съчетавайки в себе си всички елементи 
на телескопичния манипулатор, 
които най-добре отговарят на техните 

нужди, включително устройства за 
управление от оператора и комфортна 
кабина, бързодействаща трансмисия 
и работни инструменти, подходящи 
за селскостопанско приложение. 
Машините от тази серия доказаха 
своята популярност – продажбите в 
сегмента значително се увеличиха 
през последната година. 

 Произвежданите сега телескопични 
манипулатори от серията С са 
подходящи и за строителството 
– сектор, в който работят големи 
компании, предлагащи машини под 
наем, като Hewden. Тяхна цел е бързата 
финансова възвращаемост чрез ниски 
оперативни разходи, дълготрайност 
и удобство при работа - качества, 
благодарение на които операторите 
безпроблемно свикват с управлението. 

 „С тези машини се работи лесно, а 
това е важно, тъй като операторите 
имат различен опит в използването 
им,” добавя Рой. „Има един джойстик, 
чрез който се управляват почти всички 
операции, включително функциите 
на стрелата, стабилизаторите и 
трансмисията. Обслужването може 
да се извършва от земята. Горивната 

да кажем „да” дори и на още повече 
заявки и да удовлетворим още повече 
клиенти,” казва Кевин Парк, Главен 
изпълнителен директор на Hewden. 

 Подобно на Hewden, Finning също 
отбелязва разрастване на пазара 
на телескопичните манипулатори 
благодарение на машините от вида 
TH414C и TH417C и на останалите 8 
модела от серията С. „Ние помагаме 
на нашите клиенти да стигнат до 
вярно решение по отношение на 
оборудването. Не само им доставяме 
машини, но и предлагаме цялостно 
обслужване,” добавя Анди. 

 „При толкова много машини, които 
гарантирано могат да бъдат доставени 
още на следващия ден от Hewden, 
и двете компании ще имат полза 
от увеличаване на пазарния дял на 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FINSIGHT?

ефективност е добра. И, в сравнение 
с конкуренцията, скоростта на нашата 
стрела е малко по-висока, а това 
спомага за производителността.” 

 Както за Hewden, така и за Finning, 
резултатът от подновеното партньорство 
и качествата на телескопичните 
манипулатори от серията С на Cat е 
нещо много повече от надеждност. 
Наскоро Hewden поръча 109 багера, 
които по график трябва да бъдат 
доставени през следващите 6 месеца. 
Това е още едно свидетелство за 
удовлетвореността на тази национална 
компания, показващо, че Caterpillar и 
Finning вършат точните неща в подкрепа 
на сектора „Машини под наем”.  ■   

  Допълнителни подробности на: 
www.uk.cat.com/equipment/
telehandlers 

„Hewden поставя огромно ударение 
върху удовлетвореността 
на своите клиенти.” 
  Рой Винден, продуктов специалист АНАЛИЗ НА ФЛУИДИ

ИНСПЕКЦИИ

УСЛОВИЯ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

ИСТОРИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

ТЕЛЕМЕТРИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО
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 УСПЕХ     НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА 

Телескопичните манипулатори на Cat 
   

®    от серията С 

  ДОСТАВЯТ НАДЕЖДНОСТ   
  ЗА HEWDEN 
Наскоро на Finning UK, дилър на Cat

    

®    бе възложено да извърши най-голямата 
доставка на телескопични манипулатори в историята на Caterpillar. Общо 463 
машини TH414C, TH337C и TH417C постъпиха в националната компания за машини 
под наем Hewden. Тя е една от най-големите в Обединеното кралство, занимаващи 
се с отдаване на машини и оборудване под наем, с централа в Манчестър. 

„Благодарение на тази 
инвестиция ще сме в състояние 
да кажем „да” дори и на още 
повече заявки и да удовлетворим 
още повече клиенти.” 

     Кевин Парк, Главен изпълнителен 
директор на Hewden  

       Анди Дейвис, мениджър 
“Рекламни стратегии” 

Finsight е иновативна услуга за мониторинг на състоянието, 
създадена от Finning с цел да помогне на клиентите да постигнат 
минимални оперативни разходи. Екипът на Finsight работи с 
всеотдайни и опитни инженери, които предоставят дистанционни 

консултации. Тяхната цел: да помогнат на клиентите, като например Hewden, ефективно 
да контролират използването на машинния парк и „здравето” на активите чрез телематика 
и чрез други ценни източници на данни за наблюдаване на състоянието им.

машините на Cat от серията С. Вече има 
много хора, които отчитат предимствата 
им. Националното популяризиране на 
машинния парк на Hewden ще накара и 
много други компании да се възползват 
от преимуществата на новата гама.”  

  ПОДОБРЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И СЕРВИЗОПРИГОДНОСТ  
 Caterpillar е компания, известна 
с това, че осигурява решения и 
земекопно оборудване за строителния 
и минния сектор. Гамата телескопични 
манипулатори от серията С на Cat, 
която стартира през октомври 2012 г., 
обаче, беше разработена конкретно 
за селскостопанските потребители, 
съчетавайки в себе си всички елементи 
на телескопичния манипулатор, 
които най-добре отговарят на техните 

нужди, включително устройства за 
управление от оператора и комфортна 
кабина, бързодействаща трансмисия 
и работни инструменти, подходящи 
за селскостопанско приложение. 
Машините от тази серия доказаха 
своята популярност – продажбите в 
сегмента значително се увеличиха 
през последната година. 

 Произвежданите сега телескопични 
манипулатори от серията С са 
подходящи и за строителството 
– сектор, в който работят големи 
компании, предлагащи машини под 
наем, като Hewden. Тяхна цел е бързата 
финансова възвращаемост чрез ниски 
оперативни разходи, дълготрайност 
и удобство при работа - качества, 
благодарение на които операторите 
безпроблемно свикват с управлението. 

 „С тези машини се работи лесно, а 
това е важно, тъй като операторите 
имат различен опит в използването 
им,” добавя Рой. „Има един джойстик, 
чрез който се управляват почти всички 
операции, включително функциите 
на стрелата, стабилизаторите и 
трансмисията. Обслужването може 
да се извършва от земята. Горивната 

да кажем „да” дори и на още повече 
заявки и да удовлетворим още повече 
клиенти,” казва Кевин Парк, Главен 
изпълнителен директор на Hewden. 

 Подобно на Hewden, Finning също 
отбелязва разрастване на пазара 
на телескопичните манипулатори 
благодарение на машините от вида 
TH414C и TH417C и на останалите 8 
модела от серията С. „Ние помагаме 
на нашите клиенти да стигнат до 
вярно решение по отношение на 
оборудването. Не само им доставяме 
машини, но и предлагаме цялостно 
обслужване,” добавя Анди. 

 „При толкова много машини, които 
гарантирано могат да бъдат доставени 
още на следващия ден от Hewden, 
и двете компании ще имат полза 
от увеличаване на пазарния дял на 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FINSIGHT?

ефективност е добра. И, в сравнение 
с конкуренцията, скоростта на нашата 
стрела е малко по-висока, а това 
спомага за производителността.” 

 Както за Hewden, така и за Finning, 
резултатът от подновеното партньорство 
и качествата на телескопичните 
манипулатори от серията С на Cat е 
нещо много повече от надеждност. 
Наскоро Hewden поръча 109 багера, 
които по график трябва да бъдат 
доставени през следващите 6 месеца. 
Това е още едно свидетелство за 
удовлетвореността на тази национална 
компания, показващо, че Caterpillar и 
Finning вършат точните неща в подкрепа 
на сектора „Машини под наем”.  ■   

  Допълнителни подробности на: 
www.uk.cat.com/equipment/
telehandlers 

„Hewden поставя огромно ударение 
върху удовлетвореността 
на своите клиенти.” 
  Рой Винден, продуктов специалист АНАЛИЗ НА ФЛУИДИ

ИНСПЕКЦИИ

УСЛОВИЯ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

ИСТОРИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

ТЕЛЕМЕТРИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО
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 УСПЕХ     НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА 

НАЕМАНЕТО НА
МАШИНИ В РУМЪНИЯ 
  В ПОДЕМ 

След като през 2008 г. започва 
да предлага машини под наем, 
дилърът на Cat ®    в Румъния 
Bergerat Monnoyeur отбелязва, че 
търсенето на тази услуга бавно, 
но стабилно расте. „Макар че ние 
имаме собственическа култура, 
навиците на нашите клиенти се 
променят. Това отчасти се дължи 
на икономическата ситуация. 
Но клиентите определено все 
повече и повече търсят да наемат 
оборудване,” казва Себастиан 
Чертес, Мениджър „Машини под 
наем” в Bergerat Monnoyeur, Румъния.

 Според Себастиан, клиентите могат 
да се интересуват от наемане на 
машини поради различни причини. 
Така например, възможно е началните 
инвестиции, необходими за купуване 
на машина, в момента да са 
непосилни. Или срокът на проекта 
може да не е достатъчно дълъг, за да 
се налага купуване на оборудване. 
„Това просто е една възможност за 
клиентите да изпробват машините, 
преди да ги купят,” казва Себастиан.   

  След изтичане на срока на наемане, 
клиентите разполагат с опцията да 
купят взетите под наем машини. В 
този случай голяма част от платената 
като наем сума се приспада от 
продажната цена. Друго предимство 
на купуването на оборудване 
след наемане е едногодишната 
гаранция по програмата на Cat за 
сертифицирани използвани машини.  

 Една такава компания е Intelkasim, която се специализира в 
изграждането и ремонта на летища, включително и на писти, 
хангари и контролни кули. Сега Intelkasim е наела автогрейдер 
140M, хидравличен чук H130S, колесен мини-товарач 262C 
и дискова фреза SW45. “Наемането на машини ни осигурява 
защита от сегашните световни икономически събития и ни 
помага да избегнем необходимостта от финансиране чрез 
банка,” казва Анди Кадас, Генерален директор на Intelkasim.  

  Оборудването се използва за изграждане на международното 
летище Брашов-Гимбав в централна Румъния, което ще 
подпомогне разрастването на промишлеността и туризма 
в района и ще даде тласък на развитието на атрактивните 
места, като например популярната ски зона Пойана – Брашов. 
Очаква се, че проектът ще създаде около 4,000 работни 
места и след завършването му ще бъдат обслужвани по един 
милион пътника годишно. Предназначена за средноголеми 
самолети, основната писта ще има дължина 2,820 метра. 
Прогнозните проектни разходи са € 87 милиона. 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕТИЩЕТО НА БРАШОВ ТЕСТВАЙ ПРЕДИ ДА КУПИШ
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 УСПЕХ     НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА 

НАЕМАНЕТО НА
МАШИНИ В РУМЪНИЯ 
  В ПОДЕМ 

 Според Себастиан, клиентите могат 
да се интересуват от наемане на 
машини поради различни причини. 
Така например, възможно е началните 
инвестиции, необходими за купуване 
на машина, в момента да са 
непосилни. Или срокът на проекта 
може да не е достатъчно дълъг, за да 
се налага купуване на оборудване. 
„Това просто е една възможност за 
клиентите да изпробват машините, 
преди да ги купят,” казва Себастиан.   

  След изтичане на срока на наемане, 
клиентите разполагат с опцията да 
купят взетите под наем машини. В 
този случай голяма част от платената 
като наем сума се приспада от 
продажната цена. Друго предимство 
на купуването на оборудване 
след наемане е едногодишната 
гаранция по програмата на Cat за 
сертифицирани използвани машини.  

  Тази система върши добра работа 
за Intelkasim. От 2013 г. до сега 
компанията е взела под наем и 
впоследствие е купила 5 други машини 
на Cat. „Аз купувам 90% от това, което 
вземам под наем. Нашият нормален 
договор е 10-месечен, което ни дава 
възможност наистина да „усетим” 
машината, нейната надеждност и 
производителност,” добавя Анди. „Освен 
това, можем да сме сигурни за степента 
на амортизацията на машината.”  

  Едно допълнително предимство 
при вземане на машина под 
наем е поддръжката и ремонтът, 
предоставяни от дилъра. „Най-важното 
нещо, което съпътства вземането 
на машини под наем, е екипът на 
Cat в Bergerat Monnoyeur. Това е 
екип, на който можете да разчитате 
като ваш съюзник и партньор.”  

 Една такава компания е Intelkasim, която се специализира в 
изграждането и ремонта на летища, включително и на писти, 
хангари и контролни кули. Сега Intelkasim е наела автогрейдер 
140M, хидравличен чук H130S, колесен мини-товарач 262C 
и дискова фреза SW45. “Наемането на машини ни осигурява 
защита от сегашните световни икономически събития и ни 
помага да избегнем необходимостта от финансиране чрез 
банка,” казва Анди Кадас, Генерален директор на Intelkasim.  

  Оборудването се използва за изграждане на международното 
летище Брашов-Гимбав в централна Румъния, което ще 
подпомогне разрастването на промишлеността и туризма 
в района и ще даде тласък на развитието на атрактивните 
места, като например популярната ски зона Пойана – Брашов. 
Очаква се, че проектът ще създаде около 4,000 работни 
места и след завършването му ще бъдат обслужвани по един 
милион пътника годишно. Предназначена за средноголеми 
самолети, основната писта ще има дължина 2,820 метра. 
Прогнозните проектни разходи са € 87 милиона. 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕТИЩЕТО НА БРАШОВ ТЕСТВАЙ ПРЕДИ ДА КУПИШ

  Много от машините под наем на 
Bergerat Monnoyeur имат Vision Link ®   , 
така че дилърът получава постоянен 
поток от информация за „здравето” на 
машината. Стремежът е до края на 
тази година целият машинен парк да се 
снабди с Vision Link. При все това, всеки 
месец Bergerat Monnoyeur изпраща 
механици на строителната площадка на 
летището на Брашов за инспектиране 
на машините и за извършване на 
необходимата поддръжка, така 
че те да работят както трябва.   

  И, макар че в Румъния пазарът 
на тази услуга все още е малък, 
Себастиан счита, че това се променя. 
„По мое мнение, през следващите 
години, около 20% от нашия бизнес 
ще бъде предоставянето на машини 
и оборудване под наем.”   ■   

  За допълнителни подробности: 
www.catrentalstore.com 
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за Intelkasim. От 2013 г. до сега 
компанията е взела под наем и 
впоследствие е купила 5 други машини 
на Cat. „Аз купувам 90% от това, което 
вземам под наем. Нашият нормален 
договор е 10-месечен, което ни дава 
възможност наистина да „усетим” 
машината, нейната надеждност и 
производителност,” добавя Анди. „Освен 
това, можем да сме сигурни за степента 
на амортизацията на машината.”  

  Едно допълнително предимство 
при вземане на машина под 
наем е поддръжката и ремонтът, 
предоставяни от дилъра. „Най-важното 
нещо, което съпътства вземането 
на машини под наем, е екипът на 
Cat в Bergerat Monnoyeur. Това е 
екип, на който можете да разчитате 
като ваш съюзник и партньор.”  

 Една такава компания е Intelkasim, която се специализира в 
изграждането и ремонта на летища, включително и на писти, 
хангари и контролни кули. Сега Intelkasim е наела автогрейдер 
140M, хидравличен чук H130S, колесен мини-товарач 262C 
и дискова фреза SW45. “Наемането на машини ни осигурява 
защита от сегашните световни икономически събития и ни 
помага да избегнем необходимостта от финансиране чрез 
банка,” казва Анди Кадас, Генерален директор на Intelkasim.  

  Оборудването се използва за изграждане на международното 
летище Брашов-Гимбав в централна Румъния, което ще 
подпомогне разрастването на промишлеността и туризма 
в района и ще даде тласък на развитието на атрактивните 
места, като например популярната ски зона Пойана – Брашов. 
Очаква се, че проектът ще създаде около 4,000 работни 
места и след завършването му ще бъдат обслужвани по един 
милион пътника годишно. Предназначена за средноголеми 
самолети, основната писта ще има дължина 2,820 метра. 
Прогнозните проектни разходи са € 87 милиона. 
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така че дилърът получава постоянен 
поток от информация за „здравето” на 
машината. Стремежът е до края на 
тази година целият машинен парк да се 
снабди с Vision Link. При все това, всеки 
месец Bergerat Monnoyeur изпраща 
механици на строителната площадка на 
летището на Брашов за инспектиране 
на машините и за извършване на 
необходимата поддръжка, така 
че те да работят както трябва.   

  И, макар че в Румъния пазарът 
на тази услуга все още е малък, 
Себастиан счита, че това се променя. 
„По мое мнение, през следващите 
години, около 20% от нашия бизнес 
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ПОВЕЧЕ 
МОЩНОСТ 
ЗА ВАС 
  ПОСЕЩЕНИЯТА НА КЛИЕНТИ В СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ СА ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ НАЧИНИ 
ЗА ДИЛЪРСКИ ПРОДАЖБИ НА CAT ®    В ЕВРОПА, АФРИКА, БЛИЗКИЯ ИЗТОК И ОНД 

Заводът на Caterpillar в Ларн е 
една от четирите локации на 
подразделение Electric Power 
в Северна Ирландия и в него 
работят около 2,100 души. 
Този модерен завод се използва 
предимно за разработване 
и асемблиране на продукти, 
включително и на водещите в 
сектора генератори на 
Cat 

   
®   , а отскоро – и на мостове 

за камиони с шарнирна 
рама за Peterlee и колесни 
багери за манипулиране на 
товари за подразделението 
„Промишленост и отпадъци” на 
Caterpillar. Продуктите на този 
завод се изнасят в цял свят и 
се използват в редица ключови 
индустриални и бизнес сектори. 

 1975    FG Wilson (Engineering) 
Ltd. започва своята дейност в една 
стара текстилна фабрика в Белфаст. 
Първоначално компанията произвежда 
промишлени генераторни агрегати, 
като първите от тях „слизат” от 
конвейера през 1975 г. От тогава до сега 
компанията отбелязва впечатляващ 
растеж и малкият семеен бизнес се 
превръща в един от 100-те най-големи 
износители на Обединеното кралство. 

  1993    Централата на компанията се 
премества в Ларн, където се намира и 
до сега. 90-те години бележат началото 
на 2 нови производствени мощности, 
които пряко работят за завода в Ларн 
– тази в Монкстаун се специализира 
в производството на тежки и сложни 
продукти, в прецизната обработка и 
в специалното заваряване, а тази в 
Спрингвейл произвежда леки продукти, 
сложни възли, звукоизолирани 
прегради и електрически системи.  

  1999    Компанията става дъщерна 
фирма на Caterpillar и през 2005 г. 
бързо се превръща в неразделна 
част от подразделението 
Electric Power на Caterpillar.   

  2013    Компанията сменя 
наименованията на всичките 4 завода 
в Северна Ирландия, като новото 
име е Caterpillar (NI) Limited. Ларн 
е определен за новата площадка, 
на която трябва да започне 
производството на други продукти 
на Cat, включително и на мостове за 
камиони с шарнирна рама и колесни 
багери за манипулиране на товари.  

  НОВО ИМЕ, СЪЩАТА ОТДАДЕНОСТ 
НА КАЧЕСТВОТО  
 Ако посетите който и да е от 4-те завода 
на Caterpillar в Северна Ирландия, ще 
видите ново име – Caterpillar (NI) Limited, 
но това, което е запазено, е една база 
от пламенни работници и служители, 
създаващи генераторни агрегати от 
световна класа, които отговарят на 
непрекъснато променящите се нужди 
на клиентите от всички кътчета на 
света. Непрекъснатото инвестиране 
във водещи за сектора производствени 
монтажни процеси е дало възможност 
на заводите в Северна Ирландия да 
разработят операции от световна 
класа. Във всички тези заводи се 
използва производствената система 
на Caterpillar, за да се гарантира, че 
на пазара постоянно се „подават” 
продукти с високо качество. 

 В Ларн и в останалите дъщерни 
заводи се произвеждат генераторни 
агрегати от марките Caterpillar и FG 
Wilson. Двете марки са стратегически 
позиционирани за посрещане на 
нуждите на отделните клиенти. 
Работейки в тясно сътрудничество 
с дилърската мрежа на Cat, екипът 
в Северна Ирландия осигурява 
специални енергийни решения за 
своите клиенти, включително и 
резервни части, обслужване на място, 
производство и обучение, както и 
договори за поддръжка и ремонт. 

 За удовлетворяване на постоянните 
и временните енергийни нужди, в 
Ларн се произвежда пълна гама 
генераторни агрегати и контейнерни 
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целта е да се гарантира, че частите на 
оборудването действат синхронно, така 
че да се постигнат оптимални резултати. 
Съществуват и хибридни енергийни 
системи за телекомуникационния 
сектор, при които използването на 
наличните възобновяеми източници 
се оптимизира за намаляване на 
разхода на гориво и на оперативните 
разходи, като в същото време се постига 
максимална надеждност на системата. 

 Всъщност, при разработване на 
инженерни продукти на Caterpillar по 
специфични изисквания на клиента, 
Групата за специализирани енергийни 
решения провежда редовни срещи 
с електро консултанти и с клиенти 
от различни промишлени сектори. 
Целта на тези срещи е да се споделят 
знания и да се осмисли пазарното 
търсене и тенденциите. Дейността на 
Групата за специализирани енергийни 
решения създава възможност за 
реализиране на широка гама от 
продукти по заявка на клиентите, 
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  НОВО ИМЕ, СЪЩАТА ОТДАДЕНОСТ 
НА КАЧЕСТВОТО  
 Ако посетите който и да е от 4-те завода 
на Caterpillar в Северна Ирландия, ще 
видите ново име – Caterpillar (NI) Limited, 
но това, което е запазено, е една база 
от пламенни работници и служители, 
създаващи генераторни агрегати от 
световна класа, които отговарят на 
непрекъснато променящите се нужди 
на клиентите от всички кътчета на 
света. Непрекъснатото инвестиране 
във водещи за сектора производствени 
монтажни процеси е дало възможност 
на заводите в Северна Ирландия да 
разработят операции от световна 
класа. Във всички тези заводи се 
използва производствената система 
на Caterpillar, за да се гарантира, че 
на пазара постоянно се „подават” 
продукти с високо качество. 
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ж.п. гари и информационни центрове. 
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един-единствен източник, като например 
UPS, комутационна апаратура, 
контролни устройства и автоматични 
тестери на генераторни агрегати, като 
целта е да се гарантира, че частите на 
оборудването действат синхронно, така 
че да се постигнат оптимални резултати. 
Съществуват и хибридни енергийни 
системи за телекомуникационния 
сектор, при които използването на 
наличните възобновяеми източници 
се оптимизира за намаляване на 
разхода на гориво и на оперативните 
разходи, като в същото време се постига 
максимална надеждност на системата. 

 Всъщност, при разработване на 
инженерни продукти на Caterpillar по 
специфични изисквания на клиента, 
Групата за специализирани енергийни 
решения провежда редовни срещи 
с електро консултанти и с клиенти 
от различни промишлени сектори. 
Целта на тези срещи е да се споделят 
знания и да се осмисли пазарното 
търсене и тенденциите. Дейността на 
Групата за специализирани енергийни 
решения създава възможност за 
реализиране на широка гама от 
продукти по заявка на клиентите, 

осигурявайки необходимата гъвкавост 
за удовлетворяване на техните нужди. 

  ШУМ БЕЗ ЗВУК  
 В помощ на изпълняване на 
изискванията на клиентите работи една 
от най-големите в Европа и единствена 
в Обединеното кралство камера без ехо. 
Тя се намира във високотехнологичния 
инженерингов център в Ларн – 
една модерна техническа база 
за тестване и валидизиране на 
продукти. Камерата е ценна добавка 
към и без това впечатляващия 
технически ресурс на Центъра. 

 Тази огромна, специално разработена 
зала без ехо се използва за звукови 
тестове, които дават възможност 
за подробен анализ на шума от 
генераторите в състояние на 
„свободно пространство”, т.е. без 
повърхнини, които да отразяват 
звука. Резултатите от тези тестове 
се използват за осигуряване на 
максимални експлоатационни 
параметри и максимална надеждност 
на енергийните продукти на 
Cat, което им дава значително 
предимство пред конкуренцията. 

 Камерата е изградена през 2005 г., 
след като инженерите на Caterpillar 
установяват, че такова съоръжение е 
необходимо, за да може компанията 
да остане лидер в категориите на 
продуктите, които произвежда и да 
продължи не само да предоставя 
на своите клиенти продукти от 
световна класа, но и да изпълнява 
изискванията на законодателството. 

 За желаещите да видят и да „чуят” 
камерата без ехо, както и останалата 
част от този изключителен Център, има 
организирани обиколки. Посетителите 
се впечатляват от уменията, знанията 
и опита на екипа, както и от самите 
производствени и монтажни процеси, 
които са най-добрите в своя клас. 
Клиентите могат да наблюдават как 
се тестват техните продукти и да 
видят със собствените си очи как се 
създават продукти без аналог в света. 

 До края на годината ще заработи нов 
център за посетители, който ще даде 
възможност на дилърите, клиентите 
и посетителите истински да „усетят” 
как се работи в Северна Ирландия. 
Центърът ще се посещава от клиенти 
и дилъри и ще има изложбена площ 
за продукти, както и зали за срещи. 
Той ще се използва за обучение и 
маркетингови дейности с групи от 
клиенти и дилъри, а също и за дейности 
по разработване на продукти. 

 И, ако всичко това не може да ви 
впечатли, то гледката ще може. 
Центърът в Ларн е разположен на скала 
край морето и предлага впечатляващ 
панорамен изглед към шотландския нос 
Галоуей, където се срещат Северния 
канал на Ирландско море и Атлантика.  ■   

  За повече подробности: www.cat.com 
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ЗАПОЧНЕТЕ ДА 
“ШЛИФОВАТЕ” 

СВОИТЕ 
УМЕНИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ОПЕРАТОРИ – 2014
Началото на „Предизвикателство за оператори” на Caterpillar 
бе поставено в далечната 1998 г., когато в него участваха 35 
състезателя от 8 различни страни. Създадено от Гьоран Херпе и 
Боб Уудли, състезанието имаше за цел да подкрепи дилърите и да 
насърчи формирането на клубове на оператори на територията на 
отделните дилъри. Удоволствието и вълнението от състезанието 
се дължат на демонстрацията на невероятната прецизност и 
уменията на операторите и на качествата на различни Cat 

   
®    машини.

 НЕ ТОЛКОВА ЛЕСНО, КОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА  
 Битката да си най-добрият се завръща 
през 2014 г. Събитието започва на 
местно ниво с организирани от дилърите 
състезания, които се провеждат 
през първата половина на 2014 г. 

 Тези оператори, които са преминали 
предварителните кръгове и са 
стигнали до финалното състезание, 
се подлагат на серия от шест до девет 
сурови изпитания за скорост, точност 
и безопасност. Състезанията са не 
само възможност да се демонстрира 
прецизност и да се утвърди важността 
на доброто обучение на операторите, 
но и случай да се покажат най-
модерните машини и технологии на 
Cat (като например автоматичното 
управление на работния орган, 
както и на товара) в действие. 

 Тази година предизвикателствата 
ще бъдат разпределени в 4 дни на 

сложни и трудни маневри, като ще 
се използва широка гама от машини, 
включително камиони с шарнирна 
рама, багери, челни товарачи, колесни 
мини-товарачи и мини багери. Освен, 
че са трудни, при всички тестове ще 
се следи времето, като операторите 
ще се оценяват и по използването на 
технологиите и разхода на гориво. 

 По време на тържествената вечеря 
при връчване на наградите ще 
бъдат отличени тримата най-добри 
оператори, но само един ще си тръгне 
с голямата награда – нов мини багер 
300.9D на Cat. За да научите повече 
за графика на събитието, конкретните 
изпитания и начина на участие, посетете 
нашата страница във Фейсбук.  ■   

  За допълнителни подробности: 
www.facebook.com 
(ключови думи = Caterpillar 
Operators Challenge) 

ОТНОВО 
Е ТУК! 
  НАЙ-ОСПОРВАНОТО СЪСТЕЗАНИЕ В СВЕТА 

ФИНАЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 22-РИ – 26-ТИ СЕПТЕМВРИ 2014 Г. В ЦЕНТЪРА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ И ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСТЪР, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО. 
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