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 След като прегледах този трети брой на списание 
Cat за 2016 г., изпитвам гордост от постиженията 
ни и от посоката, в която сме поели, за да 
постигнем бъдещите си успехи. Стремежът ни 
да направим оборудването с марка Cat и нашите 
клиенти по-умни и по-ефективни ще осветява пътя 
ни в тази посока. 

От десетилетия сме посветени на мисията да бъдем 
технологичен лидер, но сега е време да ускорим 
усилията си в ерата на това, което наричаме “умно 
желязо”.

Питър Дръкър, легендарен писател, преподавател Питър Дръкър, легендарен писател, преподавател 
и консултант, някога е казал: “Качеството на един и консултант, някога е казал: “Качеството на един 
продукт или услуга не се състои в това, което продукт или услуга не се състои в това, което 
вие влагате в тях. А в онова, което клиентът вие влагате в тях. А в онова, което клиентът 
получава от тях.” Този факт е особено актуален получава от тях.” Този факт е особено актуален 
за групата Çobanlar. Тази семейна фирма в Турция за групата Çobanlar. Тази семейна фирма в Турция 
е специализирана в мрамородобивната индустрия е специализирана в мрамородобивната индустрия 
и постига големи успехи с нашето оборудване и и постига големи успехи с нашето оборудване и 
услугите на Borusan. услугите на Borusan. 

Прочетете непременно и как Zahid Tractor дава 
нов смисъл на концепцията за потребителска 
удовлетвореност и се ангажира с успеха на своите 
клиенти. А в нашата секция “На фокус” ще 
научите как Caterpillar дава гласност на темата и 
помага на хората без достъп до чиста вода.

Този брой на списание Cat е отличен пример 
за това как продължаваме да вграждаме в 
нашите машини технологии, които подпомагат 
успеха на клиентите ни, без да губим връзка 
с чисто човешкия аспект, което отличава 
марката Caterpillar от други марки на пазара. 
Надявам се този брой на Cat Magazine да ви 
бъде толкова интересен, колкото и на мен.  

  Хамид Лавасани,  
  Главен мениджър, продажби и маркетинг – 
“Глобално строителство и инфраструктура” 
в Европа, Африка и Близкия изток 

Назим Ергюн,
Çobanlar 

  Назим е минен инженер, завършил 
университета “Хаджеттепе” в 
Анкара, Турция. След четири 
години в Rigips Saint-Gobain 
Турция, през 2012 г. той се 
присъединява към дилъра на Cat 
Borusan Makina ve Güç Sistemleri 
като търговски представител 
за части, услуги и оборудване 
и понастоящем обслужва 
цяла югозападна Турция. 

Димитри Монту, 
Çobanlar 

  Димитри постъпва в Caterpillar 
през 2005 г. и е част от 
поделението за следпродажбени 
решения. Той отговаря за турския 
пазар и провежда инициативи за 
развитие на бизнеса съвместно 
с дилъра на Cat Borusan Makina 
с фокус върху клиентите в 
строителния сегмент. Опитът 
и познанията му са предимно в 
продажбите на части и услуги, 
маркетинг и бизнес операции, 
както и в потребителската 
електроника. Димитри е роден в 
Гваделупа в Карибския басейн. 

Лора Гию, индустриални 
пазари и управление 
на отпадъци 

  Лора работи в Caterpillar 
върху създаване и прилагане 
на маркетингова стратегия за 
редица сектори на индустрията 
и управлението на отпадъци в 
региона на Европа, Африка и 
Близкия изток. Тя също така 
участва в подпомагането на 
дилърски дейности и местни 
събития, както и в координирането 
на промоции и логистика за 
международни прояви. Лора 
е и отличен тенисист. 

Баха Абдел Самад, 
отдел “Потребителска 
удовлетвореност” в Zahid 

  Баха постъпва в Zahid Tractor 
през 2007 г. като маркетинг 
координатор. Понастоящем 
той отговаря за постигането на 
високо ниво на удовлетвореност 
и лоялност на клиентите чрез 
прилагане на стратегията на 
компанията за потребителска 
удовлетвореност. Той е отговорен и 
за ангажирането и осведомеността 
на служителите по отношение на 
инициативите за потребителска 
удовлетвореност, което спомага за 
изграждането на фирмена култура, 
поставяща клиента в центъра. 

КАКВО ВДЪХНОВЯВА НАШИТЕ 

  Кореспонденти 

 УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 
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“    МРАМОРНИТЕ 
КАРИЕРИ СЕ 
НУЖДАЯТ ОТ 
НАДЕЖДНИ МАШИНИ.” 

Çobanlar Group е създадена през 1989 г. и е една от водещите компании 
в мрамородобивния сектор с годишно производство от 176 000 тона. За 
да задоволи търсенето, компанията следва принципа, че продуктивният 
добив на мрамор изисква прецизна и ефективна работа на машините.

Харун Чобан 
  Един от собствениците 
на Çobanlar Group 

За това отговаря партньорът на 
Çobanlar Group – Borusan Makina. 
Дилърът на Cat не само се грижи за 
ремонта и поддръжката, но и осигурява 
допълнителни решения, които обезпечават 
високопроизводителния добив на мрамор. 

НАДЕЖДНИ МАШИНИ.” 
МАШИНИТЕ И КАЧЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПЕЧЕЛЯТ ДОВЕРИЕ И СПОКОЙСТВИЕ
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“    МРАМОРНИТЕ 
КАРИЕРИ СЕ 
НУЖДАЯТ ОТ 
НАДЕЖДНИ МАШИНИ.” 

  В МРАМОРОДОБИВНИЯ СЕКТОР УСПЕХЪТ ЗАВИСИ ОТ ДОБРОТО ПОЗНАВАНЕ НА РАБОТАТА  
 В резултат на своето постоянство и целенасоченост Çobanlar вече е компания 
от световен мащаб. “Изнасяме продукцията си в Европа, в Съединените щати и 
страните от Близкия изток. Нашата мисия е чрез опитния си персонал да осигурим на 
потребителите най-добрия продукт. За да продължим да се развиваме и да предлагаме 
мраморите си на нови световни пазари, трябва да разполагаме с ефективни и надеждни 
машини като техниката Cat”, казва Харун Чобан, член на УС на Çobanlar Group. 

Бирол Барут Оператор на колесен товарач 980H с 8-годишен опит

“Превключването на предавките, 

разположено върху волана, 

облекчава работата с машината 

и преместването на малки и 

големи блокове. Наред с това, 

камерата за задно виждане ми 

дава пълен контрол и гарантира 

безопасно приближаване отзад.”

Машините Cat се справят с предизвикателствата 
в мраморните кариери

“Автопаркът на кариерата от машини Cat предлага 
висока производителност и висока сила на откъсване, 
така че операторите могат да къртят огромни мраморни 
плочи с лекота. С помощта машините Cat можем лесно 
да поставяме готовите мраморни блокове един върху 
друг благодарение на маневреността им. Опростената 
поддръжка от своя страна намалява времето за престой. 
Дори сигурността на машина е на високо ниво.”

За това отговаря партньорът на 
Çobanlar Group – Borusan Makina. 
Дилърът на Cat не само се грижи за 
ремонта и поддръжката, но и осигурява 
допълнителни решения, които обезпечават 
високопроизводителния добив на мрамор. 
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Borusan забелязаха предупреждение за ниско налягане в една от машините. Те 
незабавно известиха нашия оператор, който изключи машината, след което намериха 
повредената част. Ако машината бе продължила да работи, двигателят можеше да 
се повреди и да причини допълнителни разходи и загуба на производителност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДИ НЕИЗПРАВНОСТ

980H 980M 988K

330D 349D2

735C 740B

Мрамородобивните компании използват два 
вида конфигурации на машините. Едната 
е за тонаж, а другата за приложение 
  Çobanlar разполага с 56 машини в своя машинен парк. 
Компанията предпочита колесни товарачи Cat 980 за изкопни 
работи. Машините Cat 988 е използват за преместване 
на големи мраморни плочи и блокове. Съчленените 
самосвали 735 и 740 пренасят от 30 до 60 тона материал.  

МАЛКА ПРОВИНЦИЯ С ГОЛЯМО ПРОИЗВОДСТВО 
  Базирана в югозападната част на Турция, 
компанията се надява да удвои производството, 
приходите и печалбата си за пет години и да 
открие четири кариери за две години. 

  СЕМЕЙНА ФИРМА  
 “Ние сме семейна фирма с големи цели и задачи, 
затова не преставаме да инвестираме в персонала и 
оборудването на петте си фабрики и четири кариери, 
даващи работа на 800 човека”, добавя г-н Чобан. “Ние 
вярваме в своите работници и насърчаваме растежа 
в рамките на компанията и нейния персонал.” 

 Borusan играе голяма роля за успешната ни дейност. 
Оборудването трябва да може се справя с голямото 
натоварване и с растежа на компанията, внушавайки 
доверие у операторите и ръководителите. 

 Мраморът е естествен материал и няма химическо 
въздействие дори ако бъде микронизиран (раздробен 
на фини частици). Той може да се рециклира 
и използва за производство на бои, стъкло, 
керамика и др., което е много екологично. 

нововъведения ни помогнаха да спечелим доверието 
на Çobanlar Group, изпреварвайки конкурентите си”, 
добавя Арзу Йълдъръм, отговарящ за продажбите 
и маркетинга на клиентски услуги в Borusan. 

 Макар Çobanlar да разполага с професионални техници, 
когато се вземат важни решения, от компанията винаги 
се обръщат към Borusan за съвет. “Например”, казва 
г-н Чобан, “много от нашите машини са обезпечени с 
програма Machine Equipment Solutions от ниво IV. Нашите 
служители използват таблети и компютърни системи, които 
им дават 360-градусов поглед върху нашето оборудване, 
така че да можем да осигурим правилно обслужване 
на правилната машина в подходящия момент.” 

  УСПЕХЪТ НА ПАРТНЬОРСТВОТО  
 Партньорството между Çobanlar Group и Borusan води 
до успешен бизнес и за двете компании. “След като 
започнахме да работим с Borusan и употребявани 

 Мраморът има силно въздействие върху оборудването, 
поради което управлението и поддръжката на 
машините са от изключителна важност. Макар и скрит, 
работният процес на машинния парк също влияе върху 
производителността. Той е важен фактор за развитието 
на каменната кариера. Ето защо Çobanlar наблюдават 
своите машини чрез поддържаната от Borusan система 
VisionLink ®   , системата S•O•S SM    за анализ на течностите и 
други решения за управление на ремонта и поддръжката. 

 “Чрез VisionLink, Çobanlar може да следи работата на 
оператора, условията на обекта, техническото състояние 
на машините и разхода на гориво”, казва Назим Ергюн, 
търговски представител на Borusan за продуктова поддръжка. 
“Тази информация ни помага да предотвратяваме повреди, 
да определяме най-подходящото време за ремонт или 
поддръжка и да поддържаме разходите ниски. Това е 
най-добрият начин да се избегнат сериозни технически 
неизправности. Тъкмо тези технологични разработки и 

90 000 
тона годишно

36,000 
тона годишно

20,000 
тона годишно

30,000 
тона годишно

Кариера: Мугла
Име на продукта: Bianco Ibiza
От: 1996 г.
Пазари за износ: Европа, Близкия Изток и САЩ

Кариера: Испарта
Име на продукта: Ottoman Beige
От: 2011 г.
Пазари за износ: Китай

Кариера: Мерсин
Име на продукта: Creme Royal Beige
От: 2013 г.
Пазари за износ: Турция и Близкия изток

Кариера: Мугла
Име на продукта: Imperial White
От: 2015 г.
Пазари за износ: Европа и САЩ

Мугла

Мерсин

Испарта
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Ръководител поддръжка

Borusan забелязаха предупреждение за ниско налягане в една от машините. Те 
незабавно известиха нашия оператор, който изключи машината, след което намериха 
повредената част. Ако машината бе продължила да работи, двигателят можеше да 
се повреди и да причини допълнителни разходи и загуба на производителност.

Borusan забелязаха предупреждение за ниско налягане в една от машините. Те 
незабавно известиха нашия оператор, който изключи машината, след което намериха 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДИ НЕИЗПРАВНОСТ

“Borusan е нашият партньор в 
доставката на решения. Те ни 
осигуряват техническа поддръжка, най-
добрите решения и резервни части.”

нововъведения ни помогнаха да спечелим доверието 
на Çobanlar Group, изпреварвайки конкурентите си”, 
добавя Арзу Йълдъръм, отговарящ за продажбите 
и маркетинга на клиентски услуги в Borusan. 

 Макар Çobanlar да разполага с професионални техници, 
когато се вземат важни решения, от компанията винаги 
се обръщат към Borusan за съвет. “Например”, казва 
г-н Чобан, “много от нашите машини са обезпечени с 
програма Machine Equipment Solutions от ниво IV. Нашите 
служители използват таблети и компютърни системи, които 
им дават 360-градусов поглед върху нашето оборудване, 
така че да можем да осигурим правилно обслужване 
на правилната машина в подходящия момент.” 

  УСПЕХЪТ НА ПАРТНЬОРСТВОТО  
 Партньорството между Çobanlar Group и Borusan води 
до успешен бизнес и за двете компании. “След като 
започнахме да работим с Borusan и употребявани 

 Мраморът има силно въздействие върху оборудването, 
поради което управлението и поддръжката на 
машините са от изключителна важност. Макар и скрит, 
работният процес на машинния парк също влияе върху 
производителността. Той е важен фактор за развитието 
на каменната кариера. Ето защо Çobanlar наблюдават 
своите машини чрез поддържаната от Borusan система 
VisionLink ®   , системата S•O•S SM    за анализ на течностите и 
други решения за управление на ремонта и поддръжката. 

 “Чрез VisionLink, Çobanlar може да следи работата на 
оператора, условията на обекта, техническото състояние 
на машините и разхода на гориво”, казва Назим Ергюн, 
търговски представител на Borusan за продуктова поддръжка. 
“Тази информация ни помага да предотвратяваме повреди, 
да определяме най-подходящото време за ремонт или 
поддръжка и да поддържаме разходите ниски. Това е 
най-добрият начин да се избегнат сериозни технически 
неизправности. Тъкмо тези технологични разработки и 

машини Cat, постигнахме перфектен баланс на 
машинния парк чрез техническа поддръжка и качествено 
оборудване”, казва г-н Чобан. “Ето защо предпочитаме 
да се развиваме с Caterpillar и Borusan.” 

 “Нашата цел е да бъдем най-добрият доставчик на 
мрамор в целия свят. Благодарение на способностите и 
знанията на Borusan проблемите с машините се решават 
бързо. Те са практични и проактивни. Ако открият някакви 
проблеми, веднага се свързват с мен. Това е важно за 
нашата компания. Borusan носи много ползи за нашата 
компания. Имаме отлична делови взаимоотношения.”  ■   

  Подробности на адрес: www.cat.com 

Вейсел Из
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Caterpillar    ТЕХНОЛОГИЯ    помага за    ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО   
 на огромен проект по    ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ   

Понастоящем в Израел се извършва интензивно 
жилищно застрояване. Този бурен процес чупи 
рекорди не само по отношение на броя на 
ипотечните кредити – строителните площадки 
за изграждане на пътища и инфраструктура са 
претъпкани с тежка строителна техника.

Но това е само началото. Това 
мащабно строителство следва 
подробни държавни и местни планове 
за изграждане на инфраструктура, 
като например обществени сгради, 
училища, паркове, велоалеи и 
транспортни връзки. Целта е жилищните 
сгради да бъдат завършени и готови 
да приемат хората едновременно 
с прилежащата инфраструктура. 

 В този мащабен проект огромна роля 
играят израелският дилър на Cat, 
I.T.E. (Israel Tractor and Equipment) 
и строителният предприемач Атеф 
Халди, който ръководи проекта. 
Изборът на I.T.E. за осигуряване на 
техниката, услугите и поддръжката при 
проекта Neot Afek никога не е бил под 
въпрос. И Атеф видя възможност да 
превърне строителната площадка в 
демонстрационен център за техниката 
Cat, показващ професионализма на 
дилъра, висококачествените машини и 
умението да изпълнява задачи в кратки 
срокове.

“Аз съм второ поколение строител”, 
казва ни той. “В нито един момент 
от живота си не съм обмислял да 
използвам тежка техника, различна 
от Caterpillar. Тя е единствената 
марка, която може да осигури 
портфолио от решения за всичките 
ми нужди. Наред с това технологията, 
която използват машините Cat, ми 
помага да постигам висока работна 
ефективност и да пестя пари. И най-
вече обслужването и поддръжката, 
предоставяни от I.T.E., са ненадминати.” 

  ПОДХОДЯЩИТЕ ЗА РАБОТАТА 
МАШИНЕН ПАРК И ТЕХНОЛОГИИ  
 Дори при наличието на мощен и 
модерен парк от тежки строителни 
машини, трябва да се работи 
денонощно, за да се спазят кратките 
срокове. На площ от 1,1 квадратен 
километър (1100 дунама) над 35 
багери, булдозери, комбинирани 
багер-товарачи, хибридни колесни 
товарачи, съчленени самосвали и друга 
техника работят без прекъсване. 

 “Ниво 5 ми дава достъп до цялата 
информация, от която се нуждая, 
навсякъде и по всяко време, за да 
работя възможно най-ефективно. 
Най-важното е, че то включва и данни 
като разход на гориво, моточасове и 
техническо състояние на машината”, 
каза Мухамад. “Разполагайки 
с    EM Solutions, вече мога да 
установявам малките неизправности 
в оборудването, преди те да са се 
превърнали в големи проблеми. А в 
края на месеца знам, че разходите 
за гориво ще бъдат по-ниски в 
сравнение с преди, когато не бях 
свързан към системата. Поне с 15 
процента по-ниски. Сега мога да се 
съсредоточа върху работата, без да 
се притеснявам за оборудването.” 

 Друга технология с активна роля е 
системата за контрол на машината от 
SITECH™. SITECH осигурява модерни 
технологии за профилиране на 
терени, така че операторите могат да 
оформят терена по-точно, да намалят 
излишъците от материал и значително 
да подобрят производителността 
изцяло от кабината. 

 Поддръжката и ремонтът на това 
оборудване изискват многоброен 
екип от сервизен персонал. Ето защо 
Мухамад Халди, главен ръководител 
на проекта, предпочел Cat    EM Solutions 
™ ниво 5. Пакетът решения за 
управление на оборудването от 
това ниво е най-надеждният и най-
усъвършенстван пакет услуги на 
Caterpillar. Машините са свързани с 
телематични устройства, позволяващи 
на дилъра проактивно да управлява 
парка, да намали непланирания 
престой и да предостави сервиз чрез 
техници със заводска квалификация. 

 Например, I.T.E. изгради специално 
помещение за    EM Solutions на място, 
за да осигури подаването на важна 
информация на живо от строителната 
площадка. След това тази информация 
се използва за оптимизиране капацитета 
на машините и намаляване на 
разходите чрез превантивна поддръжка 
и следене на информация като скорост 
на машините, местонахождение и 
забранени зони. Планирането на 
експлоатационния живот на машинния 
парк и графика на персонала също 
може да бъде оптимизирано. 

Такъв един жилищен проект е Neot Afek, в областта 
Кирят Бялик, северно от град Хайфа. Целта е да 
се построят 4 573 жилища само за две години. 
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   Багер Cat 345B участва в подготовката 
на обекта Neot Afek.

   Специалната контролна зала за    EM Solutions 
на обекта следи техническото състояние 
на машините в реално време.

Caterpillar    ТЕХНОЛОГИЯ    помага за    ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО   
 на огромен проект по    ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ   

 “Ниво 5 ми дава достъп до цялата 
информация, от която се нуждая, 
навсякъде и по всяко време, за да 
работя възможно най-ефективно. 
Най-важното е, че то включва и данни 
като разход на гориво, моточасове и 
техническо състояние на машината”, 
каза Мухамад. “Разполагайки 
с    EM Solutions, вече мога да 
установявам малките неизправности 
в оборудването, преди те да са се 
превърнали в големи проблеми. А в 
края на месеца знам, че разходите 
за гориво ще бъдат по-ниски в 
сравнение с преди, когато не бях 
свързан към системата. Поне с 15 
процента по-ниски. Сега мога да се 
съсредоточа върху работата, без да 
се притеснявам за оборудването.” 

 Друга технология с активна роля е 
системата за контрол на машината от 
SITECH™. SITECH осигурява модерни 
технологии за профилиране на 
терени, така че операторите могат да 
оформят терена по-точно, да намалят 
излишъците от материал и значително 
да подобрят производителността 
изцяло от кабината. 

 Поради способността на Caterpillar да 
интегрира революционни технологични 
решения в своите мощни и универсални 
машини, операторите и мениджърите 
разполагат с печеливша формула 
и могат да се фокусират върху 
производителността, качеството и 
рентабилността на своята работа. 

 Както и в много други начинания, 
знанието е сила. При наличните десетки 
машини и съоръжения в Neot Afek, 
натрупаните знания за машините и 
персонала са важни фактори, които 
помагат на ръководителите на проекта 
в изграждането на този нов жилищен 
комплекс в срок и в бюджет.  ■   

  Подробности на адрес: www.cat.com 

Работата по Neot Afek е всекидневно 
предизвикателство за ръководителите 
на обекта. Мухамад ни представя 
своята уникална гледна точка: 

Живот на 
работната 
площадка

“Този проект е мащабен 
и амбициозен и 
включва голям брой 
работници и голямо 
количество тежко 
оборудване. Трябва 
да го видите с очите 
си, за да разберете 
мащаба и сложността 
на проекта и нашите 
възможности.”

 Поддръжката и ремонтът на това 
оборудване изискват многоброен 
екип от сервизен персонал. Ето защо 
Мухамад Халди, главен ръководител 
на проекта, предпочел Cat    EM Solutions 
™ ниво 5. Пакетът решения за 
управление на оборудването от 
това ниво е най-надеждният и най-
усъвършенстван пакет услуги на 
Caterpillar. Машините са свързани с 
телематични устройства, позволяващи 
на дилъра проактивно да управлява 
парка, да намали непланирания 
престой и да предостави сервиз чрез 
техници със заводска квалификация. 

 Например, I.T.E. изгради специално 
помещение за    EM Solutions на място, 
за да осигури подаването на важна 
информация на живо от строителната 
площадка. След това тази информация 
се използва за оптимизиране капацитета 
на машините и намаляване на 
разходите чрез превантивна поддръжка 
и следене на информация като скорост 
на машините, местонахождение и 
забранени зони. Планирането на 
експлоатационния живот на машинния 
парк и графика на персонала също 
може да бъде оптимизирано. 

Хайфа
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Основана през 2009 г., Trema е малка 
компания за изкопни работи и подготовка 
на строителни площадки, базирана в Баз-
ан-Басе Франция, югозападно от Лион. 
В компанията работят около 15 души. 

 Яник Бардел, оператор в Trema, казва: “В 
момента добиваме чакъл за бетоновъзли. 
Извличаме чакъла от водата, след което 
товарим самосвалите със запълващи земни 
маси и изсипваме обратно в езерото.” 

 “При този вид работа стабилността е 
изключително важна, а 340F L е изключително 
стабилен от всички страни, и с пълна и с 
празна кофа. Той е и много ефективен, 
когато е необходимо да се работи 
прецизно. При товарене на самосвали 
машината ми осигурява достатъчно 
мощност, за да работя ефективно.”  ■   

  Подробности на адрес: www.cat.com 

УДОБСТВО
340F L предлага автоматична климатична 
система, опции за отопление и 
охлаждане на седалката, както и широко 
пространство за краката. Джойстиците, 
подлакътниците и седалките се регулират 
според предпочитанията на оператора, 
така че органите за управление да 
са винаги в удобна близост.

КРАТКИ РАБОТНИ ЦИКЛИ И ВИСОКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
340F L работи идеално с 20-30-тонни
самосвали. Нужни са само шест 
работни цикъла, за да се напълни 
един съчленен самосвал Cat 725. 

НАДЕЖДНА ХОДОВА ЧАСТ
Високата и широка ходова част издържа 
по-голямо натоварване и осигурява 
отлична стабилност и издръжливост.

КОФА С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ
Увеличете производителността чрез кофа с 
капацитет до 2,69 кубически метра. Наред 
с това режимът за висока товароподемност 
увеличава хидравличното налягане в 
системата за повече подемна мощ, като 
същевременно намалява оборотите 
на двигателя и дебита на помпата, за 
да се подобри управляемостта.

Основана през 2009 г., Trema е малка 

Яник Бардел 
  Оператор в Trema, 
благоустройствена 
дейност 

КОФА С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ
Увеличете производителността чрез кофа с 
капацитет до 2,69 кубически метра. Наред 
с това режимът за висока товароподемност 
увеличава хидравличното налягане в 
системата за повече подемна мощ, като 
същевременно намалява оборотите 
на двигателя и дебита на помпата, за 
да се подобри управляемостта.

Яник Бардел 
  Оператор в Trema, 

ПОВИШЕТЕ 
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛНОСТТА, 
НАМЛЕТЕ 
РАЗХОДИТЕ 
  340F Е ИДЕАЛНАТА МАШИНА ЗА РАБОТА В СКАЛИСТИ МЕСТНОСТИ, ЗА 
ЗАХРАНВАНЕ НА МОБИЛНА ТРОШАЧКА ИЛИ ЗА РАБОТА С ЧУК. 
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УДОБСТВО
340F L предлага автоматична климатична 
система, опции за отопление и 
охлаждане на седалката, както и широко 
пространство за краката. Джойстиците, 
подлакътниците и седалките се регулират 
според предпочитанията на оператора, 
така че органите за управление да 
са винаги в удобна близост.

41% ПО-ВИСОК ПЪТЕН ПРОСВЕТ
Идеален за работа в скалисти и неравни 
местности, по-високият пътен просвет 
от 720 mm (в сравнение с 510 mm при 
336F L) помага за предотвратяване 
на повреди по ходовата част.

КОФА С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ
Увеличете производителността чрез кофа с 
капацитет до 2,69 кубически метра. Наред 
с това режимът за висока товароподемност 
увеличава хидравличното налягане в 
системата за повече подемна мощ, като 
същевременно намалява оборотите 
на двигателя и дебита на помпата, за 
да се подобри управляемостта.

СТАБИЛНОСТ
340F L притежава несравнима стабилност, 
особено при странична работа, благодарение 
на своята широка ходова част.

ВИДИМОСТ
По-високата позиция на кабината 
осигурява отлична видимост.
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ПРИЗНАТЕЛНОСТ

“Zahid Tractor откликват бързо 
всеки път, когато им изпратя 
съобщение... 
Оценявам тази отзивчивост.”

Издигане на  
  ПОТРЕБИТЕЛСКАТА 
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ   
 на    СЛЕДВАЩО НИВО   

ефективно да отговорим на техните бизнес нужди и да 
гарантираме правилното и навременно извършване на 
услугите още от първия път. Ние внедряваме и инвестираме 
в нова технология, която ни позволява да постигнем 
ненадмината потребителска удовлетвореност в услугите 
за строителни операции. Това ще ни помогне да установим 
по-силни връзки, да градим доверие и, надяваме се, да 
печелим лоялност, която ще ни позволи да разширим 
участието си в настоящи и бъдещи проекти”, подчертава той. 

  ГЛАСЪТ НА ДИЛЪРА  
 След като потребителските впечатления бъдат разбрани 
и споделени със служителите, вниманието се обръща 
навътре. Баха ни каза, че “гласът на дилъра” е процес, чрез 
който служителите на Zahid използват обратната връзка от 
клиентите (“гласа на клиента”), за да обсъждат въпроси и да 
идентифицират проблеми във вътрешните механизми, които 
влияят отрицателно на удовлетвореността на клиентите, 
с цел подобряване на процесите сега и в бъдеще. 

  РЕЗУЛТАТИ  
 Стратегията на Zahid по отношение на потребителската 
удовлетвореност се прилага от около една година, но дилърът 
вече регистрира обещаващи резултати. Преди да бъде 
възприета тази стратегия обаче, Zahid отчитаха стойности 
доста под нетната оценка на лоялността (НОЛ), която си бяха 
поставили за цел. НОЛ измерва лоялността на клиентите като 
процентна разлика между лоялните клиенти с висока оценка 

Според отговорника за тази дейност в централата, 
Баха Абдел Самад, работата на отдела е “ключова” и 
непрекъснато се наблюдава от ръководствата на Zahid и 
Caterpillar. “Въвеждаме карта за оценяване на служителите, 
която отразява потребителската удовлетвореност във 
всички бизнес аспекти.” Баха е част от ръководството 
на отдела “Потребителска удовлетвореност” в Zahid 
Tractor, отговарящо за прилагането на тези подобрения 
в процесите и гарантирането на еднакво висока 
потребителска удовлетвореност във всички региони 
съгласно стратегията и целите на Zahid в това отношение. 
Баха обяснява: “Нашият център за обслужване на клиенти 
играе ключова роля в измерването на удовлетвореността 
на клиентите и приемането и реакцията на клиентски 
искания. Инвестираме и в нови технологични решения в 
центъра за контакт с клиентите, които допълнително да 
подобрят нашата ефективност при обслужването и да 
осигурят ненадмината потребителска удовлетвореност.” 

 Като част от тази стратегия Zahid провежда 30 
персонални интервюта с клиенти и 15 персонални 
интервюта със служители. Събраната информация 
довела до ценни заключения и по-задълбочено 
разбиране на потребителската удовлетвореност от 
дилъра и послужила за отправна точка в изграждането 
на фирмена култура, поставяща клиента в центъра. 

 “Просто казано, искаме да бъдем решението за проблемите 
на нашите клиенти”, казва Мохамед Хелал, мениджър 
“Потребителска удовлетвореност” в централния регион. 
“Искахме да знаем какво правим добре и къде можем 
да станем по-добри. Постигането на най-високи нива 
на потребителска удовлетвореност и лоялност изисква 
непрекъсната работа. Нашите клиенти трябва да се чувстват 
уважавани и сигурни и да знаят, че работата с нас е лесна. 
Подобренията в нашите работни процеси се разработват и 
осъществяват на базата на обратна връзка с клиентите с цел 
повишаване на общата удовлетвореност от обслужването.” 

  ГЛАСЪТ НА КЛИЕНТА  
 Както Билал Канаан, мениджър “Потребителска 
удовлетвореност” в западния регион ни обясни, “Да 
чуеш “гласа на клиента” означава да видиш нещата 
от неговата гледна точка. Това е ежедневен процес, 
чрез който отзивите, предпочитанията и мненията на 
клиентите се събират, анализират и споделят в рамките 
на компанията. Целта, разбира се, е да се подобри 
удовлетвореността на клиентите във всичко – от продажбите 
до обслужването. Ние разработваме нов процес на доставка 
на машини за клиента, за да подобрим потребителската 
удовлетвореност на всички нива от процеса на продажби.” 

 Мустафа Рефат, мениджър “Потребителска удовлетвореност” 
в източния регион, добавя: “Вслушвайки се внимателно 
в клиентите и отчитайки техните впечатления, можем по-

Базираната в Саудитска Арабия компания Zahid Tractor е представител 
на Cat от 1950 г. и понастоящем е едно от най-големите дилърски 
представителства в света. Една от движещите сили зад всичко, което Zahid 
Tractor прави, е отделът “Потребителска удовлетвореност”.

КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ НА УСПЕХА
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ИЗРЯДНОСТ ПОСВЕТЕНОСТПОЧТЕНОСТ РАБОТА В ЕКИП

СТРАТЕГИЯТА ЗА 
ПОТРЕБИТЕЛСКА 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ 
НА ZAHID

За да изгради стратегията си за потребителска удовлетвореност, 
дилърът Zahid е дефинирал няколко критични фактора 

като пътна карта към успеха, включително: 
  •   Назначаване на четири мениджъра 

“Потребителска удовлетвореност” 
 •   Вътрешна информираност и обучение за 120+ 

мениджъра от поделенията на компанията 
 •   Допълнително обучение за цялата компания 

 •   Стартиране на проекти, свързани със 
всекидневните дейности на клиентите 
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ПРИЗНАТЕЛНОСТ СИГУРНОСТ УЛЕСНЕНИЕ

“Всичко, което мога да кажа, е: 
благодаря за улеснението...”

“... той дори ни предложи различен 
модел от избрания от нас, за да 
ни върши повече работа.”

“Zahid Tractor откликват бързо 
всеки път, когато им изпратя 
съобщение... 
Оценявам тази отзивчивост.”

ефективно да отговорим на техните бизнес нужди и да 
гарантираме правилното и навременно извършване на 
услугите още от първия път. Ние внедряваме и инвестираме 
в нова технология, която ни позволява да постигнем 
ненадмината потребителска удовлетвореност в услугите 
за строителни операции. Това ще ни помогне да установим 
по-силни връзки, да градим доверие и, надяваме се, да 
печелим лоялност, която ще ни позволи да разширим 
участието си в настоящи и бъдещи проекти”, подчертава той. 

  ГЛАСЪТ НА ДИЛЪРА  
 След като потребителските впечатления бъдат разбрани 
и споделени със служителите, вниманието се обръща 
навътре. Баха ни каза, че “гласът на дилъра” е процес, чрез 
който служителите на Zahid използват обратната връзка от 
клиентите (“гласа на клиента”), за да обсъждат въпроси и да 
идентифицират проблеми във вътрешните механизми, които 
влияят отрицателно на удовлетвореността на клиентите, 
с цел подобряване на процесите сега и в бъдеще. 

  РЕЗУЛТАТИ  
 Стратегията на Zahid по отношение на потребителската 
удовлетвореност се прилага от около една година, но дилърът 
вече регистрира обещаващи резултати. Преди да бъде 
възприета тази стратегия обаче, Zahid отчитаха стойности 
доста под нетната оценка на лоялността (НОЛ), която си бяха 
поставили за цел. НОЛ измерва лоялността на клиентите като 
процентна разлика между лоялните клиенти с висока оценка 

за лоялност и рисковите клиенти с ниска оценка за лоялност.
За по-малко от година, след като бе въведена стратегията, 
общата НОЛ на Zahid към края на 2014 г. показала 
значително подобрение. През 2016 отчетните стойности 
показали постоянен положителен ръст на НОЛ в области 
като резервни части, продажби, сервиз и отдаване под 
наем, превишаващ целите, заложени за годината. 

 “Нашата цел е да бъдем избор номер едно за потребителя. 
Това е част от нашата стратегия”, казва Халид Ел Шурафа, 
маркетинг мениджър и отговорник по прилагане на 
стратегията за потребителска удовлетвореност в Zahid Tractor. 
“Можем да постигнем това само чрез промяна и адаптиране 
на нашите процеси в много от точките на взаимодействие 
с клиентите и оптимизирането им, като се вземат предвид 
целите на нашите клиенти. Мисля, че този ход постигна 
добри резултати”, добавя той уверено. “Всъщност над 
120 мениджъри от поделения на Zahid са преминали 
специализирано обучение по потребителска удовлетвореност, 
за да възпитат у себе си съзнание и разбиране, необходими 
за налагане на стратегията за потребителска удовлетвореност 
и превръщането й в част от бизнес културата. Ние сме в 
процес на трансформация, превръщаща ни в организация, 
поставяща потребителя в центъра, и сме свидетели на 
ползите и резултатите от тази нова организационна култура.”  ■   

  Подробности на адрес: www.cat.com 

 “Просто казано, искаме да бъдем решението за проблемите 
на нашите клиенти”, казва Мохамед Хелал, мениджър 
“Потребителска удовлетвореност” в централния регион. 
“Искахме да знаем какво правим добре и къде можем 
да станем по-добри. Постигането на най-високи нива 
на потребителска удовлетвореност и лоялност изисква 
непрекъсната работа. Нашите клиенти трябва да се чувстват 
уважавани и сигурни и да знаят, че работата с нас е лесна. 
Подобренията в нашите работни процеси се разработват и 
осъществяват на базата на обратна връзка с клиентите с цел 
повишаване на общата удовлетвореност от обслужването.” 

  ГЛАСЪТ НА КЛИЕНТА  
 Както Билал Канаан, мениджър “Потребителска 
удовлетвореност” в западния регион ни обясни, “Да 
чуеш “гласа на клиента” означава да видиш нещата 
от неговата гледна точка. Това е ежедневен процес, 
чрез който отзивите, предпочитанията и мненията на 
клиентите се събират, анализират и споделят в рамките 
на компанията. Целта, разбира се, е да се подобри 
удовлетвореността на клиентите във всичко – от продажбите 
до обслужването. Ние разработваме нов процес на доставка 
на машини за клиента, за да подобрим потребителската 
удовлетвореност на всички нива от процеса на продажби.” 

 Мустафа Рефат, мениджър “Потребителска удовлетвореност” 
в източния регион, добавя: “Вслушвайки се внимателно 
в клиентите и отчитайки техните впечатления, можем по-

ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ 
  Zahid са разработили и приложили няколко решения. “Безкрайно съм 
благодарен на клиентите и служителите. Получихме неоценим опит, 
чухме чудесни предложения и въведохме редица подобрения и промени, 
за да осигурим ангажираност на служителите и взаимодействие с 
клиентите, които спомагат за техния успех,” добавя Баха.  

  Инициативи за подобряване на потребителската удовлетвореност:  
  •   Нова процедура за допълнителна инспекция на машините преди доставка, за да се 

гарантира 100% удовлетвореност от доставката 
 •   Приветствен пакет за оператора като подарък при доставката на всяка нова машина 
 •   Система за изготвяне на оферти за услуги с цел съкращаване на времето за 

изготвяне на оферти 
 •   Надежден процес за обработка на клиентски оплаквания, осигуряващ бързи 

решения 
 •   Програма за услуги за строителни операции в източния регион, насочена към 

осигуряване на най-доброто обслужване на клиенти на саудитския пазар 
 •   Нов кол-център за модерни комуникации с клиентите (в процес на разработване) 
 •   Нова база данни на програмата за анализ на продажбите, която събира данни и 

измерва лоялността и нивото на удовлетвореност на клиентите 
 •   Карта за оценяване на потребителската удовлетвореност 
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Елтрак България ЕООД
бул.”Европа” 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

02/808 31 81
056/80 68 51
052/57 44 00
042/28 00 80

Хибридни решения Cat с иновативни 
тънкослойни модули осигуряват до 11.2 % 
по-голяма енергийна плътност!

За повече информация се обадете на своя търговски представител.

До 6% по-добра спектрална чувствителност 
при лоши меторологични условия

До 9 % повече електропроизводство 
годишно

До 2.2% повече мощност на по-малка площ

СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР В СОЛАРНАТА ЕНЕРГИЯ

До 1% по-добра чувствителност при 
засенчване

А

C

B

А + B + C = 

  Световният лидер във фотоволтаичната 
енергия Caterpillar продължава да разработва 
иновативни продукти и решения и 
същевременно успява да минимизира 
икономическите, социалните и екологичните 
разходи за клиентите си. “Cat® HYBRID MICRO-
GRID SOLUTIONS” са най-новите и модерни 
системи за производство на електроенергия, 
интегрирайки слънчевата енергия. Те ще 
намалят разходите Ви, вредните емисии в 
атмосферата и ще доведат до висока 
възвръщаемост на инвестициите Ви. Елтрак 
България, официалния дилър на Caterpillar за 
България предлага пълната гама решения – от 
10кW до 100МW. Чрез тях ще повишите 
енергийната си ефективност и ще може да 
произвеждате където и когато е необходимо без 
далекопроводи и загуби от трансформирането 
на енергията. Хибридните решения Cat ще ви 
осигурят и висока производителност чрез 
система, проектирана и построена на 
стандартизирани строителни блокове, които се 
инсталират лесно и бързо.
  

“CАТ® HYBRID 
MICROGRID 
SOLUTIONS” 
вече и в България

  Най-голямото предимство на “Cat® HYBRID 
MICROGRID SOLUTIONS” са тънкослойните 
соларни модули, които са с подобрена 
производителност, в сравнение с 
конвекционалните силициеви соларни панели. 
Те са с отлично качество и осигуряват надеждна 
и постоянна енергия при всякакви климатични 
условия. Модулите са стабилни, с дълъг живот и 
гаранция. Преминали множество тестове те са 
съвместими и лесни за инсталиране.

За повече информация обърнете се 
към Елтрак България още днес!

Caterpillar

Tънкослойни соларни 
модули



Комбинираните багер товарачи, телескопичните товарачи и мини челните 
товарачи Caterpillar бяха акцентите, които Елтрак България представи на 
на БАТА АГРО 2016. Общата характеристика на машините Caterpillar e, 
че са доказано здрави, производителни и многофункционални. А това е
всичко, от което се нуждае всяко стопанство.

Топ предложението нa Елтрак България на БАТА АГРО 2016 Есен, беше 
телескопичният товарач Cat TH407C, оборудван с дизелов двигател с 
мощност 126 к.с. и с 6-степенна предавателна кутия - пълен автоматик. 
Машината е с височина на повдигане 7,3 м. и товароподемност 3,7 тона. 
Уникалното при тази конфигурация на машината е, че тя е стандартно 
оборудвана с хидравличен реверсивен вентилатор. Акцентът на този 
модел е системата Ride контрол на стрелата, която намалява вибрациите 
в стрелата при транспорт. Товарачът има допълнителни хидравлични 
изводи в задната си част за закачване на ремарке, хидравлични спирачки, 
електрически изводи, както и специален теглич с автоматично заключване. 
Машината е оборудвана с палетни вилици и кофа за леки материали с 
вместимост 3 кубика. Телескопичният товарач може да се използва във 
всяко едно земеделско стопанство за претоварване на зърно, за пренасяне 
на бали слама, за почистване в обори.

Друго изложено впечатляващо предложение беше телескопичният 
манипулатор Cat TH337C, с двигател 100к.с., с 4-степенна предавателна 
кутия. Максималната му височина на издигане е 7,3 м., а номиналната 
товароподемност - 3 300кг. Хидравличната система на машината също е с 
аксиално-бутална помпа с дебит 150л/мин. Оптималната кофа, подходяща 
за този модел, е с вместимост 2,5 кубика за леки материали. 

 
 На представителния щанд на фирма Елтрак посетителите на БАТА АГРО 
видяха и един от най-търсените модели комбинирани багер товарачи - 
Caterpillar 432F2. Интересното при него е, че управлението на багерното 
устройство и на товарачната част се извършва с джойстици, с ниско 
оперативно хидравлично налягане. Хидравличната помпа на багера е 
аксиално-бутална. Багерът е оборудван с двигател със 100 к.с. Моделът е 
с предавателна кутия пълен автоматик - 6 предавки напред и 3 назад. 
Машината е оборудвана с телескопично багерно устройство, линия за 
хидравличен чук, отваряема кофа, вилици и това, на което винаги 
акцентираме - гумените подложки на стабилизаторите и решетката под 
карданния вал. Дълбочината му на копаене с телескопичен носач е над 5,6 
м, а височината на разтоварване с вилица е над 3,4 м. Машината е с 
колесна формула 4х4, като максималната й скорост на движение е 40 км/ч.
 
 

ЗА ТЕЛЕСКОПИЧНИТЕ ТОВАРАЧИ CATERPILLAR 
НЯМА ДЕН ПОЧИВКА

Нашият екип

Елтрак България предлага решение за всяко стопанство

* Бързи, мощни, многофункционални, маневрени, 
ефективни - с тях се работи лесно и прецизно в 
стопанския двор, на зърноплощадката, във фермата

* Над 30 работни приспособления могат да се монтират 
на миничелния товарач, а операторът управлява 
стрелата и приспособленията само с един-единствен 
джойстик

Посетителите на БАТА АГРО разгледаха още и колесен мини товарач Caterpillar 216В3. Той е с максимална мощност 38 к.с., а 
номиналната му товароподемност е 635 кг. Малките му размери и завидната маневреност го правят незаменим при работа в 
животновъдни обекти и други ограничени пространства. На мини челните товарачи могат да се закачат над 30 допълнителни работни 
приспособления, които могат да са от полза за земеделските производители - косачка, валяк за уплътняване на почвата, фреза за 
почва, свредел за пробиване на отвори за засаждане на дръвчета или за огради, хидравличен чук за разбиване на стари постройки, 
щипка за бали, за силаж, пелетни вилици и други подобни.
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НОВИЯТ ТЕЛЕСКОПИЧЕН 
ТОВАРАЧ CAT TH3510D 
С НОВ ДВИГАТЕЛ И ВИСОЧИНА НА ПОВДИГАНЕ НА ТОВАРА ДО 10 МЕТРА 

Той е с номинална товароподемност 3500 кг. и максимална 
височина на повдигане 9800 мм. Отличава се с компактна 
конструкция за оптимална маневреност и трисекционна 
стрела с ниско разположена шарнирна ос за максимална 
видимост във всички посоки. Новият модел съчетава 
доказалите се в практиката силови компоненти на Cat с 
опростена и високоефективна хидравлична система с 
аксиално-бутална помпа за осигуряване на дълготрайност и 
надеждна работа при ниски експлоатационни разходи.

Шестстепенната трансмисия Powershift на Cat задвижва и 
двата моста на TH3510D, осигурявайки постоянно задвижване 
на четирите колела, гарантиращо отлично сцепление при 
всякакви условия. Диференциалът с ограничено приплъзване 
на предния мост допълнително подобрява сцеплението в 
мокри условия. Машината използва дискови спирачки в 
маслена баня на двата моста, а паркинг спирачката работи 
заедно с предните спирачки. Спирачната система е 
предназначена да осигури безпроблемна работа и в 
най-трудните условия.

Операторското място в TH3510D се отличава с опростеност и 
издръжливост, като всички хидравлични функции се 
контролират чрез един джойстик с F-N-R 
(предна-неутрална-задна), което позволява едновременно 
използване на функциите за посоката на движение и тези на 
стрелата. Превключвателите са групирани по функции, а от 
новото приборно табло с един поглед се получава 
информация за работата на машината. Като опция се 
предлага дисплей, който показва товарни диаграми, както и 
картина от камерата за обратно виждане, когато е активирана, 
и може да се използва за задаване на предпочитани  

Телескопичен товарач Cat TH3510D е най-новото предложение от Елтрак България, подходящо за всяко 
стопанство. 

операторски настройки и за извършване на диагностични 
проверки. Плоските стъкла опростяват смяната им, а 
конструкцията на пода позволява бързо почистване с маркуч.

За по-добра универсалност моделът TH3510D е оборудван 
стандартно с бързосменник със система Cat Integrated Tool 
Carrier (IT), който е съвместим с цялата гама телескопични 
товарачи Cat. Като опция се предлага и хидравлично 
управляван бързосменник. Останалото опционално 
оборудване за TH3510D включва датчици за заден ход и 
система за претегляне на товара.

Лесното сервизно обслужване способства за намаляване на 
общата цена на притежание на TH3510D, като всички точки 
за периодично обслужване са достъпни от нивото на земята, 
а ежедневната поддръжка е сведена до проверка на нивото 
на течностите и външен оглед. 

Моделът TH3510D използва нов ефективен дизелов двигател 
Cat C3.4B с мощност 111 к.с, отговарящ на емисионните 

стандарти U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. 
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Елтрак България ЕООД
бул.”Европа” 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

02/818 30 00
056/80 68 51
052/57 44 00
042/28 00 80

За повече информация се обадете на своя търговски представител.

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ
    CAT® ТH3510 

OT НОВАТА D СЕРИЯ

Имате бизнес в селското стопанство и се нуждаете от надежден помощник в ежедневната си дейност?
Такъв, на който винаги да можете да разчитате. Такъв, който всеки от екипа ви да управлява с лекота. 
Подарете си новия Cat TH3510D! Вие и тези около вас го заслужавате!

по - компактен             по - мощен             по - маневрен



StroMa  Expo  2016
Елтрак България       със запомняща се демонстрация на машини Caterpillar 

StroMa Expo е единственото специализирано изложение на 
машини и съоръжения за строителството, пътното 
строителство и минната индустрия в България, което 
позволява машините да бъдат показани в реални работни 
условия. 

Елтрак България съвместно с фирма Булавто АД 
участва на специализираното изложение StroMa 
Expo 2016 със щанд и запомняща се демонстрация 
на машини Caterpillar. Изложението се проведе в 
средата на септември месец на кариера Балша и 
събра значителен брой посетители с интереси и 
бизнес в инфраструктурното строителство. 

  Новият хибриден багер Caterpillar 336FL XE беше основен 
акцент в демонстрацията на Елтрак България. Машината е 
с намален разход на дизелово гориво от 25% до 33% 
спрямо аналогични нови машини с конвенционално 
задвижване от същия клас. 

Верижният багер 336F LN XE e оборудван с двигател  Cat® 
C9.3 ACERT ™, 6 цилиндров с обем 9,3 литра, електронно 
управление и номинална мощност 226 kW/307 к.с. 
Машината е оборудвана с кофа Caterpillar с обем 2.12 м3. 
Основното предимство на CAT 336F LN XE е, че за него е 
използвана нова хидравлична система, изцяло разработка 
на Caterpillar. Хибридът използва енергията, генерирана 
при спиране на завъртането на надстройката, акумулира 
енергията в хидравлично азотни акумулатори и я отдава за 
подпомагане на хидромотора за завъртане на 
надстройката. Главният разпределител на системата за 
адаптивно управление управлява дебитите в 
хидравличната система и позволява плавната работа на 
машината. 
Caterpillar 336F LN XE е оборудван с два броя хидравлични 
акумулатори, заредени и с азот и разположени в 
противотежестта. 

ВЕРИЖЕН БАГЕР CAT 336F LN XE

Главният разпределител, управляващ зареждането и 
разреждането на акумулаторите позволява плавно 
преминаване от потока на помпата към потока от 
акумулаторите и обратно. Той автоматично разрежда 
акумулаторите при изгасяване на двигателя с цел безопасно 
обслужване на машината. Работният дисплей се намира в 
най-долната лента на дисплея и на него е показана степента 
на зареждане на акумулаторите и диаграма на 
хидравличните мощности, задвижващи надстройката на 
машината.
Хидравличният багер има и термични предпазители, които в 
случай на пожар изпускат газа с цел безопасност. 
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StroMa  Expo  2016
Елтрак България       със запомняща се демонстрация на машини Caterpillar 

Освен новия модел хибриден багер Caterpillar 336FL XE, 
бяха представени и колесен товарач Caterpillar 966K, 
булдозер Caterpillar D6N, валяк за почви Caterpillar CS54B и 
асфалтополагач Caterpillar AP300F. Бяха отбелязани и 
възможностите за закупуване на употребявани 
сертифицирани машини в гаранция, както и предимствата 
за фирмите, когато наемат оборудване от Елтрак България.

Хидравличната помпа е с електронно управление, 
предвидена за работа в хибридна система и е с увеличен 
дебит от 160 cc/rev на 184 cc/rev, за да може да работи при 
по-ниски обороти на двигателя. С цел намаляване на 
разхода на гориво са намалени оборотите на двигателя от 
1600 об./мин и 1800 об./мин. на 1500 об./мин. Като резултат 
на всичко това, разходът на гориво при 336F LN XE е 
намален с до 25% спрямо 336F и до 33% спрямо 336D.
  За комфорта на машината още допринася операторската 
кабина. Тя е тиха, удобна и защитена.  Автоматичната 
система за контрол на температурата помага за поддържане 
на комфортна атмосфера, а джойстици, подлакътници и 
седалка се приспособят към предпочитанията на оператора. 
Седалката има опции за затопляне и охлаждане. 
Оборудвана с TFT монитор, програмиран да работи на 42 
езика, ви осигуряват приятна работа всеки ден.

Пламен Иванов - Мениджър продажби машини 
под наем и втора употреба

Гостите на изложбената площ се запознаха още и с 
моделите мини багер Cat 303.5 и комбиниран багер-товарач 
Cat 432F2, които също са незаменими помощници на 
строителните компании.
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ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ С ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА В БУРГАС

В центъра на вниманието бе компактния колесен 
асфалтополагач Cat AP300F. Той е предназначен за 
постигане на висока производителност при работа на 
малки и средноголеми обекти като паркинги, улици, вело- и 
пешеходни алеи. Оборудван е с дизелов двигател Cat 3.3 с 
мощност 74 к.с. Машината разполага с нов икономичен 
режим Eсо, при който оборотите на двигателя се 
управляват според натоварването на полагача, а това дава 
като резултат висока ефективност при работа, намален 
разход на гориво и ниски емисии на шум. Друга новост е 
автоматичната система за поддържане на необходимото 
количество материал пред шнека. Ако долният слой не е 
съвсем равен, системата регулира подаваното количество 
материал, така че новият слой да се получи напълно равен 
и гладък.

Бързо и ефективно  
асфалтиране с 
Caterpillar

На 20 и 21 септември 2016 Елтрак България, официалният 
представител на Caterpillar у нас, организира в Бургас 
демонстрация на пътностроителна техника от 
световната марка. Събитието се проведе с любезното 
съдействие на фирма Път 2004, която предостави за 
целите на демонстрацията най-новото попълнение в 
машинопарка си - Cat AP300F, както и по-голям 
асфалтополагач Cat AP655D и 9,5-тонен двубандажен 
валяк Cat CD54. Пуснати в действие в реални работни 
условия в кв. Меден рудник, и трите машини направиха 
впечатление с високата си скорост на работа и 
качествено изпълнение на асфалтовото покритие.

Доставката на асфалтополагач Cat AP300F на Път 2004, 
неговото пускане в експлоатация и обучение на персонала 
бе съчетано с демонстрации пред клиенти на Елтрак 
България, които можаха да се запознаят съвсем отблизо с 
новостите в пътностроителната техника на Caterpillar. 
Участието на двамата представители на производителя 
Caterpillar бе много полезно както за запознаване с новия 
модел асфалтополагач, така и от гледна точка на съветите 
за по-ефективна работа с по-големия Cat AP655D, 
доставен от Елтрак България още през 2010 г.

Ходовата част на Cat AP300F предлага много добра 
маневреност и висока скорост на придвижване, което бе 
показано нагледно преди началото на асфалтирането. От 
следите оставени върху настилката става ясно, че машината 
може да се завърти на 360 градуса на съвсем малко място 
при много малък външен радиус на завиване, което е от 
съществено значение при работа в градска среда. 

Cat AP300F е оборудван с асфлторазстилащо устройство 
SE34VT, позволяващо работа до ширина 4 м. Като опция 
производителят предлага модул за намаляване на работната 
ширина до 700 мм, което е отлично решение за асфалтиране 
след полагане на подземни комуникации. SE34VT разполага с 
вибрация и уплътняващи греди (щампи) за постигане на 
по-висока степен на предварителното уплътняване на 
асфалта и намаляване на последващата работа.C

AT
 A

P3
00

F

Cat Magazine20



В уплътняването на асфалта дейно участие взе и 
9,5-тонния двубандажен валяк Cat CD54. Той се отличава 
с разделени бандажи, благодарение на които не поврежда 
уплътнявания слой асфалт при завой в по-тесни 
пространства. Разполага със система за изместване на 
единия барабан спрямо другия (функция Offset) и по този 
начин може да уплътнява асфалтирана повърхност с 
ширина 3000 мм (ширината на единия барабан е 1700 мм).

Демонстрираният асфалтополагач AP655D с работна 
ширина до 8 м е отлично решение за обекти, изискващи 
средна до максимална производителност: магистрали, 
главни и второстепенни пътища, асфалтиране в 
индустриални зони и др. Ходовата му част е с 
патентованата от Caterpillar изцяло гумена верига 
Mobil-trac. Тя следва релефа на терена, намалява 
специфичното налягане върху повърхността и осигурява 
по-добро сцепление за повече стабилност на машината и 
по-високо качество на полагането. Максималната й 
скорост на придвижване от 14,8 км/ч доближава 
мобилността на асфалтополагача до тази на колесните му 
аналози. В настоящата гама на Caterpillar този модел вече 
се обозначава като AP655F и предлага редица подобрения 
и новости.

Помислено е и за работата на операторите. Седалките могат 
да се изместват навън, извън габарита на машината за 
оптимална видимост към самосвала или шнека. Тъчскрийн 
дисплеят на таблото за управление предлага лесен достъп 
до функциите на машината, като извежда и важна 
информация за работните параметри на машината, в т.ч. 
време, през което машината реално е полагала асфалт и 
когато е работила на празен ход, изразходено гориво - общо 
и средно л/ч, и т.н.
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Всеки ден в селата в Субсахарска 
Африка жените и момичетата 
ходят по четири-пет часа дневно 
до най-близкия източник на вода и 
обратно. Затова, за да се повиши 
осведомеността за големите трудности, 
които толкова много хора срещат 
при снабдяването с чиста вода, 
фондация Caterpillar бе домакин на 
щанда Water Walk на bauma 2016. 

 Само на няколко крачки от щанда 
на Caterpillar участниците можеха да 
опитат да пренесат 40 литра вода 
(40 килограма) в две жълти туби за 
гориво около щанда Water Walk и да 
разберат как се чувстват жените и 
децата, които трябва да наливат и 
носят вода за своите семейства. За 
всяка обиколка фондация Caterpillar 
даряваше €5 и или общо до 1 милион 
долара за финансиране на инициативи 
за достъп до чиста вода по света. За 

   ПЕША    ЗА    ВОДА   
една седмица участниците направиха 
повече от 200 000 обиколки, за да 
постигнат целта от 1 милион долара. 

 На свой ред този 1 милион бе предаден 
на партньора на фондация Caterpillar, 
благотворителната организация: 
“charity: water”. Charity: water е 
организация с идеална цел, работеща 
за осигуряването на чиста и безопасна 
вода на хората в развиващите се 
страни. Благодарение на хиляди 
поддръжници, те са събрали над 210 
милиона долара за финансиране на 
повече от 20 000 водни проекта в 
24 държави, които ще осигурят вода 
за 6,3 милиона нуждаещи се.  ■   

  Научете повече за 
фондация Caterpillar на адрес
www.togetherstronger.com 

За много хора достъпът до чиста вода се приема за 
даденост. Израснали сме с мисълта, че с едно завъртане 
на кранчето тутакси получаваме сякаш неограничено 
количество вода за пиене, готвене, къпане и миене на нашите 
автомобили. Но снабдяването с вода за 663 милиона души 
по света далеч не е толкова просто или неограничено.
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МАШИНА CATERPILLAR

ПОД НАЕМ 

ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ

За повече информация се обадете на своя търговски представител.

Ако имате проекти, чието изпълнение изисква
различно оборудване, а искате да спестите 
високите инвестиции за закупуването му и да 
не поемате излишен риск, услугата “ПОД НАЕМ”
на “Елтрак България” е точното решение за вас.

                                       опция за изкупуване;
                                 тестване на машината преди 
евентуална инвестиция.

Предлагана техника под наем:
    земекопни машини;
    пътностроителни машини;
    кари;
    дизелови генератори.

Изпробвайте най-новите технологии 
с машини под наем Caterpillar

ВЪЗМОЖНОСТИ:     
ПРЕДИМСТВА:     
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facebook.com/CATPaving

youtube.com/CATPaving
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70 kW интегриран електрогенератор спестява време и гориво.
   
   
    

НОВИЯТ 
СТАНДАРТ

 
F- СЕРИЯ 
АСФАЛТОПОЛАГАЧИ CAT
 

15 мин. загряване на разтилащото устройство
15 000 ч. експлоатационен живот на електрогенератора
Бордова система, информираща оператора за състоянието 
на машината
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