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Уважаеми приятели,
За мен е чест да ви представя първия брой на CАТ 
Magazine за новата 2011 г.! Дано тя бъде по-добра 
за всички ни от изминалата тежка година. От този 
брой можете да се уверите, че Caterpillar са готови да 
посрещнат утрешните предизвикателства още днес и как 
CAT клиенти в международен план вече се възползваха 
от конкретни решения, които добавят стойност и 
спокойствие на техния бизнес. 
 
В Йордания при + 50°C само машините на Caterpillar и цялостният 
съпътстващ сервиз на местния дилър са в състояние да удовлетворят 
изискванията на собствениците на водеща кариера. Отново системата 
за работа със земни маси AccuGrade показва своята безпрецедентна 
производителност, но този път при проект в Латвия. Изобретателност в 
тежки условия при прокопаването на тунели в Швейцария (Швейцарската 
линия AlpTransit отива под земята в Монте Ченери). Не сме забравили и 
някои практични „хитринки” при поддръжката на хидравличната система, 
които повишават производителността и удължават живота й. 
 
Не на последно място нещо много актуално - „Употребявано, тествано, 
сертифицирано” = Cat Certified Used машини в Турция, или как една 
продължителна демонстрация на място при голям производител 
на мрамор помогнаха в убеждаването му в достойнствата на 
сертифицираната, употребявана техника CAT. Желая ви приятно четене!
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Водещият оператор на кариерите в Йордания 

е в процес на подмяна на целия си машинен 

парк със съответни машини CAT. Причината? 

Местният дилър на Caterpillar е единственият, 

предоставящ такова обслужване, от каквото 

се нуждае операторът, за да поддържа своите 

машини и своя бизнес във върхово състояние 

24 часа в денонощието, 7 дни седмично.

Техническият ръководител Амер Мбейдийн е стъпил 
на най-високата точка на кариерата “Ал-Свеймех”, 
разположена на 45 км западно от йорданската столица 
Аман. От там се вижда Мъртво море, което блести 
на хоризонта в обедната жега. “Красиво е”, казва той. 
Погледът му не се задържа дълго върху пейзажа, а се 
насочва към една също толкова пленителна гледка 
– колесния товарач CAT 988Н, който работи с пълна 
сила долу, на обекта, и товари кариерен камион с 
варовик. Това е гледка, която никога не му омръзва, 
споделя той. “Всеки товар означава още едно спазено 
обещание, още един доволен клиент, още една стъпка 
към още един ден полезна и високопроизводителна 
работа. А в този бизнес именно това е най-важното.”

Кариерата “Ал-Свеймех” се експлоатира от Developed 
Crushers Company, която е създадена през 2002 
г. и е част от йорданската група Manaseer Group, 
притежавана от инженер Заид Ал-Манасеер. Освен 
на “Ал-Свеймех” компанията Developed Crushers 
Company е оператор и на още две кариери – една 
в южната част, близо до Акаба, и на “Ал-Халабат” на 

60 км източно от Аман. Нейните продукти се продават 
из цяла Йордания. 70% от тях са предназначени за 
производство на бетон и изделия от него, а 30% 
са за пътно строителство и други приложения.

В кариерата “Ал-Халабат”, открита през 2008 г., 
се произвежда базалт с високо качество. Според 
техническия ръководител Омар Ал Серди тя е 
първата от този вид в Йордания. “В страната имаше 
една друга базалтова кариера - казва той, - която 
функционираше между 1975 г. и 1985 г. В нея 
се добиваше базалт, който се използваше като 
изолационен материал. Но ние сме първите в 
страната, които произвеждаме висококачествен 
натрошен базалт, подходящ за смесване с асфалт. 

ОБСЛУЖВАНЕТО Е ОТ 
РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ

Нашият продукт се използва за строителство на 
пътища в цяла Йордания и значително подобрява 
качеството на магистралите в страната. Понастоящем 
работим 20 часа в денонощие, 6 дни седмично и 
произвеждаме около 350 тона базалт на час, а до 
края на годината ще достигнем 900 тона на час 
благодарение на новата 550-тонна трошачка.”

Кариерата “Ал-Свеймех” е открита по-рано, през 2002 
г. Разположена е на площ от един милион м2 , като 
300 000 м2 се експлоатират в момента. С персонал 
от 220 души тя е най-голямата в Йордания и една 
от най-големите в Близкия изток. Производството 
на смеси в момента също е около 900 тона на час, 
като съставките варират от 0-2 мм до 16-25 мм. 
Тук се извличат и силициев пясък за направата на 
бетон, както и неголеми количества мрамор.

НАЙВАЖНИЯТ ЕЛЕМЕНТ
В “Ал-Свеймех” бързо разбирате защо ефективното 
обслужване на използваните машини е ключът към 
поддържане на доходен бизнес. Кариерата се намира 
на 150 метра под морското равнище (но е на 272 метра 
над нивото на брега на Мъртво море - най-ниската 
сухоземна повърхност на планетата). Тук обедните 
температури обикновено са над 40ºC, а през лятото 
могат да достигнат и до 55ºC. Прибавете към това 
грубия, песъчлив и абразивен характер на терена 
и ще разберете защо не е чудно, че за работещите 
тук машини тежките условия са ежедневие.

още

“Всеки товар означава още 
една стъпка към още един ден 
полезна и високопроизводителна 
работа. А в този бизнес именно 
това е най-важното.”
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Същото е положението и в кариерата “Ал-
Халабат”. Макар че е разположена на 500 метра 
над морското равнище и температурите са малко 
по-ниски (въпреки че това не се усеща твърде 
много), характерът на добивания тук материал 
– базалт с много високо качество – означава, че 
средата е наситена с фин абразивен прах, който 
запушва филтрите и предизвиква висока степен 
на износване на машините. И в двете кариери ще 
видите машини CAT, доставени от местния дилър 
Jordan Tractor, които работят усилено и изглеждат 
незасегнати от условията. Но не винаги е било така.

Кристи Янхо, ръководител в Jordan Tractor, разказва 
историята: “Преди 2008 г. на никоя работна площадка 
на Manaseer Crushers нямаше CAT машини. Ние обаче 
им доставихме един генератор CAT за кариерата 
“Ал-Халабат”. Оказа се, че, за да го обслужваме и 
поддържаме, ги посещаваме по-често, отколкото 
дилърът, който им беше продал земекопната 
техника през 2005 г. Те забелязаха това и запитаха 
защо не получават такова ниво на обслужване и 
от своя основен доставчик на оборудването.

Както постъпваме и с всеки клиент, дори и 
потенциален, ние ходихме при тях редовно и 
даже им оказвахме помощ и им давахме съвети за 
поддръжката и ремонта на машините, които не са 
произведени от Caterpillar. И един ден те се обърнаха 
към нас с подобна молба: “Бихте ли могли да ни 
доставите 40 машини CAT?” Разбира се, не е трудно да 
познаете какъв беше отговорът ни. Оказа се, че им е 
“омръзнало” от нивото на производителност, което 
постигат със своята техинка. Решили, че машините 
CAT с високите си технически характеристики и с 
поддръжката и ремонта, за които бяха убедени, че 
можем да им осигурим, коренно ще променят бизнеса 
им. Това беше началото на едно забележително 
партньорство. Досега сме им доставили 29 CAT 
машини и процесът на обновяване продължава. 
В момента се провежда съвместно проучване за 

евентуалната полза от замяна на големия машинен 
парк от руски кариерни камиони с камиони CAT – най-
вероятно с моделите 770 и 772. Така че това е един 
непрекъснат процес и “привързаността” на Manaseer 
Crushers към техниката CAT с течение на времето 
сякаш нараства. И ще продължи, докато си вършим 
работата както трябва” - разказва той с усмивка.

ПОДКРЕПА В ДЕЙСТВИЕ
Интензивната подкрепа, предоставяна от Jordan 
Tractor по силата на сервизен договор с Developed 
Crushers Company за поддръжка и ремонт на 
всички CAT машини е очевидна и за двете страни. 
В кариерите работещите на място екипи от двама 
техници на Jordan Tractor са на разположение 24 
часа в денонощието за извършване на проверки, 
поддръжка и ремонт. Те се подпомагат от т.нар. 
летящи екипи от механици, чиято база е цехът на 
Jordan Tractor в Аман. Те работят на повикване, 
поддържайки готовност 24 часа в денонощието 
дори и в почивните дни, като реагират на всеки 
проблем, чието решаване изисква повече опит и 
знания от тези на екипа на място. А ако се окаже, 
че е необходима по-сериозна намеса, машините 
се транспортират до цеха на Jordan Tractor в Аман, 
макар че досега това се е наложило само веднъж.

Дали тежките условия на производствената 
площадка водят до по-високи от нормалните 
изисквания към работещите на място техници? 
“Не - казва техникът Фарис Дегес от кариерата “Ал-
Свеймех”, - това са просто нормалните процедури. 
Нищо особено, не сме изправени пред някакви 
специални предизвикателства.” Но се вижда, че 
той и колегите му са непрекъснато заети, а и те 
самите казват, че имат дълъг работен ден, понякога 
от 5 часа сутринта до 8 часа вечерта. “Да - казва 
той, - но това е така, защото искаме всичко да е 
както трябва, а не защото има някакви особени 
проблеми с CAT машините, работещи тук.”

Амин Амирех, мениджър 
“Резервни части и обслужване” 

в Jordan Tractor

Инженер Заид Ал-Манасеер, 
собственик на йорданската 

група компании Manaseer Group 
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Както бихте предположили, работата на Фарис и 
на неговите колеги не е лека и изисква отговорно 
отношение. Поради трудните работни условия 
състоянието на машините трябва да бъде 
наблюдавано непрекъснато, с редовни проверки, 
отчитане и анализ на механичните, електрическите 
и хидравличните системи. Освен това чрез CAT 

SM се извършва редовен анализ на маслото, като 
пробите се изследват в собствената лаборатория 
на Jordan Tractor в Аман. Създадена през 1982 
г., тя е първата от този вид в Близкия изток.

“Като цяло това е една напрегната програма - 
казва Амин Амирех, мениджър “Резервни части и 
обслужване” в Jordan Tractor. - Но целта е проста 
– машините CAT трябва да генерират печалба за 
своя собственик, а не да стоят в ремонтния цех и 
да отнемат време и пари. За да се постигне това, 
ние прилагаме политика, която наричаме “ремонт 
преди отказ”. Успехът на тази политика е много важен 

за поддържане на такава производителност на 
машините, каквато е необходима за нашия клиент.

СРЕЩА НА УМОВЕ 
За координиране на дейностите по поддръжка 
и ремонт съдействие оказва Рейад Батах, 
административен контрольор в Jordan Tractor CSA . 
“Ако искате всичко да върви гладко - споделя той, - 
нищо не е по-добро от редовните лични контакти на 
всяко ниво. Затова ежеседмично провеждаме срещи 
със съответните служители от Manaseer Crushers и 
Jordan. Това означава, че пътувам често между Аман и 
двете кариери, понякога даже и по 3 пъти седмично. 
Резултатът е ефективна комуникация, която води 
до навременни действия, а те от своя страна - до 

удовлетвореност на клиентите. Работата е напрегната, 
но ни сближава, а резултатите си заслужават усилията.”

На една от тези срещи в “Ал-Свеймех” присъстват 
както Кристи Янхо, ръководител в Jordan Tractor CЕО, 
така и Абделхани Ал-Манасеер, главен директор 
на Manaseer Crushers. Става ясно, че техните бизнес 
отношения са се развили далече извън официалния 
модел дилър-клиент. Г-н Манасеер потвърждава това: 
“Ние не сме просто клиент и дилър, т.е. две свързани, 
но все пак отделни страни. През последните няколко 
години нашите контакти прераснаха в истинско 
партньорство, в среща на умове, които работят 
заедно с цел взаимна полза. И със сигурност това е 
най-добрият начин за осъществяване на бизнес.”

Застанал на най-високата точка на кариерата 
“Ал-Свеймех” под горещото следобедно слънце, 
гледайки надолу към своите машини CAT, работещи 
с пълна сила, техническият ръководител Амер 
Мбейдийн сигурно ще се съгласи с това. ■

“Когато температурата е 
50ºC, поддръжката е важна”

“Нищо не е по-добро от редовните 
лични контакти на всяко ниво.”

Омар Ал Серди, технически 
ръководител в “Ал-Халабат”

МАШИНИ CAT, ИЗПОЛЗВАНИ В “АЛ
СВЕЙМЕХ”:
8 колесни товарача 966Н 
3 колесни товарача 988Н
4 верижни булдозера D10T
1 хидравличен багер 329С

МАШИНИ CAT, ИЗПОЛЗВАНИ В “АЛ
ХАЛАБАТ”:
4 колесни товарача 966Н 
2 колесни товарача 988Н 
2 верижни булдозера D10T
1 хидравличен багер 365С

Убедете се сами, като видите това видео

www.mycattv.com/totalsupport
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В ЛАТВИЯ  ACCUGRADE В ДЕЙСТВИЕ

СПОКОЙСТВИЕТО 
Е СЪЩО ЧАСТ 
ОТ СДЕЛКАТА

В латвийската столица Рига, в огромен по 

мащабите си инфраструктурен проект, който 

е сред основните за обновяване на пътната 

мрежа, взет под наем верижен булдозер CAT D6К, 

оборудван със система AccuGrade 3D GPS, постига 

нива на производителност, безпрецедентни 

за местния контрагент SIA Roadeks.

Улдис Клаперис, президент на рижката строителна 
компания SIA Roadeks, посочва с ръка към трафика 
по ухото на магистралата, което минава почти над 
седалището на компанията: “Латвия може и да не 
е голяма страна с огромен брой население - казва 
той, - но както виждате е много оживена. И тъй 
като през последното десетилетие активността все 

повече нараства, става наложително да се подобри 
инфраструктурата. Като компания ние имаме добрия 
шанс, че сме избрани да участваме в този процес.”

SIA Roadeks започва съществуването си през 1997 
г. с дейност поддръжка и изграждане на пътища, 
която продължава да бъде основна и до днес. След 
успешния си старт от 2001 г. компанията започва 
да се разраства, което продължава въпреки спада 
в икономиката на страната в последно време. 
“Нашите служители наброяват между 100 и 180 души 
в зависимост от конкретния период на годината 
- обяснява Улдис. - В момента ние сме петата по 
големина строителна фирма в Латвия - усмихва 
се той - и сме си поставили за цел да подобрим 

Научете повече за AccuGrade на адрес: 

www.uk.cat.com/accugrade
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възползвала SIA Roadeks, като е взела под наем пътни 
фрези РМ102 и РМ200, асфалтополагач АР655D и 
верижен булдозер D6К, оборудван с пълна система 3D 
GPS AccuGrade. Всички те се използват в два големи 
пътностроителни проекта, които се осъществяват в 
момента. Високите им експлоатационни качества и 
производителност осигуряват необходимата скорост 
на изпълнение дори и при много тежки условия.

ЮЖНИЯТ МОСТ  НЕОБХОДИМАТА ВРЪЗКА ЗА ПОСПОКОЕН 
ТРАФИК
Проектът за южния мост в Рига има своята дълга 
история. Първите чертежи за този мост над река 
Даугава, който трябва да осигури връзка към южната 
част на града, са направени още през 30-те години 
на миналия век. Те обаче остават само една добра 
идея, която някой ден може да се осъществи. С 
разрастването на бизнеса и туристическия поток, 
последван от присъединяването на Латвия към 
Европейския съюз през 2004 г., нуждата от този южен 
мост като основен елемент в бъдещия околовръстен 
път на Рига става все по-остра. Строителството 
му започва през 2005 г., а през ноември 2008 г. 
той е отворен за местния трафик. Но работата по 
системата от пътища, свързващи моста с основните 
магистрали южно от града, все още не е завършила. 
Предвижда се това да стане в края на 2011 г.

SIA Roadeks е един от основните контрагенти по 
този проект, изпълнявайки строителството на 
участък от 2,5 км от пътя за достъп, състоящ се от 
9 отсечки с обща дължина 22,5 км, които трябва 
да бъдат построени в много кратки срокове. 
“Задачата е трудна - казва Улдис Клаперис, - тъй 
като трябва да изграждаме отделните части на 
пътя едновременно, в координация с другите 
контрагенти, изпълняващи останалите отсечки. Така 
че скоростта и точността са “жизненоважни”. Ето 
защо решихме да наемем системата на Caterpillar 
3D GPS AccuGrade. Бяхме я видели за първи път в 
Демонстрационния център на Caterpillar в Малага 
и знаехме, че ще бъде идеална за този проект.”

Още

тази позиция, колкото е възможно по-скоро.” 
Освен това Улдис подчертава, че компанията се 
е развила бързо не само по отношение на броя 
на служителите и оборота, а и по отношение на 
опита, тъй като обхватът на осъществяваните 
проекти е станал по-широк. “А опитът е важен - 
добавя той - особено когато времената са трудни 
и сте принудени да работите все по-ефективно.”

“НЕ МОЖЕМ ДА СИ ПОЗВОЛИМ НЕПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПРЕСТОИ”
Не може да се отрече, че в пътностроителния 
бизнес мащабът има значение. Фактът, че SIA 
Roadeks сега притежава общо около 30 машини, 
включително камиони, булдозери, грейдери, 
багер-товарачи, асфалтополагачи и валяци за 
почва и асфалт, е в полза на компанията, когато 
кандидатства по големи проекти. От тези 30 
машини не по-малко от 9 носят логото CAT. “Може 
да се каже, че те са ключовите в строителството на 
пътища като част от нашия бизнес - заявява Янис 
Ансвиесулис, производствен директор на Roadeks.

Защо Caterpillar? Янис дава прагматичен отговор: 
“Купихме нашата първа CAT машина - верижен 
булдозер D5, през 2005 г. заедно с една друга, която 
не е на същата марка. През 2006 г. имахме дребни 
проблеми и с двете. Местният дилър на Caterpillar 
SIA Witraktor поправи D5 незабавно, без престои. Не 
получихме обаче същата реакция по отношение на 
другата машина и затова решихме да я заменим с CAT. 
Не можем да си позволим непроизводителни престои.”

Има и други фактори, които убеждават SIA Roadeks, 
че инвестицията в техника CAT е правилният път. 
Янис уточнява: “Внимателно следим ефективността, 
надеждността и производителността на всяка 
машина. Измерваме ги и правим съпоставка 
между тях, така че знаем кои машини изпълняват 
добре своята част от работата и кои не. Просто е – 
оборудването CAT има техническите характеристики, 
които ни трябват. А и нашите оператори го 
харесват. Те казват, че тези машини имат повече 
полезна мощност, отколкото подобните на тях, 
които не са производство на Caterpillar.”

Той добавя, че SIA Witraktor, дилърът на Caterpillar, 
прави демонстрация на машината преди клиентът 
да я купи. “И то не демонстрация от няколко часа, а 
цяла седмица, така че да може машината да се оцени 
напълно. Никой друг дилър не ни е предлагал това.”

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА НА ОПЦИЯТА ЗА НАЕМАНЕ
Като всички дилъри на Caterpillar в Европа, Африка 
и Близкия изток латвийският дилър SIA Witraktor 
предлага възможност за наемане на машините 
CAT. Това е опция, от предимствата на която се е 

Южният мост в Рига, Латвия
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При системата AccuGrade 3D се използва 
технология GPS, чрез която положението на 
греблото се съпоставя с компютризирана 
картина на работната зона и се подават сигнали 
към оператора или към хидравличната система 
за повдигане или сваляне на греблото.

Според Янис Ансвиесулис системата 3D GPS 
AccuGrade е надминала очакванията им. “Тя е 
по-бърза и по-евтина. Тъй като не е необходимо 
непрекъснато оптично следене, човешкият фактор 
се елиминира и се пестят разходи за труд. Тя ни 
дава възможност да продължаваме да работим и 
след като се стъмни, което е много полезно през 
зимата. Не бихте могли да правите това с оптична 
следяща система. Тя даже ни помогна да докажем 
на държавните инспектори, които мислеха, че 
сме направили грешка от 5 см в нивото на една от 
секциите, че това не е вярно. Всъщност се оказа, че те 
са допуснали човешка грешка в процеса на проверка. 
Без AccuGrade може би щеше да ни се наложи 
разход на време и пари за “отстраняване” на грешка, 
която не съществуваше. Сега, щом някой попита за 
предимствата на AccuGrade, аз му казвам, че наред с 
пестене на разходи основен плюс е спокойствието. 
Чисто и просто, на системата може да се разчита.”

КЪМ ЕДНА ПОДОБРА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Компанията SIA Roadeks открива същите предимства, 
когато използва взетата под наем система 3D 
GPS AccuGrade в един друг голям пътен проект – 
обновяването на 8 км от 200-километровия главен 
път Р33. SIA Roadeks участва в договора, съгласно 
който старото трасе трябва да се изкопае на 
дълбочина между 3 и 4 м, след което на същото място 
трябва да се построи нов, по-прав и по-равен път. 

Задачата включва преместването на около 170 000 м3 
различни видове почва, скала, чакъл и стар асфалт.

“И тук - казва Янис - отделните части на проекта 
се реализират едновременно, като всяка една 
от тях е на различен етап. Използването на 
AccuGrade направи прехода от една отсечка към 
друга много по-лесен, отколкото би бил иначе.”

НАЕМАНЕ ИЛИ КУПУВАНЕ?
И при двата проекта, твърди Улдис, наемането на 
система AccuGrade 3D GPS е най-привлекателната 
опция. “AccuGrade наистина осигурява най-добри 
предимства при големи проекти, каквито са тези 
двата. Освен това вероятно техниката ще се развие 
още повече през следващите няколко години, 
така че наемането сега ни дава свобода да си 
купим най-модерното оборудване утре, когато 
ще имаме нужда от наша собствена система.”

И така, ще им потрябва ли AccuGrade отново в бъдеще? 
“Разбира се - заявява Янис. - Ако не я използваме, 
разходите се увеличават поради нуждата да се наемат 
повече хора. Така че е по-скъпо да не използваш 
такава система. Това особено се отнася за трудните 
времена, когато се налага да си по-комбинативен, 
за да бъдеш ефективен. Системата AccuGrade 3D 
GPS със сигурност е нещо много важно!” ■

АРТУРС ДЕГРОВС
по думите на неговия 

ръководител е “най-добрият 
оператор на компанията” 

с извоюваното 3-о място в 
състезанието “Операторски 

предизвикателства, 
Латвия 2008” и 2-о място в 

състезанието за оператори 
“CATBALL 2010”. “Преди това 

никога не бях използвал 
системата AccuGrade - казва 

Артурс, - така че очаквах 
да бъде голям проблем. 

Преминах двудневно 
обучение при Едгарс 

Дамбергс, технически 
специалист на SIA Witraktor 
и след около две седмици 

практика установих, че 
системата е много лесна за 

използване. Тя опростява 
живота ми и облекчава 

работата ми. И най-хубавото 
от всичко, когато съм тук, 

в кабината, и работя с 
AccuGrade, аз съм шефът. 

Не завися от другите, а 
те зависят от мен. Това 

е страхотно чувство!”

Улдис Клаперис, президент на рижката 
строителна компания SIA Roadeks
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Редовните прегледи и поддръжката 

на вашата хидравлична система и 

действията, предприемани след контрол 

на замърсяването, ще понижат вашите 

оперативни разходи и ще осигурят 

максимална производителност и 

минимални престои на машината. В тази 

статия ние предлагаме някои основни 

съвети за постигане на оптимален ресурс 

и високи експлоатационни качества на 

хидравличните системи на вашите машини.

2. ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩО МАСЛО

Трябва да сте сигурни, че Вашето 
хидравлично масло съдържа 
необходимите съставки, като например 
инхибитори против окисляване 
и разпенване, а също и цинк за 
осигуряване на максимална защита на 
помпите, двигателите, цилиндрите и 
клапаните. Маслото HYDO™ Advanced 
на Caterpillar съдържа необходимите 
приставки и се сменя по-рядко.

1. ИЗВЪРШВАЙТЕ РЕДОВНИ ВИЗУАЛНИ 
ПРОВЕРКИ

За да предотвратите прерастването на 
малък проблем в голям и да предпазите 
хидравличната система от замърсяване, 
проверявайте за наличие на течове 
на цилиндрите и маркучите, износени 
или повредени маркучи, липсващи 
болтове, повреди по стержените и 
износени уплътнения на прътите и т.н.

2. ПРОВЕРКА НА РАБОТАТА НА ХИДРАВЛИЧНАТА 
СИСТЕМА

Коефициентът на полезно действие на 
хидравличната система може да падне 
дори и с 20%, преди операторът на 
машината да разбере, че съществува 
някакъв проблем. Представителствата 
на Caterpillar извършват проверки 
на хидравличната система, за да ви 
помогнат да поддържате хидравликата 
във върхово състояние.

1. СМЕНЯЙТЕ ФИЛТРИТЕ РЕДОВНО И 
ВНИМАТЕЛНО

Хидравличните филтри трябва да се 
сменят съгласно Ръководството за 
експлоатация и поддръжка. Важно е 
новите филтри и другите части да се 
съхраняват пакетирани, докато настъпи 
моментът да бъдат монтирани.

СЪВЕТИ ОТНОСНО ПРЕГЛЕДА

СЪВЕТИ ЗА ПОДДРЪЖКА 
С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА 
МАКСИМАЛЕН РЕСУРС И 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

СЪВЕТИ ОТНОСНО ПОДДРЪЖКАТА

3. ПОДДЪРЖАЙТЕ ХИДРАВЛИЧНИТЕ РЕЗЕРВОАРИ 
ПЪЛНИ

Винаги поддържайте хидравличните 
резервоари на ниво между 
маркировките “Пълно” и “Добави”. 
Недостатъчните нива на маслото са 
водещата причина за кавитация на 
помпите, а могат също да доведат и 
до висока температура на маслото, 
която понижава неговите качества.

1. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЛЪТНО ЗАТВАРЯЩИ СЕ 
КАПАЦИ НА ВАРЕЛИТЕ С МАСЛО

Плътно затварящите се капаци могат 
да предотвратят попадането на 
вода, частици и други замърсители 
във варелите с масло. Освен това 
се препоръчва варелите да се 
съхраняват в закрито помещение.

СЪВЕТИ ОТНОСНО КОНТРОЛА НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕТО

2. НАБЛЮДАВАЙТЕ СЪХРАНЯВАНИТЕ ФЛУИДИ

Периодично проверявайте състоянието 
на маслото в резервоарите. Когато 
то се налива, проверете дали към 
резервоара е монтиран 4-микронов 
въздушен филтър на отдушника.

3. СЛЕД РЕМОНТ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ФИЛТРИ И СИСТЕМАТА 
KIDNEY LOOPING

Винаги, когато хидравличната система 
се отвори с цел ремонт, в нея навлизат 
замърсители. За да се отстранят, след 
всяко нейно “отваряне” ви препоръчваме 
да използвате системата Kidney Looping 
и високоефективните филтри CAT.

Между 75% и 85% от неизправностите на 
хидравличните помпи, хидромоторите, 
цилиндрите и клапаните са предизвикани 
от замърсяване. Поради изключително 
малките хлабини в днешните хидравлични 
системи дори и частици, които не сте в 
състояние да видите, могат да доведат 
до повреди на помпите, хидромоторите, 
цилиндрите и клапаните, предизвиквайки 
износване вследствие на абразивно или 
адхезивно въздействие, или на умора.
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TH336 TH337 TH406 TH407

Двигател, 
номинална 
мощност

Номинална 
товароподемност 

(кг)

Cat C4.4 
DITAAC,
74,5 kW

Cat C4.4 
DITAAC,
74,5 kW

Cat C4.4 DI 
TAAC,
74,5 kW

Номинална 
товароподемност (кг) 3300 3700 3300 3700

Работно тегло (кг) 7200 7200 7700 7700

Максимална 
височина на 
повдигне (м) 6,1 6,1 7,3 7,3

Максимален обсег 
напред (м) 3,11 3,11 3,76 3,7

Максимална скорост 
на движение (км/ч) 40 40 40 40



216B3 226B3 236B3 242B3 252B3 247B3 257B3
Номинална мощност 
(kW/к.с.) 35/47 42/56 53/71 53/71 53/71 42/56 53/71

Работно тегло (кг) 2581 2641 3178 3179 3565 3174 3656

Номинална 
товароподемност 
при 50% от товара на 
преобръщане (кг)

635 680 884 975 1202 975 1213

Хидравличен дебит, 
стандартна система
(л/мин)

61 61 83 83 83 61 83













303.5D CR 304D CR 305D CR  305.5D CR

Работно тегло (кг) 3700 4015 5155 5465

Номинална мощност (kW): 22 29 31 35

Дълбочина на копаене:

Стандартен носач (мм) 2880 3130 3280 3470

Дълъг носач (мм) 3180 3430 3670 3870
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ИЗОБРЕТАТЕЛНОСТ 
В ДЕЙСТВИЕ

През пролетта на миналата година започна работата 
по 15,4-километровия тунел под Монте Ченери 
в швейцарския кантон Тичино. Той се състои от 
два единични тунела и е продължение на жп 
линията AlpTransit на юг от тунела при Готхард.

Планира се използването на тунела да започне 
в края на 2019 г. През него ще преминават 
високоскоростни и товарни влакове, за които е 
невъзможно да използват сега съществуващата 
стръмна жп линия през планината Монте Ченери.

За да се набавят нужните машини, контрагентът 
– консорциум Condotte Cossi, се обърна към 
швейцарския дилър на Caterpillar Avesco, който 
работи по този проект в сътрудничество с 
италианския CGT и с германския дилър Zeppelin.

Багерите CAT 314D LCR и 328D LCR, които се 
използват в проекта, са специално приспособени 
от дилъра за прокарване на тунели. Стрелата 
и кофата са неконвенционални по форма и 
размери, а към всяка машина е монтирано гребло 
– тежък клас. Здрави защитни капаци предпазват 
горната част на цилиндрите на греблото. Тези 
модификации осигуряват изключителна стабилност 
и дават възможност да се извършва всякакъв вид 
изравняване. При почистване на свода на тунела и на 
вертикалното чело от скални маси греблото в задната 
част предпазва машината от “пълзене” в посока 
назад. Както и всички останали машини на работната 
площадка, 8-те багера с минимален радиус на въртене 
са снабдени с две противопожарни устройства, 
едното от които е в кабината, а другото - извън нея.

За ринене и товарене в тесните свързващи 
галерии компанията Avesco е модифицирала 4 
броя колесни товарача CAT 938Н. Предпазните 
решетки са скъсени, а задните калници са частично 
отрязани. Вследствие на това максималната ширина 
на товарача е само 2,6 м. За по-добра защита на 
оператора към кабината са добавени втори таван и 
предпазител над предното стъкло. Подвижен капак 
пази от повреди цилиндъра за изсипване на кофата, 
а масивните стоманени греди на контратежестта 
защитават радиатора от странични удари.

Когато операциите по взривяване и пробиване са в 
пълен ход, екипите едновременно прокарват двата 
тунела на север и на юг. След всеки взрив багерът 
328D LCR “почиства” свода от скални маси и изпълнява 
окончателното оформяне на профила на тунела 
посредством хидравличен чук. След това почистената 
зона се осигурява чрез скални болтове, стоманени 
решетки и бетон. Колесен товарач отстранява 
изкопания материал и го изсипва в мобилна трошачна 
инсталация. Разтрошеният материал се отвежда от 
тунела чрез телескопична транспортна система. Около 
20% от тази фракция се използва за производство на 
бетон на място. Останалата част намира приложение 
за оформяне на терена около строителната площадка.

ШВЕЙЦАРСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ALPTRANSIT 
ВЛИЗА ПОД ЗЕМЯТА ПРИ МОНТЕ ЧЕНЕРИ

Когато сте изправени пред задачата за разширяване 

на сложна транспортна инфраструктура в една 

предизвикателна среда, каквато е Швейцария, ви 

трябва въображение, върховни умения и пълна 

всеотдайност. Заедно с това ви е необходима и 

универсалността и надеждността на машините 

CAT, за да се справите със задачата. Тук насочваме 

вашето внимание към два примера.

Машини CAT, специално 
приспособени за прокарване 

на тунели, на работа под 
земята в Монте Ченери

1: МОНТЕ ЧЕНЕРИ
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През втората половина на XIX век влаковете от 
Люцерн за Цюрих са минавали през областта 
Кнонауер Амт, тъй като жп линията по брега на 
Цюрихското езеро още не е била построена. 
Единичната жп линия е пресичала основното 
шосе, спускайки се на 10 м дълбочина в специално 
прокопан за целта проход между селата Хединген 
и Бонстетен/Ветсвил. Вместо изграждане на мост 
над прохода собственикът на жп линията решава 
да се оформи тунел, над който да минава шосето. 
За целта се използват плътни пясъчни блокове 
с размери 150 х 150 х 70 см. След това е насипан 
материал, за да се достигне нивото на шосето, и така 
се изгражда тунелът Хрюцахертунел с дължина 21 м.

Тъй като повечето хора се заселват в околните села, 
необходимо е капацитетът на обществения транспорт 
да се увеличи, така че те да могат да се придвижват 
до работните си места в големите градове като Цюрих 
например. Поради това Швейцарските федерални 
железници (SBB) решават да добавят и втора линия в 
Кнонауер Амт. И така през 2009 г. насипът над тунела 
е отстранен и на мястото на шосето над него се 
появява нов бетонен мост. Вследствие на това тунелът 
вече е ненужен и бе планиран за разрушаване.

След като и последният влак минава през 
Хрюцахертунел в една късна петъчна нощ 
през юли миналата година, работниците от SBB 
премахват електрическото захранване над линията. 
След това специален влак с конвейерна лента 
покрива линиите с 60 м3 натрошени камъни. В 
04:00 часа първият 51-тонен CAT 345СL, спуснат 
чрез кран с товароносимост 200 тона, стъпва 
на покритите с камъни релси. В 04:30 първият 
плътен пясъчен блок в северната страна на 

тунела е повален. 28 минути по-късно втори багер 
CAT 345СL е на позиция откъм южната страна. 
Атакуван с хидравличен чук и с разрушител за 
бетон, сводът на тунела започва да се руши.

В 07:38 сводът на тунела вече го няма. Докато 
разположеният в южната част багер разбива 
страничните стени с чук, два други багера 345С 
преместват камъните и останалия материал. 
Около 08:30 часа се появяват първите камиони. 
Един верижен товарач CAT 973С не им дава 
покой цял ден, натоварвайки 2600 м3 материал, 
който е транспортиран за рециклиране. В събота 
вечерта Хрюцахертунел вече е история.

В КНОНАУЕР АМТ  ОТ ТУНЕЛ КЪМ МОСТ
2: КНОНАУЕР АМТ
Преместване на камъни и друг 
материал на мястото, където 
по-рано беше Хрюцахертунел.
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ЗИГФРИД ПЕНЦЕНЩАДЛЕР
Собственик на немската 
строителна компания 
Penzenstadler GmbH със 
седалище в Мюнхен

Когато Зигфрид Пенценщадлер, собственик на 

немската строителна компания Penzenstadler 

GmbH със седалище в Мюнхен, посети търговското 

изложение “БАУМА” през април миналата 

година, той нямаше планове скоро да купува 

колесен багер. Обаче само за няколко часа 

стана горд собственик на един безупречен 

четиригодишен CAT М318С, който имаше само 

3000 отработени часа. Ето как се случи това.

Фирмата Penzenstadler GmbH е в бизнеса още от 
1940 г., първоначално като транспортна компания. 
Впоследствие след разширяването й тя навлиза в 
областта на земекопните дейности и рециклирането. 
Купуват първия си багер през 1954 г., а първата си 
CAT машина – верижен булдозер D4 – през 1980 г., 
след като Зигфрид Пенценщадлер поема фирмата 
от баща си през 1976 г. Понастоящем компанията 
е с годишен оборот 20 милиона евро, има между 
70 и 100 служители (в зависимост от обема на 
работа) и притежава общо 35 земекопни машини.

От всички тях не по-малко от 25 са CAT машини. 
Защо марката CAT се ползва с такава популярност 
в Penzenstadler? “Това не са най-евтините машини, 
които можете да купите - уточнява Зигфрид, - но по 
мое мнение са най-добрите. Осигуреността им с 
части е отлична, а когато му дойде времето, знаете, 
че ще можете да ги продадете навсякъде по света.”

ЛЮБОВ ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД ОТНОВО! 
Нито купуването, нито продаването беше в плановете 
на Зигфрид, когато миналия април посети щанда 
на Caterpillar на мюнхенското търговско изложение 
за строителни машини “БАУМА”. “Аз просто отидох 
както винаги да видя какво е изложено и дали има 

нещо ново - казва той. - Макар че ми минаваше 
мисълта, че бизнесът ми ще има нужда от още 
един колесен багер в бъдеще. Но не точно сега.”

На щанда на Caterpillar той вижда употребяван 
колесен багер CAT М318С с гаранция. Багерът е 
произведен през 2006 г. и има само 3000 отработени 

часа. За около час-два Зигфрид взема решението да го 
купи и сделката е сключена. “За нас това беше умен ход 
- казва Зигфрид с усмивка. - Не само че се сдобихме 
с една страхотна машина, но през останалото време 
тя беше изложена на щанда на Caterpillar с табелка 
“Продадено на Penzenstadler GmbH”, а това е добра 
реклама за нашата компания! Но което е по-важно, 
цената беше ОК, всичко беше ОК и аз се влюбих в нея.”

ЗА ВАШЕТО СПОКОЙСТВИЕ  УПОТРЕБЯВАНИ МАШИНИ CAT С 
ГАРАНЦИЯ
За Марко Гаспар, търговски представител на местния 
дилър на Caterpillar Zeppelin, светкавичното решение 
на Зигфрид не беше голяма изненада. “В края на 

CAT М318С бе изложена 
на щанда на Caterpillar на 
“БАУМА” с табелка “Продадено 
на Penzenstadler GmbH”

МИГНОВЕНО 
ПРИВЛИЧАНЕ

“Цената беше ОК, всичко беше 
ОК и аз се влюбих в нея.”
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ПАРКЪТ ОТ CAT МАШИНИ НА 
PENZENSTADLER GMBH:
5x 325DLN
2x 325CLN
1x 325BLN
2x 966G
1x 950G
2x 966H
1x D6N LGP
1x D5M
1x D5H
1x M318C
1x 928G
1x D4M
1x 320BLN
1x 950F
1x 322BLN
1x 320N

краищата - споделя Марко - той направи същото 
преди 3 години. Тогава се появи на “БАУМА” и купи 
един употребяван колесен товарач 950 просто защото 
се влюби в него. Той самият признава сега, че тогава 
не е имал реална нужда от него. Но този товарач му 
е вършил изключително добра работа навсякъде, 
така че ние знаем, че на него му харесва концепцията 
на Caterpillar за употребявани машини с гаранция.”

Йенс Шрадер, консултант на Caterpillar по 
употребявани машини за Централна и Източна 
Европа, обяснява: “Ако купувате машини “втора ръка”, 
винаги се предполага, че поемате риск. Как можете 
да сте сигурни, че получавате нещо стойностно? 
Това е все едно да си купите употребявана кола. 
Можете да си вземете един хубав “Мерцедес” „втора 
ръка” за определена сума пари, но поемате риск, 
защото не му знаете историята. И в крайна сметка 
вместо това си купувате нов “Фиат” за същите пари”.

“Чрез концепцията на Caterpillar за употребявани 
машини с гаранция тази пречка се преодолява. 
Caterpillar предоставя гаранция за период до 2 
години, плюс финансов пакет с ниска лихва и 
сервизен договор. А самата машина е подготвена 
съгласно висок стандарт, като, преди да се обяви за 

продажба, се проверяват 140 различни контролни 
точки. Това е програма, която понастоящем се 
предлага от всички дилъри на Caterpillar в Европа, 
Африка и Близкия изток, като цялостният резултат 
за всеки купувач на употребявана CAT машина е 
спокойствието, което няма да намери никъде другаде.”

ЯВНО ПРЕДИМСТВО
За Зигфрид Пенценщадлер ползата е ясна: 
“Съотношението цена/производителност е отлично 
и надеждността е висока. В нашата работа по 
полагане на тръби и изграждане на пътища, където 
използваме машината М318С, тя върши всичко, което 
искаме от нея. Операторите ни я харесват повече 
от останалите марки машини, по-специално защото 
хидравликата й осигурява една страхотна реакция.”

“Обикновено купуваме нови машини – само 10% 
от нашите са “втора ръка”, – но за тази машина не 
изпитваме тревога. Направо от “БАУМА” тя отиде 
на строителната площадка и все още работи 
съгласно очакванията. И тъй като още от 1980 г. 
имаме сериозни отношения с Zeppelin, дилъра 
на Caterpillar, знаем, че когато е необходимо, ще 
получим нужната подкрепа, така че машината да 
работи. За нас това е решение, което не носи риск.” ■

Научете повече на адрес:

www.uk.cat.com/certified-used
>> 2 7



2005 г., с около 4600 отработени часа, е докаран на 
една от кариерите, близо до Ятаган. Целта е да се 
извърши продължителна оценка при едновременна 
работа с еквивалентна машина на друг производител, 
която вече се използва на работната площадка.

10-дневната интензивна експлоатация, със записване 
и оценяване на извършеното в края на всеки ден 
убеждава компанията, че нейната неохота да използва 
машини CAT е неоправдана. Мохамед обяснява: “В хода 
на демонстрацията стана ясно, че машината CAT има 
по-голяма полезна мощност, отколкото другата, при 
един и същи разход на гориво. CAT-техниката беше в 
състояние да работи по-бързо при същата консумация 
на гориво, като по този начин ни осигуряваше по-
висока производителност. А и можехме да разчитаме, 
че ще функционира надеждно. Имаше и още един 
плюс - добавя той. - Нашите оператори предпочитаха 
да работят с машината CAT. Благодарение на високата 
й мощност за тях беше по-лесно да я използват и 
тя опростяваше труда им. За нас това беше важен 
фактор, който трябваше да вземем предвид.”

Още

Един голям мраморен блок се 
транспортира извън кариерата 
за обработка в разположената 

наблизо фабрика.

По-малките блокове мрамор се 
изнасят от кариерата с камион 

с шарнирна рама CAT 725.

МОХАМЕД ЕРКАН, 
собственик на Ermas Mermer

Как една продължителна демонстрация на място 

помогна на един турски производител на мрамор 

да се убеди в икономическите предимства, 

използвайки употребявани машини CAT.

От своята централа в град Ятаган в западната 
провинция Мугла производителят на мрамор Ермас 
Мермер ръководи работата на 5 кариери – две в 
близост до Ятаган и други три, разположени на 
юг, близо до град Анталия. Добитият в кариерите 
материал се обработва в 3 фабрики. Компанията е в 
бизнеса от 1985 г., като общата годишна продукция 
на мрамор стига до 150 000 тона. Благодарение 
на високото му качество, търсенето му по света 
нараства. От цялото това количество около 
75 000 тона се добиват в кариерите край Ятаган, 
където производителят в момента използва земекопна 
техника, включваща хидравлични багери, колесни 
товарачи и камиони с шарнирна рама. Машините са 
общо 28 на брой, като поне 8 от тях носят логото CAT.

Но не винаги е било така. Собственикът на фирмата 
Мохамед Еркан признава, че преди 2008 г. на 
работната площадка е имало само една машина 
CAT. “Всъщност купихме една употребявана 
CAT машина още през 1997 г. - казва той - и я 
използваме и досега. Но поради някаква причина 
в компанията се разпространи митът, че разходът 
на гориво на техниката CAT е по-голям от този 
при другите марки. Сега мога да кажа, че този 
мит не се базираше на солидни доказателства, 
но резултатът беше, че работехме предимно 
с оборудване на други производители.”

ЕДНОВРЕМЕННО ОЦЕНЯВАНЕ
През 2009 г. се оказва, че поради нарастването 
на бизнеса Ermas Mermer трябва да увеличи своя 
машинен парк и обмисля купуването на един 
или два камиона с шарнирна рама, най-вероятно 
втора употреба. По това време турският дилър 
на Caterpillar Borusan Makina със седалище в 
Измир, който поддържа редовни контакти с 
компанията, вижда възможност за преодоляване 
на нейното нежелание да се насочи към марката 
CAT. Предложението на дилъра за дългосрочна 
демонстрация на работната площадка е прието и 
камион с шарнирна рама CAT 725, произведен през 

ИЗПРОБВАНИ, ТЕСТВАНИ, 
НАДЕЖДНИ

УПОТРЕБЯВАНИ МАШИНИ CAT С ГАРАНЦИЯ
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Разгледайте нашата гама от машини на адрес:

www.catused.com
>>

Вижте нашата концепция в действие на адрес::

www.mycattv.cat.com/certifiedused
>>
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“Гаранционният пакет разсея 
всички наши тревоги относно 
надеждността, обслужването 
и всичко останало.”

ЦЯЛОСТЕН ПАКЕТ ЗА ПЪЛНО ОБСЛУЖВАНЕ
Мохамед обаче продължавал да се колебае дали 
да купи употребяваната машина CAT. “В нашите 
кариери вече използвахме аналози, които не 
са производство на Caterpillar - казва той, - така 
че познавахме техните възможности, докато 
техниката CAT, макар че работеше прекрасно при 
пробите, все още ни беше непозната от гледна 

точка на нейната надеждност, поддръжка и 
дълготрайност. Дали ще продължи да е толкова 
ефективна, колкото и по време на демонстрацията? 
А и трябва да се отбележи, че CAT машината 
втора употреба беше по-скъпа от еквивалентния 
модел “втора ръка” на марката, която обикновено 
използвахме. Необходима ни беше увереност, че 
правилното решение е да изберем Caterpillar.”

Тази увереност се явява под формата на гаранционен 
пакет, предложен от Borusan Makina. “Този пакет 
разсея всички наши тревоги относно надеждността, 
обслужването и всичко останало - твърди 
Мохамед, - и особено 3000-те часа гаранция. За 
машина на 4 години това е добър срок – някои 
марки предлагат такъв за нови машини. В резултат 
на това взехме решение в полза на Caterpillar и 
камионът 725 веднага влезе в експлоатация.”

А дали е работил съгласно очакванията? “Да - 
категорично заявява Мохамед. - След купуването 
му той отработи 2000 часа, а до есента на миналата 
година те вече бяха 7000, и то без съществени 
проблеми. Очакваме да можем да го използваме 

още 5 години. Това ще означава общо около 
15 000 часа.” И като доказателство, че е доволен, 
той изтъква факта, че Ermas Mermer сега инвестира 
в още техника CAT – една комбинация от нова и 
употребявана, вследствие на което машините CAT, 
притежавани от компанията, засега са общо десет.

ЗАЩО ДА СЕ КУПУВАТ УПОТРЕБЯВАНИ МАШИНИ?
За Ermas Mermer решението да се инвестира в 
употребявани CAT машини има здрав икономически 
смисъл. Става дума за съотношение на разходи спрямо 
производителност и надеждност. “Например - казва 
Мохамед - да вземем камионите, които използваме за 
транспортиране на мрамора от кариерата до местата 
за обработка. Като всички останали производители 
на мрамор в Турция ние използвахме традиционни 
камиони, които не са с висока проходимост. Макар 
че не са идеални за случая, те са по-евтини в 
сравнение с високопроходимите, подходящи за 
кариери. Но ако вместо такъв камион можете да 
купите употребяван с шарнирна рама на Caterpillar 
и ако имате обслужването, което ние получаваме 
от Borusan Makina като част от сделката, може да 
се гарантира, че той ще работи по-интензивно, 
по-дълго време и при много трудни условия – 
нещо, което за традиционния е невъзможно. Така 
че съотношението разходи/производителност се 
променя в полза на употребявания камион CAT.

Ето защо инвестирахме в употребявани машини CAT и 
имаме намерение да продължаваме да правим това.” ■

Всички употребявани 

машини CAT с гаранция са 

на по-малко от 5 години, 

имат малък брой отработени 

часове и включват:

на силовото предаване;

нова машина;

в завод на Caterpillar;

Проверката на контролните 

точки включва:

ретардери;

Машини CAT, които се 

използват от Ermas Mermer:

рама 725 
 

 

Работа в екип: CAT 330ВL, 
980НВН и 725 работят в 

кариерата на Ermas  
Mermer в Ятаган

Прочетете повече за нашите камиони с шарнирна рама на:

www.uk.cat.com/articulated-trucks
>>3 0






