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За дилърите на Cat работят 1,5 пъти повече хора,
отколкото в самата компания Caterpillar. Общо,
това са близо 300 000 души, което ни прави
един от най-големите работодатели в сектора 
на тежките машини. Нашата колективна цел 
е да подпомагаме клиентите и да гарантираме
по-ефективната им дейност – и в крайна сметка
да намалим техните разходи. Тази цел е един от
основните фактори, стимулиращи Caterpillar да
създава повече цифрови решения.

Откакто открихме епохата на “умното желязо”
на BAUMA през 2016 г., сме адаптирали нашите
процеси и решения, за да усъвършенстваме
цифровото си портфолио. Ще продължим да
търсим цифрови решения и да намираме нови, все

ъзможности, които да водят клиентите по-големи въ
х. Разбира се, винаги ще спазвамени към успех
жименти по поддържане на връзкитесвоите ангаж
иенти, което до голяма степен ес нашите кли
лагодарение на нашата структура отвъзможно бл
ри и на хората, които работят за тезиместни дилър
at.дилъри на Ca

Що се отнася до настоящото издание на Cat Що се отнася
Magazine, отново съм впечатлен от хората,agazine, 
проектите и машините, които изпълват страницитероекти
му. Централната ни тема ни води до малкатау. Ц

община Енсисо в Испания, където машините 
Cat помагат за изграждането на нов язовир на
надморска височина 878,5 метра. Също толкова 
впечатляващо е изграждането на 12,5-километрова 
магистрала над Индийския океан край брега на 
отдалечения остров Реюнион. 

Също така ви представяме новия Cat 340F UHD 
при завръщането си на пазара на машини
за разрушаване заедно с чудесен пример за 
нашите развиващи се услуги в един разказ за 
следпродажбена доставка на компоненти за 
контакт с почвата. Наред с това потребителската 
удовлетвореност достига нови висоти за дилъра 
на Cat Al-Bahar в Обединените арабски емирства. 
И не пропускайте нашата секция “На фокус” за 
допълнителни уникални истории от Caterpillar. 

Надявам се статиите в този брой на Cat Magazine 
да ви бъдат толкова интересни, колкото и на мен.

Маркус Гебауер,
Мениджър за региона на Европа

Хавиер Леон Васкес, 
язовир Енсисо

За своите 20 години в Barloworld 

Finanzauto, Хавиер е заемал 

няколко длъжности, включително 

продуктов мениджър и мениджър 

продажби. От октомври 2011 г. той 

е маркетинг мениджър и използва 

знанията си за бизнеса и машините, 

за да удовлетвори всички нужди 

на своите клиенти. Хавиер също 

така обича да бъде активен 

чрез практикуване на различни 

спортове със семейството си.

Нийл Маркъм, 
Route du Littoral

Нийл започва кариерата си 

като специалист по продуктите 

AccuGrade в Barloworld Finanzauto 

в Испания. Сега той е мениджър 

по стратегиите на Caterpillar 

в Йоханесбург и отговаря за 

Южна Африка, Мадагаскар и 

островите Мавриций и Реюнион. 

Сред хобитата на Нийл са 

фотография, тичане, електроника 

(той е квалифициран инженер по 

роботика) и туризъм, включително 

осеммесечна обиколка на 

света със съпругата му.

Седрик Масон, 
340F UHD

Седрик започва работа в 

Caterpillar през 2002 г. като 

продуктов специалист. Днес той е 

специалист по глобални продукти, 

съсредоточен върху развитието 

на гамата хидравлични багери 

на Caterpillar. Седрик завършва 

висшето училище “Леонардо 

да Винчи” в Брюксел, където 

получава магистърска степен по 

индустриално инженерство. Той 

има черен колан по “Шест сигма” и 

владее френски и английски език.

Шахул Хамид, 
Потребителска 
удовлетвореност Al Bahar

Шахул е от Индия и от 18 

години работи за дилъра на 

Cat Мохамед Абдулрахман 

Ал-Бахар. Понастоящем той е 

маркетинг мениджър и шампион 

по клиентска удовлетвореност, 

който особено много се 

интересува от числа, анализи и 

усъвършенстване на процесите. 

Той също така обича да пътува, 

да се наслаждава на природата 

и да наблюдава диви животни.

КАКВО ВДЪХНОВЯВА НАШИТЕ

Кореспонденти

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
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АЖДАНЕТО ИЗИСКВА 
ИЛА И ПРЕЦИЗНОСТ

ЯЗОВИР ЕНСИСО В ИСПАНИЯ

В малката община Енсисо, Испания се изгражда язовир със 
стена с височина 100 метра на пояси от по 30 см наведнъж. 
Това е гигантски проект, който обхваща повече от 5000 
хектара в южната част на региона Риоха и ще подпомогне 
икономическото и социалното развитие на целия регион.

Макс. дължина: 375,6 метра

Пиково полагане на бетон: 95 000 m³ на месец и 4850 m³ на ден



Язовирът Енсисо се намира на около 700 m нагоре 
по течението на река Енсисо и на 878,5 м надморска 
височина. След завършването на строежа язовирът ще 
регулира река Сидакос и ще създаде воден басейн с 
площ 160 хектара. Очаква се всяка година за напояване 
и екологични нужди да се изразходват около 46,5 hm³ 
вода и да служат на 20 000 души в общините Арнедийо, 
Санта Еулалия, Ерсе, Арнедо, Кел, Аутол и Калахора, 
както и в общините по течението на Сидакос. Разходите 
за изграждане са малко повече от 61 500 000 евро. 
Завършването е планувано за края на април 2018 г.

ПРАВИЛНИЯТ ОПИТ, ОБОРУДВАНЕТО
От само себе си се разбира, че язовир Енсисо е един 
от най-големите проекти в тази област на Испания. 
Изпълнението е възложено на строителната компания 
FCC и фирмата Dragados за земекопни дейности, които 
работят като партньори за срока на проекта. Задачата по 
завършването на проекта е поверена на подизпълнителя 
Auxiliary Construction and Projects of the South (ACP). 
ACP е строителна фирма с опит в изграждането на 
такива съоръжения. Те наскоро завършиха голям 
язовир, наречен La Breña II в Кордоба, Испания, с 
положен бетон от 1 300 000 m³ само за 17 месеца.

“Да, имаме опит в изграждането на големи язовири, 
но другата причина да ни изберат за изпълнител на 
проекта е нашата репутация за надеждност и спазване 
на поетите ангажименти. Това също е от голямо 
значение”, каза Франциско Доменек, мениджър в ACP.

И, разбира се, машините Cat играят водеща роля, 
когато става въпрос за спазване на сроковете и 
бюджетите на проектите, като се справят със задачи, 
изискващи повдигане на тежки товари и прецизност. 

“Правилните хора с правилното 
отношение, работещи с най-доброто 
оборудване, са решаващият фактор.”
Франциско Доменех, мениджър в ACP

Техника Cat на обекта:
•2 булдозера: D5K, D5H
•1 валяк: CS 563
•1 автогрейдер: 12G
•3 камиона с шарнирна 
рама: 735B ADT
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Cat Rental

За да си набавят най-доброто оборудване за 
тази работа, ACP се обърнаха към дилъра 
на Cat Barloworld Finanzauto и отдела за 
отдаване на техника под наем Cat Rental 
Store за три камиона с шарнирна рама 735B 
ADT. “Тъй като работата ни е 24 часа в 
денонощието, няма време за аварии”, твърди 
Франсиско. “Дори времето за поддръжка 
трябва да бъде сведено до минимум. Хората 
в отдела за отдаване на техника под наем 
на Barloworld ни помагат в разрешаването 
на всички проблеми, като ни осигуряват 
висококачествени машини и технологии, 
които оптимизират производството. Но 
всичко това нямаше да е от значение без 
тяхната бързина и качество на обслужване.”

Например, една от най-важните задачи, изпълнявани от 
машините Cat, е изграждането на стената на язовира Енсисо. 
За тази цел два булдозери Cat разстилат и полагат прецизни 
слоеве бетон, стоварен от камиони с шарнирна рама. След 
това валякът утъпква бетона, за да се постигне правилната 
степен на уплътняване. “Нашата мисия е да поставим 
‘черешката на тортата’”, казва Франсиско. “По-конкретно 
нашата работа включва транспортирането, разстилането и 
уплътняването на бетона. Ние го извършваме на слоеве с 
дебелина от 30cm всеки, докато достигнем височина от 100 
метра. Ще използваме приблизително 700 000 m³ бетон.”

НЕПРЕКЪСНАТА РАБОТА
Франсиско и екипът му се сблъскват с ежедневни 
предизвикателства, свързани не само с работата с бетон, 
но и със специалните изисквания към оборудването. 
“Работата е трудна и без прекъсване. Нашите хора и машини 
работят 24 часа в денонощието с изключение на плановите 
технически престои. На един етап трябваше да работим без 
прекъсване повече от 100 денонощия”, добавя Франсиско.

Франсиско и семейната фирма определено разполагат с 
нужния опит да се справят с подобни предизвикателства. ACP 
работи в областта на строителството повече от 30 години. 
“Преодоляхме почти всички трудности по този проект. Но 
според мен както това, така и всяко друго професионално 
предизвикателство може успешно да бъде преодоляно, 
ако инвестираме в ентусиазъм и отдаденост”, заявява той. 
“Правилните хора с правилното отношение, работещи с 
най-доброто оборудване, са решаващият фактор.”

След финансовата криза от последните години Франсиско се 
чувства благодарен и щастлив, че може да работи по такива 
проекти. “Това е важна работа, която ни позволява да развием 
дейностите, които обичаме и знаем как да извършваме”, казва 
той. “Машините Cat и нашият дилър Barloworld Finanzauto 
ни помагат в това. Машините Cat са надеждни и работят 
добре. Нашите оператори често споделят, че с тях се работи 
много по-лесно и реагират по-бързо. Освен това ние ценим 
високо отношенията си с Barloworld Finanzauto. Това е сложна 
работа. Хората там работят с нас в тясно сътрудничество. Те 
се грижат за всички специфични нужди на нашите машини. 
И преди всичко, те помагат да се повиши самостоятелността 
и индивидуалността на нашия прекрасен колектив.” ■ 

Подробности на адрес: www.cat.com
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Въпреки че е част от Франция 
и Европейския съюз, остров 
Реюнион се намира в Индийския 
океан между Мадагаскар и 
Мавриций. Един от главните му 
пътища, известен като Route 
du Littoral, е с дължина 13 
километра и служи като връзка 
между Сен Дени и Позесион 
– най-големите градове на 
острова, както и с главното 
пристанище Pointe des Galets.

Route du Littoral следва плътно 
бреговата линия. И макар че около 
80 000 пътници се наслаждават 
на живописния му изглед всеки 
ден, пътят е подложен на 
падащи скали и сурово време. 
В резултат на това пътят не 
само е изключително опасен, 
но и непроходим около 40 дни в 
годината, прекъсвайки важните 
търговски и транспортни връзки.

Решението? La Nouvelle Route 
du Littoral, нов път с три платна 
във всяка посока, който ще 
превежда шофьорите и техните 
автомобили през Индийския 
океан, на безопасно разстояние 
от падащи камъни. Одобрен от 
Conseil Régional de la Réunion на 
острова, проектът е планиран 
да бъде завършен през 2022 г. 
при първоначална цена от около 
1,6 милиарда евро. След като 
бъде завършен, той ще бъде 
най-скъпият път (на километър) в 
света. А колкото до атмосферните 
условия – 12,5-километровата 
отсечка ще издържа на 10-метрови 
вълни и на ураганни ветрове със 
скорост до 144 километра в час.

“Това е изключително сложен и 
скъп проект. Дори само фактът, 
че е одобрен, е вълнуващ за 
остров Реюнион”, казва Нийл 
Маркъм, стратегически мениджър 
в регионалното представителство 
на Caterpillar в Йоханесбург. 
“Реюнион е вулканичен остров, 

което означава, че няма риф или 
плитки води около него. Водата 
става много дълбока много бързо 
и това усложнява строителството.”

МАШИНИ CAT НА 
РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА
Този тежък строително-инженерен 
проект изисква машини за 
голямо натоварване, които могат 
да издържат на напрегнатите 
срокове и постоянната работа по 
цялостния проект. Този проект, 
който е по-скоро крайокеанска 
магистрала, отколкото 
традиционно шосе, се изпълнява 
от няколко машини Cat. Например, 
два Cat 390F с голям работен 
обсег копаят до 25 метра под 
морето, създавайки солидна 
основа, върху която да се положат 
предварително изработените 
подпори на виадукта. Когато 
бъде завършен, пътят ще има 
36 основни структури, служещи 
за гръбнак на конструкцията. 
“Въпреки превъзходната техника, 
операторите на багерите с голям 
обсег не виждат какво правят 
и работят по интуиция. Това 
изисква умения”, добавя Оливие 
Вадон, главен изпълнителен 
директор на SCIMAT, дилър 
на Cat за територията на 
Мавриций и Реюнион.

 
 
За полагане на елементите на 
виадукта, тежащи по 4800 тона 
всеки, се използва баржа с 
дължина 108 метра и ширина 46 
метра, задвижвана постоянно 
от четири морски двигатели Cat 
3508. Всеки от тях е свързан 
със задвижващ механизъм за 
насочване на баржата с помощта 
на прецизен GPS контрол. В 
допълнение, два генератора от по 
1000 kVA захранват останалото 
оборудване на борда.

Необходимо е огромно количество 
логистика, за да се придвижат 
машините до работната 
площадка. От само себе си се 
разбира, че не е лесно да се 
транспортират такива машини 
до острова. Това не е лесен или 
обичаен плавателен маршрут. 
“Щом получихме началната 
дата на проекта, времето за 
нас започна да тече. Въпросът 
бе колко бързо можем да се 
справим? По-голямата част от 
оборудването не е стандартно 
и изисква специализирани 
срокове за монтаж и условия за 
доставка. Трябваше да вземем 
предвид транспорта, времето 
за монтаж и наличието на 
машини, за да преценим точно 
кога дилърът трябва да поръча 
оборудването”, казва Нийл.

“За мен да работя с по-малък и 
много способен дилър в интересна 
част на света и да видя подобен 
проект завършен със сигурност 
е много удовлетворително. 
Идеята, че нашите машини са 
помогнали за изпълнението 
на тази невероятна задача и 
че съм участвал в нещо, което 
предпазва хората, наистина ме 
изпълва с гордост”, добавя той. ■ 

Подробности на адрес: 
www.cat.com

Машините Cat, участващи 
в проекта, включват:
• Два багера 390F
• Хидравличен минен багер 

6015B, оборудван за голям обсег
• Два багера 336F
• Три камиона с шарнирна 
рама 740B

• Два колесни товарача 988H
• Един верижен булдозер D8
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НОВИЯТ CAT 340F 
UHD РАЗРУШАВА 
КОНКУРЕНЦИЯТА

След прекратяването на производството на 330D UHD преди 
повече от 5 години Caterpillar се завръща с 340F UHD. Създаден 
за разрушаване на голяма височина, този модел е част от 
обновената глобална стратегия за машини за разрушаване.

Седрик Масон, специалист по глобални продуктови приложения на 
Caterpillar, изигра ключова роля в разработването и пускането на пазара 
на този модел. “Работил съм с 340F UHD от самия старт на проекта 
преди около две години, след това по време на разработката, както и 
при дебюта му като прототип на изложението Bauma в Германия.”

Тази машина заменя 330D UHD в Европа и използва същия двигател 
като Cat 336F. В допълнение Седрик казва, че клиентите могат да 
очакват по-нисък разход на гориво, защото разрушителните работи, 
за които е предвиден 340F UHD, не са толкова отговорни.

Най-голямата гордост на 340F UHD е неговата универсалност 
благодарение на самоцентриращата се предна рама. “Всъщност, 
предните части и прикачно оборудване на машината могат да се 
сменят за 30 минути”, казва Седрик. “Досега това е отнемало половин 
ден. Сега клиентите могат да използват оптималната конфигурация 
за всяка отделна задача. Това повишава универсалността и 
помага да се извлече максимума от инвестицията на клиента.”

Като издръжлив и лесен за използване 50-тонен “товарен кон” 
на площадката за разрушаване, 340F UHD няма равен на себе 
си. Седрик и останалата част от екипа му са уверени, че това 
завръщане на пазара на багерите-разрушители ще бъде успешно. 
“Ние сме уверени, че моделът ще отговаря на същите стандарти 
за дълготрайност, надеждност и качество, които потребителите 
очакват от продукт с марката Cat”, заключава Седрик. ■ 

Подробности на адрес: www.cat.com

ТЕХНОЛОГИЯ
Cat Product Link™ и VisionLink® 
дават на собствениците 
достъп до местонахождението, 
моточасовете, разхода на гориво, 
времето на престой, събитията 
и диагностичните кодове.



НАБЛЮДЕНИЕ
Системата на Cat за активно 
следене на стабилността 
постоянно информира оператора 
за позицията на работната 
приставка в рамките на 
безопасния работен обхват и го 
предупреждава при приближаване 
към границата на нестабилност.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ
Гресираните верижни звена 
предотвратяват проникването 
на пръст и отломки.

ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ
Местата за рутинна поддръжката 
могат да бъдат достигнати от 
нивото на земята. Безопасен 
достъп със здрави предпазни 
перила, рифеловани повърхности 
на стъпалата и горната 
платформа за предотвратяване 
на подхлъзване.

РАЗХОД НА ГОРИВО
• Управление на оборотите 
на двигателя

• Автоматично изключване 
на двигателя при работа 
на празен ход

• Три режима на мощност

УНИВЕРСАЛНОСТ
Системата на Cat за управление 
на работни приставки запаметява 
налягането и дебита за до 
20 приспособления, което 
позволява бързи смени.

ИНОВАЦИИ
Новата система за присъединяване 
на стрелата позволява на оператора 
лесно и бързо (в рамките на 30 мин.) 
да монтира или демонтира дълга 
стрела, къса стрела и предни прикачни 
устройства. Новата хидравлична 
заключваща система безопасно 
заключва присъединените части.

Тегла
Тегло на машината 50,9 t
Макс. тегло на края на носача 3,6 t

Двигател
Модел двигател Cat C9.3 ACERT™
Пълна мощност (SAE J1995) 238 kW (324 PS)
Полезна мощност (ISO 9249) 228 kW (310 PS)

Капацитет за захващане на работното 
приспособление и работен обхват
Товароподемност на края на носача до 3600 kg
Максимална височина на шарнира 21,7 m
Максимална препоръчителна 
работна височина* 18,6 m
Максимален хоризонтален обсег с 3,6 t 14,0 m
 
* Според препоръчаното от EDA линия за безопасност 1/2

CAT 340F UHD



През последните няколко години Caterpillar и глобалната 
дилърска мрежа на компанията отново насочиха вниманието 
си към удовлетвореността на потребителите. Идеята 
е да се предлагат качествени услуги, надхвърлящи 
очакванията на клиентите от момента на поръчване 
на машината до нуждата от поддръжка, както и 
персонализирани решения според техните изисквания.

Разкажете ни за своята 
кандидатура.
Един от нашите проекти бе озаглавен 
“Точната услуга в точното време и 
на точното място”. Той бе насочен 
към постигането на по-висока 
ефективност и своевременното 
изпълнение на задълженията при 
обслужването на нашите клиенти. В 
края на краищата времето е пари.

Първо идентифицирахме 
пропуските в обслужването, 
като например технологични 
ограничения, небалансирана 
натовареност, необходимост от по-
персонализирано обслужване на 
клиентите и по-рационален процес 
на разпределяне на техниците. 
След това разработихме стратегии и 
инициативи за осигуряване на по-
навременно и ефективно обслужване.

Какви бяха тези инициативи?
Например, за да подобрим 
технологичните си възможности, 
снабдихме всеки техник със 
смартфон с интернет свързаност 
и инсталирахме в смартфоните 
приложението Cat Inspect. За да 
балансираме натовареността, 
преструктурирахме нашите сервизни 
екипи, предефинирахме ролите и 

Постигането на отлична 
потребителска удовлетвореност 
до такава степен е станало 
част от работата на Caterpillar, 
че бяха създадени наградите, 
присъждани тъкмо по този 
показател, за регионите ACAM.

Потенциалните получатели на тези 
награди включват 68 дилъри в 
Азия, ОНД, Африка и Близкия изток 
(ACAM). Има четири категории, 
отразяващи начина, по който 
дилърите осъществяват инициативи, 
насочени към потребителите, и имащи 
за цел да задоволят или надхвърлят 
очакванията на потребителите, да 
подобрят тяхната удовлетвореност 
и да увеличат продажбите. За 
всяка категория има тричленно 
жури. Един член от ACAM отдела, 

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА НАГРАДИТЕ НА
CATERPILLAR, КОЕТО Е ОТ ПОЛЗ
ЗА ДИЛЪРИТЕ И КЛИЕНТИТЕ

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ 

Процес на ръчно разпределяне 
на техниците

Технологични ограничения в 
мобилността на информацията 

Небалансирана натовареност

Липса на персонализиран подход 
в обслужването на клиентите

Необходимо е подобряване на 
обучението и професионалното 
развитие на техниците

Роланд Рахм
Caterpillar Дубай 

DSD, MSOR

Реймънд Чан
Вицепрезидент,  

ACAM

Шахул Хамид
Маркетинг мениджър 

Al-Bahar

Исам Ал-Бахар
президент, директор, 

Al-Bahar

един от глобалния отдел на Caterpillar и 
един специалист от външна компания. 

Наградите отчитат оригиналността 
на инициативата, изпълнението 
на концепцията, стратегията зад 
концепцията или създаването или 
адаптирането на цялостен нов бизнес 
модел. Журито също така разглежда 
мащабируемостта и екологичността на 
проектите, както и тяхното въздействие.

Наградата за потребителска 
удовлетвореност за ACAM за 
2016 г. отиде при дилъра на Cat 
Мохамед Абдулрахман Ал-Бахар.

Говорихме с маркетинг мениджъра Шахул 
Хамид от Обединените арабски емирства.



отговорностите на членовете на екипа 
и назначихме диспечер за всяко 
подразделение. И, за да подобрим 
потребителската удовлетвореност, 
назначихме отделен техник за всеки 
клиент във връзка с всички негови 
нужди от профилактична поддръжка.

Бяха ли взети предвид 
мненията на потребителите?
Разбира се. Чуваме мненията на 
нашите потребители чрез различни 
канали, включително нашия 
корпоративен уебсайт Voice of the 
Customer, както и чрез анкети, свързани 
със сделките. Само през 2016 г. сме 
получили 4470 потребителски мнения 
в различни области, като например 
продажби, сервиз, резервни части и 
финанси. Поддържането на обратната 
връзка продължава непрекъснато.

Опишете целите си след 
провеждането на тези инициативи.
Нашата цел беше да осигурим най-
добро ниво на удовлетвореност за 
нашите клиенти. Чрез съкращаване на 
времето за реагиране и по-ефективна 
работа ние помагаме на нашите 
клиенти да намалят времето на 
принудителен престой, да пестят пари 
и да увеличават производителността си 
– особено в области като поддръжка, 

КУЛТУРНА
СИСТЕМА

ОПЕРАЦИОННА
СИСТЕМА

СИСТЕМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ

А 
ЗА 

РЕШЕНИЕ

Интеграция на данните за поръчките в цялата система, 
управление на активите в реално време

Адаптирана технология за предоставяне на 
смартфон с интернет връзка на всеки техник

Преструктуриране, прецизиране на сервизния екип

Методология за назначаване на отделен техник за 
всеки клиент – услуги за превантивна поддръжка

Създаване на програма за професионално развитие на 
техниците и обучение за управление на сервизните дейности

ремонт и предаване на машини или 
предоставяне на услуги с добавена 
стойност. Станахме по-рационални 
и ефективни, нашите клиенти 
също. Още повече, когато нашите 
клиенти успяват, успяваме и ние.

Посочете някои резултати от 
тези ваши инициативи.
Програмата “Точната услуга в 
точното време и на точното място” 
бележи 99% успех, а уменията и 
ефективността на сервизните ни 
техници са се подобрили с 15%. 
Лоялността към нашата сервизна 
мрежа се е подобрила с 12% спрямо 
миналата година и продължава да се 
подобрява ежедневно. Обслужването 
на място, което предлагаме, повиши 
нивото си от бронзов до сребърен 
клас, което показва по-добра 
удовлетвореност на клиентите.

Какви трудности срещнахте?
Промяната сама по себе си винаги е 
трудна. Промяната обаче е константа, 
която ще ни помогне да успеем. ■ 

Подробности на адрес: www.cat.com
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ОПТИМИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪС СМЕСЕН МАШИНЕН ПАРК

СЪЩИЯТ ПРОДУКТ, 
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Редица големи минни компании разполагат със смесен машинен парк. Това означава, 
че работят с различни доставчици, срокове и разходи по отношение на смяната 
на компонентите за контакт с почвата. Все пак Caterpillar предлага компоненти 
за преоборудване, съвместими както с кофите на конкурентите, така и със 
собствените такива. При ограничения брой компании, предлагащи компоненти за 
контакт с почвата за преоборудване на земекопни машини, това е нов бизнес 
сегмент за Caterpillar и дилърите на марката с огромен потенциал за растеж.

“Докато разработвахме целите си за продажби за 2020 
г., отправихме поглед към потенциала от €1 млрд. 
на пазара за минни земекопни устройства. С нашето 
портфолио от компоненти за контакт с почвата си дадохме 
сметка, че можем да предложим преоборудване на 
смесени машинни паркове с такива компоненти, за да 
спечелим пазарен дял”, казва Свен Лемат, мениджър 
стратегии в Caterpillar Global Aftermarket Solutions.

ЕКИПНА РАБОТА
Предвид амбициозните цели и повишения ентусиазъм, 
подразделението Caterpillar Global Aftermarket Solutions 
(GASD) в сътрудничество с екипите от логистичния отдел, 
регионалното представителство, отдела за работни 
приспособления и групата за компоненти за контакт с 
почвата, както и специалистите и търговските екипи на 
дилъра на Cat, JA Delmas се постараха да докажат, че 
преоборудването на земекопни машини с компоненти за 
контакт с почвата на Cat представлява ниша със сериозен 
потенциал. “Това наистина беше екипно усилие”, заяви 
Ален Монтийе, специалист по следпродажбена доставка на 
износващи се части на Caterpillar за минната промишленост.

“По време на една от дискусиите с нашия клиент Bissa/
Nordgold в Буркина Фасо, Африка ние акцентирахме върху 
вниманието, което Caterpillar насочва към следпродажбените 
услуги със създаването на GASD. Също така представихме 

новоразработената система от компоненти за контакт с 
почвата за минни багери Cat. Тогава ръководителят на 
обекта на Bissa/Nordgold ни предизвика да станем неговия 
единствен магазин за пазаруване на всички следпродажбени 
консумативи”, казва Ник Слейман, териториален мениджър 
на Caterpillar Aftermarket Solutions за Западна Африка. “За 
него нямаше смисъл да получава части Cat от Caterpillar 
и части на други производители от друг доставчик. И 
така, ние се възползвахме от възможността да докажем, 
че решение за смесен машинен парк ще работи.”

Жил Гримо, продуктов мениджър за износващи се части 
на JA Delmas, добавя: “Изпитахме тази програма на място, 
на което логистиката и техническите ресурси са огромно 
предизвикателство – по средата на Западна Африка. Тъй 
като вече доставяхме части Cat за нашите клиенти Bissa/
Nordgold, преоборудването на земекопни машини на други 
производители с компоненти за контакт с почвата на Cat се 
получи съвсем естествено. Щом нашият екип може да върши 
това в Буркина Фасо, Африка, всеки дилър може да го върши.”

ХРОНОЛОГИЯ
Първата кофа на друг производител, преоборудвана 
с компоненти на Cat, ни отне около девет месеца от 
измерването на кофата до изпращане на новия нож 
с адаптери, монтажа и заваряването му към кофата. 
“Но сега, с опита, който имаме, можем да изпълним 
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По програмата за преоборудване на смесени машинни 
паркове с компоненти за контакт с почвата на Cat 
вече са преоборудвани пет кофи в Буркина Фасо:
• Cat 6018 HMS към Cat C70
• Три Komatsu PC2000 към Cat C85
• Cat 6030 към Cat C95

същата поръчка в рамките на три месеца в Африка. 
А за места като Южна Африка и скоро Австралия 
този срок ще бъде още по-кратък”, казва Свен.

Помощ на екипа на JA Delmas при преоборудването 
на кофата оказаха двама първокласни заварчици от 
централата на Caterpillar в Пеория, Илиной, САЩ. 
Заварчиците не само проведоха обучение, но и ръководиха 
първото преоборудване и изготвиха списък с всички 
необходими инструменти за бъдещи преоборудвания.

“Момчетата от САЩ не знаеха какво точно да 
очакват в Буркина Фасо. В крайна сметка това се 
оказа страхотно преживяване. Тук разполагаме с 
отлични заварчици и споделянето на опит беше 
много интересно”, казва Жил с усмивка.

Пиер Фонкел, управител на Burkina Equipements, която 
е част от мрежата на JA Delmas, продължава: “Тук има 
сериозен потенциал. Предоставяме пълен ремонт на 
кофи, а не само комплекти с компоненти за контакт с 
почвата. Нашият бизнес план включва инвестиране 
в сервизни бази, услуги и складови наличности.”

Със значително съкратен срок на доставка и потенциал 
за смяна на зъбите на кофа на всеки два дни, 
очакваният увеличен оборот на компоненти за контакт 

с почвата на машина е значителен. “Все още е рано да 
се оцени истинската възвращаемост на инвестицията, 
но прогнозата е обещаваща”, казва той уверено.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Производителността също е важна част от уравнението. 
“Ние имаме качествен продукт Cat на разумна цена”, 
казва Силвен Мийе, мениджър минна техника в отдела 
за следпродажбена доставка на продукти на JA Delmas. 
“Чрез тестове установихме, че нашият продукт е по-добър 
от конкурентните като цена на час и цена на тон. Но сега 
можем да се възползваме от възможността да говорим с 
нашите клиенти за управление на кофите, за инвентара, 
за логистиката, за ремонта на кофите и др. Важно е те да 
получат цялостно решение от нас като дилър на Cat.”

Въпреки че програмата за преоборудване на земекопни 
машини с компоненти за контакт с почвата се разработва 
от едва няколко години, екипът на Caterpillar, отговорен 
за този сегмент, е преизпълнен с очаквания за бъдещето. 
Това е допълнително доказателство за силния стремеж 
на компанията към сътрудничество и подкрепа както 
на дилърите на Cat, така и на клиентите. ■ 

За повече информация вижте: www.cat.com  
and www.jadelmas.com
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За да свърже Осло с град Ски, разположен на 
югоизток от столицата, Норвежката национална 
железопътна администрация стартира през 2016 г 
високоскоростния железопътен проект Follo Line. 

Работната площадка започва от 
южната секция на тунелите Follo Line 
и свършва южно от Ски – с общо 
разстояние от около 3,5 километра. За 
осъществяването на проекта трябва 
да бъдат изкопани и преместени 
стотици хиляди кубически метри земя 
в 2-километрова отсечка. Това включва 
понижаване на нивото на терена с 
15 до 20 метра, взривяване на 200 
000 m³ възвишения и транспортиране 
на 800 000 m³ почва за пробиване 
на входни и изходни отвори за 
два 20-километрови тунела.

Норвежката компания Park & Anlegg 
AS спечели основния договор по 
изпълнението на този проект. “Стремим 
се към висока производителност, 
оптимални и безопасни условия на труд, 
както и ефективна и рентабилна работа. 
Всичко това изисква най-доброто и 
най-ефективно оборудване”, твърди 
Йохан Бернхард Стенрьод, мениджър 
проекти за Park & Anlegg AS. “Затова 
инвестирахме в оборудване Cat. 

Това е не само първият хидравличен 
чук, в който инвестираме, но и най-
големият чук на Cat. Също така сме 
много доволни от обслужването 
на дилъра на Cat, Pon Norway.”

Изпълнението на строителните задачи 
не е лесно. Теренът е стръмен и 
скалист. Също така има и повишена 
чувствителност към намаляването 
на въздействието върху околната 
среда. В този смисъл намирането на 
ново предназначение на изкопаните 
материали е основен приоритет.

Например взривената скална маса 
ще бъде натрошена и използвана 
за настилка на релсите на новата 
железопътна линия. И докато Park & 
Anlegg използва набор от различни 
машини, разтрошаването на скалната 
маса е възложено на новия багер 
Cat 352F XE, който бе доставен 
миналата година, оборудван с H180Es 
– най-големият хидравличен чук на 
Cat. Благодарение на вградената 

ФАКТИ ЗА ПРОЕКТА
Той ще осигури на градската част на Осло 
алтернативен транспорт, което ще позволи 
намаляване на трафика и редуциране на 
емисиите от моторни превозни средства. Това 
ще съкрати времето за пътуване между Осло 
и Ски наполовина – от 22 на 11 минути – и в 
крайна сметка ще спомогне за модернизиране 
на норвежката железопътна инфраструктура.

З д О д С

НОРВЕГИЯ

ТЕХНИКА НА  
CAT ПОМАГА В  
ПРОКОПАВАНЕТО НА 
НОВ ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ 
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система CPM (система за измерване 
на теглото на товара) на 352F 
операторите могат да получават 
производствени данни, които им 
помагат да работят по-ефективно.

“При консумация на гориво от 24 литра 
на час съм доста впечатлен от ниския 
разход, но още повече съм впечатлен 
от “кадифената мощ” на чука, казва 
Бернхард Скаланд, oператор. Бернхард 
има предвид, че H180Es е щадящ към 
машината и оператора, макар да удря 
материала с изключителна сила. Това 
се дължи отчасти на хидравличен 
регулатор, който автоматично 
спира чука при понижено или липса 
на съпротивление. Резултатът е 
значително по-малко удари “на халос”, 
с което се предотвратява прекомерно 
износване. Наред с това тази технология 
ограничава риска от изхвърляне на 
каменни отломки към други машини и 
разполага с вградено шумопотискане.

Cat H180Es

Максимална енергия на удара 16 270 J
Дебит на маслото 285 L/min
Налягане на маслото 16 000 kPa
Тегло 4 500 kg

От ляво надясно: Ръководителя на проекта 
Йохан Бернхард Стенрьод и оператора 

Бернхард Скаланд от Park & Anlegg 
AS, продуктовия мениджър Вилмундур 

Теодорсон и служителя от отдел продажби 
Пер Инге Стренген от Pon Equipment AS.

“Горд съм, че работя за Park & Anlegg. 
Това е компания, която е иновативна 
и се стреми да инвестира в най-
новото и най-доброто оборудване”, 
казва Бернхард Скаланд.

Вилмундур Теодорсон, мениджър 
“Основни продукти” в Pon Norway, 
дилър на Cat, добавя: “Преместването 
на повече материал с по-малко гориво 
е ключово изискване на клиентите 
по отношение на оборудването. 
Определянето на това кой хидравличен 
чук е подходящ за конкретни обекти и 
машини зависи от няколко фактора. 
Pon Norway има повече от 50 години 
опит и познава оборудването и 
работните приставки на Cat “като 
дланта на ръката си”. Cat H180Es е 
един от най-качествените хидравлични 
чукове, така че изборът му за 
железопътния проект бе очевиден.” ■ 

Подробности на адрес: www.cat.com

Снимки: Йорн Содерхолм, Anleggsmaskinen AM.no. 
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НОВАТА F СЕРИЯ 
ХИБРИДНИ 

БАГЕРИ CAT®

Доказано най-добрата инвестиция!



FORTUNE: “НАЙ-
УВАЖАВАНА” 
КОМПАНИЯ
Caterpillar е включена в класацията 
“Най-уважавана компания в света” 
на списание Fortune® 2017. Тази 
година Caterpillar е на 47-а позиция 
и фигурира в Топ 50 на “Звездите” 
вече 16 последователни години.

Списанието Fortune също така е 
класирало Caterpillar като номер едно 
сред най-харесваните компании в 
категория “Строителна и земеделска 
техника”, където компанията 
неизменно присъства всяка година 
от 1998 г. насам. Това е трета 
поредна година, в която Caterpillar 
е класирана на първо място. ■ 

Научете повече за Caterpillar 
на: www.caterpillar.com/news.

 
На изложението CONEXPO 2017 в 
Лас Вегас, Невада, САЩ Caterpillar 
представи над 40 машини на щанд, 
простиращ се на 60 000 квадратни 
фута. “Ние приветстваме клиентите 
в една изцяло нова епоха, където 
машините говорят помежду си и където 
тези “гласове” осигуряват непостижима 
досега производителност. Ние ги 
приветстваме в епохата на умното 
желязо”, заяви изпълнителният директор 
на Caterpillar, Джим Ъмпълби.

 
Десетилетия наред Caterpillar е 
правилният избор за контракторите. 
С цели 14 машини Cat, които правят 
своя публичен дебют или се показват 
за пръв път на CONEXPO, щандът 
включваше багери, колесни товарачи, 
булдозер, съчленен самосвал, 
телескопичен манипулатор и 
асфалтова фреза. Caterpillar също така 
представи технологии за отдалечено 
управление и свързаност. ■ 

Научете повече за Caterpillar 
на: www.cat.com/conexpo.

ЕДНО ГОЛЯМО  
ШОУ НА CONEXPO

Използвайки дарен багер Caterpillar, 
базираната в Швейцария фондация 
Digger е трансформирала Cat 319 
в животоспасяващ робот. Групата с 
нестопанска цел е специализирана 
в разработването на роботика за 
отстраняване на неексплодирали 
снаряди в градските части на райони 
по света, претърпели война.

Фондацията беше един от 10-те 
финалисти (от 1017 кандидатури от 165 
държави) в престижен международен 
конкурс по роботика, проведен в 
Дубай, ОАЕ, в периода 17-18 февруари 

ЕДНО РАЗЛИЧНО 
КОПАЕНЕ 

2017г. Сътрудничеството започна през 
2016г., след като вицепрезидентът на 
Caterpillar, Найджъл Люис, възложи 
на женевския екип задача, свързана с 
обществена отговорност: да намерят 
проекти, които демонстрират марката 
и ценностите на компанията.

Багерът се превърна в основния елемент 
от разработката на фондацията, наречена 
Digger Operating and Management 
Environment (DOME). Прототипът се 
управлява дистанционно с помощта на 
камери, контролери и очила за виртуална 
реалност. 

Правителството на ОАЕ бе учредило 
награда от един милион долара. 
В крайна сметка системата DOME 
на фондация Digger бе класирана 
на шесто място. Багерът Cat 319 
вероятно ще бъде използван в 
Ирак като част от хуманитарните 
операции, извършвани там. ■ 

Научете повече за Caterpillar на: 
www.caterpillar.com/news.
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Елтрак България ЕООД
бул.”Европа” 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

София:
Бургас:
Варна:
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КОГЕНЕРАЦИЯТА CATERPILLAR
ТОПЛИНА И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В ЕДНА СИСТЕМА

Над 84% ефективност на
газовите генератори
Икономичен разход на гориво
Ниска първоначална инвестиция
Ниски експлоатационни разходи
Надеждност
Възможност за удължена 
гаранция
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