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За мене е чест да Ви представя поредния брой на списание 

САТ Magazine, в който освен всички новости от необятния свят 

на СAT машините прозира загрижеността на Caterpillar като 

производител и иноватор за бъдещето на нашата планета и 

опазването на околната среда.

Добре свършената работа от бюрото на конструктора 

до работната площадка означава не само по-висока 

производителност и мощ, но и да оставим след себе си един 

по-чист свят за нашите деца.

На страниците ще Ви запознаем с гамата пътностроителни 

машини и техните уникални качества. Ще Ви заинтригуваме 

и с първия електрически булдозер на Caterpillar , както и 

със статия за багер-разрушителите и с впечатления от наши 

клиенти. Искрено се надявам да усетите духа на хората, 

работещи в “Елтрак България”, уменията и професионализма 

на мениджъри, сервизни инженери и механици и всички 

останали, свързани с покупката и ежедневното обслужване на 

машините.

В сегашната трудна икономическа ситуация, в която всички се 

намираме, особено актуални са нашите изключително гъвкави 

360-градусови финансови решения, насочени изцяло към Вас.

Както винаги целият екип на “Елтрак България” оставаме на 

Ваше разположение!

С уважение,

Представеното по-горе е само част от съдържанието на това издание на CAT Magazine. В него са 
поместени още много новини и мнения. Ако имате предложения за следващия брой, се свържете с 
нас на адрес: CatMagazine@cat.com.
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CAT НАКРАТКО

От месец май насам цялата енергия за завода FG Wilson в 

Северна Ирландия се доставя от Airtricity – доставчик на 

електроенергия от възобновяеми източници, произвеждана от 

вятърни електроцентрали, разположени в страната и извън нея. 

Това е първият завод на Caterpillar, който има 100% захранване 

с такава енергия. Това е част от план, съгласно който до 2020 

г. 20% от енергийните потребности на Caterpillar трябва да се 

задоволяват от алтернативни или възобновяеми източници.

100% “УСТОЙЧИВА” 
ЕНЕРГИЯ  ЗА CATERPILLAR 
В СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

ПРОЖЕКТОРИ!
КАМЕРА!

ДЕЙСТВИЕ!

Всички знаем колко са универсални машините CAT, но никога не сме 

мислили, че биха могли да се използват като сватбени лимузини. 

Именно за това е бил използван показаният по-горе колесен 

товарач, когато Матео Богони от Италия – клиент на CGT – наскоро 

се ожени за Елиза Бигелини. Машината отведе щастливата двойка 

от църквата до мястото на тържеството под погледите на учудените 

минувачи. Моля, обърнете внимание, че за безопасността на 

пътуването са били взети специални мерки.

ГАЛЕРИЯ НА КЛИЕНТА

Южноафриканският 

дилър на CAT Barloworld 

и Caterpillar сформираха екип за 

създаването на уникален телевизионен клип 

за широките възможности на производствената гама на 

Caterpillar. Филмът, заснет в една кариера, северно от Претория, е 

оформен като 40-секундна драматична реклама, която се излъчва 

по платените канали на южноафриканската телевизия DSTV и се 

гледа от милиони зрители в цяла Африка.
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В началото на тази година 1200 деца от едно 

южноафриканско училище, близо до Кейптаун, 

получиха като подарък ново футболно игрище. 

Това стана възможно благодарение на усилията 

на нашия френски дилър Bergerat Monnoyeur 

(BM), на някои от неговите големи клиенти и на местния дилър на CAT в 

Южна Африка Barloworld.

Всичко започна, когато ВМ организира посещение в Южна Африка 

за свои клиенти. Идеята да се направи нещо за местното училище бе 

посрещната от тях с ентусиазъм. След завръщането си от Кейптаун 

ВМ организира благотворителен търг на рисунки на ученици, чрез 

който се събраха над 17 000 евро. Barloworld помогна с логистиката 

на изграждането на футболното игрище и предостави безплатно 

необходимите машини.

Казано накратко, един чудесен пример за работа в екип и чувство за 

единство.

НОВО ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ  
ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ШЕСТ КАНАЛА “ЧИСТ” CAT  В МРЕЖАТА

Утрешният свят се гради днес. Сега можете да 

наблюдавате неговото създаване в Мрежата и да 

откриете Caterpillar от различен ъгъл.

Срещнете се с хората, които стоят зад Caterpillar, с нашите 

дилъри и с техните клиенти. Запознайте се с опита им, 

научете повече за текущите им проекти и за това как 

ние им помагаме да решават проблемите си в работата. 

Просто се “разходете” из шестте отделни канала на Web 

страницата.

За да проследите действието, да споделите своята 

собствена история и да бъдете в крак с новостите в тази 

област, посетете www.mycattv.com

Когато в Стокхолм бе откраднат един минибагер CAT 301.8С, местният 

дилър на CAT РОN се превърна в детектив. Откраднатата машина беше 

проследена чрез системата за “здравен” мониторинг Produсt Link - 

бордовата мониторингова система, която по безжичен път предава 

данни за машината (включително и за нейното местоположение) към 

Caterpillar, дилъри и клиенти. След 4-дневно проследяване в Швеция, 

Дания, Германия, Холандия, Франция и накрая Обединеното кралство 

местната полиция в сътрудничество с Интерпол успя да открие и хване 

крадците. Сега машината е отново при своите собственици, а крадците са 

зад решетките.

PRODUCT LINK  
СПИРА КРАДЦИТЕ 
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SUSTAINABILITY 
НАМАЛЯВАНЕ НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕТО
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ПЪТУВАНЕ ПОД 
ЗЕМЯТА ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Часът е 7 сутринта и екипите вече работят, като взривяват, 

товарят и транспортират по 100 тона скална маса на час. Това 

е необходимо, за да може тунелът да бъде изпълнен 

навреме. Всичко е позната рутинна практика: взривяване, 

натрошаване, извозване. И за да е сигурно, че всичко ще 

върви по план, се използват машини CAT по 18 часа на ден, 

седем дни в седмицата.

Междувременно горе е в ход друга “рутинна практика”, която 

е твърде позната на стотиците хиляди хора, пътуващи по 

главната магистрала между Претория и Йоханесбург. “Ако 

имам късмет - казва Петер Диец, който ползва отсечката 

всеки ден - ще бъда в Йоханесбург в 9 часа. Макар че 

разстоянието е късо, трябват ми 2 часа, за да измина тези 

по-малко от 50 км. Ако по пътя има някоя повредена кола, 

пътуването може да ми отнеме и 4 часа.”

Задръстването е голям проблем, който измъчва шофьорите и 

пътниците в над 300 000 автомобила, които се движат по 

магистралата всеки ден. Прибавете към това и загубите за 

южноафриканската икономика и ще разберете защо 

местното правителство стартира амбициозен проект за нова 

скоростна железопътна мрежа. Тя ще има за цел да намали 

задръстването с до 20% и да превози пътниците от 

Йоханесбург до Претория за по-малко от 40 минути.

Добре дошли в забележителния Гаутрейн – проект на 

правителството на провинция Гаутенг. Проект, замислен с 

цел да намали задръстването и шума и да помогне за 

подобряване на качеството на въздуха в този разрастващ се 

град, като осигури на хората достъп до чист и “зелен” 

обществен транспорт.

Още
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Гаутрейн ще бъде мрежа с 10 станции, 

която ще свързва двата най-големи града 

на страната - Йоханесбург и Претория, 

както и намиращото се в региона 

международно летище. Прогнозата е 

всеки ден по нея да пътуват над 100 

000 души, като скоростта ще бъде до 

160 км/час. И макар че за мрежата са 

необходими само 160 км жп линии, 

очаква се проектът да струва около 2,2 

млрд. евро. “Така е, защото ще се минава 

през голям брой застроени райони, 

което означава или да се слезе под 

земята, или да се изграждат виадукти”, 

казва Малкълм Робинсън от Barloworld 

Equipment, местния дилър на CAT.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ ПОД 

ГРАДА

“Разбира се, някои сгради бяха купени 

и разрушени, но не можете да съборите 

всички - казва Малкълм. - Ето защо 

правителството на провинцията реши, 

че този, който спечели договора за 

изграждане на железопътна линия, 

ще трябва да построи тунел под 

южния сектор. Bombela трябваше да 

направи предложение как би могло 

да се сведе до минимум цялостното 

влияние върху екологията. След 

като Bombela представи описание 

на реализацията на проекта, то стана 

предмет на оценка на въздействието 

върху околната среда (ВОС).”

Строителството започна в края на 

септември 2006 г. и се очаква първият 

участък, който свързва летището и 

Йоханесбург, да бъде открит през 

2010 г. Останалата част от мрежата, 

включително и участъкът до Претория, 

трябва да бъде завършена девет 

месеца след това. За да се изпълни 

този график, на 45-те строителни 

площадки работят повече от 300 

оператори на близо 100-те машини CAT 

по 18 часа на ден, 7 дни седмично.

ЦЯЛОСТНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ОБОРУДВАНЕТО 

ПЕЧЕЛИ ДОГОВОРА

“Първоначалната заявка на Bombela 

Civils Joint Venture е само за 33 машини. 

Но Bombela иска и високонадеждно 

техническо обслужване, което да 

поддържа оборудването в добро 

работно състояние - казва Малкълм. 

- При тези къси срокове беше важно 

да се избегнат неочаквани престои на 

техниката – това заявиха от Bombela 

в своето искане за оферта. Затова 

съставихме един пакет от продукти 

и услуги, който осигурява цялостно 

решение за оборудването.” Решението 

включва 4 ключови елемента:

1. Почти незабавна доставка

За разлика от други доставчици, 

на които са им необходими поне 3 

месеца, за да доставят машините в 

Южна Африка, местният дилър на 

CAT Barloworld е в състояние да го 

изпълни почти веднага благодарение 

на големия си парк за оборудване 

под наем. “Имаме над 400 машини за 

отдаване под наем, включително и 

големи, като например камионите с 

шарнирна рама CAT 740 - обяснява 

Малкълм. - Това е едно внимателно 

обмислено бизнес решение, което 

върши добра работа и на клиентите, и на 

нас. Вместо да се поръчва нова машина 

и да се чака заводът да изпрати нужните 

спецификации и още два месеца, докато 

машината пристигне с товарен кораб, 

ние можем да доставим еквивалентна 

под наем още същия ден. Когато 

пристигне новата, просто я доставяме 

и вземаме обратно дадената под наем.”

2. Интегрирано оборудване

Друга причина, поради която Bombela 

възложи договора на Barloworld, беше 

обхватът и задълбочеността на офертата 

за оборудването. Освен техниката за 

земни работи Barloworld достави и 

генератори, компресори, осветителни 

мачти и допълнителни машини под наем, 

Готовност на машините: 95% 
Наличност на резервни части: 97%

Стотици тонове оборудване трябваше да бъдат 

свалени през шахтите за достъп. Тук е показана 

главната шахта, която е и най-голямата.

Шалк Котце (вляво) от Barloworld и Лю 

Хай от Bombela се срещат почти всеки 

ден, за да планират къде и как дилърът 

на CAT може да помогне в работата.
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за да може да се отговори на нуждите в 

пиковите моменти. “Ние дори съчетахме 

нашата оферта с компанията Avis, която 

предоставя автомобили под наем, за да 

се осигури транспортът между отделните 

работни площадки - казва Малкълм.

3. Обучение

Всичките 300 оператори са преминали 

еднодневна подготовка на място от 

четиримата инструктори на Barloworld. 

Никой друг доставчик не е бил в 

състояние да предложи такава висока 

степен на професионално обучение. 

Освен това и техническите ръководители 

на Bombela са изкарали тридневно 

теоретично и двудневно практическо 

„училище” в Академията на Barloworld. 

Така е осигурена и добрата подготовка 

на операторите и придържането 

към най-добрите практики.

4. Обслужване и поддръжка

“Като част от нашето пълно решение 

за оборудването, ние изцяло поемаме 

обслужването и поддръжката на 

машините CAT, така че клиентът 

може да се концентрира върху това 

да си свърши работата в срок - казва 

Малкълм. - Имаме най-голямата в 

Южна Африка организация за сервиз 

на място, зад която стои един от най-

модерните центрове за резервни 

части в света. Това гарантира 97-

процентова наличност на частите от 

първа необходимост.” В допълнение 
SM(вземане на проби от маслото 

по график) се практикува на всичките 

45 работни площадки. Всеки месец се 

вземат 600 проби, които се изпращат за 

лабораторен анализ, като резултатите 

от него се използват за планиране на 

стратегии за превантивна поддръжка.

ПРОКОПАВАНЕ НА ТУНЕЛА

15-километровият участък на 

подземната железница е прокопан чрез 

използване на традиционните техники 

на пробиване и взривяване, заедно със 

специализирана машина за прокопаване 

на тунели. Отработената скална маса 

се транспортира обратно през тунела 

към вертикална шахта, където един CAT 

345С я товари в огромна кофа с обем 25 

куб. м. Тази скална маса се изважда на 

повърхността и се извозва до линията 

за натрошаване, след което се използва 

Колесните товарачи CAT, изправени пред 

предизвикателството на неравния и наводнен терен
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в инсталацията за производство на 

цимент, необходим за проекта. “CAT 345 

никога не ни е предала - казва Люин Хай, 

главен инженер на Bombela. - Макар че е 

в експлоатация по 18 часа на ден, седем 

дни седмично, тя никога не е отказвала. 

Машината има над 5000 отработени 

часа, сменени са 3 кофи и безброй много 

зъби, но ходовата й част е като нова. 

Това е така, защото никога не е била 

другаде, освен в основата на шахтата.”

ACERT™ Е ПОДОБРА ОТ ПРЕЧИСТВАЩИТЕ 

УСТРОЙСТВА

Тъй като повечето строителни работи се 

извършват в гъстонаселени жилищни 

райони, контролът над запрашаването, 

вредните емисии и шума е особено 

важен аспект на този проект. Контролът 

над вредните емисии е още по-важен 

при подземните работи. “В началото 

Bombela поиска да монтираме 

пречистващи устройства на всички 

машини CAT - обяснява Шалк Котце, 

мениджър по продажбите в Barloworld. 

- Обаче след първоначалното тестване 

се оказа, че технологията ACERT на 

Caterpillar всъщност превъзхожда 

пречистващите устройства и не е 

необходимо допълнително филтриране.”

Проектът вече е наполовина готов и 

върви по график, така че се очаква 

жп линията да бъде открита навреме. 

Сътрудничеството между Bombela и 

Barloworld Equipment и съвместното 

решаване на проблемите на всяко 

отделно ниво не само премахнаха 

границите между двете компании, 

но и “циментираха” истински дух на 

екипност с единствен фокус: “Работата 

да бъде свършена навреме.”

“Разбира се, някои сгради бяха купени и 

разрушени, за да се подготви трасето за жп 

линията, но не можете да съборите всички.”
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ЗАЩО ДА СЕ СМЕНЯ ОЗНАЧЕНИЕТО? 

След едно цялостно и задълбочено 

маркетингово проучване открихме, 

че нашите клиенти предпочитат 

означението на модела на багера 

точно да представя работното му 

тегло. И понеже работното тегло е 

добър показател за обема на работа, 

която машината може да свърши 

(наред с мощността на двигателя, 

товароподемността и обема на кофата), 

въпросното несъответствие би могло 

донякъде да постави дилърите в 

неизгодно положение, когато се прави 

оферта. С новите означения е много 

по-малко вероятно да се случи това.

ЗАЩО ТОВА Е ОТ ПОЛЗА ЗА КЛИЕНТИТЕ НА 

МАШИНИТЕ CAT?

За да обърне внимание на тази нова 

политика в означенията, Caterpillar 

стартира информационна кампания, с 

цел да стане ясно, че машината CAT 325D 

L всъщност тежи 29 тона, а машината CAT 

330D L - 36 тона. По този начин клиентите 

няма да имат погрешна представа и 

да смятат, че машините са по-малки.

ЗАЩО ПРЕДИШНИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ НЕ 

ПРЕДСТАВЯХА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ТЕГЛО?

Когато серията 300 беше въведена 

за първи път, работните тегла бяха 

25 и 30 тона. Но с последващото 

осъвременяване (сега сме стигнали до 

серията D) се добавяше допълнително 

оборудване и нови системи и така 

тежестта се увеличаваше. В резултат 

на това първоначалните означения, 

базирани на теглото, станаха неточни.

ЗАЩО ЧАК СЕГА СЕ ПРАВИ ТАЗИ ПРОМЯНА?

Осъвременяването на означенията не е 

просто въпрос на промяна в табелката 

на машината. То изисква големи промени 

в каталога и в документацията. Така 

например ръководството за оператора, 

което е с обем 225 стр., ще трябва да 

се промени и да се отпечата отново. 

Всяка отделна част ще трябва да има 

нов сериен номер, а процедурите за 

поръчка на резервни части ще трябва да 

се осъвременят. И всичко това трябва да 

се направи на повече от 30 езика. Така 

че промяната на означенията е доста 

работа, но ние смятаме, че тя ще бъде 

от полза за вас – нашите клиенти.

Наскоро Caterpillar обяви, че сменя означението на багерите 
CAT 325D L и CAT 330D L съответно на CAT 329D L и CAT 336D 
L. Това по-точно представя действителното работно тегло 
на тези машини и очакваната им производителност. Всички 
бъдещи или обновени багери на CAT също ще имат означения, 
които по-акуратно ще отразяват работното им тегло.

СЕГА ЯСНО СЕ 
ВИЖДА КОЛКО 

Е ГОЛЯМА 
ВАШАТА 

МАШИНА
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ПЪРВИ ПО РОДА 
СИ ВЕРИЖЕН 
БУЛДОЗЕР С 
ЕЛЕКТРО
ЗАДВИЖВАНЕ
НОВАТОРСКОТО СИЛОВО 
ЗАДВИЖВАНЕ ПОСТАВЯ 
НОВИ СТАНДАРТИ

“Caterpillar има своята дълга 
революционна история при 
производството на верижни 
булдозери – споделя Иън Лайдлер, 
специалист по верижни булдозери 
в Caterpillar. - И това е един от 
тези революционни моменти, 
тъй като новият D7Е няма нито 
механична, нито хидравлична 
трансмисия. Вместо тях се използва 
електрозадвижване, което 
осигурява задвижваща мощност 
изключително ефективно, без 
никакви консумиращи енергия 
зъбни колела, фрикционни 
съединители или ремъчни 
предавки. В резултат машината 
може да се справи с 25% повече 
материал за литър гориво, като в 
същото време експлоатационният 
живот на компонентите на 
задвижването е увеличен с до 50%.”

Премахването на механичната и 

хидравличната трансмисия означава 

също, че задвижването съдържа 60% 

по-малко движещи се компоненти, т.е. 

по-малко части, които се износват и 

повреждат. Освен това вградените части 

се нуждаят от по-малко обслужване. 

Така че разходите са още по-ниски 

поради намаляване на поддръжката 

и на броя на заменените части.

КАК РАБОТИ 

Двигателят C9 ACERT™ е куплиран към 

мощен електрогенератор, произвеждащ 

променлив ток, който достига до 

инвертор чрез силови кабели. 

Инверторът захранва с променлив ток 

двигателите на задвижването, като в 

същото време подава прав ток както към 

системите за отопление, вентилация и 

климатизация, така и към водната помпа. 

Тези системи традиционно се задвижват 

с ремъчни предавки. Премахването 

на ремъчните предавки означава 

премахване на паразитната загуба на 

мощност и постигане на изключителни 

експлоатационни характеристики дори 

и при работа на двигателя на празен ход.

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ НУЖДИ

“Днес добрата маневреност има ключово 

значение - казва Иън. - Верижните 

булдозери намират все по-широко 

приложение. Виждаме ги да изпълняват 

дейности като копаене, преместване, 

профилиране и по-специално при 

подготовка на работни площадки. По-

рано D7 бяха използвани предимно на 

обекти, при които материалът просто 

се изтласква от точка А до точка В. 

Строителните проекти обаче изискват 

комбинация от праволинейна работа 

на булдозера и добра маневреност в 

тесните места. С електрозадвижването 

и безстепенното регулиране на 

скоростта на двигателите Caterpillar 

разви съвсем нов клас булдозери с 

най-добрия възможен баланс на работа 

в тежък режим и фино профилиране.”

С МИСЪЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

Безопасността е приоритет още от 

самото начало на разработването на 

конструкцията. Видимостта в посока 

напред е изключителна благодарение 

на липсата на препятствия пред 

погледа на оператора. Колонката на 

“Той чисто и просто се 
справя с повече материал 
за всеки литър гориво, 
като в същото време 
сервизът и поддръжката 
му струват по-малко."
Иън Лайдлер, специалист по верижни 

булдозери в Caterpillar

Концепцията за електрическа система на 

задвижване се оказа изпълнима благодарение 

и на днешните по-малки и по-икономични 

полупроводникови елементи, които могат да 

поддържат постоянно ниво на напрежението на 

променливия ток при тежък режим на работа.
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D7Е е и по-лесен за управление: с ергономични 

управляващи устройства, задействани 

без усилие, и с отсъствие на зъбни 

предавки за превключване. Единичният 

хидроцилиндър за подем на греблото 

осигурява същата сила и стабилност както 

двуцилиндрова система, но частите са два 

пъти по-малко, а поддръжката е по-лесна.

Той е и по-комфортен: кабината е по-голяма, 

а нивото на шума е два пъти по-ниско от това 

на D7R. Независимата електрическа система 

за климатизация е монтирана извън кабината. 

D7Е е по-лесен за обслужване благодарение 

на накланящата се кабина, която може да 

бъде заключена в положение 30 или 90 

градуса, или изцяло да се демонтира.

D7Е е готов за бъдещето: двигателят С9 с 

технология ACERT отговаря на стандартите 

за вредни емисии Tier 3 на САЩ, като 

булдозерът е разработен с мисъл за Tier ІVа.

10% ПОВИСОКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ В СРАВНЕНИЕ С D7R

60% ПОМАЛКО
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ В ЗАДВИЖВАНЕТО

50% ПОДЪЛЪГ
ЖИВОТ НА ЗАДВИЖВАНЕТО

50% ПОМАЛКО 
ШУМ

35% ПОГОЛЯМА
ВИДИМОСТ

10  30% ПОМАЛКО
ГОРИВО, ИЗРАЗХОДВАНО ЗА ЧАС

25% ПОВЕЧЕ
ОБРАБОТЕН МАТЕРИАЛ ЗА ЛИТЪР ГОРИВО 

кабината, изходът за отработените 

газове и цилиндърът за подем на 

греблото са разположени така, че 

осигуряват с 35% по-добра видимост 

в сравнение с D7R Серия ІІ. Дори и 

GPS мачтата на AccuGrade се намира 

извън полезрението на оператора. 

Гарантирана е и безопасността при 

обслужването: кабината се накланя 

хидравлично и така се осигурява 

отличен достъп до механиката.

КЪДЕ E ПОВДИГНАТОТО ВЕРИЖНО ЗЪБНО 

КОЛЕЛО?

D7Е запазва всички предимства на 

ходовата част с повдигнато верижно 

зъбно колело чрез овалния профил 

на веригите си. Първо, модулите на 

задвижването изискват по-малко 

обслужване, отколкото традиционните 

трансмисии. Когато е необходимо 

то да бъде извършено, накланящата 

се кабина осигурява достъп, който е 

много по-лесен и безопасен. Освен това 

рамите на опорните ролки са с нова 

конструкция и ударното натоварване се 

поема от тях, а не от крайните предавки. 

В допълнение, лагерите и уплътненията 

SUSTAINABILITY 
ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ

на крайните предавки вече са със 

същия размер като този на булдозера 

D10 с цел по-голяма дълготрайност.

КАКВО ПРЕДСТОИ В ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕТО?

В близко бъдеще Caterpillar ще въведе 

електрическа система на задвижване 

в големите си минни камиони, а 

може би и в други машини.

1 3



СЪВЕТИ КЪМ ОПЕРАТОРИТЕ 
ЗА МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

И ПЕСТЕНЕ НА ГОРИВО

При автогрейдерите 
високата произво-
дителност се постига 
не чрез висока скорост, 
а чрез избягване на 
допълнителни преходи.
Първият преход 
трябва да е 
окончателен.

За по-нататъшно задълбочено обучение попитайте Вашия дилър за 

Центъра за демонстрации и обучение в Малага, Испания.

Поддържайте скоростта на грейдера 

между 6 и 10 км/час. Колкото и да е 

чудно, това ще доведе до:

Защо? Защото при ниска скорост 

можете да сте сигурни, че още при 

намалява производителността с 50%. 

Освен това, при ниската скорост се 

за изминаване на едно и също 

разстояние.

При ниската скорост греблото 

не е подложено на прегряване и 

деформиране. Прекомерно високата 

скорост е една от най-честите причини 

за прегряване на греблото, което 

води до намаляване на твърдостта на 

метала и в резултат на това – до голямо 

износване и деформация.

В добавка, при висока скорост 

машината “подскача”, при което 

И накрая, ниската скорост означава 

по-малко износване като цяло на 

автогрейдера. Ще удължите живота на 

гумите, осите, окачването на кабината 

и на другите компоненти, които се 

износват при всеки удар.

НИСКА СКОРОСТ 1. ГОРНИЯТ РЪБ НА 
ГРЕБЛОТО ПРЕД ДОЛНИЯ

Поддържайте горния ръб на греблото с 

по-долу).

Така ще осигурите максимална 

производителност, тъй като това 

е най-ефективното положение на 

режещия ръб на греблото и ще можете 

да премествате земни маси с голяма 

резултатност.

Наред с това трябва да се опитвате да 

прониквате на дълбочина в земята на 

25 – 38 мм.

3.10 ГРАДУСА ЪГЪЛ НА 
ЗАВЪРТАНЕ НА ГРЕБЛОТО

Използвайте ъгъл на завъртане на 

греблото, който осигурява голяма 

ширина на обработваната ивица – в 

идеалния случай 10 градуса или по-

повиши Вашата производителност, 

тъй като ще профилирате по-широка 

например с ъгъл 

30 градуса. Освен 

това за постигане 

на оптимален 

резултат е важно 

да се обезпечи 

пълен контакт на 

греблото.

Десет градуса или 

по-малко е ъгълът, 

осигуряващ 

най-голяма 

производи-

телност, но може 

да Ви се наложи 

да увеличите 

този ъгъл, ако 

материалът 

изтича около 

водещия ръб.

2.

Автогрейдерите са сред машините, които е трудно да се 
управляват ефективно. Трите съвета по-долу са по-скоро нещо 

като златни правила – придържайте се към тях и ще успеете.

50mm

ГОРЕН РЪБ

ДОЛЕН РЪБ

1 4

10°

30°

Площ на 
профи-
лиране

Площ на 
профи-
лиране

























SUSTAINABILITY 
ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
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За изненада на повечето хора използването на отпадъчна 
дървесина като гориво за електроцентрала е изключително 
екологично. Преди всичко това е един възобновяем ресурс, 
който е вторичен продукт, неизползваем по друг начин и 
най-доброто – не се отделя въглерод диоксид. Швейцарската 
енергийна компания Tegra произвежда от отпадъчна дървесина 
350 000 мегават часа електроенергия годишно. За своята 
изключителна инициатива Tegra спечели престижната 
швейцарска награда “Златния ват”. И както би могло да се 
очаква, машините CAT са част от историята на успеха.

Tegra е създадена през 2004 г. и само 2 години по-късно първият 

котел на тяхната парна електроцентрала, използваща за гориво 

отпадъчна дървесина, бе пуснат в действие. През 2008 г. влезе в 

експлоатация и третият котел. Трите котела произвеждат средно 

по 128 000 мегават часа електроенергия (което съответства 

на годишното потребление на 27 200 домакинства) и 220 000 

мегават часа топлинна енергия (което съответства на годишното 

потребление на 23 000 домакинства). Централата осигурява 

производствена пара и електричество на разположената наблизо 

дъскорезница и на един химически завод, като им помага да 

сведат до минимум използването на въглища като гориво.

Още

РЕЦИКЛИРАНЕ 
НА ОТПАДЪЧНА 

ДЪРВЕСИНА В
ЕНЕРГИЯ
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КОЛЕСЕН ТОВАРАЧ CAT ПОДАВА ГОРИВО ЗА 

КОТЕЛА

Цялата централа изгаря около 260 000 

тона отпадъчна дървесина годишно. 

Tegra разполага с парк от камиони 

и ремаркета за транспортиране на 

стърготини, трици и дървесна кора 

от различни места до нея. Всеки ден 

се изразходват 800 тона, или 2100 

куб. метра, отпадъчна дървесина 

по време на трите смени от 5 часа 

сутринта до 11 часа вечерта.

За захранването на първия котел Tegra 

закупи колесен товарач CAT 962Н, 

който доказа, че е високонадеждна 

машина с отлична степен на готовност. 

“Обслужването и поддръжката, които 

получаваме от Avesco, местния дилър на 

CAT, са страхотни”, казва Клаус Аулбах, 

координатор на Tegra по логистика.

Наскоро Tegra закупи колесен багер 

за манипулиране на материали 

Caterpillar М322 D МН и съоръжение 

за раздробяване и смилане 

на дървен материал, което се 

използва за нискокачествени трупи, 

палети и небоядисани дървени 

строителни конструкции.

При наличие на три котела и 

необходимост от 2100 куб. метра гориво 

всекидневно дойде време и за втори 

колесен товарач. “Никога не сменяйте 

печеливш отбор”, коментира Клаус 

Аулбах по повод купуването на CAT 966Н.

Доставен от Avesco, товарачът е снабден 

с гигантска кофа за дървесни стърготини 

с вместимост 12 куб. метра. С цел 

безопасност Tegra разработи система 

за наблюдение с камери за колесния 

товарач 966Н. Това, което изглежда 

като перископ върху кабината, е прът 

с две камери на него. Ако операторът 

превключи на задна скорост, на екрана 

в кабината се показва всичко, което се 

случва зад товарача. Веднага, щом се 

превключи на предна предавка, екранът 

се включва в режим “поглед напред”.

Основната задача на колесните товарачи 

е да смесват дървесни стърготини, трици 

и кора и да ги натрупват на купчини. Но 

те се използват и за захранване с гориво 

на котлите чрез изсипване на смесения 

материал в захранващите бункери.

Задоволителният разход на гориво 

и първокласната поддръжка от 

Avesco са някои от причините, 

поради които Tegra отново ще 

използва машини CAT в бъдещите 

проекти на топлоелектрически 

централи в Швейцария.

Кофата за дървесни стърготини, доставена от Avesco, местния дилър на CAT, е с 

вместимост 12 куб. метра. Тя е толкова огромна, че за безопасната работа на товарача 

е необходима камера за наблюдение, подобна на перископ на подводница.

Клаус Аулбах, координатор на Tegra по 

логистика, проверява огромния склад 

за “гориво”, където дървените трупи се 

подреждат с помощта на CAT М322 D МН.

“Никога не сменяйте 
печеливш отбор”, 
казва Клаус Аулбах от компанията Tegra. Ето 

защо той купи и втори колесен товарач CAT.
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Джон Т. Дишарум е мениджър на Caterpillar по устойчиво 

развитие. От Централното управление на корпорацията 

в Пеория, САЩ, той работи със служители, клиенти и 

доставчици на Caterpillar, както и с правителствени 

органи и доброволни организации от цял свят. 

Всичко това се прави с цел да се помогне устойчивото 

развитие да стане възможно за Caterpillar и за неговите 

клиенти. CAT Magazine му зададе въпроса “защо?”

SUSTAINABILITY 
ПЪТУВАНЕ, А НЕ 
ДЕСТИНАЦИЯ

и чрез такива инициативи, като напр. 

възстановени продукти, сертифицирани 

модернизации, решения на място, 

екообучение на операторите и т.н.

ЗАЩО ПРАВИМ ТОВА  ЗАЩОТО НИЕ ГО ИСКАМЕ 

ИЛИ ЗАЩОТО ПРАВИТЕЛСТВОТО НАСТОЯВА?

Вярно е, че правителствените 

разпоредби, като например тези за 

контрола върху емисиите, ни карат да 

предприемаме определени действия, 

но има и много други дейности, които 

ние самите сме определили като 

приоритетни. Такива примери са 

нашият нов D7Е (верижен булдозер с 

електрозадвижване), нашите флуиди 

и смазочни материали с удължен 

живот и топлоелектроцентралите 

ни – всички те са примери на бизнес 

инициативи, целящи да подпомогнат 

нашите клиенти в устойчивото 

развитие на техния собствен бизнес.

Убедени сме, че една “устойчива” 

компания осигурява на своите 

клиенти “устойчиви” продукти, 

които позволяват работата да се 

извърши по най-ефективния начин.

ПО КАКВИ ДРУГИ НАЧИНИ ПОДКРЕПЯМЕ 

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ?

Посредством продуктите и услугите 

си ние помагаме на обществото 

да подобри жизнения си стандарт. 

Чрез нашите действия помагаме на 

КАКВО Е “МЕНИДЖЪР ПО

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”?

Нашият екип от четирима 

професионалисти работи в тясно 

сътрудничество с всички отдели 

на Caterpillar. Ние предоставяме 

съвети на отделните бизнес единици 

относно стратегиите за ефективно 

осъществяване на устойчиво развитие 

като печеливша област на растежа на 

компанията и помагаме на клиентите 

да осъзнаят неговото въздействие. 

Това е пътуване и, поемайки по 

този дълъг път, ние знаем, че това 

пътуване никога не свършва.

КАКВО Е УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ?

Устойчивото развитие се стреми 

нашата дейност да има максимално 

положително (и минимално 

отрицателно) въздействие върху хората 

и планетата. Това се постига чрез 

идентифициране на областите, в които 

е възможно да се направят подобрения 

и се предприемат инициативи за 

реализиране на тези възможности. Тук 

се включват нашите собствени действия, 

като например значителните ни усилия 

по отношение на рециклирането 

и използването на възобновяема 

енергия. Включват се и стремежите и 

целите на нашите клиенти, като ние 

се опитваме да им помогнем да станат 

по-ефективни в своите действия чрез 

прилагане на технологии и иновации 

хората и на общностите да придобият 

умения и ресурси, за да поддържат 

“устойчив” начин на изкарване на 

прехраната си. Чрез осигуряване на 

смислена работа с достъп до здравни 

и образователни възможности и 

чрез изграждане на обосновани 

очаквания относно поведението 

(посредством световния кодекс на 

поведение) ние даваме възможност 

на хората да правят избор и да вземат 

решения, които се отразяват върху 

начина им на живот, върху общността, 

в която живеят, и върху околната 

среда, която е обща за всички нас.

И НАКРАЯ, КАКВО Е НАЙХУБАВОТО 

НЕЩО ВЪВ ВАШАТА РАБОТА?

Това, че човек знае, че помага този свят 

да стане едно по-добро място чрез един 

по-добър булдозер, двигател, турбина 

или чрез решение за техническо 

обслужване. Caterpillar действително 

помага за това устойчивото 

развитие да стане възможно.

ДЖОН Т. ДИШАРУМ

Убедени сме, че една “устойчива” 
компания осигурява на своите 

клиенти “устойчиви” продукти.

ХОРА
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