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УважаеМи кЛиенти и 
Партньори,

Тази година е изпълнена с предизвикателства за 
родната ни икономика. Аз обаче съм уверен, че 
дружествата с далновидно ръководство и добри 
бизнес практики ще излязат още по-силни от 
сегашната криза, колкото и дълго да продължи тя. 

В „Елтрак България” - оторизирания дилър за 
страната на най-големия в света производител 
на строителна и минна техника CATERPILLAR, на 
двигателите PERKINS, минните багери TEREX / O&K 
и на мобилните трошачни инсталации HARTL - 
градим организация, която да бъде ваш дългосрочен 
партньор. За разлика от наши конкуренти не свихме 
екипа в тези тежки времена, а напротив, увеличихме 
броя на нашите служители в сравнение с 2008 г., за да 
запазим и допълнително развием високото ниво на 
търговските и сервизните услуги за вас. 

От септември тази година стартирахме и 
предлагането на пълната продуктова гама от кари 
CAT®. Тя включва мотокари с дизелови и газови 
двигатели, електрокари и складово-транспортно 
оборудване. Техен производител е подразделението 
на Caterpillar – Cat Lift Trucks - водеща световна фирма 
в областта на подемната и складовата техника.

2009-а продължихме да увеличаваме пазарния си дял 
в страната. Много от вас ценят нашите гъвкави 
решения според необходимостите на бизнеса си. 
Наред с нова техника при нас може да закупите и 
употребявана механизация CAT Certified Used, която 
идва с гаранция.  Все по-популярно става наемането на 
машини. При нужда от финансиране може да помогнем 
със собствен лизинг.

Гледам положително към следващата година. Убеден 
съм, че новата икономическа реалност все повече 
ще изисква детайлни финансови анализи за всяка 
инвестиция като начална цена, експлоатационни 
разходи, техническо обслужване, сервиз и остатъчна 
стойност на инвестицията – фактори, които все 
повече ще утвърждават ролята на марката Caterpillar 
на българския пазар. 

А междувременно имам удоволствието да ви изпратя 
първия брой на нашето собствено информационно 
издание Eltrak BG News. 

Желая ви успешни и ползотворни дни.

Искрено ваш,

Тодор Желязков
Управител
„Елтрак България” ЕООД
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За контакти: бул. „Европа” 439, София;

тел: 02/ 818 30 00;
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e-mail: info@eltrakbulgaria.com;
www.eltrakbulgaria.com.
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Н
а специално органи- 
зирания „Ден на  
отворените врати” 
„Елтрак България” по-
срещна своите мно- 
гобройни клиенти, 
партньори и приятели 
в модерния си тър- 
говско-сервизен център 
в София. За събитие- 
то компанията бе под-
готвила външна и  

вътрешна експозиция от машини и 
оборудване – колесни и верижни  
минитоварачи, багер-товарачи, баге-
ри от различен клас, телескопични 
манипулатори, колесни товарачи,  
валяци за почва и асфалт и колесни 
асфалтополагачи, всички с марката 
CAT. До тях бяха и представите- 
лите на генераторите CAT, двигате-
лите Perkins, трошачните и пресев-
ните инсталации Hartl и ново- 
присъединената продуктова група на 
Caterpillar Lift Trucks – карите CAT.

Център на събитието бяха орга-
низираните демонстрации с глав-
ни действащи „лица” хидравличния 
мини-багер CAT 303C CR, колесния 
минитоварач CAT 242В2 и верижния 

минитоварач CAT 277C, багер-товара-
чите CAT 432Е и CAT 434Е и верижния  
булдозер CAT D6N, снабден с GPS те-
леметричната бордова система 
Product Link. 

Професионално обучените операто-
ри на “Елтрак България” демонстри-
раха работата на машините CAT на 
специално определената за целта 
площадка, а водещият демонстра-
циите детайлно представи техни-
те отличителни технически харак-
теристики, осигуряващи им висока 
производителност, ефективност и 
функционалност.

CAT 303C CR

Демонстрацията започна с 3.3-тон-
ния CAT 303C CR - минибагер с компак-
тен радиус на въртене, предназначен 
за работа в стеснени пространства. 
Операторът завъртя платформата 
на машината, за да покаже, че тя не 
излиза извън габаритите на вериги-
те, т.е. в стеснено пространство 
той може да работи безопасно без да 
се тревожи за положението на задна-
та Ӝ част. Въртенето на стрелата,  
независимо от въртенето на  

платформата, пък демонстрира въз-
можността на машината да копае  
в близост до препятствия или  
успоредно на огради. Големият ъгъл 
на завъртане на кофата спомага за 
доброто задържане на материала, 
независимо от теренните условия, 
а свободно плаващото движение 
на булдозерното гребло позволява  
ефективно почистване и оформя-
не на площите и бързо запълване на  
изкопите.

Другите технически характерис- 
тики, повишаващи производител-

деМонСтраЦии  
в денЯ на  
отворените  
врати
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ността и функционалността на  
CAT 303C CR, са товарочувствител-
ната хидравлична система с бутална 
помпа с променлив работен обем за 
мощно и скоростно копаене с плав-
но движение; просторната кабина с  
плъзгаща се врата за лесен достъп; 
пилотното управление на всички  
операции; изборът между стандар-
тен и удължен носач в зависимост от  
условията на работа, както и  
широкият набор от работни ин-
струменти като кофи за изкопи и за  
почистване на канали, хидравлично  
накланящи се кофи, свредла и хидра-
влични чукове.

Минибагерите CAT се предлагат в 
две серии: стандартна и с компактен 
радиус (моделите CR) с работно те-
гло от 1.7 тона до 8.4 тона и полезна 
мощност от 18.5 до 56 к.с.

Двойка минитоварачи CAT - единият 
колесен, а другият верижен, показаха 
своите възможности и предимства 
при работа на различни теренни  
условия. Движейки се един срещу друг, 
те се доближиха, спряха и вдигнаха 
едновременно стрелите и кофите, 
позиционирайки ги успоредно на земя-
та. Така те демонстрираха система 
та за самонивелиране на товари, коя-
то е изключително полезна при рабо-
та с палетни вилици и пътни фрези.

Колесните минитоварачи CAT са  
9 модела с работно тегло от 2600 
до 3800 кг и номинална товароподем-
ност от 680 до 1580 кг. Четири от 
моделите са с вертикална траекто-
рия на повдигане на товара, а пет –  
с радиална.

CAT 242В2 и CAT 277C

Минитоварачът CAT 242В2 е обо-
рудван с 4-цилиндров, 2.21-литров дви-
гател CAT 3024СТ с мощност 57 к.с.  
Той е с вертикална траектория на  
повдигане на товара и в сравнение 

със същия клас машини с радиална  
траектория има по-голяма височина 
на издигане на товара - до 3046 мм, и  
по-висока номинална товароподемност -  
до 953 кг. Обсегът с кофата при  
максимален подем е също по-голям - 
766 мм, и улеснява товаренето на  
камиони в средата на коша.

Допълнителната високодебитна  
хидравлична линия, с която е оборуд-
ван CAT 242B2, осигурява налягане  
от 230 бара и дебит от 100 л/мин за 
постигане на максимална хидравлич-
на мощност, необходима при използ-
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ването на работни съоръжения като  
каналокопачи, пътни фрези, циркуляри, 
храсторези и свредели.

Интегрираната система против спи-
ране на двигателя (AntiStall), която 
се включва при претоварване, беше 
също обект на демонстрацията.  
Когато операторът заби кофата в 
огромна купчина чакъл, видимо труд-
на за преместване, противно на  
очакванията двигателят не из-
гасна. Системата AntiStall, която  
предотвратява спирането на дви-
гателя при внезапни претоварва-
ния, удължава неговия ресурс и дава  
възможност на оператора да се  
съсредоточи само върху работата си 
и да бъде по-производителен.

CAT 242B2, както и останалите ми-
нитоварачи, е с независимо стра-
нично управление на ходовите ко-
лела, които се задвижват от два 
аксиално-бутални хидромотора 
и четири вериги. Моторите са  
едноскоростни двойнодействащи и 
позволяват движение с максимална 
скорост от 12 км/час напред и назад. 
Управлението на машината е посред-
ством джойстици с ниско оператив-
но налягане за изключително преци-
зен и лесен контрол.

Верижният минитоварач CAT 277C 
е един от петте модела всетерен-
ни товарачи, съчетаващи предим-
ствата на колесните с уникалната  
конструкция на верижната ходова 
част. CAT 277C, който принадлежи 
към средния клас, се задвижва от  
4-цилиндров, 3.31-литров двига-
тел CAT 3044С с турбокомпре-
сор с мощност от 83 к.с. Маши-
ната е с радиална траектория на  
повдигане на товара, осигурява-
ща отлична здравина на лостовия  
механизъм. Номиналната товаропо-
демност е 1553 кг, а максималната 
височина до шарнира на кофата – 
3122 мм.

С цел съкращаване на разходите 
по обслужването на верижната  
ходова част и намаляване на тегло-
то на машините Caterpillar замени  
стоманените влакна в гумените  
вериги с неметални. Отворената 
конструкция на верижната рама  
позволява материалът да премина-
ва през нея и да не се трупа по рол-
ките. Достъпът и обслужването на  
опъващите и поддържащите ролки 
са улеснени, а разходите за поддръж-
ка им са намалени. Веригите могат  
да бъдат с единично или двойно ниво 
на окачване, както е при CAT 277C, 
като и в двата случая се използ-
ват торсионни оси. Те намаляват  
ударите и вибрациите към кабината, 
подобряват комфорта и спомагат  
за по-добро задържане на товара  
в кофата. При двойното ниво на 
окачване се увеличава контактът  
на веригата с почвата, теглител-
ната сила се повишава с 11%, а  

налягането върху терена остава  
изключително ниско.

Въпреки сходните си технически  
характеристики двата минито-
варача са предназначени за работа  
на различни терени. На демонстра-
ционната площадка те трябваше  
да се изкачат и да се спуснат по  
стръмен склон (35°/70%), който  
колесният минитоварач не можа 
да преодолее, докато верижният се  
справи плавно със задачата.

CAT 432E и 434Е

В следващата демонстрация се  
включиха двата популярни моде-
ла  на багер-товарачите: CAT 432E – 
с различен размер предни и зад-
ни гуми, и 434Е – с еднакъв размер 
гуми. Двете машини се характери-
зират с еднакъв тип управление на   
багерния и товарачния механизъм – 
джойстици с ниско оперативно  
налягане, монтирани на регулируеми 
конзоли. Двигателят е с мощност  
99 к.с., разположен в предната част 
на багер-товарача и е свързан с тран-
смисията посредством едностъпа-
лен хидросъединител. Максималната 
скорост на движение при всички моде-
ли е 40 км/час.

CAT 432E е само с преден управляем 
мост, а 434Е демонстрира система-
та си за управление на всички колела 
и четирите си режима на работа -  
завиване с преден и заден мост,  
кръгово завиване и „рачешки” ход.  
Показана беше и новата конструк-
ция на телескопичния носач с външно  
изтеглящо се затворено тяло с  
кутиеобразно сечение за по-голям  
обхват и по-добри характеристики  
на копаене и в същото време с  
по-ниски разходи за поддръжка и  
ремонт.

Операторите акцентираха и вър-
ху предимството на системата за  
плавен ход (Ride Control), която е  

Колесен минитоварач CAT 242B2

Верижен минитоварач CAT 277C

CAT 277C преодолява стръмен наклон

Верижен булдозер D6N XL

CAT 303C CR управляван от клиент
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включена в стандартното оборуд-
ване на багер-товарачите. Първо се 
придвижиха по неравен път с подска-
чане, с изключена система, а след това 
я включиха и преминаха по същия път 
с плавни движения. Ride Control се за-
действа автоматично над 8 км/час, 
осигурява плавно движение на маши-
ните и ограничава разсипването на 
материал от кофата.  Демонстри-
рани бяха и четирите операции на 
многофункционалната кофа: товаре-
не/разтоварване с отваряне на дъно-
то; разстилане назад; подравняване 
на терена като булдозерно гребло; 
захващане на обемисти предмети 
(дънери, тръби, трупи) като грай-
ферна кофа. Стандартно оборудване 
за всички модели багер-товарачи е и 
системата за автоматично връщане 
на товарачната кофа в хоризонтално  
положение, с което се съкращава ра-
ботният цикъл.

CAT D6N XL

На финала на демонстрацията гос-
тите видяха и популярния модел  
D6N XL на верижните булдозери CAT. 
Типично приложение на тази осемнаде-
сеттонна машина е профилирането  
на земни маси в пътното строи-
телство, горското стопанство и  
вертикалната планировка в  
инфраструктурните проекти. D6N XL 
е оборудван с 6.6-литров дизелов дви-
гател CAT C6.6 с технология ACERT, 
осигуряваща модерно електронно  
управление, прецизно подаване на  
горивото и фино управление на  
въздуха. Резултатът е ефектив-
на работа на двигателя, намален 
разход на гориво и ниски емисии на  
отработените газове,  съответ-
стващи на европейските изисквания 
по Етап IIIА. Трансмисията е хидроди-
намична с петскоростен диапазон на  
движение напред (до 10 км/ч) и назад 
(до 11,3 км/ч). Системата за многоско-
ростно движение предлага на операто-
ра избор в зависимост от конкретни-
те условия на работа. Управлението  
на машината е с джойстик, контро-
лиращ скоростта с интегрираните  
в него бутони.

Верижният булдозер D6N може да 
работи ефективно не само на пра-
ви участъци, но и в стеснени прос-
транства с многократни завои. Това  
се постига чрез диференциално-
то управление на ходовата част,  
което беше също обект на  
демонстрацията. Операторът  
подпря машината на рипера и  
греблото, повдигна я във въздуха и 
показа движението на веригите в 
противоположни посоки с различна 
скорост. Благодарение на различна-
та скорост на въртене на веригите 
булдозерът не забавя движението 
си в завой, а мощността, подавана 
към двете вериги, остава постоян-
на. В следващия момент операторът 
спусна булдозера на терена и направи 
плавен завой с товар в греблото.

Демонстрирано беше и шестпо- 
сочното хидравлично управление  
на греблото VPAT, с което D6N  
беше оборудван, показвайки въз-
можността му за работа в някол-
ко равнини едновременно. Водещи-
ят обърна внимание и на ходовата 

част SystemOne, с която машината е  
стандартно оборудвана. Тя е па-
тент на Caterpillar и е с повече от 50%  
удължен ресурс в сравнение с  
традиционните ходови системи. 
Стандартно оборудване е и Product 
Link – модерната GPS телеметрич-
на бордова система, която събира и  
предава информация за местоположе-
нието, работните часове, горивото 
и цялостното “здравно” състояние 
на машината. Product Link получа-
ва данни от бордовите системи на  
машините и ги прехвърля безжич-
но, чрез сателит, към оперативния  
център на „Елтрак” и към компютъ-
ра на собственика през интернет  
портал с парола за достъп.

След приключване на демонстраци-
ята гостите имаха възможност  
да разгледат отблизо машините и  
да седнат в кабините им. По-сме-
лите и по-любопитните направиха 
тест драйв на малките модели, след-
вайки указанията на операторите,  
и сами се убедиха в лекотата на упра-
вление на оборудването CAT.

След демонстрациите гостите разгледаха машините отблизо, а някои от тях направиха тест драйв
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К
арите CAT са представени от мо-
токари (дизелови и газови), елек-
трокари и складова техника (ръч-
ни и елекрически транспалетни 
колички, стакери, ордер пикъри, 
търет траци и ричтраци).

Мотокари CAT

Дизеловите мотокари CAT са с товароподемност от 1,5 
до 16 тона, а газовите – от 1,5 до 5 тона. Предпочитани са 
за работа с всякакви товари и при най-тежки условия. Ком-
бинацията между вида на повдигателната уредба - едно-, 
дву- и тримачтова, и височината на издигане на товара 
- от 3 до 7 м, е конфигурируема според изискванията на 
клиента. (Със същите възможности разполагат и електро-
карите CAT.) 

Компактните размери на мотокарите CAT гарантират 
минималния им радиус на завиване и малкия им работен 
коридор. Ниско разположеният им център на тежестта е 
в основата на тяхната стабилност дори при големи висо-
чини на повдигане. Тези машини постигат голяма бързина 
при придвижване, потегляне и из-
вършване на товаро-разтоварни-
те дейности дори и при наклоне-
на повърхност (рампи). Времето 
им между две технически обслуж-
вания е 500 моточаса.

Мотокарите CAT манипулират 
товара прецизно и безопасно, бла-
годарение на конструкцията на 
подемното си устройство. Двус-
тепенната им ръчна спирачка е 
защитена от случайно освобож-
даване. Изведената високо горе 
въздухозаборна тръба елиминира 
риска от прекомерно засмукване 
на прах от двигателя. Въздухът 
преминава през двустепенен про-
цес на пречистване, което също 
защитава агрегата от повреди поради замърсявания. 
Ефикасното охлаждане свежда до минимум вредата от 
прегряване дори при висока температура на околната сре-
да. Предпазен изключвател срещу повторно стартиране 
предотвратява увреждането на стартера. Спирачките са 

саморегулиращи се и са с повишена ефективност и нама-
лена необходимост от поддръжка.

При мотокарите CAT безопасността и удобството на 
водача са приоритет. Сензор отчита нивото на осве-
теност в работната зона, така че при преминаване към 
тъмен участък автоматично да се включат предните фа-
рове (патент само на Caterpillar). Регулируемата кормилна 

колона е с функция за запаметява-
не на позицията си. Ергономична-
та седалка е снабдена с предпазен 
прекъсвач и когато не е заета от 
оператора, машината не може да 
бъде задействана.

Някои модели мотокари CAT раз-
полагат и с обновен мултифунк-
ционален LCD цветен дисплей. 
Той информира за скоростта на 
движение, моточасовете на рабо-
та, нивото на горивото и др., а 
като опция може да показва и ки-
лограмите на товара. Електрон-
ното управление чрез сензорни 
бутони Finger Tip (патент само на 
Caterpillar) ръководи всички хидра-
влични функции (движение на пов-

дигателната уредба и на вилиците), като е възможно да се 
добави и реверсор за придвижването напред-назад на ма-
шината. Finger Tip е разположен в специална конзола, служе-
ща и за облегалка на ръката. Нейното свободно регулиране 
я поставя винаги в удобна позиция за водача.

От 1 ноември 2009 г. “Елтрак България” включи в търговската си листа и карите CAT. Те са продукт на 
подразделението CAT Lift Trucks - с традиции в сектора от 1933 г. В заводите му в Хюстън - Америка, Сагамихара –  
Япония, и Алмере – Холандия, се произвеждат над 56 000 кари годишно. Като единствен оторизиран дилър и 
на CAT Lift Trucks за страната “Елтрак България” не само предлага пълния обхват от кари CAT, но и извършва 
гаранционното им и извънгаранционно сервизиране и ремонт и осигурява оригинални резервни части за тяхната 
поддръжка.

След преустановяване на продажбата на кари Mitsubishi в България „Елтрак” е единствено оторизирана 
от Mitsubishi Forklift Trucks за всякакви ремонти под условията на стандартната и разширена гаранция на 
закупената до момента подемно-транспортна техника Mitsubishi.

ЗА ВСЕКи СКЛАД и ТОВАР

КАЧЕСТВО CAT и В МАНиПУЛиРАНЕТО НА ТОВАРи
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За лесното им и бързо сервизиране всички точки за про-
верка са достъпни за секунди. При риск от потенциална по-
вреда водачът е уведомен от предупредителни светлини 
върху монитора, а в случай на по-сериозна неизправност 
електронен контролер блокира системите на машината.

Дизеловите и газовите мотокари CAT с капацитет от 1,5 
до 5 тона разполагат с контролен модул VCM. Той извърш-
ва мониторинг на всички ключови функции, включително 
и по безопасността, което намалява времето за престой 
и улеснява сервизирането  на машината. Някои модели са 
снабдени и с модул за управление на двигателя (DCM при 
дизеловите и ECM при газовите). В резултат работата на 
агрегата е изключително тиха, икономична и с ниско ниво 
на вредните емисии. Чрез DCM/ECM може електронно да се 
настрои скоростта на машината и да се регулира ускоре-
нието й.

Дизеловите мотокари от 6 до 16 тона са проектирани 
за трудни условия и за най-тежки товари, дори когато 
ползват пълния си капацитет. Маневрени и бързи, те са 
високоефективни на работното място. Двигателите им 
покриват етап IIIA стандарта за вредни емисии, а тран-
смисиите им са автоматични, дву- или тристепенни. 
Оборудвани са с барабанни, хидравлично подпомогнати, ва- 
куумни спирачки.

Технически характеристики на дизеловите и 
газовите мотокари CAT

Модел Капацитет  
(кг)

Център на  
тежестта (мм)

Колесна база  
(мм)

DP15N/GP15N 1500 500 1400

DP18N/GP18N 1750 500 1400

DP20CN/GP20CN 2000 500 1400

D20N/GP20N 2000 500 1600

DP25N/GP25N 2500 500 1600

DP30N/GP30N 3000 500 1700

DP35N/GP35N 3500 500 1700

DP40K/GP40K 4000 500 2000

DP40KL/GP40KL
4000 (4500)/ 
4000 (5000)

600/500 2000

DP45K/GP45K 4500/5000 600/500 2000

DP50K/GP50K 5000 600 2150

Електрокари CAT

Електрокарите CAT 
са идеални за рабо-
та в открити и за-
крити помещения. 
Техният обхват 
на полезен товар 
е от 1 до 5 тона. 
Шасито им е уси-
лено за оптимална 
стабилност при уп-
равление. Електро-
двигателите им са 

променливотокови и осигуряват висока мощност дори при 
номинален товар. При всички модели, с изключение на 24-вол-
товите, те са два и са разположени на предните колела.

Новата генерация контролери с променлив ток позволя-
ват електронно програмиране на различни режими на рабо-
та на електрокара. Определянето им зависи от големина-
та на склада и интензивността на натоварване. Могат да 
бъдат променяни периодично като се регулират от специ-
алист на „Елтрак” най-често на място при клиента.

Акумулирането на ток при спирането и пускането на маши-
ната (двигателите действат като генератори) удължава жи-
вота на батерията и времето между две нейни зареждания.

И тук е налична системата за безопасност, блокираща опе-
ративните функции на машината, когато водачът не е заел 

мястото си. При стартиране на електрокара се извършва 
автоматична проверка на електрическите му системи. Ин-
дикацията за повреда се изобразява на ергономичния кон-
тролен дисплей, информиращ и за нивото на зареденост на 
батерията, скоростта на движение, моточасовете и др.

Работното място на оператора е ергономично и ком-
фортно. Седалката и кормилната колона са регулируеми, 
воланът е с малък диаметър, а педалите са от автомоби-
лен тип. Управлението на хидравличните функции отново 
е електронно чрез сензорни бутони (Finger Tip).

24-волтовите машини с полезен товар от 1 до 1,5 тона са 
предпочитани за приложения със средно натоварване (3 до 4 
часа работа дневно). Тези електрокари са триопорни (с 3 еди-
нични гуми), като задвижващия им двигател е разположен на 
задното колело. Компактни и маневрени, те са идеалният по-
мощник за малки складове, производства и магазини. Удобни са 
за влизане и в контейнер. Не се препоръчват при отрицателни 
температури на работната среда или при мокри помещения.

48-волтовите електрокари CAT са с капацитет от 1,6 до 2 
тона и са три- или четириопорни. И двата вида са с една и 
съща стабилност. Триопорните са със задна сдвоена гума и 
са изключително маневрени - електрониката им е така съо-
бразена, че при пълен завой машината се завърта на място. 
Като конструкция са по-къси и по-широки. Четириопорните 
модели имат по-голям радиус на завой и са с четири колела. 
Шаситата им са по-тесни и по-дълги и са предпочитани при 
неравни терени, тъй като разпределят сътресенията вър-
ху повече опорни точки. Тяхно преимущество е, че повдигат 
по-голям полезен товар на максимална височина. 48-волто-
вите машини могат да се използват в помещения с отрица-
телни температури и влага. Възможно е да се поръчат и със 
специално изпълнение на кабината за работа в стелажи тип 
„drive in”. Могат да се използват в продължение на 6-8 часа 
без да е необходимо зареждане на батерията им.

Правилният избор при натоварвания със свръхвисок интен-
зитет (смяна от 8 часа или по-дълга) са мощните и издръж-
ливи 80-волтови електрокари CAT. Техният капацитет е от 
2 до 5 тона. Показателите на тези машини са близки или 
дори по-добри от тези на аналогичен дизелов мотокар. 

Технически характеристики на  
електрокарите CAT

Модел Капацитет
(кг)

Център на  
тежестта (мм)

Колесна база  
(мм)

EP10KRT PAC 1000 500 1125

EP12KRT PAC 1250 500 1125

EP15KRT PAC 1500 500 1200

EP16NT 1600 500 1307

EP18NT 1800 500 1410

EP20NT 2000 500 1410

EP16N 1600 500 1360

EP18N 1800 500 1360

EP20CN 2000 500 1463



10

Транспалетни колички CAT

Транспалетните колички CAT са ръчни и електрически и слу-
жат за хоризонтален транспорт на товари. Ръчните са с 
ергономичен дизайн на дръжките и носещата конструкция 
и могат да бъдат изработени и от INOX или от галванизи-
рана стомана за работа в агресивна среда. Електрическите 
модели могат да се поръчат със или без платформа за опе-
ратора, за стоящ или за седящ водач. Те достигат макси-
мална скорост от 9 км/ч (когато са снабдени с платформа). 
Предпочитани са при изминаване на по-дълги дистанции и 
при преодоляване на рампи. Всички функции за управление-
то им са разположени в специална конзола. Тя е еднакво удоб-
на за работа с дясната или с лявата ръка. Безопасността е 
гарантирана чрез авариен изключвател, предотвратяващ 
трудови злополуки при отвличане на вниманието на опера-
тора, докато манипулира с товара.

Просветът на шасито е малък, което увеличава стабил-
ността и намалява риска от инциденти. Водачът има от-
лична видимост към върховете на вилиците. Контролният 
дисплей информира за моточасовете и за заредеността на 
батерията, а активната мониторинг система контроли-
ра нейното функциониране, като следи и за това на двига-
телите.

Електрическата количка може да се поръча и с двойни колела 
за по-балансирано разпределение на тежестта на товара и 
по-лесното взимане на палетите. Зарядното устройство 
е или вградено, или външно разположено, като е налично и 
такова за зареждане и в камион. При натоварен цикъл на 
работа е възможно използването и на две батерии.

Технически характеристики на някои модели 
електрически транспалетни колички CAT

Модел Капацитет
(кг)

Център на тежестта
(мм)

Колесна база 
(мм)

NPP13M 1300 600 1173

NPP16M 1600 600 1294

NPP20M 2000 600 1370

Стакери САТ

Складова техника CAT 

Представители на складовата техника CAT са транспалетните колички, стакерите, рич и търет траците и ордер 
пикърите. Всички те са с компактно шаси, ергономична управляема конзола и издръжлива конструкция. Електродви-
гателите им са променливотокови и постигат значителна мощност дори при максимален товар. Те са безчеткови, 
което удължава живота им и намалява експлоатационните им разходи. Тяхна е заслугата за тихата и прецизна работа 
на машината и бързото й ускорение.

Регулирането на скоростта на повдигане и спускане на товара се контролира по електронен път. Плавното приплъз-
ване на повдигателната уредба при достигане на крайна горна и долна позиция предотвратява клатенето на по-дели-
катните товари, като намалява и шума. С изкачването на мачтата скоростта на движение на машината прогресив-
но намалява с цел избягването на рискови ситуации при резки завои.

Повдигателната уредба се окомплектова за различна височина и може да бъде едно-, дву- и тримачтова. Конструкци-
ята й позволява отлична видимост към работната зона. В резултат палетите се натоварват по-лесно и прецизно и 
се намаляват рисковете от повреда и разсипване на товара.

Хидравличните съединения и кабелите по повдигателната уредба са сведени до минимум, а разположението им е вни-
мателно обмислено за избягването на риска от повреди и течове. Профилът на повдигателната уредба е съобразен 
и за по-добро отвеждане на топлината. В резултат хидравликата се охлажда по-ефективно, животът на помпата и 
интервалът за смяна на маслото се удължават.

И при тази техника при регенеративното спиране се акумулира ток в батерията, което удължава живота й, времето 
между две нейни зареждания и предпазва спирачните компоненти от преждевременно износване. Сервизирането е 
улеснено чрез удобен достъп до всички детайли и възли на оборудването. При всяко стартиране се извършва самоди-
агностика на електрическите системи на техниката.
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Стакерите CAT са с товароподемност от 1 до 1,6 тона и висо-
чина на повдигане от 1,5 до 5,4 м. Конзолата им за управление 
е относително къса за по-добра маневреност и е съобразена за 
работа и с лява ръка. Страничното й разположение осигурява 
максимална видимост за водача. Стакерите могат да бъдат и 
в „страдъл” изпълнение за манипулиране на нестандартизирани 
палети. В този случай палетите попадат между опорните лапи 
на машината, чийто обхват е регулируем от 900 до 1300 мм.

Опция при стакерите CAT е да бъдат стартирани с индивиду-
ален ПИН код, да използват система за работа с две батерии, 
да бъдат оборудвани с вилици с различна широчина и дължина, 
да са снабдени с платформа за по-висока скорост на движение 
(9 км/ч, вместо стандартните 6 км/ч) или с опционно повдига-
не на шасито (initial lift) за преодоляване на минимални прагове 
и неравности. При интензивен режим на работа са предпочи-
тани със седящ или стоящ водач, като в този случай модели-
те са с товароподемност от 1,5 и 2 тона. Управлението на 
някои от стакерите CAT е посредством джойстик.

Технически характеристики на някои модели 
стакери CAT

Модел Капацитет
(кг)

Център на тежестта
(мм)

Колесна база 
(мм)

NSP10N 1000 600 1312

NSP12N 1200 600 1137

NSP16N 1600 600 1228

NSP16NI 1600 600 1636

NSP16NS 1600 600 1302

NSR12N 1200 600 1440

NSR20N 2000 600 1595

NSS15N 1500 600 1500

NSS20N 2000 600 1585

NSV12N 1200 600 1254

NSV12NI 1200 600 1553

NSV12NS 1200 600 1319

NSV16N 1600 600 1254

NSV16NI 1600 600 1553

NSV16NS 1600 600 1319

Рич траци CAT

При този тип машини всеки производител се стреми да 
вгражда най-новите си технологии и разработки в област-
та на складовата техника. Рич траците САТ са идеални за 
товароподемна работа на големи височини – от 4,80 до 
11,50 м, и в много тесни пространства. Капацитетът на 
различните модели е от 1,4 до 2,5 тона. Управлението им 
е електронно чрез Finger Tip контрол, а воланът се върти 
безкрайно на 360 градуса.

Рич траците CAT са тримачтови и могат да бъдат изпъл-
нени специално за „drive in” стелажи. Някои модели стан-
дартно разполагат с височинен преселектор. Чрез него 
предварително се програмира желаната височина на пози-
циониране на виличните рогове, като тя се извиква само с 
натискането на един бутон.

Видеонаблюдението е също в помощ на оператора – изо-
бражението от вградената камера се проектира на 7-ин-
чов LCD дисплей. Възможно е и включването на работно 
място за лаптоп и баркод четец към машината, както и 
оборудването й с телескопични вилици.

Мултиуей рич траците са с 2 и 2,5 тона товароподемност. 
С тях успешно се обслужват и непалетизирани специфични 
товари с голяма дължина или обем (тръби, дограми, профи-
ли и др.). Движението на тези машини е във всички посоки 
(странично и диагонално) посредством прецизното пози-
циониране и въртене на задвижващите колела с натискане-
то само на един бутон. Позиционер регулира разстояние-
то между роговете на вилицата им.

Технически характеристики на някои модели 
рич траци CAT

Модел Капацитет
(кг)

Център на тежестта
(мм)

Колесна база 
(мм)

NR14N 1400 600 1300

NR14NH 1400 600 1300

NR16N 1600 600 1350

NR16NH 1600 600 1350

NR16NS 1600 600 1400

NR16NHS 1600 600 1400

NR16NC 1600 600 1400

NR16NHC 1600 600 1400

NR20NH 2000 600 1500

NR25NH 2500 600 1500

NRM20K 2000 600 1485

NRM25K 2500 600 1485
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Търет трак CAT

Тази изключително компактна машина е най-маневреният 
представител на складовата техника. Може да работи в 
най-тесните коридори (дори в такъв от 1700 мм). Макси-
малната височина, която обслужва е 9 м, а товароподем-
ността й е 1,2 тона. Специалната конструкция на повди-
гателната й уредба позволява на вилиците да се движат 
на ляво и на дясно по виличната количка. Търет тракът е 
съобразен за изключително интензивен режим на стелажи-
ране. Някои от опциите му са: управление чрез радиовълни, 
които да насочват и ограничават движението му; височи-
нен преселектор и странични ролкови водачи за работа по 
направляващите релси на стелажите.

Технически характеристики на търет трака 
CAT NT12

Модел Капацитет
(кг)

Център на тежестта
(мм)

Колесна база 
(мм)

NT12 1200 600 1590

Ордер пикър

Ордер пикърите се използват за палетизирането на по-
ръчки от склада. Произвеждат се във варианти за различни 
височини на обслужване - ниска, средна и висока, като мак-

сималната за достъп от оператора е 11,50 м. Товароно-
симостта им е 1 или 2 тона. Възможно е да са снабдени с 
повдигаща се платформа, или с повдигащи се платформа 
и вилици. В последния случай водачът се издига до желано-
то ниво на стелажа и в това си положение подрежда поръч-
ката (кашоните) върху палета, като в същото време може 
да движи и машината. За неговата безопасност се грижат 
редица защитни системи. Управлението е лесно и прециз-
но и се осъществява чрез пръстите на оператора. За тази 
цел той трябва да се е хванал за двете специални дръжки 
на ордер пикъра, снабдени със сензори за допир. Специално 
внимание е отделено и на удобството и ергономичността 
на работното място. Кабината е изолирана от вибрации, 
седалката и облегалката се регулират свободно, воланът 
се върти безкрайно на 360 градуса.

Ордер пикърите CAT са 24 или 48-волтови и използват програ-
мируем контролер на скоростта на движение и на повдигане 
в зависимост от приложението си. Радиусът им на завой е 
много малък, а маневрирането – плавно и прецизно. Лесни са 
за поддържане и всекидневен технически преглед. При включ-
ване всичките им системи се самодиагностицират.

Технически характеристики на някои модели 
ордер пикъри CAT

Модел Капацитет
(кг)

Център на тежестта
(мм)

Колесна база 
(мм)

NO10NSPF 1000 600 1890

NO20NE 2000 600 2040

NO20NSP 2000 600 2025

NO20NT 2000 600 1928

NOL10N 1000 600 1290

NOL10NF 1000 600 1290

NOL10NV 1000 600 1270

NOH10N 1000 600 1490

NOH10NH 1000 600 1490/1525
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Тодор Желязков - управителят на „Елтрак България” 
ЕООД, е сред десетте най-успешни висши ръководи-
тели, определени чрез конкурса „Мениджър на година-
та”. Той се организира за втори път у нас от сп. „Ме-
ниджър”. Тази година заявление за участие са подали 
83 управители на фирми. Те са преминали през мето-
дология на оценяване, разработена от партньора на 
конкурса - одиторската и консултантска компания 
„Делойт”, за да се оформи челната десетка. Най-мно-
го кандидати за титлата е имало от сектора на ин-
формационните технологии и комуникациите – 17%. 
След тях са представителите на строителния бизнес 
и продажбата на недвижими имоти – 15%, на банкови и 
финансови институции – 10%. От участниците само 
20 са жени, а 8 са чуждестранните мениджъри на ком-
пании в страната. 

При оценяването на най-успешните висши ръково-
дители са били взети предвид техните управленски 
практики и финансовите резултати на управляваните от тях фирми за предходните три години. Особено 
предизвикателство за участниците в това издание на конкурса бе световната икономическа криза, която 
повлия негативно върху мащаба на бизнеса и бе своеобразен тест за уменията им.

Носител на приза “Мениджър на годината” стана Лъчезар Цоцорков, изпълнителен директор на „Асарел Ме-
дет” АД – дългогодишен и уважаван клиент на „Елтрак България”.

Лъчезар Цоцорков, носител на приза „Мениджър на годината” (в 
средата), Тодор Желязков, управител на „Елтрак България” (вдясно)

тодор жеЛЯЗков – в ЗЛатната деСетка За 
„МениджЪр на Годината 2009”

Тодор Желязков е управител 
на “Елтрак България” ЕООД – 
оторизирания дилър на най-
големия в света производи-
тел на строителна и минна 
техника Caterpillar, двигате-
лите Perkins, минните багери 
Terex/O&K и мобилните тро-
шачни и пресевни инстала-
ции Hartl. Ръководи екип от 
над 80 служители и бизнес с 
57 млн. лв оборот за 2008 г. 
Професионалната му карие-
ра започва с летящ старт – 
дипломиране с отличие и ма-
гистърска степен по 
мехатроника към Технически 
университет в Дармщат, 
Германия, през 1994 г. Пет го-
дини по-късно завършва с по-
четно отличие и докторан-
тура по електроника в 
университета “Йоханес Кеп-
лер” в Линц, Австрия. Към 
тази научна степен прибавя 
и MBA от Seattle University, 

CAЩ, където получава и две награди за изключителни академични ус-
пехи. Автор е на над 10 европейски и американски патента. Професи-
оналист от космополитен мащаб. Преди да оглави “Елтрак България” 
през март 2007 г., ръководи индустриални проекти за клиенти като 
Voestalpine и Bombardier в Австрия, расте в йерархията в Siemens AG 
в Сиатъл начело на международни екипи за разработка на медицинска 
техника с обем на проектите от 2 до 4 млн. долара. Година преди пос-
та в “Елтрак” е бизнес мениджър в General Electric Co. в Милуоки, САЩ. 
Освен всичко друго е и активен състезател в световната ултратри-
атлон серия Ironman. Но още по-интересен е фактът, че има няколко 
титли от световни шампионати със соларни автомобили в начало-
то на 90-те години.

ДАВАМ СВОБОДА НА ДЕЙСТВИЕ, 
ИЗИСКВАМ ОТГОВОРНОСТ

Аз съм мениджър, който мотивира екипа 
си, като му дава условия и свобода на 
действие, но и изисква отговорност и 
резултати.

Успехът за мен е доволни клиенти, 
добра възвръщаемост на инвестициите 
в бизнеса ни и убеждението на моите 
служители, че изграждаме тип 
организация, в която всеки има дял от 
печалбата.

В бизнеса и в управлението на компанията 
разчитам и се доверявам на моя екип и на 
обстойни анализи.

Работният ми ден обикновено трае 
24 часа заради тези (пусти) модерни 
комуникационни устройства.

Нямам време за хора, които не говорят в 
прав текст.

Не правя компромиси със собствените си 
принципи, ценности и морал.

Не бих пестил за здравето на 
семейството ми.

Вярвам в Бог и в доброто, което 
понякога по-късно, но определено винаги 
възтържествува.

Материалът е предоставен от списание „Мениджър” 

Тодор Желязков, в челната десетка 
на конкурса „Мениджър на годината”
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EфЕКТиВНО ТРОшЕНЕ и РЕциКЛиРАНЕ

М
обилните трошачни и пресевни инста-
лации HARTL са добре познати на профе-
сионалистите в областта на инертни-
те материали в България.  Въпреки това 
малко хора знаят, че основателите на 
компанията са сред пионерите на кон-
цепцията за използване на мобилни ма-
шини при производството на фракции 
за асфалти и бетони през 70-те години 
на миналия век.

Днес, следвайки философията си за иновативност, висока 
технологичност и надеждност, HARTL е един от водещите 
производители на мобилни трошачни и пресевни инста-
лации. Гаранция за високото им качество и надеждност е 
новият модерен завод с тестова лаборатория в Сент Ва-
лентин, Австрия. Открит в края на миналата година, про-
изводственият комплекс използва най-съвременни методи 
за проектиране, подготовка, производство и изпитания на 
машините.

Стартирането на новия завод на HARTL съвпадна и с под-
писването на договор за дистрибуция с „Елтрак Бълга-
рия”. От началото на 2009 г. „Елтрак България” предлага 
в страната пълната продуктова гама на машините HARTL 
Powercrusher - мобилни челюстни, роторни и конусни тро-
шачки и пресевни инсталации за преработка на инертни 
материали за строителството, както и за рециклиране на 
строителни отпадъци.

Мобилните челюстни трошачки Hartl използват уникална 
патентована технология „quattro movement”, която дава 
възможност за високоефективно трошене на материали-
те. Тази технология осигурява двустепенно раздробяване: 
първично - на входа на трошачната камера, и вторично - на 
изхода й. В сравнение с конкурентните трошачки на практи-
ка тези на HARTL могат да преработват до 25% по-големи 

материали, без да блокират входа на трошачната камера. 
Поради високата си мощност и производителност челюст-
ните трошачки HARTL са най-доброто решение за първично 
трошене на твърди и абразивни материали като взривена 
скална маса, както и за рециклиране на армирани бетони. Из-
ходящите фракции са с кубична форма и се използват за ос-
нови при железопътно и пътно строителство. Четирите 
модела челюстни трошачки – PC1055, PC2, PC1265 и PC1380, 
са с производителност от 100 до 400 т/час.

Мобилните роторни трошачки HARTL са представени от 
6 модела – PC1060I, PC1, PC1270I, PC1375I, PC1310I и PC1610 
IG – с обхват на производителност от 100 до 500 т/час. 
Хидравличното регулиране на хлабината между чуковете 
и ударните плочи осигурява получаването на перфектни 
кубични фракции за асфалти и бетони. Роторните тро-
шачки Powercrusher се използват за първично трошене на 
варовици, доломити и др., както и за вторично претроша-
ване (след челюстна трошачка) на много твърди и абразив-
ни скали като гранити, андезити и базалти. Тези модели са 
конструирани да обезпечават висока производителност и 
в най-тежките работни условия при ниски експлоатацион-
ни разходи.

Наскоро австрийското специализирано списание Baublatt 
Oesterreich проведе интервю с г-н Dominik Hartl – директор 
продажби и маркетинг в компанията HARTL Powercrusher. 
На въпроса какви технически нововъведения е използвала 
компанията HARTL за да заема днес позицията на водещ 
производител на верижни трошачки, г-н Dominik Hartl отго-
варя, че главната им цел винаги е била непрестанното раз-
витие и усъвършенстване на техния промишлен дизайн. 
Според него основната разлика между компанията HARTL и 
основните Ӝ конкуренти е, че нейната развойна дейност е 
била силно повлияна от бума в рециклиращата индустрия 
в Германия през 80-те години. Dominik обяснява, че в отго-
вор на новите потребности за рециклиране и на необходи-
мостта от преработка на материалите в кариерите те 
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разработват роторни тро-
шачки с възможност както 
за първично, така и за вто-
рично трошене. “Другите 
световни играчи от Англия, 
Швеция и Финландия - про-
дължава Dominik – се бяха 
съсредоточили само върху 
преработката на инертни 
материали и точно поради 
това техните машини мо-
гат да се използват само за 
вторично трошене. Нараст-
ващата тенденция към ре-
циклиране на материалите 
ни накара да разработим 
нашата трошачна камера 
с тотално различна геоме-
трия от тази на останали-
те производители и това 
ни осигури летящ старт на 
пазара.”

“По отношение на челюст-
ните трошачки - допълва 
Dominik - ние сме единстве-
ните производители, които 
използват специална тех-
нология на движение на че-
люстите, наречена „quattro 
movement”. При нея матери-
алът се “издърпва” в долна-
та част на камерата и полу-

чава вторично трошене на изхода й. Резултатът са изходящи 
фракции с по-добра кубична форма.”

Акцент в интервюто на господин Dominik е, че съгласно Ев-
ропейските изисквания “лошият” краен продукт не бива да 
надхвърля 20% и че HARTL е единствената компания, чиито 
продукти постигат тази спецификация само с един троша-
чен процес.

Наред с челюстните и роторните трошачки „Елтрак Бълга-
рия” предлага и два модела мобилни конусни трошачки HARTL 
– РС 20 и PC 21. Те осигуряват производството на фракции в 
специфични условия, когато използването на другите видове 
машини е нецелесъобразно от технико-икономическа гледна 
точка.

„Елтрак България” предлага и мобилни пресевни инсталации 
с верижна ходова част, както и оптико-електронна измерва-
телна система за контрол на произведения материал и измер-
ване на обема на натрошения и разтоварен материал, чийто 
данни могат да се предават на преносим компютър.

Всички трошачни инсталации на HARTL Powercrusher са стан-
дартно оборудвани с приемни бункери HARDOX, вибрационни 
питатели със сито за предварително пресяване, хидравлично 
сгъваеми основна и странична транспортна лента, магнитни 
сепаратори за метални предмети и безжично дистанционно 
управление на машините. Тежкият клас машини са допълнител-
но оборудвани със самостоятелно двуплощно сито GRIZZLY за 
тежък режим на работа.

Характерно за производството на HARTL e използването само 
на първокласни компоненти от световните лидери в съот-
ветната област (хидравлика, двигатели, лагери, управление и 
т.н.). Така например всички модели на HARTL са оборудвани с 
двигатели CATERPILLAR® . Това означава, че „Елтрак България” 
осигурява единен сервиз за двигателите CAT® и трошачките 
HARTLl, както и цялостно обслужване на клиентите си – от 
препоръка за най-подходящото оборудване, съобразно услови-
ята на работа, до неговата доставка, обучение на оператори-
те, гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

роторна трошачка PC 1270 I

РС 1270 I, като типичен представител на роторни-
те трошачки HARTL Powercrusher, е конструирана да 
обезпечава висока производителност и в най-теж-
ките работни условия. Оптималната геометрия 
на трошачната камера, получена в резултат на 
прецизно проектиране, както и независимото хи-
дравлично регулиране на хлабините между чуковете 
и ударните плочи осигуряват получаването на пер-
фектни кубични фракции за асфалти и бетони.

РС 1270 I се използва за първично трошене на 
варовици, доломити и други, както и за вторично 
претрошаване след челюстна трошачка на много 
твърди и абразивни скали като гранити, андезити и 
базалти.

Въпреки че РС 1270 I принадлежи към средния клас с 
производителност до 250 т/ч и входящ отвор- 1250 
мм х 705 мм, транспортните размери на машината 
(дължина 12,810, ширина 2,550 мм и височина 3,220 мм) 
не изискват специални разрешителни за извънга-
баритен товар и позволяват бързо и ефективно 
позициониране на различни обекти за работа.

Както и останалите машини HARTL, PC 1270 I е с 
приемен бункер, изцяло изработен от високоизносо-
устойчива стомана HARDOX. Стандартно машина-
та е снабдена с вибрационен питател, интегрирано 
сито GRIZZLY за предварително пресяване на пода-
вания материал и странична конвейерна лента.

PC 1270 I е с 6-пътна хидравлична система, позво-
ляваща захранването на самостоятелна 3-декова 
пресевна инсталация. В зависимост от условията 
на използване самата трошачка може да бъде обо-
рудвана с най-високоизносоустойчивите чукове за 
конкретното приложение.

Някои дребни наглед, но важни за надеждността, 
детайли отличават РС 1270 I, както и всички 
машини на HARTL, от останалите. Така например 
основните хидравлични магистрали са изпълнени от 
стоманени тръбопроводи (хидравлични шлангове се 
използват, само където има подвижни елементи на 
машината).  Главните транспортни ленти на маши-
ната са DUNLOP RIPSTOP със стоманена армировка.  
Това, заедно с „невидимата” специална абсорбираща 
секция под главния конвейер, поемаща кинетичната 
енергия на удара на изхода от трошачката, осигуря-
ват много по-дълъг експлоатационен срок и по-ниски 
оперативни разходи.
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НАДЕжДНА МОщНОСТ ЗА иНДУСТРияТА

П
овече от 75 години фирмата Perkins ра-
боти съвместно с водещите произво-
дители на оборудване за строител-
ството, селското стопанство, 
електропроизводството, складовото 
стопанство и други сектори на про-
мишлеността, за да им осигурява висо-
копроизводителни двигатели, ефек-
тивни и при най-тежки условия. Днес 
Perkins е световно признат производи-

тел на дизелови и газови двигатели с обхват на 
мощност от 5 до 2600 к.с. не само по традиционни-
те показатели за надеждност и дълготрайност, но и 
по съвременните изисквания за чистота, ниски нива 
на шума и икономичност.

В индустриалния сектор над 3000 модела строител-
на, селскостопанска и подемно-транспортна техника 
са оборудвани с двигатели Perkins от сериите 400, 800 
и 1100, чийто обхват на мощност е от 11 до 275 к.с.

Всички двигатели от сериите 400, 800 и 1100 се от-
личават със следните предимства:

Висока производителност:
• Голяма мощност и висок въртящ момент;

• Високо качество и надеждност.

Ниски разходи за експлоатация и поддръжка:
• Интервали за техническо обслужване на 500 мото-

часа;

• Смяна на маслото на 500 моточаса;

• Смяна на горивния филтър на 1000 моточаса;

• Едностранно техническо обслужване на двигателя;

• Гаранция от две години, а за определени компонен-
ти – 3 години;

• Намален разход на масло и ниски експлоатационни 
разходи.

Усъвършенствана конструкция:
• Понижени емисии на изгорелите газове и намалени 

нива на шума;

• Модерен компактен дизайн;

• Специфична композиция, съгласно конкретните  
изисквания на клиента.

Двигателите Perkins от сериите 400D, 800D и 1100D 
отговарят на изискванията за намалени вредни 
емисии по Етап IIIA / Tier 3.

Серия 400D
Серията 400D е представена от цяла гама 2-цилин-
дрови, 3-цилиндрови и 4-цилиндрови двигатели с  
водно охлаждане, които осигуряват чиста и иконо-
мична мощност с ниски нива на шума. Серията 400D 
е с обхват от 10.9 к.с. до 65.9 к.с. и предлага атмосфе-
рен тип двигатели и двигатели с турбонагнетяване, 
както и опцията балансиран двигател с допълнител-
но намалени вибрации. Специфичните технически ха-
рактеристики на тази серия са: подгряващи свещи за 

надеждно стартиране 
в студено време при  
- 20° C; вал за отвеждане 
на мощността, която може 
да се използва за захранване 
на допълнително оборудване 
като компресор, допълнителни 
хидравлични помпи и др.; ефектив-
на работа на двигателя под наклон 
до 35°, както и опция за микропроце-
сорно управление на горивния процес.

Мултифункционалността на серията 400D 
предопределя широкото й приложение в раз-
нообразна селскостопанска, градинска, строи-
телна, подемно-транспортна и общоиндустри-
ална техника.

Серия 800D
Серията 800D включва кратка гама от 4-цилиндрови, 
3.3-литрови двигатели, осигуряващи надеждна, тиха 
и икономична мощност с обхват от 63 до 83,1 к.с. 
Серията предлага атмосферен тип двигатели и 
двигатели с турбонагнетяване, както и опцията 
балансиран двигател с допълнително намалени ви-
брации. Технологията на горивната система на дви-
гателите Perkins от серията 800 се отличава със 
самообезвъздушаваща се ротационна гориво-нагне-
тателна помпа за надеждно горивоподаване, дълго-
трайна работа и ниски експлоатационни разходи, 
както и с модерен дизайн на цилиндровите глави с 
разминаващи се въздушни потоци и стандартно 
механично регулиране на оборотите.

Високата надеждност на двигателите от серията 
800D ги прави идеалния източник на мощност за раз-
лични видове селскостопанска, строителна, горска и 
подемно-транспортна техника.

Серия 1100D
Серията 1100D се състои от 3-цилиндрови, 4-цилин-
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дрови и 6-цилиндрови двигатели с обем от 3.3 л, 4.4 л и 
6.6 л. Тази серия е с по-висока мощност - от 49.4 до 275 
к.с., малък разход на гориво и изключително ниски нива 
на вредни емисии в отработените газове.

Непрекъснатата компютърна самодиагностика на горив-
ния процес и прецизно изчисленото горивоподаване оси-
гуряват този нисък разход на гориво за получените с 51% 

по-висок въртящ момент, 43% по-висока мощност и 
намалено ниво на шума при работа с 5 dB(A). Предим-

ствата са постигнати и благодарение на промените 
в горивната система и горивните камери, на гео-

метрията на турбокомпресора и на повишения 
обем на цилиндрите. Двигателите от серията 

1100D са носители на високотехнологичната 
система за управление на горивния процес 

ACERT™, въведена от Caterpillar. Модели-
те 1104D и 1106D се предлагат както с 

„елтрак България” – официални-
ят дистрибутор на Perkins

“Елтрак България” е официалният дистрибу-
тор на Perkins Engines от 2002 година в стра-
ната и предлага пълната гама от двигатели, 
оригинални резервни части и консумативи 
Perkins в търговско-сервизните си центрове в 
София, Бургас, Варна и Стара Загора.

На базата на модерна електронна система за 
сервизна информация специалистите на  
“Елтрак” могат бързо да идентифицират и 
доставят необходимите части за всички мо-
дели двигатели Perkins. Частите Perkins, заку-
пени от “Елтрак”, имат 12 месечна гаранция.

“Елтрак България” разполага и с модерно елек-
тронно сервизно оборудване за диагностика и 
ремонт на двигателите Perkins, както и с ви-
сококвалифицирани сервизни инженери, които 
преминават през всички ежегодни обучения на 
производителя и са единствените упълномо-
щени специалисти за извършване на гаранци-
онна поддръжка, сервиз и ремонти.

електронна, така и с модерна механична горивна система.

Поради усъвършенствания си дизайн двигателите от 
серията 1100D намират широко приложение в конструк-
циите на различни модели строителна, индустриална и 
подемно-транспортна техника.

От 1932 година над 17 милиона двигателя Perkins ca пусна-
ти в експлоатация по света, като огромна част от тях 
все още работят неуморно. Тази глобална позиция задъл-
жава фирма Perkins да прави непрекъснати инвестиции в 
научна и развойна дейност, за да осигурява на клиентите 
си перфектния баланс между модерна технология, висо-
ка надеждност и икономична мощност през отделните 
етапи на прогресивно намаляване на емисиите.
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- Запознайте ни 
със себе си.
- Целия си живот 
отдадох на авто-
мобилния спорт. 
Роден съм в Пана-
гюрище, в момен-
та живея в София. 
13 пъти съм шам-
пион на България. 
Имам 400 приза, 

които са постигнати с много труд и с труда на целия екип, 
който работи в спортната ни база “Автоцар”.

- От кога сте автомобилен състезател?
- Започнах кариерата си още като ученик, като дете, и съм 
два пъти шампион на картинги. Първият ми старт като ав-
томобилен състезател беше през 1987 г. Бях на 17 години 
и половина. Тогава е и първото ми спечелено състезание - с 
автомобил Лада.

- Какви лични качества са необходими за успеха в автомо-
билния спорт?
- Доста качества са. Тези, които искам да подчертая като 
наистина  необходими, са много смелост, здрав разум и най-
вече упоритост.

- Всеки ден ли „тренирате” с автомобила си?
- Не тренирам всеки ден. Вече толкова много съм свикнал с 
автомобила, с траекториите, по които той трябва да се 
води…, а и обучавам други автомобилни пилоти - имам шко-
ла за автомобилни пилоти. Така че не тренирам всеки ден, 
защото мисля, че съм постигнал върха на някакъв висш пи-
лотаж, ако мога така да го нарека. Тренирам само преди със-
тезанията.

- Изпитвали ли сте чувство на страх по време на състезание?
- По време на състезание няма време да се мисли, няма време 
да се изпита каквото и да е било чувство. Да, обземало ме е 
някакво чувство на страх, но това е винаги след състезани-
ето, когато гледам снимков и видеоматериал.

- Всичко ли зависи от качествата на пилота на пистата, или 
има и други фактори, които влияят на успеха?
- Да, почти всичко, но и не съвсем, защото автомобилният 
спорт е съвкупност от много неща – автомобил, механи-
ци, координатори, навигатори. Така че, когато целият екип 
работи в един добър синхрон се получава и много добър ре-
зултат. Аз съм горд да кажа, че в днешно време разполагам 
с най-добрия екип от механици и професионалисти, които 
работят в “Автоцар”. А “Автоцар” е клуб с 30-годишна   ис-
тория.

- Как избирате автомобила, с който се състезавате, по как-
ви критерии…?
- Аз харесвам много европейските автомобили и съм бил ре-
кламно лице на Fiat за България. В момента се състезавам с 
Mitsubishi, който също е един много добър автомобил. Не ги 
избирам автомобилите. Търсим този, който днес се коти-
ра добре на европейския шампионат. В момента  Mitsubishi 
е точно такъв, показва добри качества и съм на път и тази 
година, разбира се с малки проблеми, да стана шампион на 
пистов шампионат точно с този автомобил.

- Кои са най-напрегнатите моменти за Вас в едно състезание?
- За мен специално това е стартът. Стартът в пистови-
те надпревари е просто…аз лично не мога да намеря подхо-
дящите думи да обясня, но ако човек има възможност да се 
качи в състезателен автомобил, само тогава може да изжи-

вее какво е натоварването. За мен мисля, че това е най-на-
прегнатият момент, за другите пилоти може да е друго.

- Как преценявате автомобилния спорт у нас и кои са набо-
лелите му проблеми?
- България, каквато и да е – бедна и гладна, както се твърди 
в Европа, и е страна, която не произвежда дори една гума, 
или един болт за автомобил, се нарежда на едно от призови-
те места по автомобилен спорт в Европа. В България има 
много шампиони - и европейски, и републикански, така че 
този спорт, бих казал, е силно, силно развит у нас. България 
разполага с около 30 състезания в календара, които са много 
интересни в зависимост от трите дисциплини - писта, рали 
и планински изкачвания. А наболелите му проблеми са това 
че, ако говорим за момента, сме в икономическа криза и няма 
достатъчно спонсори той да се развива  - не говоря само за 
моя клуб, а за всички клубове в България. Защото автомо-
билният спорт е много скъп и всички новости и нововъве-
дения струват страшно много пари. От друга страна, ав-
томобилният спорт генерира най-голям потенциал за изява 
на даден рекламодател. Това е единственото мероприятие, 
което може да се похвали на едно състезание с 50-60 000 чове-
ка публика. Това е единственото мероприятие, което може 
да събере толкова много динамика, може да представи су-
пер време за изява в смисъл на телевизионно време. Въобще 
страхотен спорт е, но в България самата управа на федера-
цията работи тромаво и там има нужда от промяна.

- Как вижда бъдещето си един автомобилен състезател?
- Ще говоря за себе си -  с гордост мога да кажа, че съм авто-
мобилен състезател, многократен шампион на България, по-
стигнал всичко, абсолютно всичко, което желае някой, който 
иска да се занимава точно с този спорт. Лично аз съм доволен 
от това, което правя. Бъдещето ми ще бъде отново свър-
зано с автомобилите, с школата за пилоти, с подготовката 
на автомобилите в спортната база, вероятно с рекламода-
тели като тяхно рекламно лице. Мисля, че животът ми ще 
продължи и занапред, обвързан с автомобилния спорт.

- „Елтрак България”, оторизиран дилър на Caterpillar, е един 
от Вашите спонсори. Познавате ли марката CAT и на какво 
е синоним тя за Вас? 
- Caterpillar е марката, която е с мене от самото начало на 
моята кариера, имайки предвид, откакто започнах да побеж-
давам. С гордост нося този бранд. Дали познавам марката 
CАТ?! Мисля, че няма човек, който не познава тази марка. Тя 
е лидерът в строителната техника и както казах преди мал-
ко, аз с гордост нося този бранд, защото тя се е доказала 
като марка на пазара.

- Какво ще си пожелаете?
- Искам да си пожелая успех на мене, на моя екип, на спонсори-
те ми и да продължим и занапред заедно.

ОТДАДОХ ИЗЦЯЛО 
ЖИВОТА СИ НА 
АВТОМОБИЛНИЯ СПОРТ

Илия Царски

Илия Царски със своя Mitsubishi Lancer EVO 9



Верижни булдозери Хидравлични багери Колесни товарачи

Пътни регенератори Автогрейдери Валяци за почва

Асфалтополагачи Валяци за асфалт Пътни фрези

ИНТЕЛИГЕНТНА 
ТЕХНИКА ЗА 
ЕВРОПЕЙСКИ 
ПЪТИЩА

Днес вие се нуждаете от максимално ефективна и интелигентна техника за вашите пътни проекти, с 
която да строите повече километри с по-добро качество за по-кратки срокове с по-малко машини. Затова 
„Елтрак България” ви предлага пълната гама от пътностроителна техника CATERPILLAR®, известна по целия 
свят с високата си надеждност, производителност и авангардна високотехнологичност. GPS системата 
за дистанционно следене на машините - CAT Product Link и системата AccuGrade за контрол и прецизно 
профилиране на терени, с които машините могат да се оборудват, повишават производителността, улесняват 
работата на оператора и съкращават сроковете на изпълнение на проектите. 

Интелигентната техника CATERPILLAR®, професионалният сервиз и пълното обслужване от „Елтрак България” 
са безусловна гаранция за вашия успех в изграждането на пътища с европейско качество.

www.eltrakbulgaria.com
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тел.: 02/ 818 30 00
e-mail: info@eltrakbulgaria.com Стара Загора 6000

Новозагорско шосе - 1км, П.К. 99
тел.: 042/ 280 080

e-mail: tkrasteva@eltrakbulgaria.com

Бургас 8000
9-ти километър
тел.: 056/ 806 851

e-mail: dkaraulanov@eltrakbulgaria.com

Варна 9000
бул. Янош Хуняди 37

тел.: 052/ 574 400
e-mail: vgradev@eltrakbulgaria.com

Плевен
Предстоящо откриване

www.ELTRAkbuLgARiA.Com


