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РЕДАКЦИОННА

Липсата на кадри
в строителството
се увеличава
Л
Данаил НИКОЛОВ

ипсата на работна ръка в строителството
ще постави под риск изпълнението на бъдещи големи проекти, като вече се отразява и на изпълнението на програмата за саниране. Това заяви през юли Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите в
България, съобщават от investor.bg. През следващите години строителният бранш ще изпитва още по-голяма нужда от работна ръка, твърди Бойков. По думите му трудностите на строителните фирми в намирането на квалифицирани
работници не са отскоро. В същото време предстои изграждането на проекти за няколко милиарда лева през следващите една-две години и се
поставя под риск това строителство. Даже сега
при санирането изпитваме сериозни трудности,
тъй като има липса на работна ръка, а там работата е предимно ръчна, коментира Бойков. Наетите пък трябва да бъдат квалифицирани и процесът е продължителен.
Бойков определя проблема с кадрите за
строителството като системен. Той цитира данни, според които едва около 7% от завършващите професионална гимназия с тази специалност
започват работа в сектора у нас. Проблемът, по

думите му, трябва да се решава не само с внос
на работна ръка, но и с професионална квалификация, както и с повишаване на заплатите в сектора.
Проблемът със заплатите е много сериозен.
В последно време попадам на интересни факти,
споделени ми от хора в бранша. В една от големите строителни фирми с клон извън София
имали двама багеристи с месечна заплата под
1000 лв. И двамата станали стругари за по 1800
лв. на месец в друга фирма. Един стар и опитен пътищар пък ми се оплака, че зарибявали
цял екип от фирмата му да преминат в комплект
на работа в конкурентна фирма на много високи
заплати. А и за кого е тайна колко много строителни работници, в т.ч. оператори на строителна техника, отидоха да работят в Западна Европа за много повече пари? Скоро един багерист
сподели във фейсбук, че братовчед му в Испания изкарвал по 3400 евро на месец като багерист, но знаел испански.
Какво е решението? Казано най-кратко – промяна на бизнес модела на българските строителни фирми, по-ефективен мениджмънт и съответно по-високи заплати за работниците.
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Тайтън Машинъри България в нов търговско-сервизен център в София
Българското представителство на водещия американски дилър на аграрна и
строителна техника Тайтън Машинъри
България ЕАД откри новия си търговскосервизен център в София на 30 май. Mениджърът на Тайтън Машинъри за България Филип Цветков посрещна над 200 гости на официален коктейл по повод откриването. Сред тях бяха вносители на земеделска и строителна техника, партньори,
земеделци, строителни компании и представители на посолството на САЩ в България. Специално за да поздрави екипа на
Тайтън Машинъри и гостите за събитието,
от Виена пристигна Кристиян Райнерт, директор правен отдел и човешки ресурси за
Европа.
Новият търговско-сервизен център на
Тайтън Машинъри, официален представител на Case CE, се намира в новопостроена сграда на бул. Ботевградско
шосе № 455. Разположен е на 3000 кв. м
и обединява в една локация сервизните,
търговските и изложбените площи на компанията в София, които досега бяха разделени. На новия адрес е и централният
офис на компанията.

„Инвестирахме в нова сграда и поудобна локация, за да улесним нашите
клиенти и партньори и да ги посрещаме
на едно място. Каня всички, които искат
да видят най-доброто от световната строителна и земеделска техника, да ни посе-

Wirtgen Group се присъединява
към Deere & Company

Wirtgen Group обяви в началото на юни, че е подписано окончателно споразумение с Deere & Company за придобиването на
Wirtgen Group, частно международно дружество с централа във
Виндхаген, Германия, водещ производител в световен мащаб в
областта на машините за пътното строителство.
Deere планира да поддържа съществуващите марки, управлението, производствените дейности, служителите и дистрибуторската мрежа на Wirtgen Group. Комбинираният бизнес
се очаква да се облагодетелства от споделянето на най-добри
практики в дистрибуцията, производството и технологиите,
както и в мащаба и ефективността на операциите.
Wirtgen Group има пет премиум марки с водещи позиции на
пазара в целия сегмент на пътното строителство, които включват трошене, смесване, полагане, уплътняване и рехабилитация. Wirtgen Group има повече от 8000 служители и продава
продукти в над 100 страни.
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тят“, заяви Филип Цветков.
Това е седмият търговско-сервизен
център на Тайтън Машинъри в страната.
Освен в София компанията има представителства в Бургас, Добрич, Русе, Плевен,
Стара Загора и Монтана.

Volvo LX1 с около 50% по-добра
горивна ефективност
Прототипът на челния товарач Volvo LX1 с електрическо хибридно задвижване е подложен на изпитания във фирми, занимаващи се с рециклиране и депониране на отпадъци в Калифорния, САЩ. В условията на работа във фирма Redwood
Landfill and Recycling Center Volvo LX1 регистрира подобряване на горивната ефективност средно с 50% при намаляване на
разхода на дизел с 35% спрямо аналогични модели с конвенционално задвижване. В другата фирма, Moreno Valley Transfer
Station, средното подобрение на горивната ефективност е
45%. И двата резултата надхвърлят заложените в проекта 35%
подобряване на горивната ефективност.
Volvo LX1 е сериен хибрид и разполага със задвижване, съставено от електрически задвижващи мотори, монтирани на колелата, батерия за съхраняване на енергия и значително помалък дизелов двигател в сравнение с аналогични модели със
същата работна маса.
Машината засега е само прототип и все още не се предлага в продажба.
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Евромаркет Груп отбелязва 25-годишен юбилей
Евромаркет Груп, най-голямата 100%
българска компания за строителна и индустриална техника в страната, отбеляза
своя 25-годишен юбилей на 18 август. „За
нас тази годишнина е уникален празник –
гордеем се с всяка от изминалите 25 години, с хората, които работят в Евромаркет, с всеки реализиран проект. Постигнали сме успехите си с много труд и всеотдайност, не сме се щадили и нито едно от
усилията ни не е било напразно“, коментира Боряна Радева, съосновател и главен
мениджър в Евромаркет Груп.
„Днес сме по-устойчив и надежден
партньор от всякога. Първите ни 25 години в бизнеса изминаха на един дъх и ние
сме благодарни за доверието, което служителите, клиентите и партньорите ни,
гласуваха през цялото това време. Гледаме изцяло напред, към нови хоризонти и нови измерения“, допълва Димитър
Илчев, съосновател и главен мениджър в
дружеството.
Евромаркет Груп АД е основана през
1992 г. и днес е лидер на пазара на строителна и индустриална техника. Компанията има офиси в София, Пловдив, Варна,
Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново, Благоевград, както и задгранични дружества в няколко европейски държави.

Богатото портфолио на Евромаркет
Груп включва земекопна, товарачна, подемно-транспортна, минна, кариерна,
пътностроителна, складова, заваръчна, металообработваща, металорежеща и измервателна техника, специали-

зирано оборудване за ремонти в тежката индустрия, автосервизно оборудване, компресорни инсталации, дизелови,
кислород и азот генератори, индустриални и строителни инструменти, консумативи и др.

Volvo CE
с изцяло
електрически
минибагер
Volvo CE представи прототип на 100% електрически минибагер – Volvo EX2. Според
компанията новата машина е
с нулеви емисии, с 10 пъти поголяма ефективност и 10 пъти
по-ниски нива на шум, както и
с по-малко разходи за експлоатация и поддръжка.
Volvo EX2 е изцяло електрически минибагер. Той няма дизелов двигател, а две литиевойонни батерии от 38 кВтч, които могат да съхраняват достатъчно електрическа енергия
за 8 часа работа на машината
при интензивно натоварване.
Машината също няма и хидравлична система, която е заменена от електрическа система,
съдържаща електромеханични линейни задвижващи механизми.

септември 2017
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Нови ротационни телехендлери от Manitou

Manitou Group представи два нови модела ротационни телехендлери, Manitou MRT 2470 и MRT 3050, на уникална по рода
си церемония, предадена на живо в социалните мрежи. Освен че предлага най-широката гама на пазара, Manitou вече е и
първата компания, предлагаща ротационни телехендлери с товароподемност 7 т и височина на стрелата 20 м – модела MRT
2470. Той е проектиран специално за нуждите на тежкото и високото строителство – с нов тип противотежести за най-висока стабилност дори при максимален товар и дължина на разпънатата стрела 24 метра. Не по-малко интересен е новият MRT
3050 – с максимална товароподемност 5 т и височина на стрелата 30 м. Моделът комбинира сигурност и прецизност благодарение на стабилизатори с дължина до 6,25 м и допълнителна система за следене на натоварването.

септември 2017

Първи 120-тонен верижен багер
Hyundai в Европа
Hyundai R1200-9 вече работи на голям обект в центъра на
Люксембург. Оборудван с 7-тонен хидравличен чук, багерът се
използва за разрушаване на стари основи на сграда от подсилен бетон. Hyundai R1200-9 разчита на 23-литров дизелов двигател с максимална мощност 760 к.с. Модерната система за
управление САРО осигурява оптимална работа на двигателя
и двете хидравлични помпи. Операторът има избор от три работни режима: стандартен, мощен и икономичен, които се използват според вида на изпълняваната задача. Много полезна е функцията за автоматично даване на приоритет на стрелата или завъртането на цялата надстройка. Тя балансира отлично хидравличния дебит според вида на извършваната работа,
заявява южнокорейският производител. След като приключи
обекта в Люксембург, машината ще работи на кариера в близост до града. Капацитетът на кофата е 6,7 куб. м.
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Нови минибагери от JCB

Новите три модела са в класа 1,6–1,8 т. Минибагерът JCB
16С-1 е съобразен с изискванията на бизнеса с отдаване на машини под наем. Изцяло новият JCB 18Z-1 е първият 1,7-тонен
модел в гамата на JCB, разполагащ с противотежест, която не
излиза от габарита на ходовата част при въртене на надстройката. Той е предвиден да удовлетвори променените потребности на клиентите във всички сектори. От своя страна JCB 19C-1
със стандартна противотежест е отлично решение за строителни фирми, търсещи максимална производителност от минибагер в този клас.
Машините се отличават с подобрена конструкция, предпазваща всички хидравлични цилиндри и маркучи, 10 точки
за укрепване при транспорт, интервали за гресиране от 500
часа и др.

Василев ВМ отново организира
събитие в автосалон Дизел
Повече от 20 години фирма Василев ВМ ЕООД предлага на
българския пазар строителна техника с най-високо качество. Дружеството е вносител за България не само на малогабаритна техника (вибратори, трамбовки, фугорези, роторни заглаждачи) на водещия в цял свят немски производител Wacker
Neuson SE, но и на компактната техника на немската марка. Гамата е наистина богата: мини- и мобилни багери от 1 до 15 т,
челни товарачи, телескопични товарачи и дъмпери. С машините на Schwing Stetter GmbH Василев ВМ предлага разнообразни решения за производството, транспортирането и използването на бетон. А продуктите на Tyrolit Swarovski позволяват на
клиентите да режат, шлайфат и пробиват прецизно всичко и навсякъде.
Част от тези машини можете да видите, а за останалите да
се информирате по времето, когато се провежда Пловдивският есенен панаир (25 – 30 септември) на адрес: Пловдив, Автосалон Дизел, Карловско шосе, до магистралата.

Вижте всички новини на www.bageri.bg

За хората, които преместват планини.
ЛИС Земекопни
устройства.

… on track for you!
Линсер Индустри Сервис България EOOD
Tel: +359 89 592 9860
vlatko.taskov@linser.eu · www.linser.eu

септември 2017
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StroMa Expo 2017

StroMa Expo 2017 – водещите
световни марки на едно място

ABSTRACT IN ENGLISH

StroMa Expo 2017 –
Leading Brands in
One Place
The third edition of the specialised exhibition of machines
and equipment for housing,
road and infrastructure construction, aggregate production and mining will be held at
Balsha Quarry near Sofia from
September 13th to 15th. The organisers are Mechkuev Design and BTP Bulgarian Transport Press, publisher of CONSTRUCTION MACHINES
magazine.

На 13, 14 и 15 септември на кариера Балша край София ще се проведе
третото издание на специализирано изложение на машини и съоръжения
за сградно, инфраструктурно и пътно строителство, добив на инертни
материали и минна индустрия, организирано от фирмите Мечкуев Дизайн
и БТП – Българска Транспортна Преса. StroMa Expo 2017 се провежда със
съдействието на Асоциацията на търговците на едра строителна техника
(АТЕСТ) и Камарата на строителите в България (КСБ)

S

troMa Expo 2017 отново ще събере на едно
място тези, които предлагат специализирана техника в областта на строителството, добива на инертни материали и минната индустрия, продукти и услуги, свързани с нея, както и потребителите на такава техника и услуги.
Както миналата година изложението ще се проведе на открито, което дава възможност за излагане на повече машини, отколкото в палата или
панаирно градче. Изложението на кариера предлага отлични условия специализираните машини
да се видят не само като стационарни експонати, но и в действие с демонстрации в реални работни условия.

септември 2017

Спектърът на продуктите и услугите, които
ще видите, ще бъде широк – земекопна, пътностроителна, пътноремонтна, товарачна, кариерна, подемна и транспортна техника, резервни части, консумативи, лизинг и други подобни. Ще видите в действие верижни и колесни багери, багер-товарачи, челни товарачи,
булдозери, автогрейдери, трошачни и пресевни машини, минибагери и минитоварачи, валяци, самосвали и друга специализирана техника.
Сред машините, демонстрирани в работни
условия, ще видите техника от премиум марки
на производители от световния топ 10. Но няма
да липсват и машини от ниския ценови сегмент
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– за всекиго ще има по нещо. Техниката ще бъде
не само показана в действие от професионални оператори, но и заинтересуваните посетители ще могат също да изпробват желаната от тях
машина на специално подготвените демонстрационни зони. Ще могат да се тестват пикапи в
екстремни условия.
И нещо много важно – достъпът до StroMa Expo
2017 отново ще бъде безплатен за професионалисти след съответна регистрация – предварително на специалния сайт www.stromaexpo.bg

или на място. Ако желаете да видите нови машини и модели от водещи марки и дори да ги изпробвате лично или пък просто да се позабавлявате сред колеги и приятели, заповядайте при
нас – това е истинското шоу за строителна техника!
На следващите страници представяме изложителите в StroMa Expo 2017, участващи с машини, които са подали информация за присъствието си в демонстрационното изложение до редакционното приключване на броя.

Предварителен списък на участниците в StroMa Expo 2017
Строителни машини
Алки-Л

Liebherr

Виртген България

Hamm, Kleemann

Евромаркет Кънстракшън

Komatsu, Manitou, Hidromek, Sandvik, Rammer, Bretec,
XCentric Ripper

Елтрак България

Caterpillar

ЕСБ – София

Dressta

Зет и Ем Прайвит Ко.

Hitachi, Furukawa

Инжконсулт

XCMG, Sunward, Shantui, Hydrog

Прайм Технолоджиийс

Metso

Сигма България

Volvo, Kaeser, SBM

Симекс Транс

Unex

Стротех Инженеринг

Hyundai, Keestrack, MST

Камиони, ремаркета, пикапи
Булавто

Ford Trucks

Вилтон България

Wielton

София Франс Ауто

Isuzu

ТМ Ауто

Toyota

Агрегати, резервни части, консумативи и услуги
Аутомотив Текнолъджи Солушън
Енергия Марваков

Интербулит Екип

ИПО

КАСТ Инженеринг
Линсер Индустри Сервис България
Санрок

Решения и агрегати от ZF и части за тях
Производител на електроагрегати, внос и сервиз на двигатели Hatz, смазочни материали Rowe, компоненти и
системи за електроинсталации SCAME
Комплексно автосервизно, автомиячно, автобояджийско
и автотенекеджийско оборудване за всички типове превозни средства
Продажба и сервиз на електрогенератори Cummins
Power Generation, двигатели Cummins и Yanmar, сервиз на дизелова апаратура Bosch, Delphi и VDO, филтри
Fleetguard
GPS-системи за контрол на горивото и управление на машино– и автопаркове
Оборудване, резервни части и консумативи за земекопна, пътностроителна, кариерна и минна техника
Оборудване, резервни части и консумативи за земекопна, пътностроителна, кариерна и минна техника

Сожелиз България

Финансови и лизингови услуги

ССАБ България

Високоякостни стомани от SSAB

Тотал България

Пълна гама смазочни продукти Total за бизнеса
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Строителни машини
Алки-Л
Дружеството ще се представи с пет експоната, представящи
различни направления от продуктовата гама на Liebher. 52-тонният верижен булдозер PR766 се характеризира със своето безстепенно хидростатично задвижване, което е изключително ефективно при работа на тесни пространства. Колесният 6-тонен челен
товарач L509 се отличава с ненадминати маневреност и повратливост в тесни пространства благодарение на своята Stereo система
с шарнирно съчленяване на рамата и завиваща задна ос.
Верижният багер R936 е оборудван с най-новото поколение
дизелови двигатели, което го превръща в мощна, ефикасна и надеждна машина. Всички основни задвижващи компоненти като
двигател, хидравлични помпи и цилиндри, както и редуктор на
въртене са собствено производство на Liebherr, което ги прави
перфектно напаснати един към друг и повишава надеждността на
багера.
Дълга телескопична стрела, мощна товароподемност, изключителна маневреност, както и високотехнологично оборудване за
повече комфорт и сигурност. Това са само част от характеристиките на мобилния кран Liebherr LTM1030, който също ще бъде представен на StroMa Expo 2017. Бетоновозът HTM904 е типичен представител на бетон-техниката, произвеждана от Liebherr. Той разполага със смесител (буре) с капацитет 9 куб. м и спирали и защитни кантове от високоякостна стомана LH37.

Виртген България
На StroMa Expo 2017 Виртген България ще представи следните машини:
)) Мобилната роторна трошачка Kleemann MR 110 Z EVO 2 с производителност до 350 т/ч и маса 44 тона се отличава с дизел-директно-електрическо задвижване и гъвкаво приложение за трошене на взривена скална маса, рециклиране на армиран бетон
и рециклиране на асфалт;
)) LIVE DEMO: Еднобандажният валяк за земни работи Hamm H13i
с работна маса 13 тона се отличава с 3-точков чупещ се шарнир
за максимална стабилност, електронна система Hammtronic за
управление на уплътняването при максимална сигурност и минимален разход на гориво, както и измервател на уплътняването.
)) LIVE DEMO: Двубандажният осцилационен валяк Hamm HD 12 VO
с маса 2,5 тона и ширина на бандажа 1200 мм е изключително
подходящ за кръпки в градска среда, уплътняване при наличието на чувствителна комуникация като ВиК тръби и газова инфраструктура.

септември 2017
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Евромаркет Кънстракшън
Близо десет световни бранда, десетки машини, 200 кв. м
изложбена и над 900 кв. м демонстрационна площ – така Евромаркет, най-голямата българска компания за строителна, минно-кариерна и индустриална техника, ще посрещне
посетителите на специализираното изложение StroMa Expo
2017 между 13 и 15 септември.
За почитателите на иновациите най-атрактивни безспорно ще бъдат двата модела хибридни багери на световния лидер Komatsu – най-продаваният верижен багер в България
HB215LC и по-големият 36-тонен HB365LC. Сред останалите експонати на марката – с доказана продуктивност, ефективност и качество от Komatsu – ще бъдат още минибагери,
мини челни товарачи, верижни багери, челни товарачи, булдозери.
На щанда на Евромаркет ще можете да видите още скалпиращо сито от лидера в производството на минна и кариерна техника Sandvik, хидравлични чукове и щипки Rammer и
Bretec, както и рипер XCentric Ripper модел XR 40 – изключително предпочитан в кариерната индустрия.
Заповядайте на щанда на Евромаркет – B5-B5D! От компанията обещават специални промоционални условия само
в рамките на StroMa Expo 2017!

Елтрак България
И тази година Елтрак България ще представи най-добрите
машини Cat в една интересна демонстрация в реални работни условия. Ще видите в действие хибриден багер Cat 336FL
XE и челен товарач 966М XE, оборудвани с най-нови технологии, осигуряващи надеждност, производителност и контрол
на експлоатационните разходи. Една от тях е системата Cat
Production Measurement, позволяваща измерване на теглото
материал в кофата на машината в движение, без да е необходимо спиране на процеса на товарене. Също така системата
позволява следене на броя работни цикли, средна производителност за час, средна производителност за цикъл и средна производителност за литър гориво. Тези данни могат да се
наблюдават на дисплея в кабината на машината.
Очаквайте още и комбиниран багер-товарач 432 от новата
серия F2. Той е с нова по-удобна кабина за оператора, а двигателят покрива всички екологичните изисквания Етап IV на
ЕС. На щанд B9 ще намерите и колесен минитоварач 236D,
минибагер 302.4D и дизелов генератор DE110.

ЕСБ-София
Дружеството ще представи булдозер Dressta TD-15R. Моделът е с работно тегло 22 230 кг, оборудван е със стандартно
полувдлъбнато (Semi-U) гребло с капацитет 5,7 куб. м и тризъб рипер. Сътрудничеството на компания Dressta с Cummins
в областта на двигателите осигурява максималната производителност на модела в съответствие с нормативните изисквания на ЕС за емисиите на отработените газове. Усъвършенстваната технология осигурява плавно превключване на
предавките за ефективно използване на енергията в съответствие с натоварването.
Съвременната конструкция на веригите и основната рама
защитават силовия блок от удари при натоварвания и по този
начин осигуряват дълъг експлоатационен живот на машината. Издържа дълго при използване в абразивни условия, тъй
като всяка една част е направена с покритие против напукване, счупване, работа при ниски или високи температури.
Кабината е ергономична и с добре организирана система
за работа с уредите на управлението. Ефективни отоплителна и охладителна система поддържат желаната температура. Осигурена е перфектна видимост за пълен обзор на работната среда. Моделът е със заводски монтирана GPS система, чрез която се проследяват работните параметри в реално време.
септември 2017
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Зет и Ем Прайвит Ко.
Дружеството ще покаже в действие, с демонстрации в реални работни условия в кариерата новата шеста серия на 36-тонния верижен багер Hitachi Zaxis 350-6, както и последния модел
колесен товарач с обем на кофата 4,5 куб. м и работна маса 25
тона, а именно ZW 310-6 (от новата шеста серия).
Като експонати на изложението Зет и Ем Прайвит Ко. ще
представи новата шеста серия и на модела Zaxis 210-6 (22-тонен верижен багер), както и машини от пета серия на Hitachi, в
това число 16-тонния колесен товарач ZW 180-5 и колесния багер Zaxis 170 W (работна маса 18 тона).
Като официален представител на японския производител на
хидравлични чукове Furukawa, дружеството ще представи като
експонат модела FXJ 275. Този модел с маса 1800 кг е подходящ за работа с верижни багери от 20 до 30 тона и е от най-новата серия хидравлични чукове Furukawa с тяло моноблок.

Инжконсулт
В рамките на трите дни на изложението StroMa Expo 2017
Инжконсулт ще представи машини в действие от китайските
производители-гиганти XCMG и Shantui. Освен традиционно
показвания челен товарач ZL50G (маса 18,5 т, кофа 3 куб. м) ще
има работна демонстрация на автогрейдер GR215 с двигател
220 к.с., с предно гребло и рипер (маса 17 т без греблото и рипера). Ще бъде демонстриран и булдозерът Shantui SD22 (23 т,
217 к.с.) с капацитет на правото гребло 4,5 куб. м. Булдозерите от марката Shantui работят на кариери в целия свят и са се
доказали като надеждни и качествени машини вече и в България. Те са предпочитани заради лесната поддръжка и управление и, разбира се, конкурентната цена. От компанията обещават специална оферта за всички машини с марката Shantui на
изложението.
На стационарната площ ще бъде представен и утвърдилият
се на световните пазари китайски производител Sunward. От
техните машини посетителите ще видят минибагер SWE25B с
работна маса от 2,5 т и челен минитоварач SWE2820 с товароподемност 725 кг. Като дългогодишен представител на полската фирма за пътно поддържане Hydrog Инжконсулт ще представи и техни машини за запълване на фуги – Hydrog ZSK-40
и ZSK-300, както и фугираща смес, производство на Пътища и
мостове ЕООД. Пътноподдържащата серия ще бъде допълнена от машината за полагане на банкети Hydrog DG-1500 и прикачна фреза Hydrog FA-300.

Прайм Технолоджийс
Фирма Прайм Технолоджийс ООД е ново име сред участниците на StroMa Expo 2017. Фирмата е специализирана в търговията и следпродажбеното поддържане на машини за производство на инертни материали чрез партньорствата си с водещите производители Metso Minerals и CDE Global, както и в
бизнеса с индустриални двигатели чрез партньорствата си със
световноизвестните производители Kubota и Volvo Penta.
За своето първо изложение StroMa Expo Прайм Технолоджийс ще има удоволствието да демонстрира пред посетителите мобилна челюстна трошачка Metso Lokotrack LT96. Машината ще участва в демонстрации по първично претрошаване на
взривена скална маса, захранвана от багер Caterpillar.
Lokotrack LT96 e последното поколение на най-компактния
модел мобилна челюстна трошачка на Metso Minerals. Оборудвана е с трошачен модул C96 с размери на входа 960х530 мм,
последно поколение двигател CAT C 7.1 по Етап IV на ЕС и система за сателитен мониторинг Metso Fleet Management. При
маса на машината под 30 000 кг максималната производителност е забележителните 350 т/ч. Експонатът е в окомплектовка с магнитен сепаратор, удължен сгъваем основен конвейер,
странична лента за стерил и радиодистанционно управление,
което в комбинация със системата PLC за автоматизация на
процеса елиминира необходимостта от оператор.
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Сигма България
Сигма България АД кани своите клиенти и партньори да посетят щанд B4/B4D на изложение StroMa Expo 2017, където могат да
видят и тестват продукти от световни лидери в различни сегменти. Гамата на на Volvo Строителна Техника ще бъде представена
от различни видове машини, между които ще се открояват челен
товарач Volvo L110H с мощност на двигателя от 260 к.с., собственa маса 20 700 кг и обем на кофата от 3,5 куб. м; колесен багер
Volvo EW140D със собствена маса 15 000 кг, мощност на двигателя 143 к.с., обем на кофата 0,8 куб. м и компактен верижен багер
Volvo ECR25D FL с маса от 2500 килограма, мощност на двигателя 21 к.с. и нулев радиус на завъртане на купола, оборудван с различни прикачни устройства.
Световният лидер в производството на мобилни компресори
Kaeser Kompressoren SE ще бъде представен с моделите Kaeser
M17, M27, M50 и М115 от серията Mobilair.
По време на изложението ще се презентира и австрийската
компания SBM Mineral Processing GmbH, част от MFL Corporate
Group, която включва в продуктовата си гама мобилни и стационарни трошачно-пресевни инсталации и бетонови възли.

Стротех инженеринг
Фирмата ще се представи с машини от богатата си гама за
строителството и добива на инертни материали. От марката
Hyundai посетителите ще видят в действие верижен багер от новото поколение НХ на корейския производител. То се отличава с
по-малък разход на гориво – от 6% до 12% в зависимост от приложението, в сравнение с багерите от серия 9А. Ще бъде демонстриран и челен товарач Hyundai, който също е от най-ново поколение HL. Тези машини разполагат с „екологичен“ педал на газта,
който се втвърдява в диапазона на икономична работа на двигателя и така ориентира оператора как да работи оптимално.
На щанда като стационарни експонати ще бъдат представени
все по-популярните багер-товарачи от марката MST, колесен багер от последната генерация на Hyundai, в която са вложени редица подобрения за допълнително увеличаване на здравината и
издръжливостта на ходовата част, рамата и работните органи, и
минибагер Hyundai като представител на компактната техника на
южнокорейския производител.
В центъра на вниманието ще бъде демонстрираната в действие тридекова пресевна инсталация Keestrack.

Камиони, ремаркета, пикапи
Булавто
На StroMa Expo Булавто в партньорство с Елтрак България ще
имат специално подготвени демонстрации в реални работни условия, които ще бъдат извършени с тежкотоварни автомобили
Ford Trucks, оборудвани със самосвални надстройки, както и машини и оборудване Caterpillar. Посетителите ще видят в действие
четириосен самосвал Ford Cargo 4142 D (8x4) и триосен самосвал
Ford Cargo 3542 D (6x4).
Камионите, работещи на строителни площадки, трябва да издържат на тежки натоварвания и да отговарят на изискванията на
различните дейности, извършвани там. Точно тази е причината,
поради която Ford Trucks е отличен избор.
Експонатите от серията за строителство на Ford Trucks са оборудвани с новия 13-литров двигател Ecotorq, осигуряващ отлична тяга дори и при най-тежките натоварвания. Моторната спирачка, която е стандартно оборудване, контролира мощността винаги
когато това е необходимо. Автоматизираната предавателна кутия
предлага най-високото ниво на комфорт при шофиране. Отличните характеристики на интардера осигуряват най-високо ниво на
безопасност.
От Булавто заявяват, че какъвто и самосвал да е необходим на
клиентите, триосен (6х4) или четириосен (8х4), каквито и очаквания да имат те, със серията камиони за строителство на Ford
Trucks те ще получат повече, отколкото са очаквали.
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Вилтон България
Wielton e един от петте най-големи производители на полуремаркета, ремаркета, надстройки на камиони и селскостопански
превозни средства в Европа. Продуктовата гама включва 60 различни модела ремаркета и полуремаркета: стандартни, триосни
бордови полуремаркета, мегаполуремаркета, фургонни полуремаркета, хладилни полуремаркета, самосвални полуремаркета
с алуминиеви или стоманени надстройки, полуремаркета с подвижен под, контейнеровози от 20' до 45', надстройки и ремаркета за високообемни композиции, полуремаркета за превозване на
строителни машини, самосвални надстройки.
На StroMa Expo 2017 Вилтон България ще представи самосвално полуремарке с полукръгъл коничен кош с обем 26 куб. м от стомана HardoxHB450, повдигаема първа ос с автоматичен цикъл на
работа, ниска собствена маса. Тези модели се предлагат с обеми
на коша 26, 28, 30 и 33 куб. м. Шасито се отличава със стоманена
конструкция от високоякостна конструкционна стомана S700. Разполага с три оси SAF, като натоварването на ос е до 9000 кг (технически). Окачването е пневматично, а двата опорни крака са от
JOST. Спирачната система е Wabco.

София Франс Ауто
София Франс Ауто е официален дилър на пикапите Isuzu D-Max
в България.
Isuzu D-MAX (моделна година 2017) е последният модел от дълга серия пикапи на Isuzu, чието начало е поставено през 1963 г., когато Isuzu произвежда първия си пикап. Това е професионалистът
при пикапите, който до момента липсваше. От селскостопанските
земи до Рали Дакар безценният опит, който е вложен в разработването му, гарантира, че Isuzu D-Max никога не казва „не“ на предизвикателствата.
Постоянни технологични подобрения, иновации и задълбочен
контрол са в основата на новия двигател с мощност 164 к.с. с турбокомпресор (VGS). Шасито на D-MAX интерпретира здравината
и трайността, характерни за камиона, и осигурява по-уверено пътно поведение и баланс при разнообразни условия, със или без натоварване. Моделът притежава истински офроуд характеристики
с интелигентно задвижване 4x4 със смяна в движение, голям просвет и ъгъл на атака. Предлага се избор между 3 силуета автомобили с единични, удължени и двойни кабини, които дават различни възможности за превоз на хора и товари.
Пикапът Isuzu D-Max ще бъде на разположение за драйвтест по
време на StroMa Expo 2017 г.

ТМ Ауто
Официално представен през 1968 г., легендарният Toyota Hilux
доминира световния пазар за пикапи през последните близо 50
години. До днес моделът е реализирал над 18 милиона продажби, а в Европа само през 2015 г., са продадени 34 000 броя, което
представлява 23,1% пазарен дял и отрежда приза „Най-продаван
пикап в Европа“. Известен с легендарното си качество, издръжливост и надеждност, несломимият Hilux продължава да впечатлява любители и почитатели, покорявайки Северния полюс, Исландските вулкани и Антарктика, като междувременно бележи изключително представяне на Рали Дакар.
Наличeн във версии Single Cab, четириместна Extra Cab и петместна Double Cab, новото осмо поколение Hilux надгражда легендарната си репутация, задавайки нови правила по отношение на
здравината с новата носеща рама, подсилен товарен отсек, подобрени 4х4 възможности и увеличен капацитет на теглене. В същото време новият Hilux отговаря на растящото търсене на пикапи за
свободното време с нов, съвременен дизайн, предлагащ по-добър комфорт, модерно оборудване и висока безопасност, което го
прави по-стилен и лесен за управление от всякога.
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