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РЕДАКЦИОННА

Какво става
с жилищното
строителство
Ж

Данаил НИКОЛОВ

илищното строителство и пазарът на недвижимите имоти продължават да привличат инвеститори, особено предвид
нарастването на процента на печалба в сектора. Повратната точка е 2016 г., когато е регистриран ръст от 31,1%, който се очаква да расте с
двуцифрени стъпки до 2019 г. Това става ясно от
анализа на Ясен Георгиев и Драгомир Белчев от
Института за икономическа политика (www.epibg.org).
Икономическото развитие на България се съпровожда с ниски нива на безработица и банкови лихви, но с повишен разполагаем доход. Големи градове като София, Пловдив, Варна и Бургас стават все по-привлекателни за живот, което
води до концентрация на населението и голямо
търсене на жилища. Потребителските предпочитания също се променят, продължава анализът.
Търсят се качествени имоти – по-големи и на подобро място, които в момента не достигат. Като
цяло предлагането изостава и не може да навакса темпа на търсенето, смятат Белчев и Георгиев. През първата половина на 2018 г. новите завършени жилищни сгради са с 9,1% повече от същия период на 2017 г., като жилищата отбелязват
спад от 10,3%, а това говори за завършване на
мащабни проекти.
В резултат 50% от сделките понастоящем
се сключват „на зелено“, се посочва в анализа.
Данните за започналото жилищно строителство

все пак показват, че инвеститорите се опитват да
наваксат. През първата половина на 2018 г. броят на жилищните сгради е малко по-малък – с
3,6%, но за сметка на това жилищата са нараснали с 46% в сравнение със същия период на 2017
г. Същата тенденция се забелязва и при издадените разрешителни за строеж, като почти същият брой разрешителни обхваща 33% повече жилища, отбелязват Белчев и Георгиев.
Според Националния статистически институт
силното търсене е повишило цените през 2017 г.
с 8,7% и с още 7,1% през първото тримесечие на
2018 г. в сравнение с година по-рано. Любопитно е да се отбележи, че този ръст на цените се поражда от сделки за съществуващи жилища, които като цяло са по-достъпни ценово, се казва в
анализа.
Все пак в жилищния сектор не всичко е розово. Сериозен проблем е фактът, че над 75%
от апартаментите се намират в над 30-годишни сгради. Според изследване на Световната
банка делът на необитаемите жилища в България расте – дори в София той е 30%. Липсата на
поддръжка води до бързо влошаване на тяхното състояние, още повече че необитаваните жилища в големите блокове възпрепятстват правителствените програми за енергийна ефективност и реновиране на голям брой панелни блокове, отбелязват анализаторите Георгиев и Белчев.
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Виртген България с нов
търговско-сервизен комплекс

Новата база на Виртген България край София се намира в
Кривина, ул. Розова градина № 10. Търговско-сервизният комплекс включва офиси, зала за обучение на клиенти и оператори, сервизно хале с най-модерно оборудване, голям склад за
резервни части и външна демонстрационна площ.
Новият търговско-сервизен комплекс затвърждава дългосрочното и професионално присъствие на Wirtgen Group в България с нейните пет водещи световни марки: Wirtgen, Vögele,
Hamm, Kleemann и Benninghoven, с ясна визия за бъдещето и
за развитието на пазара.
Официалното откриване ще бъде на 4 октомври, като се
очаква на събитието да присъстват много клиенти и партньори на компанията.

Зет и Ем Прайвит с престижна награда

На представителна церемония по време на Четвъртия годишен бал на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, който се проведе на 5 юни 2018 г., бяха връчени най-авторитетните за бизнеса награди „КРИБ – Качество,
Растеж, Иновации от България”.
Гости на тържествената церемония бяха министър-председателят Бойко Борисов, патрон на бала за четвърта поредна
година, много министри и председатели на парламентарни комисии.
Голямата награда в категория „Качество“ получи Зет и Ем
Прайвит Ко. Министър-председателят Бойко Борисов връчи наградата на Николай Младжов, собственик и управител на
компанията.
Източник (текст и снимки): krib.bg
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Турнето на Caterpillar в България
премина при голям интерес

На 1 юни в София стартира турнето на новото поколение верижни багери Caterpillar. Базата на официалния дилър Елтрак
България в столицата бе посетена от много клиенти и гости,
които можеха да изпробват машините лично. Посетителите
се запознаха с функциите и предимствата на новите модели,
като например интегрираната технология Cat Connect, която
може да повиши работната ефективност с до 45% спрямо традиционните методи за профилиране на терени, новите системи за безопасност, начините за намаляване на разхода на гориво с до 25%, а и разходите за поддръжка – с до 15%. Основно предимство на новите високотехнологични багери е, че с помощта на най-модерните технологии всеки по-неопитен багерист може да се представи на много високо ниво.
Важна новина, която бе обявена на събитието, бе, че от май
т.г. Елтрак България е също официален представител на MB за
произвежданите от тях кофи-трошачки и кофи-сита. Те са особено подходящи за трошене и рециклиране на строителни материали при малки и средноголеми обекти с разрушаване или
реконструкции, например на жп трасета, където трябва да се
рециклират голям брой стоманобетонни траверси. Демонстрациите на кофа-трошачка и кофа-сито от МВ се радваха на
голям интерес по време на събитието.
Ново е и представителството на самоходните вишки и платформи JLG, където по-голям акцент се слага върху необходимостта от качествени следпродажбени услуги (сервиз и оригинални резервни части) за машините от тази марка.
Шоуто в София бе последвано от събития в Стара Загора (4
юни), Бургас (6 юни) и Варна (8 юни).
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Мобилни сита и трошачки Portafill

През юни Прайм Технолоджийс договори партньорство с
производителя на компактни мобилни сита и трошачки Portafill
International. Ирландската фирма е утвърден производител в
сегмента на машините, където основните изисквания на клиентите са компактни размери, висока мобилност, производителност и безкомпромисна надеждност.
Моделите на Portafill намират широко приложение в добивната и кариерната индустрия, но най-вече в рециклиращата.
Моделната гама включва мобилни сита, скалпери и тромели;
челюстни, роторни и конусни мобилни трошачки, както и обезводнителна система за пясък и фракции.
Благодарение на това ключово партньорство Прайм Технолоджийс ще увеличи моделната гама на предлаганите машини и ще осигури на своите клиенти още по-голям избор относно производствения капацитет и съответно бюджет на предлаганото трошачно-пресевно оборудване.

Volvo Days 2018 развълнува клиенти
от цял свят със зашеметяващо шоу

Юни бе месецът, в който Volvo CE посрещаше гости от цял
свят в Центъра за клиенти в Ескилстуна, Швеция. Презентации,
демонстрации, лично изпробване на машините и какво ли още
не. Шоуто бе наистина зашеметяващо, вълнуващо и запомнящо се. Разбира се, сред гостите бяха и български клиенти, които можаха да видят отблизо и да изпробват лично и по свой избор най-новите строителни машини на Volvo.
За целта шведският производител бе разположил на своя
полигон в Центъра за клиенти над 70 машини. Сред тях изпъкваха моделите, лансирани през последната една година: миннисамосвали с твърда рама R100E и R70D, верижни багери
EC950EL и ECR355E, челни товарачи L350H и L260H, колесни
багери EWR170E и EW220E, асфалтополагач P6820D, валяци
SD45B, SD160B и DD105 OSC и др.

Hitachi CM модернизира завода
си за минибагери в Холандия

В края на юни Hitachi CM официално представи модернизирания си завод за минибагери в Остерхоут. На събитието присъстваха много европейски клиенти на японската марка. Целта на програмата за модернизация е да увеличи производителността и капацитета на завода, разположен на 8000 кв. м. Така
той ще посрещне увеличеното търсене на минибагери Hitachi
в цяла Европа. Произвежданите тук машини са с работни маси
от 1 до 9 т.
От ръководството на завода съобщиха, че от 2014 г., когато
производството е било 2500 машини, то се е удвоило до 5000
през 2018 г. След модернизацията и разширяването на производствените мощности годишният капацитет достига 7000 минибагера. Сред новостите в Остерхоут е най-съвременна полуавтоматична линия за сглобяване на машините, нови бояджийни камери и др.

Нов колесен багер Komatsu PW160-11

Komatsu представи новия си 17-тонен колесен багер. Според производителя тази компактна машина е отлично решение
за работа на обекти с ограничено пространство или в населени
места. Багерът предлага възможности за разнообразно приложение и разполага с нови функции и системи.
Komatsu PW160-11 разчита на нов дизелов двигател по Етап
IV на ЕС с мощност 150 к.с. при 2000 об./мин, който осигурява средно с 4% по-нисък разход на гориво. Новото окачване
на стрелата предлага значително по-голям комфорт при придвижване по неравен терен. Има опция за завиване на машината чрез джойстик. Седалката е с окачени конзоли за джойстиците, автоматично регулиране според теглото на оператора
и пневматична подложка за кръста му.
Системата KomVision от няколко камери за пълна видимост
около машината е част от стандартното оборудване.
Вижте всички новини на www.bageri.bg
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Инжконсулт с нови партньорства
През 2018 г.
компанията
продължава
да разширява
стремително своята
продуктова гама с
цел да удовлетвори
в още по-голяма
степен потребностите
на своите клиенти,
като паралелно с
това навлиза и в нови
пазарни сегменти,
близки до сегашния ѝ
бизнес

П

рез тази година Инжконсулт подновява отношенията си с водещия китайски производител Sany и започва редица нови партньорства с други надеждни и доказани производители: Nace Makine (Турция) – трошачни и пресевни инсталации, Dieci (Италия) – телескопични товарачи, EP Equipment (Китай) – мотокари и
електрокари, и Oscar (Турция) – малогабаритна
строителна техника. Разширяването на гамата е
съпроводено и с ново представителство на Инжконсулт в Габрово в допълнение към тези в София и Варна.

Рестарт със Sany

ABSTRACT IN ENGLISH

Ingconsult with
New Partnerships
In 2018 Ingconsult continues
to expand their product range
by partnering now with Sany
(excavators), Nace Makine
(crushers and screens), Dieci
(telehandlers), EP Equipment
(forklift trucks) and Oscar (light
construction equipment).

Взаимоотношенията на екипа на Инжконсулт със Sany започват още преди шест години,
когато за нуждите на Пътища и мостове ЕООД
(Варна) от Китай е внесена машина за изливане на пилоти Sany SR250. Още тогава прави впечатление, че базовата машина на SR250, която
всъщност е голям верижен багер, е на много високо ниво. През 2016 г. Инжконсулт и Sany се споразумяха за партньорство на българския пазар,
но поради причини от организационен характер
реализирането на тези намерения бе забавено.
От миналата година структурата на Sany Europe
е значително променена, в т.ч. ръководните
постове се заемат само от германци, което води
до бързо възобновяване на контактите и взаимоотношенията.
Така от началото на годината Инжконсулт

септември 2018

представлява официално Sany за гамата им верижни багери с работна маса над 15 т, които се
доставят с гаранция 5 години или 10 000 моточаса. А това говори от само себе си за качеството
на машините. Още по-сериозен аргумент в тази
посока е фактът, че в Китай Sany e пазарен лидер през последните шест години, при това като
частна компания, която изпреварва значително
местните държавни мегаструктури.

Nace за кариери и мини
От тази година Инжконсулт стартира сътрудничество с турския производител на стационарни и мобилни трошачки и сита Nace Makine. Тази
компания има произведени над 1500 инсталации, които са доставени и пуснати в експлоатация не само в Турция, но още в 30 страни от Близкия изток, Северна Африка, Русия и ОНД и Балканския полуостров.
Това партньорство е стъпка напред в разширяването на продуктовата гама на Инжконсулт с
челюстни и роторни трошачки, пресевни инсталации и питатели. В частност Nace Makine произвежда челюстни трошачки с размери на входящия отвор от 610х380 мм до 1400х1100 мм,
първични, вторични и третични роторни трошачки, в т.ч. с вертикален ротор, чукови мелници, специализирани трошачки за въглища и стъкло. При пресевните инсталации гамата включва
хоризонтални сита с три или четири нива с размери от 1800х6000 мм до 2500х6000 мм, сита с
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овален работен ход, стандартни вибрационни сита, модели за тежки приложения, сепаратори за фини частици и др. Интересна е гамата от питатели, съдържаща модели с валове с елиптични плочи за подаване на влажни и
лепкави материали, вибрационни модели, тип
„гризли“, с улей, конвейер и др.

Телескопични товарачи
от Dieci
Ново е и партньорството с известния италиански производител на телескопични товарачи Dieci. У нас Инжконсулт ще предлага гамата телехендлери за строителството, която
освен с доброто си качество се отличава и с
конкурентните си цени. Тя съдържа седем основни конвенционални модела с работни височини от 5,78 м до 16,9 м и максимални товароподемности от 2,5 т до 21 т, като базовите
версии в зависимост от работния капацитет,
трансмисията и др. подобни са общо 37. Серията Pegasus от ротационни телехендлери
има седем базови версии, съответно от 15,7
м до 29,6 м и от 3,8 т до 6 т.

Гамата на Nace Makine включва богат асортимент
от пресевни и трошачни инсталации, в т.ч. вертикален ротор

Мотокари и електрокари
EP Equipment
Инжконсулт предлага цялата гама от електрическа подемно-транспортна техника на китайския производител EP Equipment – от електрически палетни колички през стакери, ричтраци и ордер пикъри до мото- и електрокари. EP притежава най-големия завод за електрическа подемно-транспортна и складова
техника в Китай. Допълнително фирмата има
много производствени площи и съоръжения
на територията на САЩ. EP Equipment притежава голям брой патенти за разработки на
нейните инженери. През 2014 г. електрическата палетна количка EPT20-15ET печели наградата за „Най-иновативен продукт за 2014
г.“ на международния конкурс Reddot Design
Awards.
Една от най-големите референции за EP
Equipment е, че фирми като Linde и Jungheinrich възлагат на нея производството на
някои модели от електрическите си гами, като
през тази година компанията-майка на Linde
– KION Group, придоби част от акциите на EP
Equipment. А това говори много за нивото на
тази техника. За нашия пазар безспорно eдно
от големите преимущества на марката ЕР са
изключително добрите цени на машините.

Строителните телескопични товарачи на Dieci могат да задоволят всички
потребности на фирмите от работна височина и товароподемност
Леката
строителна
техника на
Oscar се
предлага с
две години
заводска
гаранция

Oscar за българското
строителство
Накрая, но не по важност, трябва да споменем за новото сътрудничество на Инжконсулт с турския производител на малогабаритна строителна техника Oscar (Oscar Hafif İnşaat
Makineleri). Тази компания произвежда богата гама от фугорези, виброплочи, трамбовки,
вибромастари, ръчноводими валяци и др.,
които се предлагат с две години заводска гаранция.
Данаил НИКОЛОВ
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