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РЕДАКЦИОННА

България e трета
в ЕС по ръст на
строителството
Б
Мартин СЛАВЧЕВ

ългapия се нарежда на трето място
от страните в Eвpoпeйcкия cъюз (EC)
по pъcт нa cтpoитeлcтвoтo пpeз юли.
Toвa coчaт дaннитe нa eвpoпeйcкaтa cтaтиcтичecкa cлyжбa Eвpocтaт. Ръстът нa cтpoитeлнaтa пpoдyкция у нас e c 4,3% пpeз отчетния период. Пъpва в клaсацията e Pyмъния c пoвишeниe от 39,5%, втopa e Унгapия
c 32,9%. Kaтo цялo пpeз юли гoдишният pъcт
нa cтpoитeлнaтa пpoдyкция в EC дocтигa
1,7%, a зa cтpaнитe oт eвpoзoнaтa e 1,1%.
Положителните данни за строителството в България се потвърждават и от Националния статистически институт (НСИ). По
предварителни данни на НСИ през юли индексът на продукцията в строителния сектор, изчислен въз основа на сезонни данни, е с 1,7% над равнището от предходния
месец. Календарно изгладените данни показват нарастване от 4,3% на строителната продукция през юли 2019 г. в сравнение
със същия месец на 2018 г. През юли индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е над рав-

нището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2,6%, а от сградното строителство – с 1,0%. На годишна база
нарастването на строителната продукция
през юли, изчислено от календарни данни, се определя от положителния темп при
сградното строителство, където ръстът е с
8,3%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 0,8%.
Годишен отчет за дейността си през 2018 г.
са представили 20 924 строителни предприятия, или 5,1% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ.
Най-голям (51,7%) е делът на предприятията, извършващи специализирани строителни дейности. През 2018 г. в строителния сектор е произведена продукция на стойност
15 758 млн. лв. по текущи цени, или 8,7% от
общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Строителният сектор завършва 2018 г. с положителен финансов резултат от 948 млн. лв. по текущи цени.
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Нови съчленени дъмпери от Doosan

Doosan Construction Equipment пусна на пазара новите съчленени дъмпери DA30-7 и DA45-7 с двигатели Етап V. DA30-7 и
DA45-7 заменят старите модели DA30-5 и DA40-5, които бяха с
двигатели Етап IV.
DA30-7 се захранва с 9-литров дизелов двигател Етап V
на Scania DC09, осигуряващ на машината 375 к.с. DA45-7 е с
13-литров дизелов двигател Етап V на Scania DC13 и e с мощност 500 к.с. DA30-7 има товароносимост 28 т, а DA45-7 – 41 т.
Двата нови модела разполагат с редица новости, които подобряват производителността, безопасността, комфорта на
оператора и улесняват поддръжката на машините.

www.vesidon.bg

ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ È ÊÐÀÉÍÈ ÏÐÅÄÀÂÊÈ,
ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÈ ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ, ÔÈËÒÐÈ È ÌÀÑËÀ ÇÀ
ÑÒÐÎÈÒÅËÍÀ È ÑÅËÑÊÎÑÒÎÏÀÍÑÊÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÅÄÅÍ è ÇÀÄÅÍ ÌÎÑÒ, ÑÊÎÐÎÑÒÍÀ ÊÓÒÈß, ÄÈÔÅÐÅÍÖÈÀË,
ÄÂÈÃÀÒÅËÈ, ÕÈÄÐÀÂËÈ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ÂÒÓËÊÈ,
ÑÏÈÐÀ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ÈÇÍÎÑÂÀÙÈ ÑÅ ×ÀÑÒÈ êîôè, çúáè è äð.

октомври 2019

Най-голямото електрическо
превозно средство в света

Най-голямото електрическо превозно средство в света е
110-тонен (когато е максимално натоварен) дъмпер. В момента машината работи на кариера в Бийл, Швейцария.
Електрическият дъмпер, или както още го наричат – eDumper,
е създаден от швейцарската фирма Kuhn Schweitz. Машината е
базирана на модела на Komatsu HB 605-7.
Гигантският eDumper е дълъг 9 м, а височината му е 4 м.
Само 600-киловатчасовата му батерия тежи 4,5 т.
Интересното е, че eDumper-ът произвежда повече енергия,
отколкото изразходва. Как? Благодарение на регенеративните спирачки. При изкачване електрическият дъмпер изразходва около 80% от капацитета на батерията си, но при спускане я
зарежда до 88%.

Министър Аврамова проведе
работна среща с КСБ
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова проведе работна среща с ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ). По
време на срещата бяха обсъдени удължаването на гаранционните срокове на строителните обекти, тяхното качество и работата на приемателните комисии. Бе дискутирана и оценката на съответствието на строителните продукти. Участниците коментираха необходимостта от засилване на отговорността на всички участници в строително-инвестиционния процес – проектанти, строители и строителен надзор.
Дискутиран бе Законът за устройство на територията. По време на разговора стана ясно, че предстои за обществено обсъждане да бъдат публикувани промени в него,
свързани с дейността на надзорните фирми.

ХРОНИКА » СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ

Yanmar ще покаже най-новите и мощни двигатели за аграрни приложения
От 10 до 16 ноември на изложението Agritechnica в Хановер
Yanmar ще покаже пълната си линия обновени индустриални дизелови двигатели. Специално внимание ще бъде отделено на аграрните изпълнения на най-новите 4TN101 и 4TN107, отличаващи се с висока мощност.
Новата серия TN съчетава характерната за марката здравина
и дълготрайност с водеща за класа ниска консумация на гориво
и висока литрова мощност (мощност от единица работен обем).
Като прилагат фирмената технология за усъвършенстване на горивния процес и оптимизирано използване на турбонагнетатели в двигателите с мощност в диапазона 55 до 155 кВт, от Yanmar
постигат отлично съотношение между мощност и въртящ момент
и успешно покриват изискванията за широк кръг индустриални
приложения, вкл. тежки земеделски работи, строителство и доставка на материали. Двата двигателя са особено подходящи за
земеделски трактори и др. фермерски приложения като телескопичните товарачи (телехендлери).
Новият 4TN101 е с работен обем 3,8 литра, с охлаждане на
въздуха, излизащ от турбокомпресора, горивна система комън
рейл, изходяща мощност между 55 и 105 кВт и впечатляващ въртящ момент от 550 Нм ще бъде демонстриран в конфигурация за
трактор с монтиран филтър за частици (DPF).
По-големият събрат 4TN107 (4,6-литров, съвместим с Етап 5
в ЕС), с двустъпално принудително пълнене, охлаждане на въздуха след турбо-то и комън рейл има пикова мощност 155 кВт и
максимален въртящ момент 805 Нм.
Основни предимства на новите агрегати Yanmar:
)) до 10 на сто по-добра горивна икономичност в сравнение с агрегатите от този клас;
)) висока литрова мощност – до 34 кВт/л;

тел.: 02 80 66 222, www.roland-terex.com

ПРЕТОВАРНИТЕ
МАШИНИ

)) висок въртящ момент;
)) компактност – на системата за третиране на отработените га-

зове и на целия агрегат;
работоспособност, независимо от надморската
височина, околната температура и степента на натоварване;
)) широк диапазон от мощности: 55 до 105 кВт за 4TN101 и 90 до
155 кВт за 4 TN107.
Редовното производство на въпросните модели двигатели се
очаква да започне към края на 2019 г. в напълно автоматизиран
завод в Япония.
Вижте всички новини на www.bageri.bg
)) максимална
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Международен технически
панаир Пловдив 2019

75-ото издание на Международния технически панаир в Пловдив се проведе от 23 до 28 септември

П

о време на тазгодишния Международен технически панаир бяха представени известни световни марки за
строителна техника. Водещи компании демонстрираха хитови модели багери, самосвали, валяци, претоварващи машини,
телескопични товарачи, съоръжения за събаряне на здания, машини за полагане на
асфалт, за направа на канали и др.

Инжконсулт
Компанията бе изложила 35,5-тонния
хидравличен багер Sany SY335C. Машината осигурява висока производителност
и има 5-годишна гаранция, или 10 хил. моточаса. Интерес на щанда на Инжконсулт
предизвикваше и траншеен валяк с дистанционно управление на Shantui модел
SRD016W. Той се използва предимно за
уплътняване на дренажи и изкопи за полагане на тръби, както и за други строителни проекти.
октомври 2019

Прайм Технолоджийс
Прайм Технолоджийс представи гамата
строителна и селскостопанска техника на
своя партньор Yanmar. Тракторите Yanmar
имат широко приложение извън селското
стопанство: „бяло приложение“ – почистване и обработка на сняг и зимна поддръжка; „сиво приложение“ – почистване и обработка на пътища, улици, алеи и всякакви площадки; „зелено приложение“ – паркове, градини, както и тревни декоративни,
спортни и други комунални терени, почистване и обработка на пътни банкети.

Роланд Трейдинг
Акценти на щанда на Роланд Трейдинг бяха хитовият багер-товарач Mecalac
6MCR и претоварващата машина Fuchs
MHL 331. Стрелата на Fuchs MHL 331 е с 12
м обсег. Машината е по-икономична спрямо предходния модел, а дизайнът на каби-

ната ѝ е подобрен. Fuchs MHL 331 разполага и с телематична система за дистанционен контрол и диагностика. За да бъде
предпазено шасито на машината, може да
бъде поставена защитна решетка, която е
особено полезна при работа на скрап площадки.

СИ ЕМ ЕЛ България
На своя щанд компания СИ ЕМ ЕЛ България бе изложила атрактивни машини на
JCB. Внимание привличаше верижният багер от ново поколение на английския производител – 220X LC. Машината е била
тествана в продължение на 4 години, за да
се постигне изключителната ѝ здравина.
СИ ЕМ ЕЛ представи и новите си премиум
брандове за трошачно-пресевни и миещи
инсталации – Powerscreen, Terex Washing
Systems и Terex MPS. Освен пълната продуктова гама на тези марки компанията предлага сервиз и резервни части за тях.

ИЗЛОЖЕНИЯ » МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР ПЛОВДИВ 2019

Елтрак България
Елтрак България показа най-новото от Caterpillar. Акцентите тук бяха хидравличният багер 320GC и минибагерът
301.8. Хидравличният багер 320GC е с работно тегло от 21,5
т. Неговата номинална мощност 122 к.с. Максималният му
обсег е 9860 мм, а дълбочината на копаене, която постига, е
6720 мм. Моделът предлага добър баланс от надеждна работа, функции за операторска продуктивност и намалени разходи. Минибагерът 301.8 е с работно тегло 1835 кг и има максимална мощност 21,6 к.с.

Сигма България
На щанда на Сигма България се отличаваше пътностроителната техника на Volvo Construction Equipment. Изложени
бяха компактни верижни багери, челни товарачи, асфалтополагачи. Освен това посетителите имаха възможност да видят мобилни компресори Kaeser, генератори Himoinsa и мотокари Unicarriers.

Стротех Инженеринг
Освен модели на Hyundai, Kramer, Indeco, Weber, Keestrack
и VTN Стротех Инженеринг представи машини и на най-новия си бранд – Magni Telescopic Handlers. Magni TH притежава най-голямата гама от ротиращи телескопични товарачи –
шестнадесет модела само с този сегмент, с височина от 14
до 46 м и товароподемност от 4 до 13 т. Моделите на Magni
Telescopic Handlers се отличават с редица иновации и много
екстри, включени в стандартното oборудване на машините.

Мегатрон
На панаира в Пловдив Мегатрон представи пълното портфолио на продуктите, които предлага за България – компактната техника на Bobcat, тежката строителна механизация на
Doosan, както и продуктите на производителя на самоходна
техника John Deere.

Евромаркет Кънстракшън
Дружеството бе изложило верижни хибридни багери, конвенционални верижни багери, колесни багери, минибагери
и челни товарачи от Komatsu, комбинирани багери Hidromek,
телескопични товарачи Manitou, бетон-помпи и бетоновози
CIFA, мобилни пресевни и трошачни инсталации Sandvik, хидравлични чукове Rammer и др.
Мартин СЛАВЧЕВ

ОТКЛЮЧЕТЕ
ПОТЕНЦИАЛА НА
ВАШИЯ БИЗНЕС С
AUBIAN
www.aubian.net
Аубиан е интегрируем уеб базиран софтуер
Предлага управление, автоматизиране и
оптимизиране на процеси
Разработен за компании в сферата на
транспорта и логистиката
Достъпно и лесно за работа решение

ЗАЯВЕТЕ ТЕСТ ДРАЙВ
t: 00359 887 27 25 25
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