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РЕДАКЦИОННА

Да излагаш или
да не излагаш
О
Данаил НИКОЛОВ

тказът на някои големи производители да
участват в предстоящото през април найголямо за годината изложение за строителни машини в Европа – Intermat 2018 (Париж,
23–28 април) е много показателен за сериозно налагащи се тенденции в маркетинга през
последните години. Всъщност някои от големите играчи няма да участва въобще, други ще
се включат чрез френските си клонове, а трети
– чрез някой от европейските си дилъри. Така
или иначе тенденцията е налице, и то не само
при Intermat, а и при Samoter (Верона, Италия),
Smopyc (Сарагоса, Испания) и др.
Ако говорим за изложения на строителни
машини, то bauma в Мюнхен е мястото, където
всички производители задължително искат да се
покажат и по изключение някой голям играч ще
го пропусне. Но там проблемите са други. Tова
изложение дотолкова се е разраснало като площ
– над 540 дка, че е невъзможно да се обходи за
цялото време на провеждането му от една седмица. Тук посетителят трябва предварително да
си е направил строга програма и никъде да не се
отклонява.
На фона на bauma другите големи изложения
в Европа започнаха да изпускат някои от големите производители като изложители. Скоро си говорих с един директор от такава компания. Каза
ми, че бюджета за Intermat не са го отрязали, а го

използват за по-ефективни маркетингови мероприятия. И какво прави този производител – има
екип от 80 души, които всяка седмица посрещат
клиенти от цял свят, демонстрират им машините в работни условия, водят ги на ресторант и т.н.
Реално никога достъпът на клиентите до производителите не е бил толкова лесен. А и достъпът
до информация, снимки и видео на машини в интернет е незабавен.
В България местните дилъри на строителни
машини от дълги години излагат машините си
по време на Есенния технически панаир в Пловдив. Само че ръководството на панаира така и не
построи истинска площадка за демонстрации на
техника. Така машините си остават най-вече статично на асфалта.
С трите си издания демонстрационното изложение StroMa Expo показа, че има своето място.
Такива локални изложения, провеждани в условията на работеща кариера, са популярни в Европа и се радват на интерес и от страна на местните дилъри на строителни машини, и от страна на строителните фирми. Тук всеки вносител
може да се представи много ефективно – с предварително разработен сценарий за действията
на машините на демонстрационната площ и атрактивни изпълнения. Трите издания на StroMa
Expo показаха, че това е напълно постижимо и
наистина има ефект.
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Бетонополагаща машина
Wirtgen за Агромах

Меркури Инвест е официален
представител на Kobelco

Виртген
България
достави бетонополагач
от най-ново поколение Wirtgen
SP 25i на Агромах. Първоначално
строителната компания ще изпълнява канавки на АМ
Струма, като
с машината
могат да се полагат и бордюри. Wirtgen SP 25i е изключително
гъвкава машина и в зависимост от оборудването покрива целия спектър от приложения за бордюри и канавки до най-високите предпазни бетонни прегради, както и пътни платна с ширина до 3,5 м.
Доставеният Wirtgen SP 25i разполага с четири верижни ходови части с полиуретанови тракове, хидравлично виброзадвижване за общо 10 вибратора (честотата на всеки от тях
може да бъде регулирана индивидуално), кофражна форма за
канавки и кофражна форма за бордюри, които се монтират от
дясната страна на машината.

От февруари 2018 г.
Меркури Инвест е официален представител на
Kobelco, един
от големите и
реномирани
японски производители
на верижни
багери. Меркури Инвест
ще предлага
в България цялата гама верижни багери от 0,8 т до 62 т. В нея
правят впечатление сегментът от минибагери – седем модела,
класът миди – два модела, средният клас – 16 модела, и тежкият клас – три модела. Има и един модел багер с хибридно
задвижване (работна маса 22 т). Предлагат се конвенционални надстройки, с малък радиус на въртене, и такива, които при
въртене остават в габарита на ходовата част.
Багерите Kobelco се произвеждат в модерния завод на компанията в Хирошима, Япония. Според Kobelco в тях се влагат
най-нови технологии и те се отличават с висока горивна ефективност, интегрирана охладителна система с ограничаване на
шума и навлизането на прах, както и с най-съвременна хидравлика.

Himoinsa издържа на сняг и дъжд без проблеми
Тежките атмосферни условия, включващи обилен сняг и силен дъжд, не са проблем за електрогенераторите Himoinsa
благодарение на конструкцията им и използваните материали за външния корпус, намаляващи до минимум навлизането на вода. Външните корпуси на всички електрогенератори Himoinsa се отличават с ново външно уплътнение за тежки
приложения от много плътен полиуретан.
Това еднокомпонентно, еластично и висококачествено уплътнение е изключително
устойчиво на ултравиолетовите лъчи, голям брой химични продукти и екстремни
температури от -30°С до +90°С. Himoinsa
прилага това уплътнение като част от про-

цеса на подобряване на продуктите си, за
да намали до минимум риска от навлизане на вода във вътрешността на електрогенератора при силни бури и снеговале-

жи. Като опции Himoinsa предлага допълнителни системи и компоненти за защита
на електрогенераторите от неблагоприятни атмосферни условия.

Вижте всички новини на www.bageri.bg w
април 2018
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Виртген България достави
пресевна инсталация Kleemann
Новата мобилна пресевна инсталация Kleemann
MS 953 EVO с маса
36 тона и пресевна
площ 9,5 кв. м вече
работи на кариера
Велес в Р. Македония. Триплощната
машина впечатлява
със своята транспортабилност, бързо привеждане в работно положение и ефективна работа. В зависимост от преработвания материал тя може да постигне капацитет на входа до 500 т/ч.
Приемният бункер е с обем 8 куб. м и разполага с разтоварващ
конвейер. Захранващата транспортна лента е значително по-широка за ефективно оползотворяване ширината на най-горния дек. Ситовите повърхности са с размери 1550х6100 мм (5400 мм за найдолната), като ъгълът на пресяване може да се регулира в зависимост от преработвания материал с цел повишаване на производителността или прецизността. Управлението е значително улеснено и
се извършва от подвижен тъчскрийн-панел, който може да се включва на три различни места по машината.

Бакстрейд ЕООД
Официален вносител на шведските кранове „HIAB“, част от
„CARGOTEC“, с товароподемност от 0,8 до 80 тонметра,
предназначени за обработка на всички видове товари,
палети и контейнери с кука, палетоповдигач или
полиграйфер. Официален вносител на полските самосвални
надстройки „KH-KIPPER“. Сервиз и резервни части.

София 1700
ул. Никола Габровски № 90, ет. 5 ап. 23
тел: + 359 2 962 72 17
e-mail: buckstrade@buckstrade.com
www.hiab.com
www.hiab-bg.bg
www.kh-kipper.com

Mecalac e12 – първият
електрически колесен багер в света

Първият в света компактен колесен багер, който работи само на електричество, е Mecalac e12 – без компромиси в живота на тяговите акумулатори, работоспособността и компактността, заявяват от Mecalac.
Mecalac e12 е електрическа версия на добре познатия
Mecalac 12 MTX. Електрическият багер използва литиевожелязофосфатни тягови акумулаторни батерии (LiFePO4),
предлагащи три пъти повече цикли на зареждане в сравнение с конвенционалните батерии. Капацитетът на специалните батерии е 146 кВтч, което осигурява работа за цели
8 часа на ден. Зареждането им става за 6–7 часа. Според
производителя те се отличават с дълъг експлоатационен
живот и високо ниво на безопасност, без рискове от пожар
или изтичане на флуиди. Машината разчита на два електромотора, а двигател с вътрешно горене не се използва.

Manitou Group с отличие от конкурса
Innovation Awards на Intermat
Manitou Group, световен лидер в производството на телескопични повдигачи и дългогодишен партньор на Евромаркет, бе отличен в конкурса Innovation Awards, проведен
от организаторите на изложението Intermat. Наградата е
в категория Повдигане, манипулиране и транспорт – компоненти и приспособления и се присъжда за иновативната система за измерване на натоварването на стабилизаторите при новите модели ротиращи телехендлери MRT
2470 и MRT 3050. Благодарение на нея операторът може
да следи степента на разгръщане на стабилизаторите и
натоварването върху тях на таблото за управление, а системата автоматично коригира товароподемността на машината.
Освен с иновативната си система за измерване на натоварването на стабилизаторите, машините са снабдени със система
E-RECO за разпознаване на
прикачните съоръжения, която позволява
на машината да
предлага подходяща по параметри програма
за работа.
Вижте всички новини на www.bageri.bg
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ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА И ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ ОТ 45 ГОДИНИ
Фарезин е единственият производител в света на телескопични товарачи, който ви предлага
обширна гама от продукти, за да получите най-добрите възможни резултати с минимални разходи

София, ул. Околовръстен път 35, тел.: 02 4419930
Варна: 0884 102972
Бургас: 0882 289085
Стара Загора 0888 546481
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Производство на битумна
емулсия с Benninghoven

ГБС Инфраструктурно строителство започва новия сезон на работа по АМ Струма със собствено
производство на битумна емулсия. Инсталацията Benninghoven, доставена от Виртген България,
произвежда 4 т/ч и разполага с автоматично компютърно управление. Според клиента
инвестицията ще се изплати бързо, а разходите за тон емулсия са много по-ниски
ABSTRACT IN ENGLISH

Bitumen Emulsion Production
with Benninghoven
GBS Infrastructure Construction starts the season of building further Struma Highway with
their own production of bitumen
emulsion. The Benninghoven
plant, delivered by Wirtgen Bulgaria, produces 4 t/h and has automatic computer control. The
customer says the investment
will pay off fast and the emulsion
costs per ton are far lower.
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ехнологията за производство на битумна
емулсия не е сложна. Използват се две основни съставки – битум и вода. Но за целта водата трябва да бъде с подходяща киселинност и твърдост. Ето защо към нея трябва да се
добавят киселина и емулгатор, като стойностите на киселинността и твърдостта се измерват по
лабораторен път. Водата най-напред се подгрява до 40°С и след достигане на желаната температура в резервоара постъпват и добавките.
След това водата и битумът се смесват в колоидна мелница и готовият продукт се подава чрез
тръбопровод към гудронатора.
Факт е, че през последните няколко години
все повече пътностроителни фирми се насочват

към инвестиране в собствени инсталации за битумна емулсия и те стават все по-популярни.

Инсталацията Benninghoven
отблизо
За да обезпечи производствения процес, инсталацията разполага с резервоар от неръждаема стомана за подготовка на водния разтвор,
като неговият обем е 2,2 куб. м. Той е снабден
с електрическо подгряване, бъркалка, изолация
(50 мм каменна вата с телена подложка), облицовка от поцинкована ламарина, датчик за температура и три тегловни клетки за измерване масата на разтвора. Зарежда се чрез водна помпа

НОВО В BG » ПРОИЗВОДСТВО НА БИТУМНА ЕМУЛСИЯ С BENNINGHOVEN
с филтър. Предвиден е кран за вземане на проби за изследване на водата за твърдост и киселинност.
Над резервоара са разположени везните за
емулгатора и киселината с капацитет по 25 л.
Всяка от тях използва малка помпа за зареждане
с добавка от съответния бидон. Тегловната система използва две клетки с максимален капацитет по 50 кг.
От своя страна битумът постъпва от цистерна
за съхранение, преминава през филтър за битум
с нагревател, дозираща помпа и дебитомер и
след това отива в колоидната мелница. Във филтъра и помпата са поставени датчици за температура, която се показва на компютърния дисплей. Водата също преминава през дебитомер
и се подава към мелницата, като съотношението
зависи от изпълняваната рецепта – в случая 60%
битум и 40% вода. Тъй като битумът е с температура около 120–140°С, а водата с 40°С, готовата
емулсия е с температура от 70–80°С.
Помпите за битум и вода се управляват честотно и безстепенно от компютъра на инсталацията за определяне на точното съотношение
между двете изходни суровини на база на данните от дебитомерите (честотните регулатори са от
Schneider Electric, както и останалите електрически компоненти по инсталацията). Самата мелница раздробява битума на много фини частици,
така че да бъде възможно неговото смесване с
водата. След като са постигнати необходимите
температура, твърдост и киселинност на водата,
се пуска мелницата и инсталацията започва да
произвежда емулсия и да зарежда с нея гудронатор или буферна цистерна. При даден старт
на инсталацията първо се задвижва мелницата,
след това дозиращата помпа за вода и след нея
дозиращата помпа за битум.
Към инсталацията е предвиден и компресор
за сгъстен въздух, който е необходим за управлението на всички пневматични клапани (за
киселината, емулгатора, битума и за готовата
емулсия). Управлението изглежда лесно за работа и се базира на Windows 10. Компютърът е
Asus, а дисплеят е сензорен (тъчскрийн).

Близо до лот А 3.3
За ГБС Инфраструктурно строителство сметката не е много сложна. Вместо да превозва битумна емулсия от София до лота на АМ Струма,
където работи, ръководството на дружеството
решава да инвестира в инсталация, за да произвежда битумна емулсия в близост до обекта.
Освен това собственото производство елиминира необходимостта от изграждане на складово стопанство за емулсия. По най-груби сметки
инвестицията в новата инсталация за емулсия
Benninghoven ще се изплати за няколко сезона.
Производителността от 4 т/ч напълно устройва клиента предвид заложените в норматива
стойности за разливане на емулсията (150–300 г
битум на кв. м след изпаряване). Автоматичното управление напълно ги удовлетворява, защото след въвеждане на основните параметри инсталацията произвежда битумната емулсия без
повече човешка намеса.
В базата на ГБС Инфраструктурно строителство до с. Долна Градешница (общ. Кресна, обл.
Благоевград) водата постъпва в резервоара от
цистерна, която периодично се зарежда от во-

доноски. Емулгаторът и киселината се доставят
в стандартни пластмасови бидони от по 1 куб. м.
Битумът се подава от цистерна в непосредствена близост. Tя е част от битумното стопанство, обслужващо асфалтосмесителя – също от
Benninghoven. Предизвикателство е постигането на точната твърдост и киселинност на водата,
защото тя се транспортира с водоноски от различни източници с различни характеристики на
водата – например киселинността варира от рH 5
до 6,5. Ето защо е необходимо постоянно измерване и внимателно дозиране, за да се постигне
необходимото рН 2. След това наистина всичко
става много лесно заради автоматичната работа на инсталацията.
Разбира се, необходимо е да се мине през
процедура за сертификация, за да може произведената битумна емулсия да се влага в пътното строителство. Очаква се до края на март да
се приключи с пробите и в началото на април инсталацията да заработи пълноценно. Интересен
факт е, че чрез интернет връзка специалист на
производителя може да прави дистанционно настройки по софтуера на инсталацията от всяка
точка на света. Такъв е случаят и с пускането на
тази инсталация, която е финално настройвана
от инженер на Benninghoven дистанционно.
Данаил НИКОЛОВ

Със съвременното
компютърно управление
се работи лесно

Дозирането и
добавянето на
киселината и емулгатора
към водата става много
прецизно чрез двете
везни, разположени
над резервоара за
подготовка на разтвор
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