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РЕДАКЦИОННА

bauma 2016 – найголямото и елитно шоу
31

Данаил НИКОЛОВ

-вото издание на най-голямото в света изложение за строителна, кариерна, минна и подемна техника се проведе в Мюнхен от 11 до 17 април. Ето ги сухите
факти: bauma 2016 привлече около 580 000 посетители от 200 страни, като след немците наймного са посетителите от Австрия, Швейцария,
Италия, Франция, Холандия, Великобритания,
Швеция, Русия, Полша и Чехия; на мегаизложението се представиха общо 3423 изложители –
1263 от Германия и 2160 от 58 страни от целия
свят; изложбената площ за пореден път бе увеличена и достигна 605 000 кв. м.
Невероятното усещане да си на bauma, в кипежа на демонстрациите, новите технологии,
иновациите и премиерите на строителни машини, изпитаха и немалко българи. Да, усещането
бе наистина невероятно. Най-напред трябва да
се каже, че организацията от страна на домакините от Messe München бе по немски желязна и
супервисокото ниво по нищо не отстъпваше от
това на bauma 2013 въпреки огромния мащаб. От
тази гледна точка bauma 2016 много напомняше
на предните издания на изложението. И отвсякъде си личеше, че организаторите не са пестили пари, за да стане bauma 2016 това, което всички очакват – най-голямото и най-елитното шоу в
света за строителна техника.

И в същото време шоуто бе различно, благодарение на бързото развитие на технологиите
за строителството, кариерите и мините (вижте
част от тях от 18 до 48 стр.). Едно от новите неща
определено бе темата за дигитализацията и
свързаността на машините, чрез които да се постигне по-голяма производителност и качество
на изпълнение, съответно да се намалят разходите за експлоатация, особено за гориво, както
и в голяма степен да се намали влиянието на човешкия фактор, особено предвид свиващия се
брой опитни оператори. Това е тема, която на
един щанд определиха като начало на следващата индустриална революция.
На bauma 2016 имаше за всекиго по нещо и
всички изглеждаха доволни и щастливи. Производителите се хвалеха с много сключени сделки
и големи поръчки. Строителните предприемачи можаха да видят най-новото от постиженията на производителите. Любителите на акробатически демонстрации затаяваха дъх край демозоните. Обикновените оператори също не бяха
забравени, като на редица щандове имаше табела „Операторски бар“, където бирата се лееше в конкуренция с дъжда, който през някои дни
преобладаваше.
Това е то bauma – невероятно шоу! Следващото е от 8 до 14 април 2019 г.
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Завод на Case CE със сертификат WCM
Заводът на Case CE в Сан Мауро, Италия, получи сертификат за бронзово ниво по стандартите
на World Class Manufacturing (WCM). Това постижение следва голяма инвестиция на CNH Industrial
в трансформирането на завода в най-голямата производствена мощност на компанията за производство на багери. World Class Manufacturing е система за оценяване с фокус върху постоянното
подобряване и елиминиране на отпадъците и загубите в производствените процеси чрез поставяне на цели като нулеви инциденти, нулеви дефекти, нулеви аварии и нулеви отпадъци.
Заводът в Сан Мауро произвежда верижни, колесни и минибагери, доставяни на различни пазари по целия свят.

Самосвални надстройки
с правоъгълно сечение

Самосвални надстройки конични
с полукръгло сечение

Полуремаркета за транспортиране на стро- Самосвални полуремаркета стоманен кош,
ителна техника с 3 и 4 оси, удължаване с 5 м
конични с полукръгло сечение

Самосвални полуремаркета стоманен кош
с правоъгълно сечение
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Самосвални полуремаркета алуминиев кош
с полукръгло сечение

Марката
Atlas вече
се използва
само от
компанията
на Филипов
Преди 6 години
известният в бранша българин Фил Филипов купи от Terex
Group немския производител на багери и кранове Terex
Atlas – фирма с почти 100-годишна история в Германия. Малко преди bauma 2016
компанията на Филипов се преименува от
Atlas Maschinen GmbH
на Atlas GmbH и обяви, че единствено тя
ще ползва марката
Atlas.
През последните
6 години марката
Atlas, логото и специфичният оранжев
цвят се позиционират добре на пазара
и компанията отчита
възходящи продажби. За известен преходен период друга компания – Atlas
Weyhausen, има разрешение да използва
името Atlas, но този
период е приключил.
Новото име на
компанията Atlas
Maschinen GmbH е
Atlas GmbH, а машините на Atlas
Weyhausen се брандират само с марката
weycor.
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MHL390F – новият флагман на Fuchs
На световното изложение bauma 2016 (Мюнхен, 11–17 април) немският производител Fuchs, част от Terex Group, представи изцяло нов модел претоварваща машина с висока товароподемност за работа в пристанища, рециклиращи компании и др.
MHL390F ще се произвежда в различни конфигурации според потребностите на клиентите, в т.ч. с дизелово или електрическо задвижване, колесна и верижна ходова част или стационарна на пилон. Работният обсег на стрелата ще бъде в диапазона от 22 до 24,5 м. Машината ще се оборудва с мощен, но в
същото време икономичен двигател (408 к.с.), два мотора за
завъртане на купола с надстройката и масивна ходова част за
отлична стабилност и надеждност, дори при работа в най-тежки условия, заявяват от Fuchs.
Новият модел MHL390F в момента е най-големият в гамата
на Fuchs и чрез него компанията навлиза в нов клас машини за
високопроизводителна работа в пристанищни комплекси и др.

200-хиляден телескопичен товарач JCB

През април JCB отбеляза производството на 200-хилядния
си телескопичен товарач. Първата такава машина на JCB е произведена на 3 октомври 1977 г., като през първата пълна производствена година от завода в Ростър, Англия, излизат 300 броя,
а заетите работници са съвсем малка група. Днес годишно се
произвеждат хиляди такива машини, а ангажираният персонал
е 800 души.
Въведен като JCB 520, първият модел телехендлер предлага работна височина 6,4 м и максимална товароподемност
2,25 т. През последните 40 години гамата от модели Loadall се
разраства значително и включва машини с работни височини
до 20 м и капацитет над 6 т.
За да се произведат първите 100 000 броя са били необходими почти 30 години, а за следващите 100 000 – по-малко от
10 години. Днес JCB е производител номер едно по продажби
на телескопични товарачи.
Вижте всички новини на www.bageri.bg
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НОВО В BG

Сигма България откри
официално новия си дом

На 19 май фирмата
представител на Volvo
CE откри тържествено
новия си търговскосервизен център в
София

С

ABSTRACT IN ENGLISH

Sigma Bulgaria Opened
Officially New Location
The company representing officially Volvo CE in Bulgaria
opened with a celebration its
new trade and service center in
Sofia. The new location is better than the previous in terms
of access and visibility and also
the service shop is larger.

юни 2016

игма България, част от Саракакис Груп,
се премести в новия си дом още в края на
2015 г., като с идването на по-топлото време дружеството покани официално своите клиенти и партньори да отпразнуват заедно събитието. То бе уважено лично от собственика на Саракакис Груп, Александрос Саракакис. Освен това
присъстваха и Димитрис Гаганис, генерален директор на Саракакис Груп, Никола Бруазен, регионален търговски директор от Volvo CE, Хесус
Хидалго, регионален директор Следпродажбено
обслужване от Volvo CE, както и много клиенти,
някои дошли от най-далечни точки на страната.
Новата сграда е на по-достъпно, видимо и комуникативно място – бул. Околовръстен път 35
(южна дъга), като площта е около четири пъти поголяма в сравнение с предишната локация. Сградата е на два етажа с обособена административна част и две конферентни зали. На първия етаж
са разположени офисите на сервиза и следпродажбеното обслужване (доставки на резервни
части), а на втория се намират офисите на търговския екип и счетоводно-финансовия отдел.
В задната част на сградата се намират склад
за резервни части и консумативи и сервизно
хале (обща площ около 300 кв. м), оборудвано с
всичко необходимо за ремонт на агрегати и ком-

поненти по машините: двигатели, скоростни кутии и т.п. Съобразно изискванията на Volvo CE, в
халето са обособени отделни зони: за масла, за
ремонт на агрегати и др. В него могат да влязат
за ремонт машини от компактен до среден клас.
Заедно с разполагането в по-голяма сграда върви и процес на назначаване на нови служители в
Сигма България.
В своето приветствие към гостите, дошли
за официалното откриване, Александрос Саракакис заяви: „Този ден е много важен за нас и вашето присъствие тук е много важно за нас – то ни
дава сила да продължим напред. Преди 10 години в Саракакис Груп видяхме, че има възможност
да развиваме бизнес и в България. Започнахме,
когато българският пазар бе 5 – 6 пъти по-голям,
отколкото е сега. Минахме през кризисния период, който бе труден и за всички вас. Това е найголямото доказателство за нашите ангажименти
на българския пазар и за желанието ни да развием дейността си още повече.“
Сигма България ще продължи да инвестира в
подобряване на следпродажбеното обслужване
и сервизната дейност с ново оборудване и бази
през 2016 г.
Данаил НИКОЛОВ

