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РЕДАКЦИОННА

Електрификацията
чука на вратата
Т
Данаил НИКОЛОВ

ок, ток, ток. Изглежда, че в най-близко бъдеще мобилните машини по строителните обекти и кариерите ще работят само на
ток. Не ви се вярва? Прочетох в един новинарски
сайт, че до 10 години ще има действащ пътнически самолет, който ще се захранва от тягови акумулаторни батерии. А ние в строителството да не
би да изоставаме? Съвсем не. Може би си спомняте, че в предни броеве ви занимавах подробно
с разработките на мобилни трошачни и пресевни машини, които използват дизелов двигател и
електрогенератор за захранване на основните
функции. Е да, комбинацията от дизелов агрегат
и електрогенератор при мобилните строителни
машини се прилага от десетилетия. Но следващата стъпка, направена през последните години
от водещи производители, е тези машини да могат да работят само на ток – с кабел от електрическата мрежа. Сещам се за поне една такава мобилна трошачка в България.
А багерите с хибридно електрическо задвижване? Освен дизелов двигател те имат голям кондензатор за съхраняване и отдаване на енергия,
както и по един или два електромотора. Това, изглежда, е само първата стъпка. Вече има японски
производители на багери от среден клас, които
заместват големия кондензатор с тягова акуму-

латорна батерия. Колко му е да остане само батерията и електромоторите. Всъщност такава
концепция има един от шведските производители – изцяло електрически минибагер, разчитащ
само на две литиево-йонни батерии. Въобще не
споменавам за багерите, захранвани с кабел от
мрежата. Тази технология е твърде стара и ограничава периметъра на работа.
При челните товарачи електрификацията е
най-напреднала. Тук имаме разработки на няколко производители, които изключват дизеловия двигател и влагат батерии. Впрочем бяхте
ли на тазгодишното есенно издание на Международния панаир в Пловдив? А забелязахте ли
една уникална машина – Kramer 5055e? Това е изцяло електрически челен товарач, който разчита на два електрически мотора – един за работната хидравлика и един за придвижването. В зависимост от приложението, мощността се подава от съответния мотор, което води до икономии
на енергия. С едно зареждане на тяговата акумулаторна батерия машината може да работи до 5
часа според вида на извършваната работа. Самото зареждане отнема между 4 и 8 часа според
вида на батерията, с която е поръчана машината.
Бъдещето вече дойде. А вие готови ли сте за
него?
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НОВИЯТ 36 ТОНЕН
ХИБРИДЕН БАГЕР Е
ВЕЧЕ НА ПАЗАРА

ХИБРИДНИ БАГЕРИ

Уникално нисък разход на гориво
и безплатно планово техническо
обслужване с програмата

Технически характеристики:
Тегло на машинатa
Максимална кубатура на кофата
Максимална дълбочина на копаене

HB215LC-2

HB365LC-3

22 580 kg

36 400 kg

1,68 m³

2,66 m³

6 620 mm

8 180 mm

5 години или 10 000 часа
гаранция на хибридните
компоненти.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 100, e-mail: construction@euromarket.bg
www.euromarket.bg
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За първи път при строителните
машини – от Hitachi

LiuGong с впечатляващо участие
на изложението BICES 2017
LiuGong, един от водещите китайски производители на
строителна техника, участва с много впечатляващ щанд на 14ото издание на изложението BICES в Пекин (20 – 23 септември). Компанията представи 29 машини от широката си гама
на площ 3480 кв. м, което представлява най-голямата и найпълна експозиция на LiuGong, представяна някога. Експозицията от 29-те машини включва челни товарачи, багери, кари, асфалтополагач, валяци, кранове, вишки, багер-товарач, челен
минитоварач, булдозер, минен самосвал, трошачна и пресевна техника и др. Представени бяха също челният товарач 856Н
(17,8 т) и верижният багер 936Е (36,2 т), които са съобразени с
актуалните емисионни норми в ЕС и САЩ. На щанда има и специална зона, посветена на 60-годишния юбилей на компанията, който ще бъде официално отбелязан през 2018 г.

Инженерите на Hitachi са разработили тотална иновация,
която е част от системата ConSite за дистанционен мониторинг на машинопарка. Предлагана за първи път при строителни машини, системата извлича данни от два уникални сензора,
които следят качеството на моторното и хидравличното масло
в багера денонощно. Машината изпраща данни от сензорите
ежедневно към телематичната система на Hitachi. Ако качеството на маслото се е влошило или то е замърсено, местният дилър ще бъде уведомен по имейл и може да вземе необходимите мерки. Новите сензори ще се монтират на верижните багери Hitachi ZX210-6 и ZX350-6 от ноември т.г. В близко бъдеще те
ще се инсталират и на други модели.

Един голям и мощен булдозер стана на 40
Преди 40 години, през септември, Caterpillar произведе 10
пилотни машини от най-големия и най-мощен булдозер в света. Със своята авангардна конструкция с повдигната звездочка
Caterpillar D10 променя завинаги лицето на пазара. Caterpillar
D10 е с радикално различна за времето си конструкция, с много голяма работна маса, много висока мощност на двигателя и
изключително издръжлива ходова част. Те са разработени в отговор на търсенето на такава машина в големите мини и огромните строителни обекти, изискващи колкото се може по-мощен булдозер.
Екипът от инженери на Caterpillar разработва машина, която няма конкуренция по работна маса, мощност и производителност. Предлагайки с 50% повече производителност в сравнение с тогавашния най-голям модел на компанията D9, новият
D10 тежал цели 86 180 кг, бил висок 4,6 м, широк 3,7 м и дълъг
малко над 9,4 м. Мощността на двигателя (V-образен 12-цилиндров дизелов агрегат) била 700 к.с. За тази машина инженерният екип генерира общо 93 патента. Днес конструкцията
с повдигната звездочка се използва не само при D10, но и при
много други модели булдозери на Caterpillar.

Нов вицепрезидент на Case CE за Европа
Case CE назначи Хосе Куадрадо
за вицепрезидент
за Европа, Близкия изток и Африка, който ще отговаря за бизнеса
със строителни
машини на CNH
Industrial. С над
15 години международен опит
в бизнеса с машини в индустриалния, строителния и селскостопанския сектор
Куадрадо идва
в екипа на CNH
Industrial с много
познания и експертен потенциал.
Последната му
позиция е била
вицепрезидент на
Bobcat BU за Европа, Близкия изток и Африка, където неговите отговорности са включвали продажби, продуктов маркетинг,
инженеринг, програмен мениджмънт и управление на веригата на доставки.
Вижте всички новини на www.bageri.bg
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StroMa Expo 2017

Отзвук от StroMa Expo 2017
ABSTRACT IN ENGLISH

StroMa Expo 2017
Review
The third edition of the demonstration exhibition StroMa Expo took place at Balsha
Quarry from September 13th
to 15th. Many Bulgarian importers of earthmoving, road
construction and quarry equipment took part in the exhibition. The machines were demonstrated in action in a very attractive manner on the demo
areas by professional operators and visitors also could try
the demo machines.

От 13 до 15 септември на кариера Балша се проведе третото издание
на единственото по рода си в България демонстрационното изложение
StroMa Expo. В него взеха участие голяма част от българските вносители
на земекопни, пътностроителни, подемни и кариерни машини

Т

ехниката бе представена в действие по изключително атрактивен начин на обособени демонстрационни площи чрез професионални оператори, а всеки посетител можеше да изпробва желаните от него машини: верижни и колесни багери, челни товарачи, булдозери, автогрейдер, мобилни трошачки, валяци, самосвали и какво ли още не. Освен по-големия брой на посещенията трябва да отчетем
и интернационализацията на шоуто с посетители от Македония.

Шоуто бе наистина уникално и събра на едно
място както машини от водещи марки от световния топ 5, така и бюджетни решения – за всекиго
по нещо. Да не пропуснем и много важното участие на фирмите с агрегати, компоненти, резервни части, консумативи и услуги, чието представяне също предизвика немалък интерес.
Ето и най-интересното от участието на изложителите:

СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
Алки-Л
Дружеството участва за първи път на StroMa
Expo и положи наистина големи усилия, за да
привлече повече посетители на своя щанд. И наистина успя благодарение на майсторското шоу,
изнесено от професионалните оператори – багерист и булдозерист, които впечатлиха всички с
уменията си.
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Една от машините, привлякла голям интерес, бе несъмнено 52-тонният булдозер Liebherr
PR766 с единичен рипер. Тя е съвсем нов модел,
който се изпитва в български условия в рудник за
въглища. На практика се показва на изложение
за първи път в света. Въпреки сериозната си работна маса Liebherr PR766 изглежда изключително мобилна машина, която може да се завърти на
място на 360° на съвсем малка площ. Това се постига благодарение на най-съвременното хидростатично задвижване.
Другата звезда на демонстрационната площ на АлкиЛ бе 35-тонният багер Liebherr
R936. Той също се показа като
много бърза машина, а неговата висока скорост на работа
и производителност се дължат
главно на оптимизираната му
хидравлична система, която освен това пести и гориво, заявиха от Алки-Л.
На статичния щанд своята телескопична стрела извисяваше
35-тонният мобилен кран LTM
1030. Интересното за него е,
че е употребяван 13 години, но
изглеждаше като нов. Той е рециклиран или, както казват немците, „преподготвен“ в заводски условия. Това е едно удачно решение за българския пазар предвид здравината и издръжливостта на тези машини,
а и по-добрата цена в сравнение
с тази на нов кран. Впечатление
направиха също малкият челен
товарач Liebherr L509 и бетоновозът Liebherr НТМ904.

Faresin

телескопични товарачи
42 конфигурации
за неограничени приложения

VIDEO

Телескопичните товарачи Faresin са висококачествени продукти, съставени от най-добрите компоненти
на пазара и усъвършенствани от над 40 годишен опит. Благодарение на революционните 42
конфигурации, Fаresin предлага пълна гама продукти за всички видове приложения. Faresin Industries
потвърждава своята собствена философия на производител, който е загрижен и e винаги близо до
потребностите на клиентите, предлагайки технически решения за чувствително подобряване качеството
на работа в ежедневния живот.
Ако сте стар или нов клиент, свържете се с нас, за да Ви представим нашите предложения

София: тел.: 02 4419930, Варна: 0884 102972,
Бургас: 0882 289085, Стара Загора 0888 546481

www.saracakis.bg

www.faresindustries.com

