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1. Ако во минатиот број 
констатиравме дека и 
по крај негативнито вли-
ја ние на политичката 
не  с  табилност врз еко-
номс ките текови, пос-
тиг натите резултати се 
охрабрувачки, по обја-
вувањето на статистич-
ките податоци за првото 
поугодие, сепак, доб ри-
те резултати полека ја 
губат трката со поли-
тичките превирања.

Предвидениот економски раст е малку над полови на 
од предвидувањата кои сега веќе делуваат само ка ко 
добра желба.
уште еднаш на дело се покажува нашата стара бол-
ка - преголемото влијание кое го има политиката над 
економските движења. Во тој контекст, грчот кој го 
предизвикуваат на два пати закажаните и потоа од-
ложени избори, дефинитивно ја апострофираат 
органската поврзаност на политиката со бизнисот. 
А тоа воопшто не е добро. како за економските 
субјекти исто така и за политичките партии. Иако, 
реално сите сме губитници, сепак, влијанието на 
политичките гарнитури на власт над економските 
текови, се покажува како пресудно. Сега во состојба 
на наново закажани избори, за кои нема никаква 
гаранција дека навистина и ќе се одржат, повторно 
економските субјекти се ставени во состојба на 
исчекување, или поточно на инвестициски грч.

2. Без разлика што прогнозите за економскиот раст 
на државата се остварија само со половичен ре-
зултат, изградбата на започнатите автопатски дел-
ници се одвива според предвидената динамика. 
Сепак, и покрај малите временски отстапки, пози-
тивните тенденции даваат надеж за навремено за-
вршување на обврските.  
На делницата демир капија - Смоквица веќе е наја-
вено мало задоцнување кое се должи на суб јективни 
а уште повеќе на објективни фактори, но затоа 
изградбата на правецот кичево - Охрид се одвива 
непречено. Ги наведуваме овие согледувања поради 

тоа што големината на инвестициите тоа го заслу-
жува, а што е уште поважно, значението кое овие 
автопатишта ќе го имаат во можноста за локален и 
регионален економски развојот на земјата.

3. Веќе подолго време, почитувани наш читатели и 
соработници, редакцијата на GT подготвува и елек-
тронска верзија на списанието. Наша интенција е 
објавените содржини да ги направиме подостапни 
за сите заинтересирани како во државата така и за 
читателите во дијаспората. Бидејќи подготовките се 
во завршна фаза се надеваме дека на почетокот на 
ноември, содржините на овој број број ќе можете   
да ги прочитате на нашиот сајт: www.g-t.com.mk. 
Поблиската комуникација секако ќе биде овоз мо-
жена и преку нашиот fb профил: G&T-Списание за 
градежништво и транспорт.

4. Според нашата вообичаена практика, последни от 
дел од уводникот го посветуваме на темите кои ви ги 
нудиме во овој број. Ви го претставуваме инова тив-
ниот компактен багер JCB Hidradig 110W потоа 
грејдерот CAT 14M3, најголемиот багер на Volvo, 
моделот еЦ950, интервјуто со управителот на Мото-
центар, г-дин  Горан Гроздановски, ...
Транспортните теми кои ги обработивме за вас се 
исклучително интересни, но да не ви откриваме сѐ ... 
За овие содржини како и за останатите прилози ќе 
мора внимателно да го прелистате новиот број на 
G&T и да дознаете кои сѐ наслови ги обработивме 
во овој број за Вас! 

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Благоја дрнков

од уреднички агол
Какви резултати ќе постигнеме во второто 
полугодие?
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Hitachi EX1200-6

Големиот багер на Hitachi може да работи и како ровокопач но и како на
то  вар на лопата. И во двата случаи корисникот добива моќен, робусен, и 
ис к лучително издржлив партнер при извршувањето на тешки градежни ап
ликации како и работи во рударството.

Ако не може сé знАчи не 
може ништо!
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дефинитивно Hitachi е посветен само на про-
из водството на багери и камиони. Се смета де-
ка една третина од вкупниот број на багери 
кои денес се активни, го носат знакот на јапон-
скиот производител. 
Во широката палета на понудени багери Hita-
chi EX1200-6 го зазема висока позиција во гру-
пата на големите снагатори. Максималната 
моќ ност на погонскиот дизел од 760 кС и опе-
ративната тежина од 114 t (при натоварување) 
му ја обезбедуваат таа позиција. 
За да не остане сé само на маркатната појава 
и  фасцинантните бројки, коснтрукторите се 
по  гри жиле за вградување на низа контролни 
системи и уреди кои на машината и обез бе-
дуваат економична работа, лесно управување 
и едноставно одржување. Само како илу стра-
ци ја нека послужи примерот со електронска та 
дистрибуција на расположивата сила помеѓу 
функциите за копање и ротирање, која се ак-
тивира со едноставно вртење на копче.   
  
Микро свет за операторот
Ако подницата на кабината се наоѓа на виочи-
на од 182 cm јасно е во какво опкружување 
функционира операторот. добро, иако до таа 
висина се качува по назабени скали, внтаре го 
очекува комфорен и пријатен амбиент. упра-
вуњето со сите 760 кС се извршува во ис клу чи-
телно пространа кабина и пријатен амбиент. 
За постигнување на тие услови се грижи од-
личниот клима уред со степенасто филтрира-

ње на воздухот, потоа воздушно амортизира-
ното (по потреба и греено) седиште како и 
лесните и интуитивни команди. 
Во кабината е вграден и голем монитор во боја 
преку кој може да се следат сите параметри на 
машината. Системот дава можност и за сети ра-
ње на периодот потребен за сервис на одре-
дени компоненти, за кој потоа операторот 
благовремено се известува. Заради комплетен 
увид на ситуацијата зад багерот и елиминира-
ње на мртвите агли, монтирана е камера која 
сликата ја прикажува на истиот тој мулти меди-
јален екран.
Големите машини нормално е да работат и со 
големи товари па затоа кабината е поставена 
врз еластични држачи кои се исполнети со 
хидраулична течност. Токму затоа вибрациите 
и звукот во кабината се  сведени на многу ниско 
ниво.
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Пропорции
За да се стекне вистинска слика за големината 
на EX1200-6 ќе терба да се истакнат вред нос-
тите на оперативната тежина која во случај на 
ровокопач изнесува 112t додека кога е прик-
лучена натоварната лопата таа тежи 114t. 
Носечката структура е изработена од посебно 
цврст челик и е отпорна на увиткувања. По себ-
но е внимавано на постигнувањето на баланс 
помеѓу функциите кога багерот работи како 
ро  вокопач и натоварна лопата.
како извор на силина се користи современ 
шест  цилиндерски дизел мотор од 23.15 литри, 
со ознаките на Cummins, кој при полна пареа 
ослободува големи 760 кС и вртежен момент 
од импозантни 3.468 Nm. Во зависност од оп-
теретувањето и моменталните потреби, сили-
на та може да се котролира со бирање на по-
себен мод така да операторот одлучува дали 
ќе ги впрегне сите мускули или пак ќе се одлу-
чи за заштеда на гориво.
Во функција на заштита на погонскиот склоп и 
гасениците, конструкторите се погрижиле да 

ги обложат со посебен лим. Од друга страна за 
задржување на повижноста и стабилноста при 
работа на помеки терени, оставена е опцијата 
за избор на пошироки гасеници. 
да не останеме покуси и за основните ди мен-
зии: широчина 5430 mm, височина до врвот на 
кабината 4.350 mm, должина 8.100 mm  и га-
зиште на гасениците 5.090 mm.

Капацитети
како што рековме багерот може да работи ка-
ко ровокопач или пак како товарна лопата. Во 
првиот случај понудена е опција за вгра дува ње 
на две големини на стрелата (7.5 и 9.0 m), 
четири големини на работната рака (3.4, 3.6, 
4.7 и 6.0 m) како и четири големини на корпата 
(6.7, 5.2, 4.0 и 3.4 m3). Во зависност од вградниот 
сет зависат и параметрите на ископот кои се 
движат помеѓу 14.4 m во височина и 13.5 m 
длабочина.
Во случај кога на багерот му е доверена функ-
цијата на натоварна лопата, а самата лопата 
има капацитет од 6.5 метри кубни, тогаш таа 
може максимално да се подигне до височина 
на товарење од 12.4 m и да зафати до дла бо-
чина  4.78 m.
кога ќе се погледнат повнимателно таблиците 
на сите комбинации станува јасно: за извршу-
вање на секој вид на тешка физичка работа 
може да се најде вистинската комбинација на 
вградени компоненти. 
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Одржување
Иако самата појава на машината влева стра-
вопочит одржувањето е исклучително лесно и 
едноставно. Идејата е багерот што помалку 
време да поминува вон функција па затоа е 
вгра ден инфо-систем за дијагностика. Мену ва-
њето на филтрите и маслото е едноставно со 
таа специфика што ладилниците за масло и 
течност на моторот се поставени паралелно 
до дека ладилникот за хидрауличната течност е 
оделен. Притоа ладилниците имаат и систем за 
самочистење што во голема мера го олеснува 
нивното одржување а ја зголемува ефикасноста 
на ладење. 
Во прилог на ефикасното одржување можеме 
да го споменеме и сателитскиот комуникацис-
ки систем преку кој, по логирањето, корисни-
кот може да комуницира директно со ло-
гистичкиот центар на Hitachi и да ги добие 
вистинските инструкции.  



Volvo Ec950E 

Имаме обичај да кажеме дека големината не е битна туку техниката, но 
понекогаш големината навистина е битна

когА големинАтА е битнА
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Ако настапот на Bauma 2016 беше под слоган-
от „Повеќе е повеќе“, Volvo таму го претстави 
својот најголемиот багер во историјата на 
фирмата со зборовите „Поголемото е по доб-
ро“. И во двете пароли колку тие општо да 
звучат, се кријат неколку големи вистини. 
Првата е дека Volvo како моќно име во светот 
на градежната машинерија има доста широка 
палета производи. конкретно багерите ги има 
триесетина, распоредени според конструк ци-
јата во три семејства: компактни, на тркала и со 
гасеници. 
Втората, поголема вистина е дека спротивно 
на очекувањата, палетата во тешка та категори-
ја багери со гасеници (од 13 до 75 тони) е по-
веќе од двојно поголема отколку онаа кај ба-
герите со тркала (14-23 тони). 
Тре тата и нај голема вистина која нема да ја 
 от криеме во информативните материјали на 
шведс  киот производител туку ќе ја видиме ди-
ректно на градилиштата е дека токму најтешки-
те багери се оние кои најчесто се среќаваат, 
како во поглед на останатите модели на Volvo, 
така и во споредба со присуството на соод-
ветни машини од конкуренцијата. Затоа и не 
беше изненадување што покрај својот најголем 
зглобен дампер, 60-тонскиот A60H кој исто 
така беше новитет на Bauma 2016, во Минхен 
беше претставен и најголемиот багер со кој 
Volvo навлегува во нова 90-тонска категорија.
Голем во буквалната смисла на зборот, новиот 

гасеничар секако беше во центарот на внима-
нието, не само на оние што бараат беском про-
мисна продуктивност и лесно справување и со 
најтешките работни задачи. должината му ва-
рира во зависност од раката од 13,6 до 14,8 
метри, а ширината му изнесува 4,5 метри. Висок 
е скоро 5 метри, а со максимално подигната 
корпа досега преку 13 метри во височина. Фи-
лозофијата колку поголем, толку подобро и 
побрзо ќе се завршат големите работи е пре-
несена и кај конструктивните елементи. Така, 
должината на гасениците е 6,4 метри, нивната 
ширина од 65 до 90 сантиметри, а растојание-
то од теренот добри 91,5 сантиметри. Макси-
малниот досег на копање е скоро 14 метри, а 
длабочината 9 метри. 
Може да биде опремен со три комбинации на 
работната рака (носечка од 7,25 и копачка од 
2,95 метри, и носечка од 8,4 и копачка од 2,95 
или 3,7 метри), а корпи на располагање се де-
вет - три за општи, пет за тешки и една за екс-
тремно тешки работи, со капацитет од 3,9 до 
5,6 m³. Аголот на ротација на корпата е 170°, а 
контратегот од 16,1 тон обезбедува добар ба-
ланс и на критични локации и перфектна ком-
бинација на моќ и стабилност EC950E да се 
справи со високоизискувачките работи во нај-
тешки услови, посебно кога ракува со тврди и 
тешки материјали. 
Цврстата конструкција и заштитените компо-
ненти заедно со 184-годишното искуство ја 
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гарантираат издржливоста, а прилагодливоста 
му е зголемена со систем за менаџирање на 
приклучоците кој му овозможува на оператор-
от од кабината со помош на команди преку 
монитор однапред да го избира протокот и 
притисокот во хидрауликата.
Срцето на машината е Volvo D16 моторот со 
446 kW (606 KS) и 2.650 Nm, кој комбиниран со 
новоразвиениот електрохидрауличен систем 
со  интелигентни контроли обезбедува толку 
си ла колку е потребно за работата, со мини-
мал ни загуби во хидрауличниот проток. На 
опе  раторот на располагање му се повеќе ре-
жими на работа: уникатниот ECO Mode, потоа I 
(Idle), F(Fine), G (General), H (Heavy) и најмоќниот 
(Power Max) режим кој на раката испорачува 
сила од 424 kN со која за EC950E ниту една 
работа не е тешка. Всушност во целата при-
казна за овој багер тежок е само тој - цели 92 
тони со најшироките гасеници, кои на лока ци-

јата го задвижуваат со брзина од 2,8 km/h и 
искачуваат на нагиб до 33°, а од едно до друго 
место транспортираат со 4,4 километри на час. 
Од спецификациите уште ќе ги споменеме ре-
зер воарот од 1.265 литри и количината мотор-
но и хидраулично масло од 55, односно 900 
литри.
Посветеноста на Volvo CE на постојаниот раз-
вој на иновативни и продуктивни машини не 
треба да ги споменуваме, затоа ќе се пре фр-
лиме на работното место на операторот. Сé во 
кабината вклучително и џојстикот, тастатурата 
и мониторот е ергономски поставено и дизај-
нирано за оптимална контрола и ефикасност. 
Така, седиштето има 12 различни можности  за 
подесување, а конзолата се поместува неза-
висно од него. Поставена на хидраулично пот-
помогнати пригушувачи, во кабината се влегу-
ва преку врата што широко се отвора.
Од личната видливост на сите страни низ без-
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бедносни стакла е дополнета со горниот дел 
од предното стакло кое може да се лизне на-
нагоре во рамката, а долниот дел пак да се 
отстрани и смести од страна во вратата. Интег-
рираниот систем за вентилација, климатизаци-
ја и греење преку автоматски контролиран 
вентилатор одржува постојан надпритисок во 
кабината, а воздухот го дистрибуира преку 14 
отвори. комфорот, пространоста и ниската 
бучава овозможуваат работа без замор и во 
најтешките услови, а бројните безбедносни 
сис теми ја гарантираат сигурноста и на опе-
раторот и на работниците околу машината. 
Тука е и радиото со CD и MP3 плеер и USB 
порт, а дополнително може да се опреми и со 
екстра светла, систем против кражба, задна и 
странична камера…
За крај нема што да се каже освен дека ова не 
е крај - Volvo и понатаму ќе се фокусира на тоа 
максимално да се задоволат барањата на ку-

пувачите, кои не завршуваат со набавката на 
машината, колку и да е голема таа. Всушност 
то гаш и започнува вистинската грижа за кли-
ентите, обезбедена преку бројните програми  и 
услуги.

ул. лерИНСкА бр. 68а

моб.: +389 78 383 484 / тел.: +389 02 615 52 50 

e-mail: info@mgk.mk / www.mgk.mk
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ОДЛИЧНА РАБОТА
ОСОБЕНО ДЕТАЛИТЕ.
ШТО ГИ ПРАВИ НАШИТЕ ФИНИШЕРИ УНИКАТНИ:

Со лизгачка платформа за ракувачот и 
SIDEVIEW функција.

Со MAGMALIFE принципот, грејачи 
излиени во алуминиумски плочи.

Со MAGMALIFE иновативната технологија на даската.

ОДЛИЧНА ВИДЛИВОСТ

НАЈ ДОЛГ СЕРВИСЕН ВЕК

НАЈБРЗО ВРЕМЕ НА ЗАГРЕВАЊЕ



Со патентираниот SIDEVIEW 
концепт на кабината.

Со ECOMODE, интелигентниот 
систем за управување на моторот 
и хидрауликата.

Со QUICK COUPLING системот, за брзо 
приклучување на продолжетоците.

ОПТИМАЛНА ЕРГОНОМИЈА

ЕФИКАСНОСТ ЗА ПРИМЕР

КРАТКО ВРЕМЕ НА ПОСТАВУВАЊЕ



cat 14m3 

Грејдерот на „Катерпилар“ по ништо нема да се издвои од конкурентските 
модели, освен по тоа што зададените апликации ќе ги изврши беспрекорно и 
што ќе служи долго и без никакви примедби.

нивелирАњето кАко 
обврскА и зАдоволство
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Живееме во време кога времето е пари а ис-
полнувањето на работните задачи значи про-
фит. Тргнувајќи од овие премиси сосема е ја с-
ен одговорот на дилемата дали да се купи 
докажана и сигурна машина или пак да се оди 
на поевтина варијанта.
Сите кои се определиле за првата опција ретко 
некогаш да се премислиле, а овие другиве 
најчесто се каеле за својата одлука. дали е 
потребно да истакнеме дека поседувањето на 
еден грејдер од типот на CAT 14M3 во ма-
шинскиот парк на една компанија би значело 
дека половина од работата е завршена?

Класика во ново издание
Иако со ништо нема да ја предизвика љубо-
питноста на фановите за технолигија, грејдер-
от на Caterpillar ќе знае со секој технички де-
тал да го воодушеви корисникот. Причината е 
јас на: сите употребени склопови и системи се 
темелно преработени и се во функција на лес-
на употреба и ефикасност при извршување на 
сите апликации. Ова во Caterpillar го нареку-
ваат, Интегрирана технологија. 
Започнувајќи од вградениот мотор, Cat C13 од 
серијата Acert, кој ги исполнува најстрогите 
еколошки норми, преку погонскиот систем со 8 

степени за движење напред и 6 за назад и 
автомасткото затварање на диференцијалот, 
па се до електро хидрауличните системи над 
кои бдее контролната електроника за оптими-
зирање на потрошувачката, сите склопови ра-
ботат во механичка хармонија. 

Кабина за целодневен престој 
Веќе нико не говори за безбедносниот аспект 
на кабините на работните машини. Тој факт, 
посебно кога станува збор за Cateripllar, се 
подразбира сам по себе. кај грејдерот 14M3 
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актуелна е темата за степеност на изолација 
од вибрации и акустика. добро, тaa е темелно 
направенa а згора на тоа климатизацијата е 
врвна, а како дополнување доаѓа можноста за 
вентилирање и греење на седиштето на опера-
торот. кпацитетната циркулација на воздухот 
покрај прочистувањето и проветрувањето на 
кабината успева од внатрешна страна сите 
стак лени површини да ги одржи совршено 
чисти.
Спецификата кај грејдерите се однесува на 
начинот на управување и можеби најмногу на 
видливоста која обезбедува контрола над си-
туа цијата. двете командни палки (џојстик) се 
целосно нови и функционираат преку електро 
хидраулична контрола. Прецизноста на опери-
рање, во однос на класичните команди е по-
добрена за 78%. кога на овој податок ќе ги 
додадеме и комплетниот информациски сис-
тем кој обезбедува увид во сите параметри на 
машината, станува јасно колкаво внимание 
про изводителот посветил на секој детал кој се 
однесува на функционалноста и комфорот на 
операторот.

Ефикасна економичност   
Грејдерот лежи на носечка структура израбо-
тена од посебно цврст челик, отпорна на меха-
нички шокови и со лежишта кои обезбедуваат 
голема постојаност. Основната структура со 
двојни погонски тркала вртежниот момент го 
пренесува преку диференцијал со автоматско 
затварање чија задача е прилагодување кон 
моменталното оптеретување на оските, со што 
пак се овозможува зголемена ефикасност при 
извршување на разни апликации.
На предната оска, вретената и лежиштата се 
херметички затворени со што освен заштита 
од надворешни влијание, целиот систем 
останува подмачкан.
Вградениот мотор е добар познаник, тоа е Cat 
C13 Acert. Во зависност од пазарот тој може 
да биде оспосебен и за испонување на најс-
трогите еколошки норми. Во основна верзија 
испорачува 238 кС додека ако е опремен со 
VHP Range системот тогаш излезната силина 
може да му варира помеѓу 238 и 285 кС. Во 
разнии варијанти 12.5 литарскиот L6 знаеме 
дека поседува капацитет и за поголема силина, 
но кажавме, во 14M3, посебно внимание е пос-
ветено на економичноста, издржливоста и за-
па зувањето на високите еколошки стандарди.
Во секој случај, на машината со оперативна 
тежина од 25.968 kg моторот и обезбедува 
макс. брзина од 50.5 км/ч кога се движи на-
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напред и 39.9 км/ч при движење во „рикверц“. 
уште еден детал го привлекува вниманието, 
контроланата електроника ќе се погрижи за 
одржување на константна брзина без разлика 
на препреките кои се појавуваат при ниве ли-
рањето.      

Основна дејност
Сепак да не заборавиме на основната функ-
ција за која е неменет Cat 14M3, а тоа секако   
е нивелирањето на теренот. Без разлика на 
составот на теренот, тој секако ќе биде ква ли-
тетно изнивелиран спрема дадените пара ме-
три. Со едноставни команди од кабината се 
подесуваат аголот и нагибот на 4.3 метарска та 
плужна плоча, и понатаму работата тече по 
предвидениот тек. Посебност претставува оп-
ци  јата која преку поголеми нерамнини поми-
нува со автоматско подигање на плужната 
плоча. За погруби апликации се користи стан-
дардно вграденото „гребло“ а во случај на по-

себни побарувања како што е на пример чис -
тењето на снежни наноси може да се вгра ди 
посебно дизајнира приклучок за таа на мена.
И уште ако кажеме дека контролата на теч-
ностите и филтрите се врши од ниво на тлото, 
а сервисните интервали се во рамки на високо 
поставените норми на Caterpillar тогаш слика-
та за мото грејдерот Cat 14M3, станува целосна.



liebherr l550 - натоварувач на тркала

Зглобниот натоварувач на тркала L550 се издвојува со посебно изведениот 
ходростатки погонски склоп кој силината ја црпи од современ дизел со 200 
КС. Оперативната тежина од 17.350 kg е избалансирано распределена, па та
ка корпата со волумен од 3.2 m3 може да подигне товар од 12.350 kg. 

нАтовАрувАње нА тежок 
товАр - леснА рАботА!

18 Година 7 • Квартал 3



Натоварувачот на тркала на Liebherr, покрај 
ино вативниот погон кој е поекономичен од 
кла сичните изведби за 25%, има надолжно 
вграден мотор. Ваквото решение овозможува 
подобра распределба на тежината, далеку 
полесно одржување, и што е можеби поважно, 
помала тежина на натоварувачот што автомат-
ски значи поголема можност за поместување 
на материјал. ергономичните решенија на ка-
бината овозможуваат ефикасно извршување 
на апликациите во пријатен и комфорен ам-
биент. употребата на квалитетни материјали 
за сите компоненти, при што се истакнуваат 
вградениот мотор од сопствено производст во 
исто како и останатите погонски компоненти, 

му даваат за право на производителот, за се-
ријата „L“ од 5 натоварувачи која започнува со 
ознакаат 550 и завршува со најголемиот  L586, 
да се декларира како репер во издржливост и 
доверливост.

Економичност 
Надолжно вградениот дизел мотор од соп-
ствено производство, заедно со погонската 
оска која е свртена на назад, овозможуваат 
полесна изведба на конструкцијата, што пос-
редно значи пренесување на поголема коли-
чина на материјал. При подигањето на товар 
мо торот игра улога и на противтежа што при-
донесува за урамнотежување на силите и по-
мирна работа. 
Од друга страна посебно изведениот погон со 
хидраулични пумпи со променлива зафатни на, 
овозможува испорака на континуирана сила 
на тркалата што резултира со намалување на 
абењето на пневматиците за 25 проценти. Хид-
рауличното сопирање пак, е заслужно за дра-
матично намалување на трошењето на сопи-
рач ките облоги.  
Намалувањето на потрошувачката на гориво за 
една четвртина, поволно влијае и врз емисија-
та на издувни гасови која е за истиот тој износ 
помала во однос на класичните зглобни нато-
варувачи.    
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Перформасни
Иноватиовниот хидростатски погон со два не-
зависни хидраулични мотори, нуди низа пред-
ности. Во прв ред тоа се однесува на конти-
нуираниот безстепенски погон кој крајно 
едно ставно се регулира од страна на опе ра-
торот. Потоа тука е отсуството на степен за 
возење на назад, тоа се регулира со промена 
на притисокот на хидрауличните пумпи. 
Во одличните перформанси голема улога игра 
и отсуството на проитвтег, таа улога врз себа ја 
презема надолжно вградениот и на назад пов-
лечениот мотор. Намалената сопствена тежи-
на доведува до зголемување на граничната 
опе ративна тежина односно до зголемување 
на ефикасноста на машината. 
рекордните  резултати постигнати на тестови-
те за најбрз работен циклус недвосмслено и 
даваат предност на иновативната Liebherr-
технологија. 

Доверливост
Liebherr има долгогодишно искуство во ди зај-
нирање и производство на дизел мотори, хид-
раулични ситеми и електронски контролни 
уре ди. разрзботени и до најситниот детал тие 
овозможуваат гарантирање на долгогодишно 
доверливо служење на натоварувачот.
Од спецификите може да се издвои безсте-
пенската испорака на силината и отсуството 
на погон за движење на назад. Во однос на 
конвенционалните натоварувачи тоа значи ос-
лободување од голем број механички де лови, и 
секако, многу полесна конструкција на маши-
ната.
ладењето на погонскиот дизел е изведено со 
ладилник кој има сопствен погон, топлинските 
сензори ја определуваат брзината на дување-
то на воздух. Тој е сместен веднаш зад кабината 
на операторот и овозможува проток на големи 
количини на ладен воздух со што го штити мо-
торот од прегревање.  
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Комфор
комбинацијата на континуиран варијабилен 
пре нос и ултра модерно уредена кабина ќе 
знае да придобие голем број корисници. При 
дизајнирање на кабината водено е сметка 
триаголникот: комплетни информации-еднос-
тавни команди-возачко седиште, да биде во 
совршена хармонија. Операторот со една ед-
ноставна палка може да командува со опера-
циите на корпата без притоа да има потреба 
другата да ја крева од управувачот.
Одличната видливост на сите страни, повтор-
но, се должи на ниско поставениот дизел аг-
рагат исто колку и на високо поставената ка-
бина и големите стаклени површини.
Сервисните интервенции врз моторот, хидрау-
личните пумпи, сите филтри како и на акуму ла-
торот, може да се извршат од ниво на теренот. 
За сите тие интервенции има доволно простор 
а многу мала потреба. 
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Jcb Hydradig 110W

Багерот Hydradig 110W, британците од JCB за прв пат го претставија во април 
годинава на Bauma 2016. Примената на цела низа иновативни решенија на 
производителот му дава за право да најави дека токму овој модел ќе означи 
трансформaција на оваа индустриска гранка.

биди прв
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кога претставувањето на еден “обичен“ багер 
ќе предизивика толку внимание од стручната 
јавност, како што тоа го направи JCB со Hydra-
dig 110W, тогаш веројатно има многи добри 
причини за тоа. Од името на производителот 
лордот Бамфорд (Joseph Cyril Bamford) на-
јавува дека конструкторите се фокусирале на 
пет големи поглавја: Прегледност, Стабилност, 
Маневарски способности, Мобилност и Оддр-
жување. 
Најавите за големи новитети во секоја од овие 
области се базира на иновативни решенија 
кои за прв пат пат се понудени во еднa машина. 
деталниот преглед ќе ни овозможи да и сами 
се увериме во тврдењето дека овој универзален 
багер навистина ќе предизивика големи про-
мени во индустријата на производство на ра-
ботни машини.

Прегледност
Од позиција на операторот може да се видат 
сите краеви на машината, вклучувајќи ги тука и 
газиштето на тркалата како и рабовите на ста-
билизаторот и секачот. При ваква поставеност 
на кабината, контролата врз позицијата на ра-
ботна рака и приклучениот алат, спаѓаат во 

категоријата на базични квалитети.
ефикасните фарови опремени со најсо-
времената LED технологија, во комбинација со 
ниско поставените стаклени површини, овоз-
можу ваат одлична видливост и при влошени 
услови. Секој оператор што извршува задачи 
во пренатрупани урбани градилишта ќе може 
да се израдува на оваа особина.

Стабилност
еден од главните предуслови за успешно 
извршување на работните задачи е стабилно-
ста на носечката конструкција. Со вградувањето 
на моторот и двојно обложениот резервоар за 
гориво во самата челична шасија (а не во гор-
ниот ротирачи дел) тежиштето на машината е 
драматично спуштено. додатна конструк тор-
ска финеса е распределбата на тежина по 
оски од идеалните 50:50. Ваквата архитектура 
придонесува кон зголемена стабилност како 
при копање така и при пренесување на тежок 
материјал низ градилиштето.

Мобилност
За лесно и брзо движење на Hydradig 110W    
се грижи современ дизелски агрегат од 4.4 
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лит ри кој ослободува 110 кС. Во комбинација 
со безстепенската хидростатска трансмисија 
ком   пакт ниот багер од едно до друго градилиште 
може да се движи со максимална брзина од 40 
км/ч. 
убава можност за прилагодување на пот реб-
ната брзина претставува изборот на еден од 
трите начини на работа на моторот. 
При изведување на работни операции по себ-
ниот creep mode овозможува најдобра иско-
ристеност на моторот при што работата при 
празен óд веднаш ќе биде регистрирана од 
страна на сензорите и автоматски ќе се намалат 
вртежите на моторот. Овој систем на заштеда 
на гориво доаѓа како сериска опрема во сите 
изведби.
како може да се зголеми мобилноста покажува 
и наменската, 3.5 тонска приколка која покрај 
останатото одлично може да послужи и за 

пренесување на сите потребни приклучоци на 
машината. 

Маневарски способности
Ако една работна машина може да направи 
полн круг со радиус помал од 4 метри тогаш 
таа го заслужува целото внимание на урбаните 
градежници. Токму тоа е случај со Hydradig 
110W а заслугите одат на сметка на системот 
за управување на двете оски. Со него може да 
се одбере класичен начин на управување само 
на една оска, потоа вртење на двете оски 
спротивно една од друга и на крајот паралелно 
вртење на двете оски. 
Ако класиката овозможува одлична управ ли-
вост, тогаш спротивното вртење на тркалата ќе 
биде од непроценлива корист при движење 
низ тесните урбани градилишта, додека едно-
временото вртење на двете оски за ист агол ќе 
овозможи прецизно оперирање паралелно по-
к рај некој голем ѕид.
Оддржување
Во опкружувањата каде што важи максимата: 
времето е пари, едноставното оддржување 
зна чи помало време поминато во празен од, а 
тоа е факт кој директно влијае на зголемување 
на продуктивноста. убавината на вградување 
на моторот на самата шасија се огледа во 
лесниот и директен пристап до сите контролни 
точки од ниво на тлото. 
конструкторот пред видува подмачкувањето на 

24 Година 7 • Квартал 3



најоптеретените де лови да се врши на секои 
500 работни часа. За филтрите тој период из-
несува 500, 1.000 или 1.500 часа и тоа доаѓа 
како нов стандард со кој настапува произ во-
дителот. Што е најважно, состојбата на пара-
метрите на машината, со помош на системот 
LiveLink можат да се следат сателитски и тоа 
без разлика на кој континент работи таа. 
Понудениот период на далечинско следење на 
состојбата и деловите на багерот изнесува 
цели 5 години. 
Во наведените 5 главни поглавја не е вклучен 
описот на кабината и крајно поедноставени те 
команди како и долгата листа на стандардни и 
специјални приклучоци кои ја истакнуваат уни-
верзалната употребливост на Hydradig 110W. 
Во тој контекст само ќе напоменеме дека при-
клучоците од екстремно популарниот JCB 3CX 
може да се употребат и кај новиот модел и тоа 
без никакви адаптери. 
Најавите од домашниот увозник на JCB гово-
рат дека ова парче најнова технологија ќе мо-
же наскоро да се најде и кај нас, и тоа веќе во 
октомври за кога е закажан саемот Tehnoma 
кој традиционално се одржува во Скопје. 

ДТУ ГЛОБАЛ МОТОРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Булевар Македонско-Косовска Бригада 

Бр.60 БУТЕЛ 1000 Скопје
Тел. цен.: 02 2600 550; Факс цен.: 02 2600 555

е-mail: info@global-motors.mk
www.global-motors.mk
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ammann aSc100

А што е со патиштата?! 

добАр темел куќА носи
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добрите темели се важни за секоја куќа - ло-
ша та изведба скапо ќе чини. Затоа и секој гра-
дежник доста внимава на тоа. Но што е со 
патиштата? За разлика од високата градба, 
површината која нивните „темели“ ја зафаќаат 
е многу, многу поголема, а опциите за избор 
на начинот и материјалите за работа мали. 
Тука до израз можат да дојдат само средствата 
за работа - од нив зависи колку брзо, ефикасно 
и пред сé квалитетно ќе биде изведено тампо-
нирањето. А што значи лошо тампонирање, не 
треба да бидете градежник за да знаете - за 
жал, кај нас (пре)често гледаме пропаднати 
патишта, паркинзи или други површини и се-
како, за тоа директно ги обвинуваме изведу-
вачите и нивната немарност. А виновник, 
всушност, во најголем број случаи е лошата 
механизација.
Швајцарската група Ammann не спаѓа меѓу 
гигантите производители на градежната ме-
ханизација, но е гигант во областа за што е 
спе цијализирана: машини и постројки за гра-
дежништвото, главно на изградбата на патиш-
та и транспортна инфраструктура - асфал ти-
рање, бетонирање и работи поврзани со тоа. 
Нејзината гама валјаци е широка и сеопфатна 
и се состои од триесетина модели со многу 
изведби. распоредени во три главни категории 
според конструкцијата, тие ги покриваат те-
жинските категории во дијапазон од 1,5 до 25 
тони. Бидејќи сепак се работи за машини 
наменети за општи и не многу изискувачки ра-
боти, вака густо набиената понуда прави дел 
од нив да се преклопуваат во 
апликациите. Поради тоа е и важно 
да се направи вистинс-
киот избор, посебно во 
пазарни услови во кои 
оперираат нашите гра-
деж ници кои заради 
ск ромниот обем и не-
уед начен ритам на ра-
бота не можат да си дозволат 
потесна специја ли зација и поши-
рока разновидност на машинс киот 

парк. Но за кој и да се одлучат, сите ги имаат 
истите основни карактеристики: лесно се 
спра вуваат со секаква подлога и имаат ви соки 
перформанси на набивање и ефикас ност во 
работата, благодарение на техноло гиите што 
се користат и искуството на групата Ammann 
во производството на валјаци подолго од еден 
век.
еден валјак кој би бил оптимален за нашите 
градежни компании (доволно голем ефикасно 
да се справи и со поголеми површини но и 
доволно мал да може да работи и на потесни 
прилази), е моделот од тежинската категорија 
до 10 тони, со ознака ASC100. Се работи за 
машина со единечен валјак со пречник од 1,5 и 
ширина од 2,13 метри, кој може да биде мазен 
или еж со шилци. Важи за модел кој има из-
разен однос на вредноста и ефикасноста, за 
кој многу од оние што го користат сметаат дека 
е лидер во класата според перформансите на 
набивање на подлогата. Погоден е за работа 
со широк ранг материјали - од глина до кршени 
камења, благодарение на 
хидрауликата која 
ги задвижува 
барабанот и 
двете тр ка-
ла по себ -
но, што 
обез  бе ду-
ва добра 
трак  ција. 
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ефикасниот Cummins турбо дизел мотор од 
115 KS и 1.500 Nm му обезбедува добри 
маневарски својства неспоредливи со неговата 
големина, а ниското тежиште забележлива 
стабилност. Системот за вибрации работи на 
фрекфенции од 32 или 35 Hz, со амплитуди од 
1,1 и 1,85 mm кај верзијата со мазен барабан, 
односно 0,97 и 1,6 mm кај изведбата со еж. 
Центрифугалната сила му е 206 односно 277 
kN, а се движи со работна брзина од 7,1 и 
транспортна брзина од 10,3 километри на час. 
Способен е да се искачи на нагиб од 40% и да 
сврти во простор со радиус од 3,21 метар, а 
безбедноста ја обезбедуваат хидростатичките 
мултидиск ра бот на и помошна сопирачка. 
Целата машина има должина од 5,63 и височина 
од 3,03 метри, а растојанието на најниската 
точка од под логата е добри 45 сантиметри. 
Платформата за операторот е поставена на 
држачи кои не ги пренесуваат вибрациите, а 
ако е опремен со кабина тогаш може да се 
добие и со клима уред. резервоарот од 410 
литри гориво обез бедува долга работа, а лесно 
достапните мес та за одржување кратки застои. 
Ammann ASC100 е валјак кој ретко се сре ќа ва 
во огласите за продажба на половни машини - 
не само затоа што како модел не е толку стар, 
туку и затоа што никој не сака да го продаде.
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Sandvik lH203

Од Шведска доаѓа интересен компактен и лесен утоварувач за подземното 
рударство

висок поглед одоздолА
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За шведскиот челик сите знаеме дека е нај до-
бар, но за шведското рударство малку знаеме. 
Така, можеби сте знаеле или можеби не како 
нас, дека Шведска има само 18 рудници но е 
далеку најголем европски производител на же-
лезна руда и еден од водечките кај базните и 
прецизните метали. Всушност поголемиот бр  ој 
денес добро познати шведски индустриски 
ком пании своите историски корени ги имаат 
ток му во рударството. една од нив која остана 
верна на традицијата е групата Sandvik. Ос но-
вана во 1862 година, оваа компанија во јавнос-
та повеќе е позната по своите алати кои веќе 
не се дел од нејзината програма. И покрај гло-
балните прегрупирања, аквизиции и спојува-
ња, фокусот на нејзината специјализација ос-
тана рударството. Sandvik денес всушност е 
во  дечки снабдувач на опрема, алатки, услуги и 
технички решенија за рударство.
За да остане така, Швеѓаните вредно работат 
на изнаоѓањето врвни решенија кои ги следат 
барањата на рударството за подобра ефикас-
ност и поголема безбедност. Понудата на ма-
шини и опрема им е обемна и сеопфатна, но 
ние сега ќе се задржиме само на еден интере-
сен компактен и лесен утоварувач за под зем-
ното рударство, моделот Sandvik LH203 кој е 
дел од семејството кое брои 15-тина дизел, 
електрични и нископрофилни модели рас пос-
лани во тежински категории од 1 до 25 тони. 
Сите се карактеризираат со екстремна про-
дуктивност и издржливост. 

Оние кои ги поз на ваат за нив ќе кажат и дека 
се моќни, со одлич ни маневарски способнос-
ти, дека имаат ог  ромен капацитет за нивната 
големина и обез бедуваат ниски трошоци по 
тон материјал. развиени се за најтешките под-
земни работи, земајќи ги предвид и целокуп-
ната економичност и безбедност при тоа. 
Оп ти мизираните носечки компоненти ги обез-
бедуваат издржливоста и долготрајноста, моќ-
ните мотори и напредните погонски решенија 
ја гарантираат исклучителна продуктивност, 
погонот на четирите тркала, зглобната конс-
трукција со агол на прекршување од 40° и три-
степената трансмисија способностите за ма-
неврирање низ рударските окна а напредните 
технологии и ергономските контроли лесното 
и пред сé безбедно ракување како за опе ра-
торот, така и за оние околу машината. Битно е 
да се напомене и дека утоварувачите со ди зел 
мотор каков што е LH203 се опремени со ефи-
касни агрегати со ниски емисии. 
Моделот за кој зборуваме е втор по големина 
во понудата, има капацитет од 3.500 килогра ми 
и се карактеризира со најдобар однос на 
сопствената тежина и носивоста во класата. 
карактеристика му е и уникатниот начин на 
пол нење на корпата што обезбедува висок 
степен на пополнетост, односно искористе-
ност на нејзиниот простор кој може да биде од 
1,4 до 1,8 m³. Малите габарити (должината му е 
7,04 метри, а широчината само 1,48) и рас то-
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јанието од подлогата од 260 mm му ја даваат 
подвижноста неопходна во тесните рударски 
јами, а големата височина од 1,84 метри и тес-
ните гуми со димензии 12.00-20 гарантираат 
лесна навигација низ нив. 
Моќниот Deutz BF6L914 мотор со 95 коњски 
си ли обезбедува сила на подигнување од 61 
kN и на наклон од 55 kN, а заедно со опе ра-
тивната тежина од 8.700 kg придонесува и за 
продол жен век на траење на гумите и намале-
на пот рошувачка на гориво. За поголема еко-
номич ност и ефикасност во работењето зафа-

тите    за дневно одржување се вршат на самото 
ме с то, а за издржливоста гарантира искуство-
то на фирмата подолго од еден ипол век. 
Во врска со тоа ќе додадеме само уште и дека 
една од опциите со кои може да се испорача 
Sandvik LH203 е пакет за работа во поларни 
услови (или арктички, како што тие наведу ва ат) 
кој врши предгреење на моторот и хидрау лич-
ното масло, а за комплетноста на сработеното 
од страна на инженерите дека паркирните 
светла на машината се во лед технологија за 
заштеда на акумулаторите.

РАБОТНИ 
ПРИКЛУЧОЦИ ЗА 
ГРАДЕЖНИ 
МАШИНИ: 
корпи, сврдли, 
хидраулични чекани, 
глодалки за асфалт, 
четки, грејдери, ножеви 
за снег...

ул. Христо Татарчев 47Ж/1 лок. 7
02/613 44 60  078/90 58 66
info@megatehnika.eu.mk • www.megatehnika.eu.mk
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lokotrack lt1213(S)E

“Е“, последната буква од името на сликовит начин ја прикажува трансфор
мацијата која е извршена над класичната дробилка  наместо силината да ја 
испорачува дизелски агрегат postoi moznost тоа da го прави електромотор.

дробилкА нА електричен 
погон
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Сега со сигурност можеме да поврдиме: конст-
рук торите на Metso размислуваат алтернатив-
но. Наместо познатиот дизел, CAT C13 кој за 
потребите на Lokotrack, koj Metso го купува од 
Caterpillar, сега за погон на мобилната дро-
билка, силината може да ја испорачува елект-
ро мотор. добро, шестцилиндарскиот линиски 
дизел од 12.5 литри, е монтиран но сега може 
да има улога на генератор на електрична 
енергија. LT1213(S)E овозмозува на корис ни ци-
те да бираат, потполно независен погон преку 
дизел агрегат или на локавциите каде елект-
ричната енергија е достапна, приклучување и 
погон на електрична енергија. дополнително 
доколку електричната мрежа нема доволен ка-
пацитет, со едноставен преклопник се акти ви-
ра дизелот кој генерира доволна енергија за 
непречена работа на дробилката. 
дробилката и покрај повисоката тежина (околу 
11т) ги задржува сите квалитети во однос на 
подвижноста и едноставниот транспорт.
При ваков, двоен извор на електричната енер-
гија, бенефитираат сигурноста и ефикасното 
извршување на поставените задачи. Притоа 

можеби е пореално да се говори за зголемена 
флексибилност и прилагодливост спрема да-
дените услови на работа. 

Дизел vs електрика
Во случајот на касичен погон, дизел моторот 
ослободува 415 кС додека во улога на гене ра-
тор тој е подесен на излезна моќност од 450 
kVA. Погонскиот електромотор работи на на-
пон од 400 до 460 V, кој се конвертиран на 
фрекфенција од 50 до 60 Hz.
Познато е дека контролата врз електричната 
сила е многу поедноставна отколку врз меха-
ничката. Тој факт конструкторите на Metso го 
ставиле во функција на порамномерен старт, 
потоа за регулирање на јачината на ударите 
спрема моменталните потреби како и помирно 
сопирање на работата.

Нов погон, препознатлив карактер 
Без разлика дали се работи за базичната (ди-
зелска) или електричната верзија, Lokotrack 
во општо не го менува својот докажан и пре-
поз  натлив карактер. компактната мобилна 
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надворешен 
високонапонски 
трансформатор

опцијА
магнетен 
сепаратор

опцијА
страничен
транспорт 

3kW

главен транспорт
2 x 11 kW

Хидраулични
вентили

вибрациона
корпа

NP дробилка 250 kW
со конвертор на 
фрекфренција

електрична
централа за 

притисок

Хидраулична пумпа
55 kW

електрична централа

постепен стартер

гасеници

главен 
прекинувач

дизел мотор - генератор
Cat C13 – 420 kVA

дро билка има капацитет за преработка на 400 
t/h, волуменот на корпата за дробење изнесу-
ва 6 m3, со отвор за прифаќање на материјал-
от со димензии (2.600 x 3.800) mm. Секцијата за 
дробење ја сочинува Nordberg NP1213M, која 
има пречник на роторот од 1.200 mm.  
како посебност на Lokotrack LT1213(S)E се 
истакнува страничниот радијален транспорт. 
Тој со корпата е порзан преку главната транс-
портна лента (максималана широчина од 1.200 
mm) на која е хидраулично прикачен.
движењето на машината се одвива преку га се-
ници чии осовини се оддалечени на растоја-
ние од 4.030 mm. Во однос на траспортните 
карактеристики корисно е да се знае дека ди-
мезиите на дробилката подготвена за транс-
порт изнесуваат (19.4 x 2.98 x 3.60) m.

Со производството на мобилна дробилка која 
работи на електричен погон а може да користи 
два независни извори за напојување, Metso 
уште еднаш покажува визија и лидерство во 
оваа индустриска гранка. Првите примeроци 
на мобилната електрична дробилка, Lokotrack 
LT1213(S)E се веќе испорачани а резултатите 
се и повеќе од одлични. 
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geoprobe 6712dt

Geoprobe е најпознатиот светски производител на машини, опрема и алати 
наменети за подземни дупчења кои се користат за потреби на животната сре
дина, потоа за геотехнички како и испитувања за потреби во геотермална та 
енергија и истражувачката индустрија.

дрАгоцени примероци од 
подземјето
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да се земе примерок од утробата на земјата 
се когаш претставувало предизвик за научни-
ците и инженерите. да се има вистинска слика 
за составот на тлото во длабочина, за ин же не-
рите значи проектирање, димензионирање и 
изведување на објекти врз реални сознанија. 
Без разлика дали треба да се земе примерок 
од земја, од камења или пак со хидролошки со-
држини, Geoprobe ќе може да понуди адекват-
на дупчалка со специфичен прибор.
Понудата започнува од мали дупчалки кои мо-
жат да се користат при екстремно тесен прос-
тор па се до големи самоодни платформи. Ако 
одреден корисник има посебни барања во 
однос на бушењето стручните екипи на произ-
водителот можат да развијат посебен машина 
или алат и позитивно да одгогорат на барање-
то. Од широката плаета на производи, во слу-
чајов ќе се осврнеме на моделот Geoprobe 
6712DT.

Geoprobe 6712DT
разгледуваме мобилна дупчалка со компактни 
димензии која според големината е сместена 
во втората половина на патот помеѓу најком-
пактните и најголемите дупчалки на Geoprobe. 
Посебност на оваа машина е што е изградена 
врз модуларен принцип, за транспортните пот-
реби таа може да се разглоби на три составни 
компоненти и потоа на самата локација за са-
мо 15 минути повторно да се состави и да биде 
веднаш подготвена за акција.
Овој тип на машина се движи со помош на 
сопствен погон на гасеници, така да пристапот 
и до тешките терени не претставува никаква 
пречка. Во краткиот опис на 6712DT би стоело 
дека таа може да работи по принцип на уда-
рен двонасочен чекан со една брзина или пак 
со двонасочно сврдо со два степени на брзи-
ната. 
За погон се користи читирицилиндерски ди-
зел мотор со потекло од Kubota кој ослободу-
ва 44 кС. Со хидрауликата се оперира на многу 
едноставен начин преку интиутивниот коман-
ден пулт.

Оперативната тежина на машината, со помош 
на ултра лесна носечка структура, е задржана 
под 3t (2.946 kg) а за да се стекне впечаток за 
габаритите ќе ги споменеме максималниата 
дол жина (во склопена состојба) од 2.912 mm и 
височината од 2.108 во склопена, и 3.899 mm 
во расклопена состојба.
И сега најважното: под хидрауличен притисок 
од 234 bar одот на дупчалката  изнесува 1.676 
mm. кога е вграден ударен чекан, тој дејствува 
со вртежен момент од 759 Nm, удира со фрек-
фенција од 32 Hz, а во двата правци се врти со 
брзина од 240 вртежи во минута. Притоа бр зи-
ната на макарата се движи помеѓу 0 и 33.5 m. 
Ако пак во функција на дупчење на првата 
ударна линија се наоѓа спирално сврдло не-
говиот момент, во зависност од пониската (0-
70 врт/мин) или повиската (0-150 врт/мин) бр-
зина, изнесува помеѓу 3.389 Nm и 1.694 Nm.  
Одржувањето на дупчалката е искличително 
ед ноставно и се сведува на контрола и замена 
на фитрите на моторното масло и хидраулич-
ната течност. 
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Претставуваме: “Мотоцентар доо“

Управителот на Мотоцентар, гдин Горан Гроздановски ни одговори на не
колку прашања во однос на тековните трендови и новитети во бизнисот со 
пневматици.

професионАлен одговор 
нА новите предизвици
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Oсновната определба на МОТОЦеНТАр доо 
уш те од основањето, во февруари 1994 година 
e - Пневматикот, неговиот правилен избор и 
одржување.  Претставници се на најреноми ра-
ни те светски брендови пневматици: MICHELIN, 
CONTINENTAL, BRIDGESTONE, FIRESTONE, 
кORMORAN, GENERAL TYRE, UNIROYAL, DAY-
TON, SPORTIVA, BARUM, MITAS. денес фирма-
та има 7 сервисно продажни објекти и брои 
100-тина професионалци кои во секој момент 
се подготвени да помогнат при изборот или 
надминувањето на проблемите поврзани со 
пневматиците. разговараме со г-дин Горан 
Гроздановски, управител на Мотоцентар.

Со што Мотоцентар се двои во однос на оста-
натите дистрибутери на пневматици и какви 
се услуги нуди?
Покрај големиот избор на реномирани пнев-
матици како и врвната услуга нашиот кадар е 
обучен преку различни совети и прашања да 
му овозможи на секој клиент да го одбере вис-
тинскиот пневматик за него во зависност од 
неговите потреби. Покрај тоа на секој купувач 
му се нуди бесплатна Мотоцентар клуб картич-
ка со што добива одредени бонуси и бени-
фиции. Идејата е да се прошири базата на 
лојални клиенти на Мотоцентар кој ке имаат 
ексклузивен пристап до одредени промоции, 
попусти и информации. Сето ова е надопол-
нето со лојалити програма за собирање поени 
кои потоа можат да се искористат за добива ње 
одредени производи.

Кои се предизвиците на Вашата компанија со 
товарниот? 
Со своето 22 годишно искуство и присутност 
на македонскиот пазар Мотоцентар е лидер во 
доменот на товарните пневматици. Од самите 
почетоци наша определба била со нудење на 
т.н. солуции, да им се овозможи што поголе ма 
вредност на самите флоти. Тоа го правиме со 
тоа што за разлика од нашите конкуренти не 
сме присутни само во доменот на продажба на 
нови пнеуматици туку имаме развиена и актив-
на постпродажба а со тоа и максимално иско-
ристување на пневматиците. Таа постпродажба 
вклучува мониторинг и контрола, одржување 
односно сервисирање на пневматиците, наре-
жу вање и протектирање на веќе потрошените 
пневматици по технологија на Bandag. Сето 
ова нуди поголеми бенифиции и заштита кај 
самите транспортни фирми. Со цел да се 
приближиме до нашите клиенти работиме на 
проширување на мрежата на сервисно-про-
дажни центри и во моментов сме единствена 
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фирма за пневматици која што располага со 
три сервиси за товарни гуми во Скопје и еден 
во Прилеп. Исто така располагаме со обучен 
кадар кој што своето знаење и искуство го има 
стекнато во различни тренинг центри во 
европа.

Пазарат на пневматици за машините од гра-
дежништвото е се поактивен?
Од пред неколку години забележавме зго ле-
мување на потребата на нашиот пазар за 
пневматици за машини во градежништвото. Од 
тогаш започнавме и со дистрибуција најпрво 
со најдобриот светски бренд  на пневматици - 
Мишелин, за градежнa и рударска механизаци-
ја, потоа во 2010 започнавме со дистрибуција 
на гуми од индустрискиот сегмент на добро 
познатиот чешки бренд MITAS. Нивните гуми 
за градежни машини што работат во тешки 
услови на работа се карактеризираат со го ле-
ма издржливост и отпорност на оште тувања. 
Тоа ја зголеми довербата кај нашите клиенти и 
допринесе да го зголемиме нашиот асортиман 
и со MITAS агро-гуми.
Исто така од 2014 год. започнавме со ди стри-
буција на познатиот Израелски бренд ALLI-

ANCE насочени повеќе кон агро сегмент от со 
дијагонални гуми. Целта е да се постигне вред-
ност кај корисниците на гумите од Alliance 
преку ниски трошоци на сопственост.

Која идеја ќе ја следи Мотоцентар во иднина?
Во текот на нашето повеќегодишно работење 
нашиот стремеж бил и ќе биде да изградиме 
долгорочни и одржливи односи со своите 
купувачи (можеби се мисли на дилери, прет-
ставништва или соработници) преку разно-
видни иновации, производи и услуги, се со цел 
да прераснат во еден од поголемите центри за 
пневматици во регионот.

Момин Поток 
ул.Јадранска Магистрала бр.1 - Скопје 
тел.: ++ 389 2 3095 777
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БРЗО СЕРВИСИРАЊЕ

СЕ ЗА БОМАГ

РОБУСТНО ПРОИЗВЕДЕН

БОМАГ не користи точки за подмач
кување. Подвижниот зглоб исто та ка 
нема потреба од одржување. 
Мо торот, централната електрика и 
вод  ната пумпа имаат лесен пристап. 
Ова заштедува време и го поед но
ставува дневното одржување.

Подвижниот зглоб не е за
варен за рамката и е лесно 
пристапен во случај на ин
тервенција. Сите машини се 
опремени со офсет на бан
дажите.



УДОБНО ЗА УПРАВУВАЊЕ

ЈАСНО ОДВОЕНИ

ЕФЕКТИВНА РАБОТА

Пространата платформа на раку вач
от со компактен волан има робустна 
шал табла со големи прекинувачи. 
Интуитивното ракување преку лес
но управливата рачка и одличниот 
прег  лед на барабанот овозможува 
релаксирана работа.

Дизните за прскање вода кои се 
заш  титени од ветер овозможу
ва ат рамномерно наводенува
ње на  бан дажите во сите услови.

Благодарејќи на ЕЦОНОМИЗЕР сис
темот, набивањето е едноставно и 
сигурно. Непотребните помину ва
ња се избегнати, притоа заште ду
вајќи време и пари.



gErÜStbaU JU-Sm

“ЈУСМ”ДООЕЛ, домашна компанија која нуди модуларни скелиња и подвиж
ни платформи, составните елементи за своите системи ги увезува директно од 
Германија а ги проектира, транспортира, монтира и демонтира, како кај нас 
така и во соседството.   

гермАнски скелињА зА 
домАшните грАдежници
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речиси да нема јавен, индустриски, комерци ја-
лен или стамбен објект кој може да се финали-
зира без употреба на монтажни скелиња. За 
нашето тврдење можеби најдобро можат да 
посведочат менаџерите на “Ју-СМ” чија ос нов-
на дејност е токму понуда на комплетна услуга 
на висококвалитетни брзомонтажни модулар-
ни скелиња како и фиксни и подвижни работ-
ни платформи. 
Целата услуга, односно монтажата, демонта-
жа та, транспортот или изнајмувањето - градеж-
ниците ја добиваат во согласност со барањата 
на најсовремените стандарди на работење, за-
конските и регулаторните барања за здрав је и 
безбедност при работа, добрата инженери нг 
пракса и аспектите за зачувување на животна-
та средина.
Притоа “Ју-СМ”дООел својот пробив на па за-
рот го прави преку обезбедување на врвна ус-
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луга и не пропуштајќи ништо на случајот. Таа е 
прва компанија во република Македонија од 
оваа бранша, сертифицирана согласно меѓу-
народниот стандард ISO9001:2008 од страна 
на реномираното германско сертификационо 
тело TÜV RHEINLAND GROUP. 
Со употребата на современа, иновативна тех-
нологија и вградување на компоненти и мате-
ри јали од врвни светски производители како    
и преку уважување на сите статички каракте-
ристики, компанијата се стреми кон постиг ну-
вање на највисоките технички стандарди на 
работење.  
Со ефективна примена на системот за менаџ-
мент на квалитетот, компанијата уште повеќе 
ги нагласува своите предности и бенефити 
преку зголемено ниво на одговорност и по-
ефек тивно и поефикасно управување и за јак-
нување на севкупните перформанси на ком-
панијата. 
Сето тоа, од своја страна, придонесува за уште 
повисоко ниво на доверба на “Ју-СМ”дООел  
кај корисниците, зголемен удел на пазарот и 
конкурентност но во исто време и зголемен 
бенефит на корисниците со стекнување на ус-
луги со високо ниво на квалитет, доверливост  
и усогласеност со специфираните барања и 
важечките  законски регулаторни барања.

контакт: 044 366 426 и 071 224 655
info@ju-sm.com.mk • www.ju-sm.com.mk
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МГ КОМПАНИЈА ОВЛАСТЕН ДИСТРИБУТЕР ЗА МАКЕДОНИЈА 
ул. ЛЕРИНСКА бр. 68а  / моб.: +389 78 383 484 / тел.: +389 02 615 52 50 

e-mail: info@mgk.mk / www.mgk.mk



блиску, поблиску…

Würth опрема за заварување

Кога ќе споменеме Würth може да помислиме на доста работи, но најчесто не 
и на опрема за заварување. Сепак вистина е  апаратите, маските и потрошниот 
материјал за заварување се дел од програмата на сенаменскиот германски 
производител
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Навистина, ретко кој би очекувал од Würth да 
нуди и опрема за заварување дури и да знае 
дека денес оваа семејна германска компанија 
основана пред седум децении има годишен 
промет од околу 10 милијарди евра што го ост-
варуваат повеќе од 400 претпријатија колку 
што се во нејзин состав. Не би ни побарал, но 
така е - опремата за заварување е дел од про г-
рама на сенаменскиот германски производи-
тел. Таа всушност претставува логично про-
ширување на основна дејност тргување со 
монтажна опрема и елементи за прицврстува-
ње. како и сé друго кај Würth, и оваа програма 
е обемна и сеопфатна но ние за претставува-
ње ќе избереме пар типични претставници кои 
најмногу одговараат на потребите на клиенти-
те во Македонија.
Ќе започнеме со уредите за рачно електро-
лачно заварување EWI 160 и 200. Бројката кај 
овие дигитално контролирани инвертори со 
можност за заварување со REL и опционално 
TIG постапка ја означува нивната максимална 
струја на заварување - 160 односно 200 А. Се 
карактеризираат со систем за исклучително 
добро ладење со два вентилатори, а имаат и 
термоизолација од H класа која овозможува 
работа на електрични компоненти до 180 °C. 
Најновата IGBT технологија овозможува не-
пречена работа и при големи флуктации на 
напонот - со генератори или пак на нестабилни 
струјни инсталации, а малата вредност на ре-
ферентната струја и кај инсталации со оси-
гурачи од 16 А (20 кај посилниот модел). Arc-
Force технологијата која го зголемува напонот 
на електричниот лак во критични ситуации 
оневозможува продирање на троска во расто-
пот и гаснење на лакот, што дава можност за 
работа со тешко топливи електроди. Hot-Start 
функцијата обезбедува сигурно палење на 
елект родата, а нејзината енергија автоматски 
се подесува според избраната струја на 
заварување. 
Тука е Anti-Stick особеноста која спречува ле-
пење на електродата на работно то парче со 
автоматско намалување на струјата на за ва-

рување, а посилниот EWI 200 инвертор има 
можност за работа со целулозни електроди со 
избор на посебен режим на работа кој овоз-
можува поголем напон на отвореното коло и 
полесно започ нување на шевот.
Од техничките карактеристики на EWI 160 би 
ги издвоиле интермитенцијата на 160 А и 40, 
односно 25 °C која изнесува 20 односно 40%, 
додека интермитенцијата на 72 А и 40 °C и 130 
А и 25 °C во обата случаја е 60% класата на 
заштита е IP 21S, напонот на отвореното коло 
75 V, а минималната потребна моќност на ге-
нераторот 8 kVA. Пречникот на електродата за 
REL постапка е 3,25 односно 4 mm кај крат-
котрајни заварувања, а за TIG постапка од 1,0 
до 2,4 mm. должината и пресекот на каблите 
за маса и електроди се 3 m и 16 mm². 
Тежината на целиот апарат изнесува само 4,6 
kg, а димензиите му се повеќе од скромни: 
38×12×25,5 сантиметри. Поголемиот EWI 200 
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се разликува по интермитенцијата која ги има 
истите вредности но на 200 А и 40 °C, 200 А и 
25 °C, 115 A и 40 °C и 160 A и 25 °C соодветно. 
Напонот на отвореното коло му е 70 V, ми-
нимално му треба генератор од 10 kVA, а ра-
боти со електроди за REL постапка со пречник 
од 4 односно 5 mm кај краткотрајни завару-
вања и од 1,0 до 3,2 mm за TIG постапка. 
должината на каблите е иста, но заради по-
силната струја нивниот пресек е 25 mm², тежи 
4,7 kg а ги има истите димензии како и EWI 160. 
И двата модела се испорачуваат во пластичен 
куфер, со држач за електроди до 200 А, штипка 
за маса до 300 А и опционално со заварувачка 
количка, LIF-TIG кабел и кабли за маса и 
електроди од 4 метри. Благодарејќи на цврста-
та и практичната изработка идеални се за те-
ренска работа, а специјалната навлака на 
вградените електронски делови обезбедува 
голема отпорност на топлина, студ, прашина и 
друго. Плус на сé, издржуваат и паѓање од 
висина на работна маса. 
За разлика од електролачната (со која се 
заварува само челик) и TIG постапката во заш-
тита на инертен гас (челик, бакар), апаратите 
за заварување со MIG постапка исто во инерт-
ен гас можат да работат и со алуминиум. 
Изразените предности на оваа технологија 
(големата брзина на заварување, минималните 
поправки - нема симнување на троската, кон-
тинуирано нанесување на електродната жица 
без прекини во работата за промена на елек т-
родата, високата економичност, помалите топ-
лински деформации и друго) придонесу ваат 
таа денес да биде најчесто употребувана ме-
тода за заварување, а широкиот обем на мате-
ријали кои можат да се заваруваат ја прави 
универзална. Таков универзален е и MIG 180-5 
апаратот на Würth кој работи и со електролач-
на и TIG постапка. 
За MIG заварување во заштитна атмосфера на 
инертен гас (со 2 или 4 такта) користи жица во 
котури од 5 kg, а No Gas функција му овозможува 
заварување со полнета жица без дополнител-
ен гас. Предвиден е и за теренска работа за 

што му е потребен агрегат од 10 kVA, а еуро 
приклучокот со Abicor Binzel MB 15AK горил-
ник е стандарден. Максималната струја на за-
варување е 180 А, интермитенција на 40 °C е 
25%, додека 60% се добиваат со струја од 140 
А. Напонот на отвореното коло е 65 V, влезната 
силина 7,4 kVA, а може да работи на инсталации 
со 20 А осигурувач. Максималниот пречник на 
жицата што ја користи изнесува 1,0 mm, тежок 
е 14 kg, а има димензии од 50×22×38 cm.
Бидејќи во Würth посебно внимание се пос-
ветува на заштитата при работа и заштитните 
средства без кои заварувањето е незамисливо 
и неизводливо, во продажната програма се 
среќаваат и голем број додатоци, од кои ние 
сега само накратко ќе ги погледнеме авто-
матските маски Stella, Ignis и Veldo со по де-
сување DIN 9-13. Нивни карактеристика се 
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големиот степен на максимална заштита и 
ерго номичните форми за сигурна и пријатна 
работа при што двете раце остануваат сло-
бодни во текот на заварувањето. Stella и Ignis 
имаат по четири оптички сензори со брзина на 
автоматско затемнување од 1/30.000 секунди,  
а Veldo два од 1/25.000 секунди. Видното поле 
на првите две е 95×55 mm а на третата 88×43, 
напојувањето со соларни ќелии а дополни-
телно Stella и Ignis имаат и по две незаменливи 
литиумски батерии со животен век од 5 до 7 
години. Направени се од висококвалитетна 
пластика отпорна на кршење и ги задоволуваат 
сите стандарди. Тешки се околу половина ки-
лограм, а можат да се користат и за брусење. 
Во зависност од моделот доаѓаат во повеќе 
бои и дизајни, од кои некои се вистинско умет-
ничко дело.

ВУРТ МАКЕДОНИЈА дооел
ул. Борис Трајковски 93, 1000 Скопје

тел: 02/ 272 80 80 / www.wurth.com.mk 
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зАд зАвесАтА

lotos моторни масла

Со пазарот на мазивата владеат неколку моќни имиња, но секогаш има место и 
за другите, посебно ако имаат волку интересна понуда
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Модерниот свет веќе не ги признава граници-
те, ниту државни, ниту општествени. челичните 
завеси одамна се дигнаа, ама некои инфор ма-
ции сепак останаа скриени од очите на светот. 
Но под притисок на економските фактори една 
по една и тие се откриваат, на задоволство на 
секој корисник што навреме дознал за нив. Ќе 
се обидеме да влијаеме на тековите на време-
то и со овој напис да симнеме уште една ба-
риера што стои пред непознатото за нас. Те ма-
та се моторните масла Lotos, но прво збор-два 
за самата група.
Нам сосема непозната, корените на оваа ком-
панија датираат наназад до 1971 година, кога 
е донесена одлука за изградба на рафинерија 
во полскиот пристанишен град Гдањск. Годи-
ните на подеми и падови ќе ги прескокнеме сé 
до 2003-та, кога е основана холдинг групата 
Lotos која во себе обединува уште 18 други 
компании, вклучувајќи ги и рафинериите во 
чеховице и Јасло. Главна дејност и е рафи ни-
ра њето на нафта и производството на горива и 
мазива. Вкупните годишни приходи и изнесуваа 
скоро 8 милијарди евра, располага со имот 
вреден двојно повеќе од тоа, а вработува 7,5 
илјади луѓе. дека е лидер на полскиот нафтен 
пазар не треба да кажуваме. лотос е 7-ма по 
големина корпорација во централна европа. 
За прво запоз на вање доволно, колку да го има-
ме предвид пе дигрето на компанијата за чии 
производи ќе збо руваме.
А нив ги има многу - моторни масла, производи 
за агрикултурата, шумарството и домаќинства-
та, индустриски, железнички, бродски и мазива 
за разни други стандардни или специјални на-
мени. Програмата на моторни масла за тешки 
товарни возила и автобуси е обединета под 
ознаката Turdus. Понудата е сеопфатна - од 
стандардни моторни масла преку полусин те-
тички па сé до најсовремените целосно синте-
тички наменети за модерните погонски аг ре-
гати. Нивниот развој го следи напредокот на 
моторните технологии, притоа не заборавајќи 
ниту на постарите возила кои како и кај нас, сé 
уште во голем број ги има на полските патиш та. 

Акцент е ставен и на специјалните возила, кои 
скоро кај сите производители на масла делум-
но се запоставени со нивните често спе ци-
фични потреби. 
Предводник на Turdus палетата на Lotos е се-
мејството Powertec, кое опфаќа повеќе типа 
на моторни масла за комерцијални возила: 
5100, 1100, 3000, Syntetic Plus, Synthetic, Semi-
synthetic и стандардните минерални. Ги има за 
секоја намена, во повеќе градации 10W40, 
5W30, 15W40, како и во различни пакувања - од 
4 литри дури до 1 тон. Поседуваат бројни сер-
тификати за употреба и ги задоволуваат ба ра-
њата на познати производители на камиони и 
мотори, како што се Volvo, Deutz, MAN, Mer-
cedes, Renault, Scania, DAF, Tatra и други, но и 
на Caterpillar, Detroit Diesel, Cummins… Оп фа-
ќаат широк спектар мотори (еуро 4, еуро 5 и 
некои еуро 6), а педантно селектираните ади-
тиви гарантираат мали загуби на масло, кон-
стантно ниво на вискозитет и квалитетно под-
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мачкување во сите услови за експлоатација. 
Не смееме да ги заборавиме ниту еколошките 
барања, продолжените интервали за замена и 
намалената потрошувачка на гориво. Посебно 
треба да се истакнат мултиградните Powertec 
моторни масла наменети за возила со постар 
датум на производство, кај кои се битни заш-
титата на моторот и создавање отпорност на 
разни штетни наслаги во него. На тоа се на-
доврзуваат стандардните Turdus Semisynthet-
ic, како и SHPD и MD маслата со градации 
SAE15W40 и 15W50, кои можат да се упо тре бу-
ваат и во комби возила со бензински мотор, а 
нешто што посебно вреди да се спо мене е и 
специјалното Turdus CNG масло на менски раз-
виено за употреба во возила (товарни, автобу-
си, специјални…) кои како погонско гориво 
користат компримиран природен или течен 
нафтен гас. Не се заборавени ниту корисни-
ците со големи флоти возила во експлоатација 
со мотори со или без турбо компресор кои 
исполнуваат некои од претходните стандарди 
за емисии, за кои се наменети Diesel Fleet 
маслата со градации 5W40 и 10W40.
Во денешните висококонкурентни услови на 
работа не смее да се игнорира ниту евроцент 
по километар заштеда, но никако на сметка на 
доверливоста и истрајноста на возниот парк. 
Затоа и ретко кој од транспортерите се ос ме-
лува да прави компромиси со моторните масла 
и најчесто купува само од светски познати 
производители на кои слепо им верува. Тука 
својата прилика ја гледаат и останатите како 

што е Lotos, за чиј квалитет најдобро говори 
нивното учество од околу 30% на полскиот 
пазар. А Полска е голема земја со изразени 
транспортни потреби и кон запад, и кон исток, 
и тоа со доста сличен (читај: експлоатиран) 
возен парк како и нашиот… Овој факт доволно 
кажува сé сам за себе - не треба да го допол-
нуваме со информации за бројните награди и 
сертификати што ги имаат маслата на Lotos Oil 
S.A., па дури ниту со тоа дека ги користи и 
НАТО.
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соборувАјќи двА светски 
рекордА, VolVo IroN kNIght 
стАнА нАјбрзиот кАмион 
нА светот

ова е најбрзиот камион на светот

Iron Knight на Volvo Trucks е најбрзиот камион на светот  во две категории. Тој 
го собори рекордот за брзина со старт од мирување во категориите на 500 и 
1.000 метри. Соборувачот на рекорди е специјално изработен во секој поглед, 
со исклучок на моторот и сериски произведената IShift трансмисија со двојна 
спојка
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Iron Knight на Volvo Trucks, возен од Боије 
увебринк, сега ги држи официјалните рекорди 
за брзина на растојанија од 500 и 1.000 метри. 
Во текот на изработката на камионот, експерт-
скиот тим од Volvo Trucks пронајде иновативни 
начини за обединување на технологиите и ди-
зајнот. „Ова покажува дека нашата I-Shift 
транс  мисија со двојна спојка има огромен по-
тенцијал и дека нема да ве изневери ни при 
екстремни услови. Фактот што соборувачот на 
светски рекорди го користи токму истиот ме ну-
вач што се вградува во сериски произведени те 
камиони од FH семејството е нешто на што на-
вистина сме многу горди“, рече клаес Нилсон, 
претседател на Volvo Trucks.
Меѓународниот рекорд за брзина на растоја-
ние од 1.000 метри со старт од мирување Volvo 
Iron Knight го собори со просечна брзина од 
169 km/h и време од 21,29 секунди. Тој исто 
така го собори и рекордот на 500 метри, со 
брзина од 131,29 km/h и време од 13,71 секун-
ди. рекордното возењето беше изведено на 
зат ворена тест-патека во северна Шведска и 
беше признаено од страна на меѓународната 
федерација за автомобилизам FIA. 
„Специ ја листи од неколку различни оддели на 
Volvo Trucks заеднички работеа за да развијат 
ка мион со ненадминати перформанси. Освен 
по гонската група на Volvo Trucks, која е срцето 
и душата на Iron Knight, ние рачно, од нула, го 
направивме камионот. Фактот што успеавме да 
освоиме не еден, туку два рекорди е апсолутно 
неверојатен“, рече улоф Јохансон, техничар 
во Volvo Trucks.
Возењето беше изведено во возачкиот центар 
Шелефтео, поранешен аеродром надвор од 
истоименото место во северна Шведска. Меѓу-
народната федерација за автомобилизам FIA 

го следеше и го потврди рекордот за брзина. 
камионот го помина растојанието во двете на-
соки. Врз основа на овие две возења, беа прес-
метани просечното време и брзината. ре корд-
ниот резултат што го објави FIA е просечната 
брзина во двете насоки.
Зад управувачот на Iron Knight беше Боије 
увебринк, кој има повеќе од 30 години искуст-
во во трки со автомобили и камиони. Тој прет-
ходно има соборено пет брзински рекорди, а 
во 1994 година беше европски шампион во 
трки со камиони. „Iron Knight на Volvo Trucks 
може да се резимира со еден збор: совр шен-
ство! Тој прекрасно изгледа и претставува 
извор на неспоредлива моќ кога ќе се притис-
не до крај педалата за гас. Ова е третиот ка-
мион што сум го возел кој соборил рекорд и не 
можам да замислам подобар камион после 
Wild Viking и Mean Green“, рече Боије увебринк.
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 Со 2.400 KS, вртежен момент од 6.000 Nm и 
маса од 4,5 тони, Iron Knight има сооднос 
моќност-маса поголем од 0,5 KS/kg
 Централно поставениот мотор е од серијата 
D13, значително модифициран со интеркулер 
разладуван со вода и четири турбокомпресори
 I-Shift трансмисијата со двојна спојка го 
одржува преносот на вртежниот момент во 
текот на менувањето на степените на пренос. 
Освен зајакнатата спојка (дисковите и 
потисните плочи се направени од синтетички 
материјал), Iron Knight го користи истиот 
менувач кој сериски се вградува во Volvo FH 
камионите
 електрониката е сведена на минимум за да 
се намали масата на возилото
 Софтверот е репрограмиран за да овозможи 
максимални перформанси
 кабината е аеродинамички оптимизирана и 
е направена од стаклопластика. Страничните 
одбојници имаат големи отвори за внесување 
воздух за да го снабдат моторот со воздух за 
ладење
 Во текот на рекордното возење Iron Knight 
достигна максимална брзина од 276 km/h

Iron Knight - камион кој соборува рекорди Други камиони на Volvo Trucks кои собориле 
рекорд:

 2007: Wild Viking (1.600 KS) го собори 
светскиот рекорд на растојание од 1.000 метри 
со старт од мирување со просечна брзина од 
158,8 km/h
 2010: рекордот за истото растојание беше 
срушен од страна на NH D16 (1.800 KS) кој 
постиг на просечна брзина од 166,7 km/h
 2011: Хибридниот камион Mean Green (дизел 
мотор со 1.800 KS плус електромотор со 300 
KS) пос тави нов рекорд на растојание од 500 и 
1.000 метри со старт од мирување, со просечни 
брзини од 115,3 km/h и 152,2 km/h соодветно
 2012: Mean Green учествуваше во категоријата 
1.000 метри со летачки старт и постави нов 
рекорд со просечна брзина од 236,6 km/h

ул. 1550 бр. 5, 1000 Скопје
Тел. 02 2652 112 / Факс 02 2653 271

www.volvotrucks.com.mk

Volvo Truck Center Skopje
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когА ќе порАснАм ќе 
бидАм…

gVt ox

Запознајте го Ox, првиот камион на расклопување кој треба да ги моторизира 
нациите во развој
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да се моторизираат заостанатите земји е за-
дача со многу проблеми - претоварени возила 
заради нивниот недостаток, лоша или никаква 
патна инфраструктура, оддалечени и од циви-
лизацијата практично отсечени региони… Но, 
решението може да биде вакво нешто - робусен 
повеќенаменски камион, доволно цврст да се 
справи со најбедните патишта, но сепак евтин 
за купување и одржување кое може да го прави 
секој малку приучен. конструиран и направен 
во Велика Британија, тој не наликува на било 
што друго познато и нема никаква конкурен-
ција во ниту еден поглед - концептот, пер фор-
мансите, цената… 
Замислен како камион на расклопување со 
револуционерна конструкција и теренски спо-
собности, тој е резултат на амбициите на ам-
бициите на луѓето од Global Vehicle Trust 
фондацијата основана пред пет години со цел 
да се развие возило наменето за руралните 
делови на неразвиените земји, возило со кое 

тамошното население би ги обавувало своите 
секојдневни работи. Визијата за него доаѓа од 
основачот на фондацијата Сир Торквил 
Норман, кој инспирацијата ја имал од инте-
ресниот но неуспешен Africar проект од 
осумдесеттите. И Ox (на англиски вол) со сво-
јата иновативна едноставност и мулти намен-
ска функционалност ја има истата цел, но кон 
неа се стреми на сосема поинаков начин 
благодарејќи на умешноста на Гордон Мари, 
име доста познато во формула 1, уште повеќе 
светот на инженерингот. Прототипот беше 
развиен во 2013-та, а сериската верзија плани-
рана за наредната 2014 година. Но заради пот-
ребата од додавање дополнителни функ цио-
налности како што се отстранливата задна 

врата која може за служи како рампа за това-
рање или пак рамките на седиштата од задни от 
дел за подметнување под тркалата ако возило-
то заглави во песок, терминот за почеток на 
неговото производство сé уште е неизвесен.
конструкцијата му се заснова на принципот на 
расклопување. Тоа овозможува возилото прак-
тично расклопено во една компактна целина 
лесно да се транспортира било каде низ 
светот. При конструирање е водена сметка за 
габаритите (голем е отприлика колку Toyota 
RAV4) и сé е направено така во еден стандард-
ен 40’ контејнер да собира шест возила во 
расклопена состојба. Тоа, освен што ги на ма-
лува трошоците за транспорт, на крајната дес-
тинација ќе креира и работни места - за скло-
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пување на едно возило се потребни 12 часа и 
тројца тренирани вешти работници. Телото му 
е направено од ламинирани панели, механички 
прицврстени со видливи завртки. Во кабината 
со три седишта централното место е резер ви-
рано за возачот, што без скапа адаптација го 
прави погодно за сите земји, без разлика по 
која страна од патот возат. Шасијата му е од 
челични профили со поврзани дрвени панели 
за да се обезбеди торзиона крутост. Независ-
ното ослонување со долг од на пружините и 
грубите пневматици му се прилагодени на те-
рените по кои ќе се движи. За погон е иско-
ристен 2,2 литарски дизел мотор од Ford Tran-
sit со 99 коњски сили и 310 њутн метри, кој 
преку петстепен мануелен менувач ги задви-

жува само предните тркала за да се зачува 
едноставноста на механиката. Бројките пона-
таму кажуваат дека има носивост од дури 1,9 
тони, двојно поголема од скоро сите европски 
доставни возила. Просторот за товар од 7 
кубни метри е доволен за 8 буриња или 3 
еуропалети, а ако пак со него се превезуваат 
луѓе ќе ги собере 13-мина. 
Првите реакции добиени главно од програми-
те за помош во Африка се доста позитивни. 
Согледувајќи ги неговите можности да биде 
дел од нешто од темел ново, нешто пионерско 
што ќе направи трајна промени во фунда-
менталниот начин на животот на луѓето, Сир 
Торквил Норман се надева дека ќе најдат ин-
веститори кои ќе овозможат производство на 
10.000 вакви возила годишно - неговиот сон е 
да го види Ox во секое африканско село како 
им служи на мештаните за носење чиста вода 
за пиење, жито за јадење, материјали за град-
ба на куќите, ѓубриво за посевите… Но тој мо-
мент сé уште е далеку - во фондацијата во 
моментов се ангажирани да се соберат до-
волно средства за да се комплетираат тес-
тирањата.
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рАзвиен зАеднички со 
клиентите

Volkswagen crafter

Комерцијалната дивизија на Volkswagen го претстави новиот Crafter
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Од идната година, Volkswagen ќе започне со 
производство на втората генерација на голе-
миот Crafter - ова се првите информации за 
него. дизајнот не му е многу иновативен затоа 
што мора да биде препознатлив како Volkswa-
gen. Но затоа е атрактивен - базиран на мо-
дерната дНк на марката, тој на прв поглед 
наликува на поголем брат на VW Transporter. 
дизајнерите се гордеат со постигнување на 
коефициент на отпор на воздухот од само 0,33, 
што е најдобро во класата. Сепак аероди на-
мичноста не ја има нарушено употребливоста 
на просторот за товар, чиј превоз е основна 
функција на ваквите возила. 
развиен како комплетно ново возило, инже-
нерите на германскиот производител имаат 
земено предвид многу идеи на клиентите, факт 
што интензивно го нагласуваат. Од таа причина 
специјалистите од Хановер (каде е седиштето 
на комерцијалното одделение на Volkswagen) 
имаат поминато бројни часови како придруж-
ници на возачите на сегашниот Crafter на 
нивните секојдневни рутини.
Новиот Crafter е на располагање во четири 
основни изведби, три должини, три височини, 
четири мотори, две трансмисии… Сé на сé, кога 
ќе се збројат сите можни комбинации, теоретс-
ки Crafter на купувачите на располагање им е 
во 864 конфигурации. За жал, не можеме да се 
нафатиме за набројување затоа што од Volk-
swagen сé уште не ни кажале сé за новиот 

Crafter. Засега ни кажаа само дека моторите 
му се дволитарски TDi, Euro VI, специјално раз-
виени за него. На располагање се со силини од 
102, 122 и 140 KS, а најсилниот своите 177 
коњски сили ги извлекува со помош на два 
турбо компресора. Во зависност од изборот 
на верзијата погонот може да биде на предните, 
задните или сите четири тркала, преку шест-
степен мануелен или осумстепен автоматски 
менувач.
Функционалното работно место на возачот е 
повеќе налик на автомобилски, а такви се и 
технологиите - адаптивниот темпомат, елек-
трон ски систем за стабилизација прилагоден и 
за влечење приколка и компензација на 
страничен ветар и слично. 
За разлика од досегашниот Crafter кој е про-
извод на Mercedes, новиот модел ќе се прави 
во нова фабрика во Полска, втора која VW ја 
имаа во оваа земја.
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меѓунАроден линиски 
превоз нА пАтници
Меѓународен линиски превоз на патници меѓу 
република Македонија и друга држава (би ла-
терален) транзитивен превоз преку тери то ри-
јата на република Македонија се воспос  та вува 
во согласност со меѓународните до го вори, а 
врз основа на претходна согласност на минис-
терствата надлежни за транспорт на државите 
низ кои линијата поминува.
Гореопишаниот превоз се врши врз основа на 
дозвола што ја издава Министерството за 
транс порт и врски.
Меѓународниот линиски превоз на патници на 
територијата на република Македонија може 
да се извршува врз основа на дозвола што ја 
издава Министерството за транспорт и врски. 
дозволата се издава на барање на домашниот 
и странскиот превозник. кон барањето пре воз-
ниците се должни да приложат возен ред, 
ценовник и итинерер, план за возење на во за-
чите,договор заверен на нотар за заедничко 
одржување на превозот и други прилози оп-
ределени со меѓународна спогодба. 
Странскиот превозник барањето за издавање 
на дозволата го доставува преку надлежниот 
орган на државата во која возилото е ре гист-
рирано.
Составен дел на дозволата се заверен возен 
ред, ценовник, итинерер и план за возење на 
возачите.
дозвола нема да се издаде ако превозникот не 
ги исполнува условите за нејзино издавање 
предвидени со овој закон, поблиските прописи 
донесени врз основа на овој закон и одредби-
те од меѓународните спогодби.
Министерството за транспорт и врски води 
регистар за издадените дозволи за меѓународ-
ни линии.
Формата и содржината на регистарот ја про-
пишува министерот за транспорт и врски.
Меѓународниот линиски превоз на патници во 

меѓународниот патен сообраќај мора да се 
врши во согласност со дозволата, планот за 
возење на возачите,возниот ред, итинерерот  и 
ценовникот што го завериле министерствата   
за транспорт каде што се седиштата на пре-
возниците.
дозволата, план за возење на возачите, возниот 
ред,итинерерот и ценовникот во оригинал мо-
ра да се наоѓаат во возилото со кое се врши 
превозот.
Покрај овие документи, во возило мора да се 
наоѓа и евидентен лист за превоз на патници.
евидентниот лист за превоз на патници го во ди 
превозникот во три примероци за секој из вр-
шен меѓународен превоз на патници, го чува во 
рок од 24 месеци и еден примерок за должи-
телно се остава на царинската управа на гра-
ничните премини на република Македонија.
Формата и содржината на евидентниот лист за 
превоз на патници, податоците кои ги содржи, 
начинот на неговото чување и водење ги про-
пишува министерот за транспорт и врски.
За редовно одржување на превозот согласно 
со издадената дозвола одговорни се двата 
превозника на кои им се издадени дозволите.  
доколку превозниците превозот не го  вршат 
согласно со издадената дозвола и одобрениот 
возен ред, Министерството за транспорт и 
врски ќе ја одземе дозволата и возниот ред и 
истите ќе ги избрише од регистарот на изда-
дените дозволи.
доколку на домашен превозник му е одземена 
дозволата, Министерството за транспорт и 
врс ки го известува надлежниот орган на 
странс ката држава каде што има седиште 
странскиот превозник. Странскиот превозник 
е должен во рок од три месеца од известува-
њето да склучи договор за заедничко одржу-
вање на предметната линија со друг дома шен 
превозник. 
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доколку странскиот превозник во рок од три 
месеца од известувањето склучи договор за 
заедничко одржување на предметната линија 
со друг домашен превозник, на домашниот 
превозник кој склучил договор со странскиот 
превозник, ќе му се одобри возниот ред и ќе му 
се издаде дозвола согласно со овој закон.
доколку во рокот странскиот превозник не 
склучи договор со нов домашен превозник му 
се одзема дозволата и возниот ред и на 
странскиот превозник.
доколку меѓународната линија се одржува 
еднострано само од странски превозник, при 
поднесување на барање за продолжување на 
дозволата пред истекот на важноста на доз-
волата, странскиот превозник е должен да 
достави договор за одржување на линијата со 
домашен превозник. 
доколку во текот на одржување на линија во 
меѓународниот линиски превоз на патници, 
пос тои известување до надлежен орган за 
двострано раскинување на договорот за заед-
ничко одржување на линија, секој од партнер-
ите кои претходно го одржувале регистри-
раниот возен ред е должен најдоцна во рок од 
три месеци од доставувањето на известува-
њето да склучи договор со нов партнер. Притоа 
партнерите кои претходно го одржувале ре-
гистрираниот возен ред се должни во из вес-
тувањето да утврдат кој превозник кое поаѓа ње 
ќе го одржува за да можат да поднесат бара ње 
пред надлежниот орган со новиот партнер за 
издавање на дозвола и одобрување на возен 
ред.
доколку во рокот превозниците не достават 
договор со нов партнер, дозволата и регис-
трираниот  возен ред се одземаат и се бришат 
од евиденцијата.

доколку од надлежен орган на странска 
држава има известување дека за линија нема 
согласност според важечките прописи во 
странската земја, постапката за издавање или 
продолжување на дозволата ќе биде запрена, 
а регистрираниот возен ред се одзема.
Превозникот може да поднесе барање за спо-
јување на два или повеќе возни редови за ме-
ѓународен линиски превоз на патници за кои 
има правосилно решение издадено од ми нис-
терството за транспорт и врски или важечки 
посебни дозволи за возните редови за кои се 
бара спојување кои имаат иста почетна или 
иста крајна станица, посебните дозволи да 
бидат на една дозвола и еден возен ред.
Странски превозник не може да врши внат-
решен превоз на патници (каботажа) при из вр-
шувањето на меѓународниот линиски превоз 
на патници, доколку со меѓународна спогодба 
и договор поинаку не е определено.
доколку со меѓународна спогодба и договор е 
определено да може да се врши превоз, во тој 
случај странскиот превозник треба да поседу-
ва дозвола издадена од Министерството за 
транс порт и врски.
Странски превозник може да врши линиски 
пре воз на патници во транзит преку тери то ри-
јата на република Македонија само врз основа  
на дозвола што ја издава Министерството за 
транспорт и врски.
Со дозволата за транзит не може да се дозво ли 
качување и слегување на патници на тери то-
ријата на република Македонија доколку со 
меѓународната спогодба поинаку не е опре-
делено. 

                             

                                          Андријан Трипунов                  
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иднинАтА дојде порАно

mercedes-benz future bus 

Мерцедес ја донесе иднината малку порано  засега само во Амстердам и тоа 
промотивно
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демонстрирајќи го своите автономни способ-
ности на најдолгата автобуска линија за брз 
превоз во европа, автобусот на иднината на 
Мерцедес покажа како треба да изгледа еден 
економичен, брз, еколошки и пред сé безбеден 
систем за градски превоз. Опремен со нај мо-
дерните автономни технологии, овој автобус 
промотивно ги превезе првите свои патници 
од аеродромот Shiphol до амстердамската 
населба Haarlem на рутата долга 20 киломе-
три. Сам застанувајќи на семафорите и пос-
тојките, отворајќи ги вратите за патниците да 
влезат и излезат, тој возеше со брзина до 70 
километри на час успешно избегнувајќи ги си-
те препреки пред него, било тоа да се пешаци 
или други возила, без интервенции од возачот. 
Тој секако беше присутен зад воланот кој исто 

така сам вртеше каде треба и кога треба, но 
само како контролор кој ја следи работата на 
мониторите пред него. А тоа и не му беше 
многу тешко затоа што автобусот сам комуни-
цираше со сообраќајната сигнализација. Со 
ова, даимлер стана првиот производител на 
возила кој успешно ги вклопи автобуските 
автономни технологии во реални секојдневни 
сообраќајни услови на возење. Во комплет-
ниот развој на овие технологии,  германската 
компанија во наредните 3-4 години ќе вложи 
200 милиони евра.
За сето да функционира беспрекорно се гри-
жеше CityPilot системот кој се активира со 
притисок на копче, а деактивира со благ допир 
на управувачот или некоја од педалите. Овој 
систем користи радари, сателитски контро-
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лирана навигација, камери и сензори и многу 
електроника. две камери за близок поглед на 
оддалеченост до 5 метри озвозможуваат прио-
ѓањето и застанувањето на автобусот кон пос-
тојките да се одвива целосно автоматски. 
Одда лечен само 10 сантиметри од рабниците, 
тој исто така автоматски ги отвора и затвора 
вратите, придружено со црвени и зелени свет-
лосни сигнали за известување на патниците. 
За самото возење се задолжени системот за 
навигација потпомогнат со четири камери и 
радар со домет од 200 метри и уште една 
камера која ја следи лентата до 80 метри пред 
возилото. комуницирајќи со сообраќајната 
инфраструктура преку WiFi, автобусот знае 
кога е зелено а кога црвено светло на сема-
форот, кога треба да даде предност и слично. 
За безбедноста во возењето се грижат и сис-
темот за препознавање на знаците, две камери 
кои ги следат пешаците на оддалеченост од 60 
метри и радарот и четири сензори со краток 
домет од 10 метри со истата задача. 
релацијата на која беше организирано првото 
пробно возење на автобусот на иднината на 
Мерцедес не е случајно избрана. На неа има 
11 постојки, 25 семафори и 3 тунели и секој-
дневно се превезуваат околу 125.000 луѓе кои 
сакаат да стигнат брзо, навреме и комфорно. 
Токму на ваквите градски линии ќе се почувс-
твуваат најголемите бенефити од автономните 
технологии, но за тоа треба да се изградат 
нови или автоматизираат постојните сообра-
ќајни ленти за брзиот градски превоз.
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нАјдолгиот грАдски 
Автобус во светот 

akia metrobus

Турската компанија Akia, по улиците на Бурса во експериментална употреба 
го пушти најдолгиот градски автобус во светот. Akia Metrobus има капацитет 
за превоз на 290 патници со што се очекува да ја игра улогата на надземно 
метро.
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Akia, малку познатиот турки производител на 
автобуси произведе автобус кој со своите 25 
метра должина, моментно е најдолгиот автобус 
во светот наменет за градски превоз на пат-
ници.
Оригиналниот дизајн со два зглоба и пет но-
сечки оски, го движи мерцедесов дизел мотор 
од последната генерација кој ги исполнува 
најстрогите Euro 6 норми. Со едноставна за-
мена на дизелот со два електромотори со си-
лина од 215 кС, автобусот може да се претво  ри 
во тролејбус и воопшто да не ја загадува сре-
дината.
Во Metrobus се вградени осум двокрилни вра-
ти преку кои можат да влезат 290 патници, на 
кои на располагање им се ставени само 29 
места за седење. Веднаш станува јасно дека 
првенствената намена на Metrobus е брз пре-
воз низ густо населени ураби средини. 
Поради големата должина и габаритите, овој 
автобус е предвидено да се движи само по по-
себни коловозни ленти и да запира на пос тојки 
кои се на поголеми меѓусебни растојанија. 
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Metso Mining and Construction Technology
ul. Njudelhiska 2-1/6, 1000 Skopje

tel: +389 2 3063 667 / fax: +389 2 3061 989
mob: +389 78 321 103

e-mail: vasko.salamovski@metso.com

Crush with external electricity or on-
board generator

That’s how we make the big difference, the Metso Way.

The new generation Lokotrack® LT1213™ (LT1213SE™ hybrid version) is all 
about more crushing and screening performance. It includes a 40% larger 

dual-slope screen, direct high-efficiency power transmission and other unique 
solutions like an idling stand-by function to lower fuel 

consumption.#TheMetsoWay




