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ОД УРЕДНИЧКИ АГОЛ

1. Стара и многу пати докажана 
вистина е дека кај нас стопанска-
та активност е директно зави-
сна од политичките случувања. 
Нема никаква дилеми дека и об-
ластите кои се од наш интерес, а 
тоа секако се Градежништвото и 
Транспортот, воопшто не отста-
пуваат од таа неконструктивна 
логика. 

Последниве две и кусур годи-
ни сведоци сме како компаниите 
грчевито се борат во намерата да 
ги исполнат поставените цели. Во 
одредени периоди се добива впе-
чаток дека дури и ја добиваат битката со непожел-
ните превирања, но секако тоа е само привид кој е 
резултат на поединечни успеси а не на општоважечко 
правило. Прашањето кое е сега актуелно би гласело: 
што добро ќе донесе новата влада и нај кој начин 
тоа ќе се одрази на економскиот живот во земјата? 
Оваа дилема оптимистите ја доживуваат како нов 
почеток, со нова можност за отварање на работни 
перспективи. Обратно пак, пореалните согледувачи 
на состојбите ќе ја истакнат воздржаноста на економ-
ските субјекти и плашливиот карактер на капиталот 
кој сепак ќе причека на стабилизирање на состојбите. 

И на помалку упатените одамна им е јасно дека 
економското опстојување на субјектите е веќе пре-
заситено од теретот наметнат од политиката. Да се 
надеваме дека за негативното влијание врз еконо-
мијата ќе биде свесна и новата власт, и конечно ќе 
ја остави економијата да тече според економските 
закономерности а таа само ќе ги регулира условите. 

2. Тоа што, почитувани наши пријатели, по-
долго време го најавуваме веќе стана реалност. 
Нашиот портал www. g-t.com.mk е активен и 
целосно ставен во функција. Со тоа списанието GT 
покрај печатена сега е збогатена и со електронска 
верзија која е достапна на интернет просторот. 

При проширувањето на нашето 
списание воопшто немавме диле-
ма за потребата на портал од ва-
ков формат кој ќе биде достапен на 
сите заинтересирани за случувања-
та и активностите од областите на 
Градежништвото и Транспортот. 

Покрај комплетната содржина на 
списанието која ви е достапна во 
„PDF “ формат, на порталот ќе мо-
жете да најдете и широк избор на 
содржини поврзани со темите кои 
ние ги третираме. 

Поради полесна достапност до 
информациите, ве повикуваме да 

се придружите и на нашиот fb-профил: G&T-Списа-
ние за градежништво и транспорт кој го креиравме 
со намера да отвориме можност за постојана взаем-
на комуникација. 

3. Според нашата вообичаена практика, по-
следниот дел од воведот го посветуваме на те-
мите кои ви ги нудиме во ова (30-то) издание на 
нашето и ваше списание. 

Ви ги претставуваме финишерот Vögele Super 2003-
3i, потоа новиот ваљак Hyundai HR30T-9, специјализи-
раниот багер за шумски потреби Hitachi ZX135USL-5B, 
натоварувачот на тркала Volvo L110 F, турската ком-
бинирка MST 644,... 

Секако во овој број и транспортните теми си го 
најдоа своето место и единствено што сега ви от-
криваме од обработените теми е да ви кажеме дека 
одбраните содржини се исклучително интересни. 

За овие како и за останатите прилози ќе мора вни-
мателно да го прелистате новиот број на G&T и да 
дознаете кои сè наслови ги обработуваме во овој број!  

Ви посакувам пријатно читање

Главен уредник 
Благоја Дрнков

ДАЛИ СТОПАНСТВОТО ЌЕ ЗАЖИВЕЕ? 
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L
iebherr R9400 е голема машина, многу го-
лема. Таа е наменета за рударски копови 
при што во зависност од корпата може 
да копа и да товари како ровокопач или 
пак истата функција да ја извршува преку 

товарна лопата. Во првиот случај оперативна-
та тежина изнесува 345 t при 
што корпата може да со-
бере материјал со волумен 
од 18 m3,  или тежина која 
не надминува 36 t. Ако ус-
ловите налагаат користење 
на товарна лопата тогаш се 
користи корпа со 23 m3 при 
што дозволената тежина на 
товарот смее да изнесува до 
максимални 40 тони.

Ова се импресивни бројки 
кои истовремено обезбедува-
ат идеален капацитет за това-
рење на дампери со носивост 
помеѓу 100 и 240 тони. Погонот 
се обезбедува преку совре-
мен дизел мотор со потпис на 
Cummins кој ослободува голе-
ми 1.675 КС. Како алтернатива се 
нуди и погон преку електромотор 
со максимална силина од уште пого-
леми 1.810 КС. 

КАПАЦИТЕТИ
Кога се обработува работна машина од овој ка-

либар основен проблем е што описот може да за-
бега во тумачење само на голи бројки. Тие се толку 

LIEBHERR R9400 - РУДАРСКИ БАГЕР

СТРОГО КОНТРОЛИРАНА 

МОЌНОС
Големата  
машина на 

Liebherr првен-
ствено е наме-
нета за работа 
во рударските 
копови. Со го-

лемата опера-
тивна тежина, 

која се движи 
помеѓу 345 и 353 
тони, успешно 

се носи импреси-
вен дизел мотор 

од 1.675 КС или 
електромотор  

(опциски) од цели 
1.810 КС. 
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импресивни што ќе се обидеме да се задржиме само на некои од 
нив. Погонскиот дизел располага со работен волумен од 50,3 литри 
кои се распоредени во 16 цилиндри. Во R9400 се вградуваат четири 

хидраулични пумпи кои се способни да создадат проток од 3.004 
литри во минута и тоа под работен притисок од 320 bar.

Хидрауличните пумпи имаат на располагање резервоар на 
течност во кој може да се сместат 2.200 литри. Инаку за резер-
воарот за нафта е обезбеден волумен од 6.908 литри. 

МАСИВНА НОСЕЧКА СТРУКТУРА
Самиот податок за оперативната тежина од максимал-

ни 353 тона јасно говори за предизивиците со кои треба 
да се соочи носечка структура. Изработена од специјал-
ни челични профили и дизајнирана со кутијаст облик таа 
не само да обезбедува стабилна работа туку е специфи-

цирана со издржливост која го надминува работниот век 
на машината.

Во техничките специфики на R9400 спаѓа и интелегент-
ниот хидрауличен пренос. Погонот на ротирачкиот дел се 

обезбедува преку затворен хирауличен круг додека за погон 
на останатиот дел од работниот циклус се користи паралелен 

односно отворен хидрауличен круг. Резултатот од применетиот 
енегретски менаџмент, дело на експертите од Litronic Electronic 

Control, овозможува брза ротација (до 3.9 ротации во минута) како и 
зголемен притисок за копање и товарање. Во функција на зголему-
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вање на ефикасноста на расположливата енер-
гија, ладилниците за масло и тој за разладната 
течност физички се одделени. Со тоа решение се 
овозможува моторот да работи при оптимални 
температурни услови, а тоа знаеме дека директ-
но влијае на економичноста на работата.     

КОНТРОЛА И ОДДРЖУВАЊЕ
Самиот поглед на Liebherr R9400 предизиви-

кува стравопочит, па оттука истото чувство се 
рефлектира и на самата помисла за евентуални 
интервенции. Таа реакција се чини целосно не-
оправдана. Најпрвин, дневната контролата на 
параметрите може да се сведе само на преглед 
на таблата со индикатори која стои пред опера-
торот. Од друга страна, состојбата на течностите 
може да се изведе од ниво на тлото поради тоа 
што сите контролни точки се групирани на едно, 
лесно пристапно место. 

Во прилог на намалување на празниот од на 
машината оди и фактот што преносот на гасени-
ците и останатите подвижни делови од долната 
половина на машината, се додатно заштитени и 
за нив не е потребно оддржување.

Во овој дел може да ја споменеме и додатна-
та заштитата од пожар која е изведена така што 
моторниот простор е физички одделен од хидра-

уличните делови, а истото важи и за заштитната 
електроника како и за електронските контролни 
уреди. Во случај ситуацијата да излезе од кон-
трола, моторот може да биде исклучен од сама-
та кабина, од надвор, како и од сервисниот дел 
на машината.

РАБОТЕН ПРОСТОР
Операторот треба и буквално да се искачи до 

својот работен простор кој е поставен на висо-
чина од околу 6.5 метри. Тоа се прави преку по-
себни скали кои потоа повторно се подигнуваат. 
Откако ќе стигне на таа височина, тој има одлич-
на видливост на сите страни. 

Во комотната кабина има место уште за еден 
инструктор како и доволно простор за одлагање 
на сите потребштини. Чистиот воздух во неа се 
обезбедува преку неколкукратно филтрирање и 
кондиционирање на уфрлениот воздух а во слу-
чај на екстремно прашнест амбиент во кабина-
та се оддржува постојан натпритисок со што се 
оневозможува влез на прашината во кабински-
от простор.   

Во посебен, Arctic пакет кој се добива по нарач-
ка, кабината е додатно изолирана од екстремно 
ниските температури. Овој пакет се испорачува 
само со погон на електрична енергија. 
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VOLVO L110 F – НАТОВАРУВАЧ НА ТРКАЛА

МУЛТИТАЛЕНТИРАН 
НАТОВАРУВАЧ

Со класично робусен изглед, зглобниот натуварувач на тркала 110F, со ништо не најавува дека 
е составен од дузина нови технолошки решенија, сите одред конструирани и произведени во 

сопствените погони.
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З
а натоварувачот на тркала L110 F, во Volvo 
тврдат дека може да замени најмалку 
две работни машини. Ова убедување се 
должи на маултифункционалната основа 
која овозможува вградување на голем 

број приклучоци со кои од корен може да се сме-
ни карактерот на машината. Интересно притоа е 
дека системот наречен TP – linkage е составен од 
специјални додатоци кои се изработени од стра-
на на експертите на Volvo. Посебно развиениот 
принцип на подигнување на товарот е извонредно 
ефикасен и ги спојува предностите кои ги овозмо-
жуваат паралелните оски и системот со "Z"–греда. 
Тука некаде започнува најавата за спецификите 
на шведскиот натоварувач на тркала во однос на 
присутните конкуренти на пазарот.

ПРИМЕРЕН РАБОТЕН ПРОСТОР
Операторот го пречекува работна средина која 

се опишува како најпријатна кабина досега про-
изведена од Volvo. Чисто, уредно, прегледно, и 
пред се удобно место за поминување на работниот 
ден. Во постигнувањето на овие цели, шведскиот 
производител ги користи искуствата од половина 
век во производството на ваков тип натоварувачи. 

Лесно е да се каже но како да се постигне тоа? 
Во исполнувањето на безбедносните критериуми 
кои го штитат операторот воопшто не би се задр-
жувале, тие одамна се репер за останатите произ-
водители. Вниманието го привлекува механичката 
изолација која е изведена со хидраилични шок–
апсорбери, како и акустичната изолација на каби-
ната која е на ниво на патничките автомобили од 
средната класа. 

Климатизираниот воздух поминува низ тројно 
филтрирање а при многу прашнави средини, 90% 
од воздухот циркулира во внатрешноста, додека 
само 10% се уфрла од надвор. 

Подесувањето на управувачот, амортизираното 
седиште и потпирачот за десната рака, ќе овоз-
можат секој оператор да го прилагоди работното 
место спрема сопствените димензии. Сликата ја 
надополнуваат ефикасните светла поставени од 
двете страни на натовоарувачот кои ќе овозмо-
жат непречена работа и при влошена видливост.

ВРВНА ТЕХНОЛОГИЈА  
ВО КЛАСИЧЕН ОБЛИК

Зглобните натоварувачи на тркала, на пазарот 
се присутни децении наназад па затоа кај новите 
модели речиси и да нема изненадувачки решенија. 
На предниот дел се монтира натоварната лопата, 
моторот се сместува зад кабината, преносот е на 
двете оски а управувањето се изведува преку хи-
драулика. Volvo ја продолжува таа традиција, но из-
ненадува со примена на новите технологии. Навис-
тина сето тоа го поседува и Volvo L110 F. Но! Едно 
големо 'но' стои зад секоја употребена компонента.

Погонот го обезбедува современ линиски дизел 
со шест цилиндри и волумен од 7.1 литри. Макси-
малните 231 КС се пропратени со вртежен момент 
од големи 1.065 Nm. Двете погонски оски со мото-
рот се поврзани преку автоматска менувачка ку-
тија која има по 4 степени на пренос за движење 
нанапред и наназад. Хидрауликата се користи за 
управување, и се рабира, за погон на работната 
рака. Специфика: сите компоненти се сопствено 
производство на Volvo. Уште побитно од тој факт 
е извонредната ефикасност и економичност кои се 
постигнати преку оптимизирање на хидраулична-
та сила. Се додека управувачот не се заврти сис-
темот не генерира притисок а за подигнување на 
товарот се употребува сила која е потребна за по-
дигнување на токму таа тежина.

Погонските оски се заштитени со масивни 
куќишта па така потребата од нивно одржување 
е сведена на минимум. Посебно се истакнува зад-
ната оска која во тек на целиот работен век на 
машината, нема потребно од подмачкување или 
одржување. 

СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА, CONTRONIC
Кога сме веќе кај одржувањето да напоменеме 

дека операторот, од командната табла, во реал-
но време може да ги отчитува сите параметри на 
натоварувачот помеѓу кои се и состојбата на сите 
течности како и временските интервали за редовни 
сервиси. Тој систем е развиен до таа мерка што во 
Volvo му доделуваат и посебно комерцијално име 
(Contronic). Тоа би значело дека преку сателитски 
линкови одговорните во матичните сервисни цен-
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три можат благовремено да реагираат (и преве-
нираат) на појава на било каква нерегуларност во 
работењето на машината.

Инаку редовните контроли се изведуваат мно-
гу едноставно од ниво на тлото, а сите контролни 
точки се групирани на едно место. Исто така и ре-
довните сервиси се изведуваат за кратко време, 
сведувајќи го на минимум времето на празен од 
на машината.

ЗАМЕНА ЗА ПОВЕЌЕ МАШИНИ
Тоа што шведскиот производител го ис-

такнува како најголема предност, ние го ос-
таваме за крајот. Со богатата понуда на спе-
цијални приклучоци, Volvo L110 F може да 
замени барем две машини. Ова тврдење се 
поткрепува со фактот што без разлика дали 
станува збор за поместување на мек, зрнест 
или крупно–каменест материјал, без разлика 
дали се работи за дрвени трупци или стан-
дардни палети, и се додека товарот не над-
мине 11 t. тој ќе биде лесно, ефикасно и без-
бедно преместен или натоварен. 
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Далеку–источна-
та филозофија на 
конструкција на 
работни машини 
најголем акцент 
става врз рацио-

налноста, ефикас-
носта и истрајнос-

та на секој строј 
посебно. Ваљакот 

HR30T–9 на Hyundai 
не претставува ни-

каков исклучок од 
тој принцип. 

HYUNDAI HR30T–9

 НОВИ СТАНДАРДИ  
 ВО КЛАСАТА 
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С
о ваљакот HR30T–9, Hyundai прави се-
риозен обид во поставувањето на нови 
стандарди во оваа тежинска класа. Глав-
ни адути со кои се напаѓа конкуренцијата 
се бараат во ефикасноста, доверливоста 

и економичната експлоатација. Исто така големо 
внимание се посветува и на намалениот напор на 
операторот. Навидум едноставни и логични реше-
нија, но секое стручно лице ќе знае да ги испочи-
тува овие решенија кои воедно претставуваат и 
најтежок конструкторски придонес.

Погледот во техничките податоци говори дека се 
применети класични решенија кои според добриот 
далеку–источен принцип се темелно преработени 
и на кои им се дава нова диманзија на квалитетот.

ДВА ДИЗЕЛСКИ ЦИЛИНДРИ ЗА ПОГОН
Вкупната тежина на HR30T–9 изнесува 3 тона кои 

се рамномерно распоредени на двата дела кои се 
зглобно поврзани помеѓу себе. Релативно малиот 
дизелски мотор од 1.550 ccm има само два линиски 
поставени цилиндри. Конструиран во германскиот 
концерн Deutz тој наоѓа примена во дузина работ-
ни машини. Современата конструкција во комби-
нација со големиот, 50 литарски резервоар за го-
риво, му овозможуваат долготрајно присуство на 
асфалтот без потреба за често сопирање поради 
надополнување на резервоарот.

Иако два дизлески цилиндри не ветуваат мирна 
работа, сепак вибрациите и бучавата се елимини-
раат со вградување на специјални лежишта кои во 
голема мера ги анулираат овие несакани појави. 

Хидростатските пумпи се придвижуваат преку 31 
КС кои се постигнуваат при 2.600 врт/мин. Веднаш 
да додадеме дека моторот својот максимален вр-
тежен момент го постигнува при ниски 1.600 врт/
мин така да малиот дизел воопшто нема потреба 
да се напрега со високи вртежи. 

Ефикасноста на вградениот контролен систем 
се огледа во прецисното контролирање на брзи-
ната на работа која може да се дозира во распон 
од нула до 10 км/ч.
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РАМНОМЕРНО РАСПОРЕДЕН 
ПРИТИСОК

Основната намена на секоја машина од овој вид 
секако дека претставува набивање и израмнување 
на свежо поставени асфалтни површини. Таа за-
дача Hyundai HR30T–9 ја извршува преку ваљак 
со широчина од 1.250 mm и пречник од 750 mm. 
Двата ваљци имаат опција и за вибрации и тоа со 
избор на една од две расположливи фрекфенции. 

Работниот притисок на газната површина из-
несува 12 kg/cm2 што во најголем број случаи ре-
зултира со беспрекорно рамен асфалт. Специфика 
на машината претставува вградување на четири 
бризгалки за вода во предниот дел кои работат 
под висок притисок. Исто така на двата ваљци е 

вграден и систем за прочистување кој ги отстра-
нува сите нечистотии кои се лепат на газниот слој.

РАБОТЕН ПРОСТОР
Со ваљакот оперира работник кој е заштитен со 

два лака. Позицијата на седење овозможува де-
тален преглед на сите страни а командите се сос-
тојат од управувач и две палки. Кога ќе се поглед-
не опсегот на работа за кој е наменета машината а 
кој се состои од уредување на асфлатни површини 
со средна големина, преку уредување на поголе-
ми градини па се до поправка на улици, станува 
јасно зошто производителот инсистирал на пре-
цизноста при работа.

Кога ќе се погледне Hyundai HR30T–9 однад-
вор, веднаш станува јасно дека на инспекции 
и редовно одржување нема непотребно да се 
губи време. Со едноставно подигнување на ка-
пакот сите агрегати и филтри се при рака, така 
да евентуалните интервенции освен што се ре-
алтивно ретки туку се изведуваат и со исклучи-
телна леснотија. На почетокот истакнавме дека 
вградувањето на голем резервоар за нафта е во 
функција на минимизирање на празниот од на 
машината. Овие особини посебно се ценат од 
страна на професионалците.
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К
ога не знаеш што е најдобро, купи ги 
најскапото - моќта на оваа паметна 
мисла лежи во неа самата. Ние може-
би не знаеме секогаш што е најдобро, 
но затоа добро знаеме што не е - по 

правилото на предрасудите што ги имаме, во 
таа категорија спаѓа сé што ја носи етикетата 
Made in China. И ако некогаш заради нашата 
финансиска (не)моќ сме приморани да правиме 
компромиси и свесно да влегуваме во профе-
сионален ризик купувајќи поевтино тамошни 
производи, не ни е мило кога ќе дознаеме дека 
некој молчешкум ни има подметнато кинески 
производ под име на кое слепо му веруваме. 
За жал, кај нас има и такви примери…

Но пред тоа малку да се осврнеме за причи-
ните зошто (со право) сметаме дека кинеските 
производи се неквалитетни. Или, да рефери-
раме малку во ставовите, зошто производите 
на познатите светски марки произведени во 
Кина го немаат истиот квалитет како оние што 
доаѓаат од нивните матични или некоја друга 
развиена земја од Европа или Америка. Глав-
ната причина за тоа се технологиите и нивната 
достапност во најбројната земја. Имено, според 
кинеските закони секој странски производител 
ако сака да делува на нивна територија мора да 
има за партнер кинеска компанија, со максима-
лен сооднос на учеството од 50:50. Нормално, 

MADE IN CHINA

ПРЕДРАСУДИТЕ НЕКОГАШ  
СЕ ДОБРА РАБОТА
На предрасудите гледаме како на негативен елемент, 
но тие некогаш се добра работа - нé штитат нас самите  
од нашето сопствено незнаење
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секој странец бира компанија од својата бранша 
која инаку ја смета за конкурент, што автоматски 
значи дека своите технологии им ги става целосно 
на располагање за копирање, да не кажеме кра-
дење. Бидејќи во Кина како комунистичка земја 
интелектуалните права се сметаат за сопственост 
на народот, тоа тешко може да се спречи, уште по-
тешко на суд да се докаже. Таму е нормално некој 
да продолжи каде друг застанал и копирањето во-
општо не се смета за криминал. Напротив, постојат 
цели универзитети во кои се изучува таканарече-
ниот реверзибилен инженеринг. Под меѓународен 

притисок Кина го има при-
знаено правото на инте-

лектуалната сопстве-
ност на странските 

корпорации, но 
за да докажат 
дека навис-
тина се соп-
ственици на 

некоја технологија тие на судот мора да му ги при-
ложат оригиналните технички нацрти за спореду-
вање. Нормално, на такво нешто ретко кој се ре-
шава, бидејќи е еднакво како да им ги сервирале 
своите тајни на шведска маса. Затоа странските 
компании во Кина никогаш не ја произведуваат 
својата најнова технологија, туку се задоволуваат 
со генерација, две па и постара.

Втората значајна причина за отстапувањето на 
квалитетот на кинеските производи е самата орга-
низираност на кинеската економија, која е планска 
- никој не смее ништо да произведе без дозвола 
од владата. Така, на пример, ако рударите ископаат 
неквалитетна руда, железарите ќе направат неква-
литетен челик од кој добавувачите ќе произведат 
неквалитетни компоненти кои пак производители-
те на опрема ќе мора да ги вградат во своите про-
дукти оти слободен пазар на заменски делови не 
постои. Исто така незамисливо е откажувањето на 
нарачки или нивно враќање на добавувачот зара-
ди недоволен квалитет. На ова се надоврзува и от-

стапувањето во спе-
цификациите што 
кинеските компа-
нии го прават во 
битката за оства-
рување на своите 
често преамбици-
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озни производствени планови, а е предизвикано 
делумно со несовесното работење, делумно од 
незнаењето и неискуството на нивните инжене-
ри. И во тој случај странските производители се 
приморани на компромис - или ќе вградат такви 
делови бидејќи не можат да дојдат до други, или 
нема да го произведат она што го планирале. Така, 
се случува една серија машини да има делови и 
компоненти со едни, а друга со други специфика-
ции и квалитет, што воопшто не е дозволиво кај 
ниту еден глобален производител со познато име 
што држи до својот имиџ мачно создаван со де-
цении. На овој начин производствениот циклус од 
затворен круг се претвора во спирала чиј почеток 
и крај не се знаат.

Странските производители во Кина тоа доста до-
бро го знаат и заради отстапувањето во квалитетот 
и спецификациите машините што ги произведуваат 
таму не ги продаваат во други земји. Евентуално 
можат да се најдат некаде во близина на некој по-
малку изискувачки пазар или во некоја од земјите 
од третиот свет, но повеќе од тоа ретко. Доколку 
сепак од одредени причини и со пресметан ризик 
тие нудат некоја машина произведена во Кина на 
некој зрел пазар, тоа јасно им се става на знаење 

на купувачите. Сепак, во битката за поголем про-
фит некои нивни дистрибутери ја злоупотребуваат 
таквата политика на компаниите што ги застапу-
ваат и без нивно знаење преку независни посре-
дници набавуваат машини произведени во Кина 
и ги пласираат на своите пазари како регуларен 
нивни производ, криејќи го фактот за нивното по-
текло од купувачите. Тоа посебно е изразено кај 
производителите на опрема со најзвучни имиња и 
распространета глобална дистрибутерска мрежа, 
која тешко се контролира. 

Еден од нив е и Caterpillar кој располага со 110 
фабрики ширум светот, од кои 51 се во САД, а 59 
во 22 други земји, вклучително и Кина, се разби-
ра. Таму CAT располага со капацитети со сериозна 
големина и тој факт не го крие, но машините про-
изведени таму не ги продава надвор од Азија. За 
жал, дел од тие машини стигнуваат и на нашите 
подрачја и се пласираат како оригинален производ 
на CAT, без купувачите да бидат информирани за 
нивното вистинско потекло. А тоа, најблаго кажа-
но, е нефер спрема нив бидејќи тие се подготвени 
да платат (и плаќаат) повеќе за името на кое му 
веруваат. Секако дека има и такви купувачи кои 
би се решиле за кинески производ калкулирајќи 
со средствата што можат да ги одвојат за него, но 
во тој случај тие би купиле некоја машина со име 
што не можат ни да го изговорат, а не со име на 
кое слепо му веруваат. 

А дека машината не е она за што платиле ќе се 
уверат кога веќе е доцна. Имено, заради наведе-
ните отстапување во квалитетот и спецификациите, 
одржувањето на ваквите машини е дискутабилно. 
До резервните делови тешко се доаѓа - не само 
заради тоа што Кина е предалеку, туку и заради 
фактот што Кинезите нема да ви пратат идентичен 
дел како оној што е вграден, од причини што веќе 
ги елабориравме. Тој проблем тие го решаваат со 
таканаречени гаранциски китови кои се состојат од 
резервни делови во количини според статистиката 
на нивното откажување. Откако дистрибутерот што 
продал такви машини ќе ги потроши испорачаните 
китови, купувачот е препуштен на неговата совест 
во поглед на одржувањето на машината. А таа, за 
жал, не секогаш постои, за што цената повторно 
ја плаќа токму купувачот и никој друг.
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Големиот булдожер на Liebherr, заедно со ба-
герот R9400 и дампeрот T236, го комплетира 

триото наменето за најтешките физички ра-
боти карактеристични за рударството и повр-

шинските копови.

Рударството е специфична и прилично тешка ра-
бота. Поимот тешка, во овој случај треба да се сфа-
ти буквално. Таму се работи со ископ, померување 
и транспорт на руден материјал кој надминува 100 
тони по еден транспортен циклус. За извршување 
на оваа мускулеста дејност потребна е и адекватна 
механизација која во основа треба да биде соста-
вена од багер/натоварувач, булдожер и дампер. 

Во случајов ќе се задржиме на булдожерски-
от дел од екипата кој го сочинува Liebherr PR 776 
Litronic. Со оперативна тежина која се движи по-
меѓу 64.747 и 73.189 kg, со секало со капацитет од 
18.0 до 22.0 m3 и со моќен распарувач, тој е под-
готвен да му помогне на натоварувачот ефикас-
но да ја заврши задачата. Останатите апликации, 
како што се рамнењето на терен или пак премес-
тување на материјал, за булодожерот на Liebherr 
го претставуваат поедностевниот дел од работата.  

ПОД ЦВРСТИОТ ОКЛОП СЕ КРИЕ 
ПАМЕТНА ЕЛЕКТРОНИКА

Во основа кога говориме за конструкција на бул-
дожерите мислиме на тракторска архитектура. Раз-
ликата во однос на останатите машини со погон на 
гасеници, се прави со „триаголната“ конфигурација 
на гасениците од која само задниот горен назабен 

цилиндар е погонски. Кај PR 776 туркачкото сека-
ло е поставено многу близу до носечката структу-
ра со што машината добива на цврстина но и на 
прецизност при оперирањето. 

Кога погледот ќе се усмери под робусниот чели-
чен оклоп, се открива вистинска ризница од најсо-
времени технолошки решенија. Екстра штедливиот 
мотор е опремен со ECO функција, па така операто-
рот може да бира помеѓу штедлива работа или пак 
испорака на максимални перформанси. Преносот е 
електростатски, се одвива без прекини и на двете 
страни истовремено, и повторно, под надзор на кон-
тролната електроника. Притоа преносот на двете 
страни е независен што овозможува прецизно 
управување и посветеност на операторот кон 
останатите фунции. Во зависност од оптере-
тувањето, електрониката го регулира гене-
рирањето на потребниот работен прити-
сок, факт кој повторно оди во прилог на 
штедливоста на машината. 

Сеприсутната електроника води 
надзор и над работата на системот 
за ладење со што се обезбедува 
секогаш оптимална температу-
ра на моторот и хидраулична-
та течност. А знаеме дека кога 
моторот работи под оптимални 
температурни услови тоа 
директно се одразу-
ва на неговата 
долговечност.

LIEBHERR PR 776 LITRONIC

БУЛДОЖЕРСКИОТ ДЕЛ 
ОД МОЌНОТО ТРИО
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DELUXE КАБИНА
Лаичкиот посматрач тешко може да претпостави 

дека во машина со вака импозантни димезнии и 
изглед, операторот може да ужива целосен ком-
фор во својот работен простор. Но развојот на тех-
нологијата, управувањето со големите машини го 
чини лесен како видео игра. 

Во прилог на тоа тврдење ќе кажеме дека опе-
раторот има одличен преглед на сите страни, а за 
движење наназад на помош прискока видео каме-
ра. Седиштето има вградена воздушна суспензија 
и може да се подесува во сите правци. На екранот 
кој е чувствителен на допир може да се отчитаат 

најважните работни параметри. И сега доаѓаме до 
најважниот детал: сите функции се контролираат 
со помош на само еден „џојстик“.  А кога тој е во 
неутрална позиција автоматски се активира пар-
кирната сопирачка. 

Со обзир на природата на работата, исполну-
вањето на високите безбедносни стандарди е 
сосема очекуван момент. Беспрекорно чистиот 
воздух во кабината се должи како на темелното 
филтрирање исто така и на одржувањето на по-
стојан надпритисок што додатно го спречува вле-
зот на прашината.   
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ПЕРФОРМАСНИ
Дизел моторот од сопствено производство 

со работен волумен од 24.2 литри е изведен во 
V12 конфигурација која е прилично ретка кај 
овој тип на работни машини. Тој при релативно 
ниските 1.600 врт/мин ослободува максимал-
ни 768 КС. Кога булдожерот се движи напред 
маскимално забрзува до 9 км/ч додека дви-
жењето наназад се изведува со брзина која 
достига до 10.5 км/ч. Уште поважен податок 
од овие е тоа што машината со оперативна те-
жина од седумдесетина тони (зависи од обли-
кот и димензиите на секалото и распарувачот) 
се движи многу меко и оперира со леснотија. 
Прецизното управување се должи на незави-
сната испорака на хидростатскиот притисок на 

секоја страна посебно. 
За да се стекне впечаток за вистинските 

димензии ќе споменеме неколку бројки: мак-
сималната височина на кабината изнесува 435 
cm, вкупната должина (со вградени преден и 
заден приклучок) досега до полни 10 метри, а 
широчината до точно 483 cm. 

И повторно да се вратиме на основната наме-
на на булдожерот, а тоа секако е поместување 
на ископаниот материјал и подготовка за нато-
варната лопата истиот да го смести брзо и ефи-
касно во дамперите. Токму тоа Liebherr PR 776 
Litronic го прави на најдобриот можен начин: 
ефикасно, економично и безбедно. 
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И
зградбата на автопатски 
делници претставува ком-
плекс од поединечни фази 
кои се подеднакво важни за 
квалитетно заокружување 

на целиот проект. Притоа на финише-
рите им припаѓа улогата да ја заокру-
жат целината и да го направат послед-
ниот чекор кој всушност е единствено 
видлив. Тоа е тој завршен слој на ас-
фалт според кој потоа се суди за ква-
литетот на целиот проект. 

За превземање на таа одговорност 
американците од Vögele го нудат но-
виот модел Super 2003-3i во кого вгра-
дуваат најнова технологија. Кажано 
поинаку тоа би значело констриктор-

ска посве-
теност кон 
ефикаснос-
та, перформансите 
и економичноста на 
експлоатација.

ЕДЕН ФИНИШЕР ТРИ ОПЦИИ 
НА ПОГОН

Задолжен за погон на сите скло-
пови е современиот дизел произве-
ден во  Cummins, со моќност од 250 
КС. Шестте цилиндри во тој случај 
се вртат со 2.000 вртежи во минута а 
чистиот издув е потврден од испол-
нувањето на најстрогите американски 
Tier 4f норми. 

VÖGELE SUPER 2003-3I

 АМЕРИКАНСКИ ПРЕДЛОГ  
 ЗА ПРЕЦИЗЕН ФИНИШ 

Со максимал-
на широчина на 

поставената 
асфалтна повр-
шина од 7.75 m и 
капацитет на 
поставување 

од 1,400 t/h фи-
нишерот Super 
2003-3i кој при-
паѓа на новата 
серија на Vögele 
е оспособен за 
користење при 

изградба на 
автопатски 

делници.
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Заради постигнување на една од главните цели, 
вграден е ECO мод кој ги намалува максимални-
те вртежи на 1.700, со што се штеди гориво а се-
пак на располагање сеуште стојат големи, 235 КС.

За ефикасно користење на генерираната си-
лина се грижи електронски менаџмент кој точ-
но знае каде и во која количина да ја распреде-
ли силината. Во сериска понуда погонски се само 
задните тркала кои се придвижуваат со помош 
на две независни хидраулични пумпи. Напред се 
вградени по два пара тркала од кои погонски мо-
жат да бидат само две или сите четири. Кога ќе се 
потсетиме дека погон е потребен и за транспорт 
на асфалтот од предната корпа преку „тунелот“до 

задниот дел, како и на механиката во секцијата 
за положување на асфалтото, станува јасна улога-
та на енергетскиот менаџмент. Да не заборавиме 
на електричното загревање на горната плочата за 
поставување на кошулицата која струја добива од 
посебен генератор.

Големиот резервоар за гориво гарантира це-
лодневен ангажман на машината без потреба 
од додатно налевање, а дневните контроли воо-
пшто не се потребни поради вградениот систем 
на самоподмачкување. Во случај на отстапување 
од работните параметри, преку инфо-системот 
веднаш се алармира операторот кој е зад ко-
мандниот пулт.
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КАПАЦИТЕТИ
Кај асфалтните финишери вообичаена практи-

ка е операторот да има можност за сместување на 
левата или пак на десната страна на машината. Во 
таа насока и Super 2003-3i не е никаков исклучок 
со таа разлика што тука операторот е сместен на 
самиот раб од кабината а седиштето е свртено кон 
средишниот дел. Со тоа се постигнува уште пого-
лема видливост односно уште попрецизна изведба. 

Конечно, максималната широчина на поставе-
ниот слој изнесува 775 cm која се постигнува со 
еден од трите опциски екстендери (VR 600). При-
тоа финишерот има капацитет да постави слој од 
1,540 тони на час, движејќи се притоа со макси-
мална брзина од 76 метри во минута.

Корпата за примање на асфалт е со димензии 
(3.420 x 620) mm и може да прими 17 t материјал.

ОПЕРАТОРОТ И НЕГОВИОТ ЕКИПАЖ
Во просечни услови на работа екипажот на финишерот го сочинуваат 4 лица. Во служба на пре-

цизноста на изведбата конструкторите ним им ставаат на располагање новодизајниран оперативен 
систем на електронски команди наречен ErgoPlus3. Тоа во пракса значи подесување на сите пара-
метри на машината преку многу едноставен кориснички интерфејс кој освен што служи за команду-
вање, преку многуте сензори јавува за евентуалните отстапувања од зададените параметри.

Во делот на лесно и прецизно маневрирање да го споменеме и управувањето кога машината тре-
ба да ја промени својата положба. Во тој случај финишерот Super 2003-3i може да се движи со бр-
зина од 20 км/ч а да се заврти во простор со радиус од само 5.6 метри. Тоа го овозможува системот 
Pivot Steer кој преку погонската хидраулика го сопира внатрешното тркало. Овој податок добива 
на тежина кога се знае дека вкупната должина на целиот склоп изнесува преку 6.5 метри а вкуп-
ната тежината надминува 21 t.
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TRELLEX LS RANGE

ПРОСЕВНИ ПОВРШИНИ  
ЗА СЕКОЈА ПОТРЕБА

Системот Trellex LS претставува резултат на преку 50 годишен непрекинат развој и искуство. 
Овој модуларен систем за сепарирање се монтира надолжно и може да се вгради во било која 

постројка, овозможувајќи голем ефект и минимално време на прекин.
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Г
радежните оперативци посебно ја 
ценат можноста да им биде понуден 
материјал со специфична градација. 
Од другата страна на таа понуда стојат 
сепарациите кои треба да пружат брза 

и квалитетна услуга, без притоа да бидат из-
ложени на посебни прилагодувања на своите 
постројки, се рабира, без непотребни застои 
кои создаваат додатни трошоци. 

Во помирување на овие два, најчесто спро-
тивставени услови, се поставува Trellex со 
својот широк опсег на просевни површини 
од серијата LS Range.

Кога веќе говориме за Trellex, да потсети-
ме дека производителот на специјализирана 
опрема наменета за рударство и каменоло-
ми,   функционира во рамки на финскиот ги-
гант, Metso.

ПЕТ СЕРИИ НА МОДУЛАРНИОТ 
СИСТЕМ

Системите Trellex LS Range се целосно мо-
дуларни, што значи дека можат да се вградат 
во сите постоечки сеалки кои се користат ши-
рум светот. Интересно е притоа што за монти-
рање на било која компонента од овој систем, 
не е потребно сечење ниту пак заварување на 
постоечките транспортни конструкции. Додат-
на поволност е што за сите видови модули на 
располагање се ставаат и заштита на странич-
ните ѕидови односно можноста секое сито да 
може да се комбинира со странична заштита 
која ќе одговара на постоечкиот систем.

Trellex LS Range се изработуваат од лесна 
гума или од полиуретан, лесни се за монтажа 
и замена, па дури е водено сметка после за-
вршување на работниот век тие да бидат и 
рециклирани. 

Во секој случај говориме за конструкторски 
дизајн во кој е строго водено сметка за мак-
симална пропусност и минимално време по-
требно за евентуални интервенции. 

Во LS Range се вклучени пет серии кои меќу-
себно се разликуваат според намената и функ-
ционалноста: Standard Range, HiPer Flow, HiPer 
Life, HiPer Clean и HiPer Drain.
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ДИЗАЈН ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБИ
Кога говориме за посебните серии, Standard 

Range се карактеризира со достапност односно 
со брзо менување на модулите без разлика на 
работните услови. Од друга страна HiPer Flow 
овозможува најмалку за 20% зголемена актив-
на површина со што во значајна мера се зголе-
мува капацитетот на обработениот материјал. 
Следни од серијата се HiPer Life модулите кои 
се изработени од дебели носечки ѕидови што 
овозможува издржливост и продолжен работен 
век, додека дизајнот на HiPer Clean модулите 
ќе овозможи прецизен процес и ќе гарантира 
постојана чистота на решетката. Последна во 
низата е HiPer Drain, како што сугерира и само-
то име, оваа серија ќе се погрижи за ефикасно 
одводнување а со тоа и прецизен процес на 
сепарација.

Заедничко при проектирањето на сите овие 
модуларни системи е фактот што производите-
лот се погрижил да обезбеди целосна услуга, 
односно комплетен систем за сепарирање. Па 
така, освен набројаните модули, Trellex нуди 
и заштита на бочните ѕидови, потоа носечки 
шини, надоградба на транспортните ленти како 
и опрема за работните површини.

Без разлика за која серија на модули се ра-
боти, инженерите на Trellex со конструирањето 
на LS Range се погрижиле да обезбедат широк 
спектар на димензии како на самите модули 
така и на решетките. Со тоа им се излегува во 
пресрет на сите барања на корисниците и тоа 
без разлика на видот и марката на опремата 
што ја поседуваат. 
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 СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ МАШИНИ

 МАКЕДОНСКОТО  
 РУДАРСТВО  
 ОДИ НАПРЕД 

Всушност надолу, да бидеме докрај прецизни, и тоа сосема безбедно
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Н
еколку месеци откако беше рестар-
тиран, рудникот Тораница набави две 
високоспецијализирани возила. Про-
извод се на германската компанија 
Hermann Paus Maschinenfabrik, до-

бро позната во својот делокруг на работа. Едно 
од возилата е наменето за превоз на работни-
ците, а второто е сервисно возило. И двете се 
прилагодени за подземна работа, со акцент на 
безбедноста. 

Возилото за превоз на луѓе е од моделот 
MinCa18 A. Во основа е повеќенаменско возило 
во кое собира 18 патници. Кабината за нив е од-
воена, климатизирана и има четири врати. Во неа 
се наоѓаат четири реда седишта, а потребниот 
алат за работниците се сместува во две кутии под 
предниот ред седишта. Ова е повеќе наменско во-
зило кое покрај за превоз на луѓе, може да се ко-
ристи како сервисно возило, возило за транспорт 

на експлозив, дигалка со платформа, противпо-
жарно возило, цистерна  и т.н. Осветлувањето е со 
ЛЕД технологија, а за случај на опасност постои 
сигнално копче во кабината бидејќи возачот и со-
возачот се наоѓаат во засебен дел од возилото. И 
нивниот простор е климатизиран, со две врати за 
пристап. Седиштата за нив се опремени со сигур-
носни појаси, а целата кабина со помош на рачна 
хидраулична пумпа може да се „кипа“ нанапред 
за пристап до моторот. Тој е производ на Deutz, 
дизел со четири цилиндри и 93 kW, опремен со 
катализатор и пригушувач на звукот. Во резер-
воарот за гориво собира 70 литри, максималната 
брзина напред или назад е 33 километри на час, 
а може да искачи наклон од 40%. Погонот е на 
сите тркала преку хидростатичка трансмисија, а 
оските се крути со планетарни редуктори. И двете 
се управливи и опремени со двокружен незави-
сен кочен систем, паркирна и сервисна кочница. 
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Сето тоа е поставено на крута шасија, а возилото е 
опремено и со електричен вител со 26 метри сајла, 
монтиран на предниот браник. За робусноста на 
конструкцијата најдобро кажува тежината на вози-
лото која изнесува 6. 700 килограми. Носивоста му е 
два тона, а целиот пакет заокружен со безбедносен 
противпожарен систем кој се активира со притисок 
на копче и рачен апарат за гасење пожар.  

Второто возило е Universa 40 WS-SV и во основа 
е мултифункционално. Конструкцијата му е зглобна, 
напред со кабина за возачот и совозачот, а назад 
со шасија на која може да биде монтирана над-
градба по желба. Ова за кое зборуваме има така-
наречена сервисна касета со пет резервоари - по 
еден за дизел гориво со капацитет од 2. 000 литри 

и хидраулично масло 500 литри и три за моторно 
масло од по 250 литри. Секој си има своја хидра-
улична пумпа за точење со макара, црево и мерач 
на протокот. Касетата е прицврстена на шасијата 
преку специјален систем кој овозможува нејзино 
брзо менување со друга - со помош на хидраулич-
на платформа целата процедура трае 5 до 10 ми-
нути. Дизел моторот и кај ова возило е Deutz со 90 
kW, исто опремен со катализатор и пригушувач на 
звукот. Трансмисијата е двостепена хидростатичка, 
погонот е на сите тркала, а оските со планетарна 
редукција. Максималната брзина напред-назад е 
20 километри на час, совладува наклон до 40%, а 
за возење на надолници има систем за заштита од 
претерано забрзување. Должината од 6, 76 метри 

34  Година 8  Квартал 2



и аголот на прекршување на зглобната конструк-
ција од 40° му даваат исклучителни маневарски 
способности, што во подземните тунели е од ви-
соко значење. Така, надворешниот дијаметар на 
вртење е 11, а внатрешниот 6, 5 метри. Висината 

и ширината на возилото се нешто над два метри, 
тежината на празното возило 8 тони, а вкупно доз-
волената тежина во која влегува и надградбата 
изнесува 12 тони. 
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MST 644

 ЕДНА  
 МАШИНА  
 МНОГУ  
 КОМБИНАЦИИ 
Комбинираната машина на 
MST освен што може да копа 
и поместува и натуварува 

материјал, кога ќе се опреми 
адекватно има можност 

да нивелира терен, да врши 
бушење, да руши објекти ичи 

пак да копа паралелно.
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К
омбинираните машини кај кои основ-
ни задачи се копање и натоварување 
се омилени, па речиси и неопходен дел 
од машинските паркови на градежните 
компании. Затоа и не чуди фактот што 

производителите обрнуваат големо внимание при 
проектирањето, како би понудиле опција повеќе 
од многубројните конкуренти на пазарот. 

Таков е случајот и со турската фабрика MST која 
веќе две децении работи во состав на Sanko Holding.

Во суштина говориме за работен строј од трак-
торски вид, со оперативна тежина од 9.240 kg. Спо-
ред општо прифатениот концепт, во предниот дел 
е монтирана натоварна лопата додека во задниот 
дел е вграден ровокопач. Заради поголема ефи-
касност и подвижност, погонот исто како и упра-
вувањето се изведени на двете оски.

МЕХАНИЧКА ОСНОВА ПОГОДНА  
ЗА НАГРАДБИ

За погон на серијата  642/644 (разликата помеѓу 
двата модела се сведува на големината на вгра-
дените тркала), MST користи четирицилиндерски 
дизел од 4.4 литри кој го купува од Perkins. Макси-
малната силина од рамно 100 КС како и вртежниот 
момент од 410 Nm, се обезбедуваат при низок број 
на вртежи а притоа емисијата на издувни гасови 
успева да ги исполни Tier 3 / Stage III A - нормите. 
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Причините за користење на британските дизели, 
турците ги наоѓаат во економичната експлоата-
ција, долговечноста и едноставното одржување.

Производителот посебно ја истакнува цврстата 
носечка структура која е изработена од посебни 
челични профили, и која овозможува лесна надо-
градба на бројни приклучоци како во натоварната 
така и во ровокопачката секција.  

Преност на сите четири тркала се одвива преку 
автоматски менувач кој располага со 4 степени за 
движење напред и исто толку за назад. Каракте-
ристика на овој менувач е мекото менување на сте-
пените и бирањето на најефикасен преносен однос 

за пренесување на вртежниот момент.   
Слично како и кај помалите серии на MST, и мо-

делите 642/644 располагаат со можност за упра-
вувањесо сите четири тркала. Во зависност од по-
требите операторот може да избере еден од три-
те мода. Во секој од нив предните тркала се вртат 
додека задните може да останат статични, да се 
вртат во спортивна насока од предните или пак во 
иста насока со нив. Предностите на сите три мо-
дови многу добро им се познати на изведувачи-
те кои треба да оперираат на широк простор, на 
тесно ограничено градилиште или пак да работат 
паралелно со некоја статична препрека.

ШИРОК СПЕКТАР НА МОЖНОСТ  
Кога механичките капацитети ќе се искомби-

нираат со голем број на специјални приклучоци, 
комбинираната машина добива разноврсност 
која навистина ќе знае да покрие широк опсег 
на работни задачи. Во конкретниот случај тоа 
значи дека основните функции, преместување 
и ископување на метријал, употребувајќи раз-
ни приклучоци можат да се надополнат со по-
себни лопати за натоварување или нивелирање 
на терен, потоа со вградување на бушилка, кр-
шач или посебни вилушки за преместување на 
дрвени столбови, кои се монтираат во задниот 
дел. На посебно дизајниран држач кој се дви-
жи паралелно со корпата може да се приклучат 
разни додатоци за уредување на стрмни терени.

Всушност разноврсната примена заедно со 
економичната екплоатација и со крајно еднос-
тавното одржување, го промовираат моделот 
MST 644 во една од најблагодарните машини 
посакувани од широк круг корисници.
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ПРЕЦИЗНА ХИДРАУЛИКА
Хидрауличниот мотор може да испорача прити-

сок од максимални 250 bar. Тој податок е доволна 
гаранција за ефикасно извршување на задачите, 
но конструкторите на оваа комбинирана машина се 
потрудиле да вградат додатна клипна пумпа која 
заедно со посебен ветил за прераспоредување на 
притисокот, при паралелна работа овозможуваат 
распределбата да се одвива спрема оптеретенос-
та на секоја секција.

Применетиот систем овозможува предниот дел, 
кој во сериска изведба е опремен со лопата од 1.2 
m3, да подигнува товар од цели 3.500 kg, додека 

ровокопачот со корпа од 0.20 m3 да ископа (или 
подигне) тежина од 6.424 kg.
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SECMAIR CEPIA

 РЕВОЛУЦИЈА  
 ВО ПОСТАВУВАЊЕТО  
 НА АСФАЛТ  
 И РАСПРСКУВАЊЕ  
 НА АГРЕГАТ 

Новиот концепт на фирмата SECMAIR од Франција, е моделот CEPIA кој го револуционизира 
рачното поставување на асфалтни мешавини. Ја подобрува работната продуктивност, ги 
овозможува предностите на рачното поставување и значително го намалува заморот на 

работниците од оваа т.н. “неблагодарна” работа.
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CEPIA машината може да се користи како за 
поставување на топли асфалтни мешавини, така 
и за за поставување на ситен агрегат.

Дизајниран и развиен користејќи ги принци-
пите на “5Е” филозoфијата на FAYAT: Eсенцијално, 
Eкономично, Eколошко, Ергономско и Еволутивно.

Оваа машина се одликува со: 
 y Униформно и константно поставување на 
материјалот

 y Полесно поставување на топли мешавини 
(како асфалт)

 y Загреаната плоча гарантира одлична рамност
 y Лесно управување
 y Интегриран распрскувач на агрегат
 y Можност за подесување на дебелината на 
слојот и отворот

 y Брзина во работата
 y Продуктивност

Управувањето е преку ергономска рачка (ви-
сински подесива) за движење на машината (на-
пред/назад), а за отварање и затварање на бунке-
рите вградени се 4 посебни хидраулични вентили.
Хидраулични дистрибутери за позиционирање на 
плочата на точната висина (лево и десно).

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Шасија:
 y Празна тежина: 235 Kg
 y Вкупна натоварена тежина: 500 Kg

 Хидростатски погон
 y Должина при работна позиција: 2.000 mm
 y Должина при транспорт: 1.670 mm

Мотор:
 y HONDA безоловен мотор
 y Mодел: GXV160 – 3.2 kW
 y Капацитет на мот. масло: 0.65 лит.
 y Капацитет на гориво: 5 лит.
 y Тип на гориво: безоловен 95

Плоча поставување асфалтни мешавини  
Загреана плоча (табла), која се грее преку реци-
клирање на издувните гасови..
Плочата е позиционирана на точната висина 
користејќи 2 посебни хидраулични приклучоци 

(лево и десно) со индикатор за дебелината (ви-
сина) на поставување

 y Висина на поставување: 0 до 100 mm
 y Макс. ширина на поставување: 1.000 mm
 y Мин. ширина на поставување: 250 mm

Aлуминиумси бункер (корпа) со 4 посебни хи-
драулични отвори

 y Капацитет на бункерот: 150 лит.
 y Висина на бункерот: 700 mm

Распрскувач на агрегат  
 y Преклоплива вратичка која лесно се вади
 y Макс. ширина на поставување: 1.000 mm
 y Мин. ширина на поставување: 250 mm
 y 4 хидраулични отвори
 y Висината на отварање се подесува рачно за 
дозирање на агрегатот на 2 висини.
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HUSQVARNA РАЧНИ ДУПЧАЛКИ

 ЗА ПОЛЕСНО  
 РАСЧИСТУВАЊЕ  
 СО МИНАТОТО 
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За да се тргне кон иднината, прво мора да се расчисти со минатото

У
рбаниот напредок е незапирлив - тој 
во буквална смисла на зборот руши 
сé што ќе му се најде на патот. Но 
некогаш тоа не е така лесно. Расчис-
тувањето на теренот е проблем кој 

бара груба сила, но суптилен пристап. Посебно 
со градбите постари од неколку децении, кога 
сé се градеше без прецизни пресметки и пре-
димензионирано, со многу цврст бетон и желе-

зо. Употребата на сурова сила при рушењето на 
една таква градба може да биде сериозен про-
блем бидејќи по правило веднаш до неа се на-
оѓа нешто друго што мора да остане нечепнато, 
без никакви оштетувања. Тука на сцена стапува 
суптилноста на пристапот - градбата прво мора 
да се ослаби, да совлада нејзиниот децениски 
отпор а потоа да се руши. Како алат рачните 
дупчалки се идеални за тоа. 
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Но ова е само една од безбројните можни приме-
ни на овие алатки. Сите што работеле со нив знаат 
дека таа работа бара многу рачна сила и трпение, 
возвраќајќи со вибрации, болки во рацете и зна-
чителен замор. Со други зборови, продуктивнос-
та опаѓа експоненцијално во текот на работниот 
ден. Инженерите на Husqvarna Construction како 
специјалисти за ваква опрема доста добро го зна-
ат тоа. Применетите решенија кај нивните рачни 
дупчалки и дополнителната опрема за нив освен 
на издржливоста значително влијаат на подобру-
вање на продуктивноста преку елиминирање на 
наведените нуспојави. Не е доволно само да ка-
жеме дека алатот на Husqvarna има функционална 
ергономија, бидејќи таа е добиена како резултат 
на долгогодишни истражувања и подобрувања 
на конструкцијата. Посебно кај помалите моде-
ли дупчалки со кои по правило почесто се работи 

рачно. Кај нив меките рачки и поголемата контакт 
површина овозможуваат полесно ракување и по-
мал напор за оператор, а со тоа и поголема проду-
ктивност. Мислено е и на екипите за одржување, 
на кои модуларноста на апаратите им ја олеснува 
работата и поедноставува поправките. 

Ќе разгледаме поблизу два модела рачни дуп-
чалки на Husqvarna - DM 230 и DM 220. Спротивно на 
ознаките, уредот со поголемата бројка димензиски 
е помал - има должина од 44 сантиметри за разли-
ка од 56-те на DM 220 заради рачката за држење 
која е на задниот дел. Тежината им е идентична - 7 
kg, исто и моторот од 1,85 kW. Максималниот дија-
метар на дупчење од рака изнесува 80, а со држач 
150 mm. Поголемиот модел има и систем за елек-
тронско позиционирање кој ја зголемува ефикас-
носта без загрозување на прецизноста. Се разли-
кува од DM 230 и по 360° прилагодливата предна 
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рачка. Заеднички им се системите за заштита од 
преоптоварување и меко стартување со намалена 
брзина, како и тристепената трансмисија. Мокрото 
дупчење го остваруваат со вода под максимален 
притисок од 8 бари. 

Овие рачни дупчалки се наменети за лесни рабо-
ти како отвори за вентилација, водоводна и елек-
трична мрежа и слично. Покрај хоризонтално и 
вертикално (нагоре или надолу), овозможуваат и 
дупчење под агол, за што е потребен и соодветен 
држач. Husqvarna секако има широка понуда на 
разни вакви држачи наменети за разни модели на 
дупчалки и разни примени и работи. Ние ќе го из-
двоиме DS 40 Gyro, кој е компатибилен со DM 230 
и DM 220 дупчалките. Телескопската конструкција 
му е модуларна и флексибилна, лесно се монтира 
и уште полесно демонтира. Поддржува дупчење 
со максимален дијаметар од 150 mm, со работна 
должина од 600 mm. Должината на телескопски-
от столб е 3,1 метар, а тежината 30 килограми. За-
едно со споменатите дупчалки создава 
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Т
ака било некогаш, а сега место камили 
и што-и-да-е, се користат камиони, и 
тоа истите и таму и таму. Тоа ги става 
на мака нивните конструктори како да 
направат истиот производ успешно да 

задоволува суштински спротивставени услови за 
работа. Но тие сепак си ја знаат работата, посеб-
но оние во Mercedes, кој како најголем произво-
дител на камиони во светот е присутен насекаде, 
на секое ќоше од земјината топка, па и во Саха-
ра и Сибир. Германците навистина добро знаат 
како да ја направат механиката очи во очи да се 
справи со најголемите предизвици, но сепак за 
да се изборат со она што не го гледаат напомош 
ги повикуваат своите сојузници - добавувачите. 

Еден од главните и најподмолните неприја-
тели на моторот е прашината, која во Сахара ја 
има на тони. Ја има и во Сибир, само што таму не 
се гледа, што ја прави уште поподмолна. Секое 
зрнце прашина колку е помало, толку е попод-
молно. Го уништува моторот тивко и долготрај-
но, болно и за него и за неговиот сопственик. Се-
како, може да се стави филтер голем колку буре 
што ќе запре сé и сешто и нема да дозволи ниту 
најмалото зрнце прашина ни да се доближи до 
всисните канали на моторот, но тогаш камионот 

POWERCORE ТЕХНОЛОГИЈА 
НА DONALDSON

Сахара и Сибир немаат ништо заедничко,  
освен дека човекот одамна ги има скротено  

Сахара со камили, а Сибир со што-и-да-е

РАКА ПОД РАКА
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би имал сила колку еден тротинет. Да е така, 
камилите и што-и-да-е повторно би биле 
владетели на Сахара и Сибир.

Во основа, нема некоја филозофија кај 
филтрите за воздух - парче груб материјал 
(хартија), свиткано цик-цак за да има по-
голема површина, ја собира нечистотијата 
од воздухот кој за поголема ефикасност на 
филтрирањето го менува својот правец во 
куќиштето на филтерот за да дел од честич-
ките се наталожат. Експертите од Donaldson 
со својата PowerCore технологија ги предиз-
викаа токму овие основни принципи - изу-
мија иновативен нанофибер материјал кој 
е високоефикасен (и до 99,95%) и низ кој 
воздухот се движи низ еден вид канали 
без да го менува правецот. Тоа овозможу-
ва значително покомпактна конструкција 
на филтрите и нивно вградување таму каде 
нема место за поголем филтер а се бара по-
голема сила - на пример кај воените терен-
ски возила наменети за екстремни услови 
за експлоатација. Заптивањето на филтрите 
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им е радијално, немаат метали делови, а собираат 
двојно повеќе нечистотија отколку конкурентските 
решенија со ист волумен.

Освен поголемата ефикасност, PowerCore тех-
нологијата на филтрирање обезбедува екстра 
заштита на моторот и со тоа што нема поместу-
вање, ширење или собирање на материјалот за 
филтрирање, така што освен што помалку праши-
на и нечистотија доаѓа до моторот, таа останува 
задржана на едно место и при сервисирање нема 
да се раздвижи каде не треба. Со нив ќе бидат 

задоволни и продавачите на резервни делови 
бидејќи заради помалата големина на филтрите 
ќе заштедат на трошоци за транспорт а тие ќе им 
зафаќаат помалку место во магацините.

За целосно покривање на потребите на кли-
ентите, Donaldson има развиено две основни се-
мејства производи со оваа технологија на фил-
трирање. Првото има ознака PCD и кај него фил-
трирањето е едностепено, додека второто со оз-
нака PSD располага со двостепена филтрација, 
при што предсепарационата комора е апли-
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цирана во самиот филтер со што компактните 
димензии се зачувуваат и покрај супериорните 
својства за филтрирање. Испробана е на мили-
они возила во сите можни и неможни услови за 
работа и гарантира максимум перформанси во 
температурен распон од -40 °C (Сибир) до +82 
°C (бетер од Сахара). Се произведува за мотори 
кои бараат проток на воздух до 42,2 m³ во ми-
нута (27,6 за PCD семејството), во различни па-
кувања за различни видови монтажа. Сите се 
карактеризираат со лесно сервисирање бидејќи 

не е потребен никаков алат за отстранување на 
поклопецот на филтерот.

Не случајно го споменавме Mercedes на почетокот 
- Donaldson има развиено специјализирани реше-
нија со PowerCore технологија за нивните камиони 
кои според истражувањата имаат ефикасност од 
99,97% (останатите премиум филтри типично 99,85%) 
и за 22% подолг работен век. Исто така многу ва-
жно е и што Daimler ги има признато овие произ-
води како компетентни и со нивно вградување не 
се нарушуваат гаранциските услови на возилата.
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Л
оциран во малото францу-
ско место Турувре-о-Перш 
во Нормандија, овој пат по-
плочен со соларни панели 
произведува доволно струја 

за напојување на целокупното улично 
осветлување во ова село со 3.400 жи-
тели. Има должина од само еден кило-
метар, на кој се поставени 2.880 соларни 

СОЛАРНИ ПАТИШТА КОИ ВОДАТ  
КОН ИДНИНАТА

 ВО ФРАНЦИЈА ЗАПОЧНА  
 ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА  
 НА ПАТИШТА КОИ  
 ПРОИЗВЕДУВААТ  
 СТРУЈА 

Пролетните 
сончеви зраци 

беа добредојдени 
за сатисфакција 
на првиот сола-
рен пат во све-

тот кој произве-
дува струја

панели. Технологијата наречена Wattway 
е производство на компанија Colas, чија 
е и изведбата. Целиот проект чинеше 
дури 5 милиони евра, што е далеку по-
скапо од било кое конвенционално ре-
шение. Секој панел е направен од филм 
на поликристал силикон и премачкан со 
пет наноси на силиконска смола која ги 
штити од физички оштетувања. Во за-
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висност од временските прилики, се очекува овој 
соларен пат годишно да произведе 280 мегавати 
струја. Просечниот дневен капацитет е 786 kWh, 
кој во текот на летото се удвојува. Наредните две 
години се наменети за тестирање на овој соларен 
пат, врз основа на кои резултати ќе зависат и ната-
мошните планирани инвестиции. Критичен во овој 
момент е степенот на исплатливост, кој со развојот 
на фотоволтните панели и нивното омасовување 

ќе се подобрува. Место за унапредување има и во 
изградбата, каде со забрзување на процесот на 
монтажа на соларните панели дополнително ќе 
се намалат трошоците. 

Доколку сé биде во ред, Французите имаат на-
мера да направат дури 1.000 километри патишта 
со вакви соларни панели. Терминот за реализација 
на планот е пет години, а тие амбициозно треба 
да обезбедат доволно струја за дури пет милиони 
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луѓе. Во проектот е вклучен и францускиот институт 
за соларна енергија. Овој систем не бара физичка 
замена на патиштата, туку е замислен на веќе по-
стоечките коловози да се постават панелите кои се 
дебели само 7 милиметри. Тие се изведени така да 
овозможуваат добро прилепување на пневмати-
ците на возилата, со што безбедноста во возење-
то нема да биде нарушена. Тестирањата на Colas 
во реални услови покажаа дека Wattway панелите 
можат да се користат и до 20 години при нормал-
но сообраќајно оптоварување. Нивните пресметки 
покажуваат дека само 20 квадратни метри од овие 
панели се доволни за напојување на струја на еден 
просечен француски дом. На листата предности тре-
ба да се додаде и дека панелите се водоотпорни 
и дека можат да поднесат чистење на снегот од 

нив со плугови. Од оваа фирма дури предвидува-
ат и дека заради самото сознание дека се вози по 
сончеви панели возачите ќе бидат повнимателни и 
ќе се намали бројот на сообраќајни несреќи.

Сепак, и покрај бројните позитивни страни на 
овие соларни патишта, дел од стручната јавност 
тврди дека сето ова е само фрлање на пари. Меѓу 
недостатоците се истакнува фактот што Wattway 
соларните панели се доста помалку ефикасни од 
оние кои се монтираат на покривите. Исто така се 
посочува дека покрај трошоците за поставување, 
ниту трошоците за нивно одржување нема да би-
дат мали. Сепак Французите не се поколебаа - од 
нивниот пример цел свет ќе може многу да научи 
за оваа идеја за соларни патишта и нивните пред-
ности и мани.
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V
olvo Trucks и шведската ко-
мунална компанија Renova 
започнаа со спроведување 
тестови на автономен камион 
за собирање ѓубре како дел 

од истражувањето колку ваквите вози-
ла можат да придонесат за побезбедно 
и поефикасно ракување со отпадот и да 
создадат подобри работни услови за ко-
муналните работници. Автоматизираните 
системи што се тестираат се истоветни 
на оние вградени во автономните ками-
они на Volvo кои од минатата есен се ко-
ристат во рудникот Кристинеберг во се-
верниот дел од Шведска. Но за разлика 

од рудникот каде движењето на луѓе е 
ограничено и контролирано, на улици-
те не е така. Затоа и тука сигурноста е 
ставена на прво место. „Природно е уп-
равувањето со тешки камиони во град-
ските станбени подрачја, тесни улици 
и ранливи учесници во сообраќајот да 
поставува високи барања во поглед на 
безбедноста, дури и кога брзините на 
движење на камионите не ги надмину-
ваат нормалните брзини на движење на 
пешаците. Камионот за собирање ѓубре 
што во моментов го тестираме постојано 
го следи опкружувањето и веднаш за-
пира ако наиде, или пак пред или зад 

VOLVO AUTONOMOUS REFUSE TRUCK

КАМИОН ОД 21–ОТ ВЕК  
ЗА СОБИРАЊЕ ЃУБРЕ

Во Шведска за-
почнаа тести-

рањата на авто-
номен камион за 
собирање ѓубре
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него изненадно се појави некоја препрека. Автома-
тизираниот систем истовремено создава подобри 
предуслови за возачот кој вообичаено мора будно 
да внимава на сé што се случува околу камионот", 
вели Карл Јохан Алмквист, директорот на одде-
лението за безбедност во сообраќајот и произво-
дите во Volvo Trucks.

Основа на сето е можноста за „учење" што ја 
поседува камионот. Имено, целата процедура е 
замислена така да кога автоматизираниот ками-
он за собирање ѓубре прв пат се користи во некое 
ново подрачје, возачот го вози на стариот начин а 
вградениот систем континуирано ја следи и мапира 
рутата со помош на сензори, радари и ГПС нави-
гација. Кога камионот следниот пат ќе се најде во 

истото тоа подрачје, тогаш тој точно ја знае рутата 
што мора да ја следи и кај која канта треба да за-
стане. Не знаеме во Шведска дали и сега возачот 
го собира ѓубрето или како кај нас само вози, но 
во иднина тој ќе мора да ги прави и двете работи 
– откако ќе го активира системот и ќе стигне до 
почетокот на некоја улица од каде ѓубрето треба 
да се собере, тој се симнува од камионот кој пона-
таму продолжува сам да се движи. И тоа наназад, 
застанувајќи кај секоја канта за да може возачот 
на вообичаениот начин да ја испразни во неговата 
утроба. Откако кантата ќе биде испразнета и воза-
чот ќе му даде наредба за тоа, камионот послушно, 
заобиколувајќи ги препреките и автоматски запи-
рајќи во случај на опасност оди до наредната кан-
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та и така сé до крај. Возачот пешки го поминува 
истиот пат како и камионот, имајќи секогаш цело-
сен преглед на она што се случува во насоката на 
неговото движење.

Возењето наназад е потребно од две причини 
– првата е што често во предградијата уличките 
се слепи и не секогаш камионот може да излезе 
од другиот крај или пак да сврти за да се врати 
назад. Втората е што на овој начин неговите ма-
неварски способности се поголеми. Но возењето 
наназад вообичаено е доста ризичен маневар, би-
дејќи возачот тешко или никако не може да види 
што сé има зад камионот – луѓе, велосипедисти, 
деца, паркирани возила, ивичници или други пред-
мети. Вградената камера го подобрува тоа, но ри-
зиците сепак остануваат. Затоа и некаде во некои 
културни земји, во одредени урбани подрачја, од 
безбедносни причини возењето на тешки ками-
они наназад не е дозволено или пак задолжи-
телно зад камионот мора да се наоѓа човек кој ќе 
провери дали просторот е чист и ќе се увери дека 
возењето наназад е безбедно изводливо во тој 
момент. Целта на решението што се тестира е ток-
му елиминирањето на ваквите проблеми. Бидејќи 

сензорите го следат целото подрачје околу ками-
онот, возењето е еднакво безбедно без оглед на 
насоката на движење.

Друга придобивка што ќе ја донесе автономни-
от камион за собирање ѓубре е намалувањето на 
целокупните трошоци за работа и загадувањето 
на околината бидејќи сé на возилото ќе биде оп-
тимизирано – промените на степените на пренос, 
управувањето, брзината, рутата на движење… Тех-
ничка рамка за воведување на вакви автономни 
камиони за собирање ѓубре веќе постои, но по-
требни се уште многу тестирања и развој пред 
тие да се појават на улиците. Овој заеднички про-
ект на Volvo Trucks и Renova ќе трае до крајот на 
годинава, по што ќе следат детални проценки на 
функционалноста, безбедноста и прифатливоста на 
ваков камион – од страна на возачот, работници-
те, другите учесници во сообраќајот и локалното 
население. Но како и да биде, доста веројатно е 
дека возила со различен степен на автономија ќе 
се воведат за некои конкретни примени, посебно 
за транспортните работи што се одвиваат на за-
творени подрачја.
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MANN+HUMMEL И WIX ФИЛТРИ

ТИВКИ ЧУВАРИ  
НА ВАШИОТ МОТОР

И не само на него - филтрите се задолжени за „здравјето“  
на повеќе клучни системи на секоја машина и затоа нивното  

купување на слепо е како одење по минско поле

58  Година 8  Квартал 2



П
остојат два вида луѓе, со суштински 
спротивставени сфаќања - оние кои цвр-
сто се држат до своите ставови и оние 
кои постојано истражуваат нешто ново. 
За првите велат дека се конзерватив-

ни, па дури и реактивни бидејќи немаат доверба 
во ништо што не го познаваат добро. Вторите пак 
често запаѓаат во проблеми што самите ги пред-
извикале со својата желба да испробаат сé, дури 
и оние споменати нешта што не ги познаваат до-
бро. Но и едните и другите се согласни дека експе-
риментирањето со „нешто ново“ кога филтрите се 
во прашање е лоша замисла која никогаш не за-

вршува како треба. 
Дека филтерот не 
си ја врши работата 
предоцна се дозна-
ва, дури откако е 
направена ненадо-

местлива штета. Затоа и сите што се задолжени за 
одржување на машините не размислуваат многу 
при набавката на филтри. 

Всушност не размислуваат воопшто, бидејќи 
едно име се наоѓа на повеќе од половината фил-
три во автомобилската индустрија. И вам добро ви 
е познато - зборуваме за Mann+Hummel, кој долг 
низ години во Македонија е застапуван од АБ Но-
воселски од Струмица. Оваа германска компанија е 
основана во 1941 година од страна на Адолф Ман 
и Ерих Хумел, чии наследници и денеска го посе-
дуваат бизнисот кој носи приходи од 3, 5 милијар-
ди евра годишно и вработува повеќе од 20 илјади 
луѓе на преку 80 локации ширум светот. Паролата 
со која се имаат водено низ годините раст секо-
гаш била истата: „Она што го правиме, го правиме 
најдобро“. А прават секакви видови филтри и сé 
што е поврзано со нив и процесот на филтрирање, 
но 90% од нивните приходи доаѓаат од автомобил-
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ското одделение. Сеопфатната палета производи 
содржи филтри за воздух, масло, гориво и за каби-
ната, за сите видови мотори и машини но и за ин-
дустријата и разни постројки. Нивните производи 
ги задоволуваат најсложените барања и практично 
отсекогаш се имаат поставено како стандард кој 
другите од индустријата само го следат. 

Своите производи ги пласираат под повеќе брен-
дови - најпознатиот е Mann-Filter кој често и со 

право се изедначува со називот на компанија-
та. Сите кои имаат искуство со нивните произво-
ди знаат дека нема никаква разлика во квалите-
тот на филтрите наменети за прво вградување и 
оние што се продаваат како резервни делови. Тој 
во секој случај е на високо ниво, до кое е дојдено 
со многу работа - прецизно планирање, напреден 
развој и сеопфатен процес на контрола. Понудата 
производи континуирано се подобрува и редовно 
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дополнува со нови ставки, во согласност со сите 
технички потреби на современите машини. Во 
Mann+Hummel се свесни дека само со долгорочни 
вложувања можат да го задржат постигнатиот и 
секогаш најдобар квалитет и да осигурат беспре-
корна работа на секој мотор, машина или било как-
ва постројка која користи нивни филтер, за што и 
да е. Потрошувачите тоа одамна го имаат сфатено 
и знаат Mann филтрите незаобиколно се среќаваат 
во милиони нови машини од најпознатите брендо-
ви на авто-индустријата: Iveco, John Deere, MAN, 
Mercedes-Benz, Scania, DAF, Fiat, Audi, BMW, Opel, 
Ford, Peugeot, Renault, Toyota, VW, Volvo…

Тоа го знаат и во АБ Новоселски од Струмица, 
кои ја следат успешната приказна од Лудвигсбург 
и освен од Mann-Filter, на своите клиенти од годи-
нава започнаа да им ги нудат и производите на 
американската компанија Wix. Кај нас слабо или 
сосема непозната, таа има корени кои датираат до 
1939 година и премиум позиција на пазарот. Рас-
полага со 11 фабрики во 8 земји низ целиот свет 

и годишно произведува повеќе од 210 милиони 
филтри за секаква намена во автомобилската ин-
дустрија. Производственото портфолио им се сос-
тои од околу 12. 000 поединечни продукти, од кои 
добар дел се наменети за општи и специјализи-
рани примени во индустријата, градежништвото 
па дури и енергетиката - за хидраулика, разни 
течности и друго. Горди се на своите иновативни 
производи, како и на успесите што тимовите под 
нивно покровителство ги постигнуваат на спорт-
ските полиња. За да некој не помисли дека го на-
ведуваме низ минско поле, треба да знаете дека 
оваа компанија од минатата година е дел од M+H 
групата, иако делува сосема независно.
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DAF XF И CF

ЧИСТА ИЗВОНРЕДНОСТ
За да ги истакне главните карактеристики на новите XF и CF серии камиони,  
DAF им ја додаде ознаката Pure Excellence
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Х
оландскиот DAF ја претстави новата 
генерација на своите среднотешки и 
тешки камиони, кај која сите ќе го за-
бележат дотераниот и поубав изглед 
иако измените се минимални - сé се 

сведува на новиот штитник за сонце и поинаква 
изведба на маската на ладилникот. Таа е еден од 
деталите што го намалуваат отпорот на воздухот, 

а со тоа и потрошувачка на гориво, која сега е за 
7 проценти помала. DAF наведува дека наведе-
ниот процент намалување на потрошувачката го 
имаат постигнато со зафати кај моторите за 3%, 
преносниот систем за 1,7%, електрониката за 1,5%, 
аеродинамиката за 0,5%, греењето и климатиза-
цијата за 0,2% и посттретманот на издувните га-
сови за 0,1%. 
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За новите камиони се наменети и нови MX11 и 
MX13 мотори кои сега имаат повеќе сила - во по-
нуда се верзии за дистрибуција и долголиниски 
превоз со распон на силината од 300 до 530 KS. 
Во однос на претходната генерација имаат и по-
голем вртежен момент посебно при ниски режи-
ми на работа, а од Paccar истакнуваат и дека сер-
висните интервали им се продолжени на 150.000 
до 200.000 километри. Нова е и моторната кочни-
ца чија моќност на MX-11 моторот е зголемена на 
340 KW, посебно во интервалот од 1.000 до 1.500 
вртежи во минута каде зголемувањето на силата 
изнесува 20%. Кај MX-13 моторот, пак, моќноста на 
моторната кочница надминува 360 kW, со зголему-
вање на силата од 30% во интервалот од 1.200 до 
1.500 вртежи во минута.

Новите CF и XF модели ќе се испорачуваат со 
нови ZF TraXon менувачи, стандардно со 12 а со до-
плата со 16 степени на пренос. Овие менувачи има-
ат помали механички загуби и побрзо ги менуваат 
степените, а проширената употреба на функцијата 
EcoRoll дополнително ја намалува потрошувачка-

та. Компатибилни се и со Cruise Control и Predictive 
Cruise Control (PCC) функциите, а новиот преносен 
однос од 2,05:1 овозможува крстаречка брзина од 
85 km/h при 1.000 до 1.040 вртежи во минута. На-
малена е и тежината на возилата - на 4x2 влека-
чот за 100, а 6x2 верзијата за 130 килограми што 
директно се одразува на поголемата корисна но-
сивост. Најголема заштеда на тежината е постиг-
ната на издувниот систем кој е за 40 отсто помал 
од порано, со што е обезбеден и дополнителен 
простор за резервоарите со гориво. Како посебна 
погодност од DAF наведуваат дека интервалот на 
чистење од саѓи е 500.000 km.
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Внатрешноста има нови подобри материјали, 
како и нова инструмент табла. Се вградува и пот-
полно нов систем за греење, вентилација и кли-
матизација со електронска контрола на испару-
вачот, со што се избегнува непотребното ладење 
на воздухот. Системот го користи вишокот топли-
на од моторот за загревање и кога моторот не ра-
боти. Покрај заштедата на гориво, овој систем за 
климатизација заедно со другите ажурирања во 
кабината придонесува за комфорот на возачот и 

негов помал замор. Од DAF истакнуваат дека при 
унапредувањето на внатрешноста се уважени су-
гестиите на возачите од досегашните две семејст-
ва камиони.

Производството на новите CF и XF ќе за-
почне летово во конфигурација на 4x2 и 6x2 
влекачи и соло камиони, додека останатите 
изведби ќе бидат достапни наесен.
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Н
авистина е чудно зошто до-
сега никој од големите про-
изводители на возила не на-
прави електричен пикап, би-
дејќи оваа категорија возила 

е како предодредена да се носи со сите 
проблеми со кои се соочува електрифи-
кацијата на транспортот - имаат доволно 
капацитет и простор за тешките батерии, 
динамиката на користење по правило 
е рутинска и повеќе или помалку огра-
ничена на мала дневна километража, а 
нивните сопственици живеат или рабо-
тат на места на кои без проблем можат 

да се инсталираат уреди за ноќно пол-
нење. Плус на сé и доста се популарни, 
посебно во Америка каде лани 15% од 
сите 18 милиони продадени возила беа 
пикапи и со години, да не кажеме де-
цении наназад се наоѓаат на првите три 
места на најпродавани возила од сите 
категории. 

Но ете, така е - Ford, General Motors и 
Chrysler очигледно доста добро ги про-
даваат своите адути во оваа категорија 
со големи пред сé бензински мотори и 
воопшто не ги интересира што тие до-
бро ќе се снајдат и со електрично срце. 

WORKHORSE W-15

КОНЕЧНО НЕКОЈ СЕ СЕТИ  
И НА ОВА!

Американска-
та компанија 

Workhorse Group 
го предизвикува 
светот со свои-
те електрични 

пикапи
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Токму во оваа нивна инертност својата шанса ја 
виде американската компанија Workhorse Group. 
Таа постои од 1998 година и е специјализирана за 
електрични работни возила. Моделот што сакаме да 
ви го претставиме првенствено е наменет за големи 
флотни купувачи. Има ознака W-15, двојна кабина 
со пет седишта и за секој случај бензински мотор 
за продолжување на автономијата. Два електро-
мотора ги задвижуваат двете оски, со што на во-
зилото му се додаваат теренски способности, што 
и не е некој битен услов за американските купу-
вачи бидејќи таму сите пикапи и теренски возила, 
дури и најголемите, стандардно доаѓаат со погон 
само на еден пар тркала. Моќноста од 460 коњски 
сили е доволна дури за спортски карактеристики 
и забрзување до 60 милји на час (96 km/h) за 5,5 
секунди, додека литиум-јонските батерии по по-
текло од Panasonic се сместени во подот под се-
диштата и му обезбедуваат автономија од 80 милји 
(130 километри). После тоа се вклучува помошниот 
мотор со внатрешно согорување кој ја произведува 
струјата потребна за задвижување на овој пикап. 
За зголемување на практичноста возилото е опре-
мено и со приклучок преку кој од своите батерии 
обезбедува струја за надворешни потрошувачи, 
што е како порачано за места каде нема електрич-
на мрежа или во случај на инцидентни ситуации. 

Другите спецификации горе-долу му се типич-
но американски - должината му изнесува скоро 6 
метри, ширината нешто над два, а висината нешто 
под 1,9 метри. Има меѓуоскино растојание од 3,6 
метри и клиренс од добри 30 сантиметри. Макси-
мално дозволената тежина е декларирана на 3,3 
тони, има носивост од еден тон и може да влече 
приколка од 2,3 тони. Шасијата му е направена од 
нерѓосувачки челик со зголемена цврстина, а ка-
росеријата од композитни материјали и засилена 
со јагленородни влакна. Внатрешноста иако мал-
ку стерилно обработена, е опремена со сé што се 
очекува од едно модерно возило. Цената не е до-
крај дефинирана но се калкулира со 52.500 долари, 
а првите испораки на купувачите се очекуваат во 
текот на идната 2018 година. Заради покажаниот 
голем поединечен интерес, компанијата размислу-
ва за лансирање и верзија на овој пикап наменета 
за општа продажба.
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VDL FUTURA FDD2

ПРВА КЛАСА НА ДВА КАТА

Двокатната Futura FDD2 може да превезе до 96 патници со сиот комфор  
што следува во прва класа
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П
осле години затишје, сегментот на двокатни 
автобуси повторно е во силен замав, што е по-
следица на порастот на потребите за долголи-
ниски меѓународен превоз во Европа. Од VDL 
на тој тренд одговорија со потполно новиот мо-

дел FDD2 од семејството Futura. Како трет модел во ова 
семејство, новиот катен автобус има надворешен дизајн 
со јасно нагласена припадност со преземање на позна-
тите елементи како маската и светлата во облик на буква-
та C. Истото важи и за задниот дел, каде извлекувањето 
на горниот кат наназад изгледа доста ефектно. Една од 
новостите што VDL за прв пат ја донесе во светот авто-
бусите е изведбата на предниот раб на кровот, односно 
просторот над ветробранското стакло каде се вградени 
светла и украсна лајсна која го дополнува модерниот из-
глед на автобусот. 

Futura FDD2 се нуди во две должини – од 13.085 и 14.145 
mm, во обата случаи со три оски од кои задната е упра-
влива обезбедувајќи круг на вртење од 21,4 односно 24,3 
метри. За удобноста во возењето да биде на највисоко 
ниво се грижат електронски надгледуваното воздушно 
ослонување и подобрената изолација на подот на долни-
от кат, со што во внатрешноста продира помалку буча-
ва. Подолгата изведба може да превезе до 96 патници, а 
пократката до 84. Модифицираната изведба на покривот 
која има таканаречена сендвич конструкција е заслужна 
за помалата тежина на возилото и поголемата висина на 
долниот кат, која изнесува пристојни 1.855 mm. Помалата 
тежина на покривот придонесува и за пониско тежиште 
што ги подобрува возните својства на автобусот, а потреб-
ната структурна цврстина на каросеријата е осигурана со 
алуминиумски засилувања.

Намалувањето на тежината продолжува и во патнич-
киот простор, пред сé со оптимизирање на внатрешниот 
распоред и употребата на лесни материјали во опрема-
та, посебно во тоалетот и кујната. Патничкиот простор го 
одликува примената на светли материјали кои го зголе-
муваат впечатокот на пространост, а изменетата изведба 
на предните и задните скали го олеснува влегувањето и 
излегувањето. Пристапот на горниот кат е во предниот 
и задниот дел на автобусот, а сите ќошиња во тој дел се 
заоблени и без остри рабови на кои патниците можат да 
се повредат. Исто е и во кујната и тоалетниот простор, а 
внатрешните скалила се и добро осветлени.

Видео системот има 19–инчни екрани кои со помош на 
електромотори се склопуваат во покривот. За првиот ред 
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на горното ниво опционално се нудат два дополни-
телни помали екрани сместени на средниот дел на 
ветробранското стакло. Потполно нов е системот за 
вентилација со централно управување и вентила-
тори кои не произведуваат бучава. Максималниот 
капацитет на проток на воздух изнесува 10.500 m³ 
на час, додека моќноста на клима уредот е 44,6 kW.

Скоро стотината патници требаат доста простор 
и за багаж, кој се наоѓа во задниот дел над втората 
и третата оска и е достапен од обете страни на ав-
тобусот низ три врати на подигање и една крилна 
опремена со скалило за влегување. Просторот за 
багаж има зафатнина од 9,3 m³, а добро е осветлен 
со силни ЛЕД светла. Зад него се наоѓа 12,9 литар-
ски шестцилиндричен Paccar MX13 мотор, добро 
познат од DAF камионите. Неговата максимална 
силина од 375 kW (510 KS) обезбедува адекватни 
перформанси, а за пренос се грижи испробаниот 
ZF AS–Tronic автоматизиран менувач со 12 степени.

Возачкото опкружување во двокатните автобу-
си обично е стеснето, но во VDL тоа го решија со 
покривот кој се подигнува према ветробранското 
стакло. Освен чувството за поголем простор, вак-
вата изведба го подобрува и видното поле, па во-
зачот кој сега доста подобро ги гледа семафорите. 
Во исто време можно е надворешните ретровизо-
ри да се постават на поголема височина, па така 
тие сега се на безбедни два метра од тлото, над 
главите на патниците и пешаците.
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EC220E

Мотор – VOLVO D6E
Нето излезна снага – 123 KW / 165 HP
Капацитет на корпа – 0,48–1,44 m3

Mаксимален капацитет при копање – 9,93m
Максимална длабочина на копање – 6,73m
Работна тежина – 20,6-25,8t


