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ОД УРЕДНИЧКИ АГОЛ

1. Привршува уште една година и 
како што е ред се сведуваат резултати-
те во сите области. Во најголемиот број 
држави во прв план се ставаат економ-
ските резултати кои нели, на најдобар 
начин го отсликуваат животниот стан-
дард на населението. 

Зголемувањето на нацоналниот до-
ход по глава на жител најчесто значи и 
додатни средства во семејните буџети. 
Велиме најчесто бидејќи во светот по-
стојат и економии кои остварените ви-
шоци ги инвестираат за остварување 
на подолгорочни национални интереси. Така е во светот 
за кој во жаргон го употребуваме изразот „развини др-
жави“. За жал ние по ниту еден основ не сме во можност 
да го заслужиме тој епитет. Години (па и децении) нана-
зад ние за оценување на успешноста на изминатите 12 
месеци не ги цениме економските остварувања туку не-
кои сосем други параметри. Кај нас годината е успешна 
ако сме успеале да не се испокараме (па и меѓусебно да 
се испотепаме) за некоја тривијална политичка причина. 

Годинава која изминува ние еве сепак (со судни маки) 
успеваме да ја привршиме во колку толку нормален еко-
номски амбиент. Иако економските субјекти до коска ја 
осетија длабоката политичка рака врз нивните нејаки 
плеќи, сепак, еве го крајот на годината и тоа со зголе-
мување на нашето „џи ди пи“ за нешто под 2% (проек-
цијата на СБ е 1.8%). Како тргна годината и овој резултат 
може да го оцениме како „одличен 2“ но да биде јасно, 
позитивните ефекти воглавно доаѓаат од странските, во 
секој поглед дебело субвенционирани, инвеститори. Тој 
минимален раст се топи во морето на невработеноста, 
неликвидноста и недостатокот од домашни инвестиции. 
Реално, ако ги исклучиме капиталните инвестиции во из-
градба на новите автопатски делници, економијата беле-
жи една голема - нула. 

Што и како ќе се случува идната година на планот на 
подобрување на економскиот амбиент, и колку тоа ќе може 
да го почуствува населението, е прашање на кое секој во 
државата би сакал да може да одговори. За жал мината-
тото не учи премногу да не се залетуваме со оптимизмот 
- горките лекции сеуште се свежи! За подобар живот во 
државата ќе треба да помине извесно (малку подолго) 

време. За почеток ќе биде добро повеќе 
да обрнеме внимание на сопствениот 
менталитет и начинот на размислување 
и делување во економијата и миними-
зирање на политичкото влијание врз 
економските текови.  

2. Веќе извесно време, почитува-
ни наши пријатели, нашиот портал 
www.g-t.com.mk е активен и целос-
но ставен во функција. Покрај комплет-
ната содржина на списанието која ви е 
достапна во „PDF “ формат, на порталот 
ќе можете 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-Списание за градежништво и транспорт кој го 
креиравме со намера да ја олесниме можноста за наша 
постојана комуникација.

При проширувањето на нашето списание воопшто 
немавме дилема за потребата од портал со ваква содр-
жина и формат кој ќе биде достапен на сите заинтере-
сирани за случувањата и активностите од областите на 
Градежништвото и Транспортот. Таа дилема веќе е по-
зитивно решена.

3. Според нашата вообичаена практика, последниот 
дел од воведот го посветуваме на темите кои ги подгот-
вивме за ова (32.) издание на нашето и ваше списание. 

Од понудените содржини би ги издвоиле дамперот CAT 
Dump Truck 777G, потоа на Liebherr A916, багерот Volvo EC 
380 EL, MD Series пумпите на Metso, репортажата од гра-
дењето на коридорот 10 во делот на Грделичката клисура, 
моќниот Hitachi EX 1200-6, дупчалките на Boart Longyear, ...

Според вообичаената практика од делот на траспорт-
ните средства на ова место нема ништо да ви откриеме. 
Само најавата дека навистина имаме подготвено цела 
низа интересни прилози. Затоа повелете и со внимание 
погледнете што се Ви подготвивме за овој број, а ние сме 
уверени дека ќе ги пронајдете темите кои токму Вас ве 
интересираат.

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Благоја Дрнков

ЕКОНОМИЈАТА ВО ВТОР ПЛАН
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LIBHERR A916 LITRONIC

 ЕФИКАСЕН, ФЛЕКСИБИЛЕН  
 И МОЌЕН 

Средно-големиот ровокопач Libherr A916 Litronic едноставно е незаменлив за некои работи
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Градежниците ги сакаат машините со гасеници, 
но не можат без оние на тркала. Ровокопачите на 
тркала, на пример, немаат алтернативи. Барем не 
толку ефикасни и флексибилни како што се тие. 
Кога зборуваме за Libherr, треба да додадеме и 
моќни. Моќта на сите полиња е адутот со кое ма-
шините на швајцарската компанија го освоија све-
тот. Моќта, или поточно кажано надмоќта се согле-
дува во тоа што Liebherr сам развива поголем дел 

од компонентите на своите машини, пред сé оние 
клучните. Затоа и точно знае што на клиентите им 
треба. А машини како што е ровокопачот A916 им 
требале отсекогаш. 

Меѓу клиентите на Libherr е и Водостопанство 
на Македонија, кое неодамна набави 5 парчиња 
од оваа повеќенаменска машина. Како и другите 
ровокопачи кои Liebherr во својата огромна пону-
да ги има 12, во тежински дијапазон од 12 до 28 
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тони, конструиран е брзо и ефикасно да ја завршу-
ва работата. Иновативната технологија, големиот 
капацитет на подигање, максималната сила на ко-
пање и ниската потрошувачка на гориво прават 
да биде високопродуктивен. Сé на сé, совршен за 
патишта, мостови, комунални работи. Плус на тоа 
е и безбеден во оперирањето, што е значајно за 
секоја градежна работа. Неговиот Liebherr D 924 
дизел мотор развива 156 коњски сили и обезбеду-
ва целосна моќност потребна за непречено функ-
ционирање во секакви услови на работа на оваа 
машина со оперативна тежина меѓу 16,7 и 19,5 
тони во зависност од опремата. Stage IV фазата на 
емисии се гарантира со иновативниот SCR систем 
кој постигнува 91% намалување на азотните окси-
ди. Корпата може да биде со капацитет од 0,17 до 
1,05 m³, а дофатот со стандардна корпа и дводелна 
стрела од 3,4 метри во височина 7,45 метри, длабо-
чина 5,80 и далечина 9,25 метри. На располагање е 
и со моно стрела, како и со корпа за манипулација 
на растресити материјали. Хидрауличниот систем 
има проток од 300 литри во минута и максимален 
притисок од 350 бари. Маслото се менува на секои 
6 или 8 илјади работни часа. Максималната брзи-
на на движење е до 30 km/h, бучавата околу ма-
шината изнесува 100, а во кабината 71 децибел. 

Таа пак е пространа и комфорна и може да биде 
климатизирана. Обезбедува одлична видливост на 
сите страни која покрај стандардната задна камера 
може да се подобри и со бочна камера од десната 
страна. Ракувањето може да биде со џојстик, но и 
далечински. Резервоарот за гориво од 360 литри 
обезбедува долга работа без пауза, што е можно 
само со квалитетот што името Liebherr го гаранти-
ра. Како синоним за издржливост и долговечност, 
оваа марка своето искуство го има испреплетено 
со иновативноста што се огледува и од модулар-
ната и униформна конструкција која обезбедува 
поевтино и поквалитетно одржување. Дека тоа 
е вистинската формула за успех покажуваат лан-
ските 9 милијарди евра приходи, кои ги оства-
рија 42-те илјади вработени во 130-те компании 
кои ја сочинуваат групата. Доказ за успешноста 
е и тоа што повеќе од половината од приходите 
доаѓаат од продажбата во развиените западно-
европски земји. 
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Metso, финскиот гигант од наменската 
машинска индустрија, познат е по свои-
те машини наменети за рударство, по-
тоа по своите агрегати, големите транс-
портни системи за гас и масло, рецикли-
рање, производство на специјални црева 
и цевки, како и по машини за процесна-
та индустрија.

Во широкиот опсег на производи на-
менети за рударство спаѓа и серијата на 
MD Series (Mill Discharge )пумпите за от-
странување на остатоците од процесите 
на обработка на рудата, или поточно ка-

жано на пулпата. 
Гледано во поширок контекст тие мо-

жат да бидат вертикални или хоризон-
тални, а според спецификите на работ-
ните операции за кои се наменети, може 
да се подредат во неколку групи. 

Портфолиото на Metso системите 
вклучува пумпи од добро познатите про-
изводители: Sala, Denver, Orion, Thomas, 
Marathon и Titan. Во секој случај говориме 
за карактеристики кои производителот 
ги нуди со секој сопствен продукт: ефи-
касност, постојаност, ниски трошоци на 

METSO MD SERIES
ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ПРОЦЕСНИ ПУМПИ  
ЗА XИДРОМЕШАВИНА

 ВРВНИ ПЕРФОРМАНСИ  
ЗА РУДАРСКИТЕ АПЛИКАЦИИ 
Широкиот спек-
тар на компле-

ментарни пумпи 
на Metso за пул-
па, MD Series пр-
венствено се на-
менети за проце-
суирање на руд-

ни ископини, но и 
за прочистување 

на  јаловината 
од тие процеси.

8  Година 8  Квартал 4



експлоатација, долги сервисни интервали.
Спакувани во компактни димезнии и со моду-

ларна комплементарност, пумпите можат да бидат 
со отвори од 300 до 500 mm, а да истиснуваат ма-
теријал и до 6.000 m3/h. Во зависност од бараните 
специфики MD пумпите се делат уште и на MDM и 
MDR подгрупи, кои се разликуваат според употре-
ба на метални или гумени работни кола (ротори) на 
влажните краеви. 

Копмлетниот асортиман на пумпи е комплемен-
тарен и надополнет со специјални сетови од цевки, 
црева, вентили и заптивки. Дизајнирани за испум-
пување на густи материјали, тие ги носат сите ка-
рактеристики на Metso-производите: ефикасна ра-
бота, долг работен век на компонентите и брзо и 
едноставно одржување. 

THOMAS SERIES - ХОРИЗОНТАЛНИ 
ПУМПИ

Серијата на хоризонтални пумпи, Thomas е ди-
зајнирана за чистење на тешки и абразивни мате-
ријали. Поради тоа таа е способна за пропуштање 
на поголеми парчиња обезбедувајќи голема ефи-
касност. Таа особина овозможува прочистување на 
песок, чакал и јаловина. Капацитетот на пумпата 
варира помеѓу 500 и 10.000 m3/h а максимална-
та одалеченост на испумпување изнесува до 75 m. 

Овие капацитети можат да се искористат и во 
други намени, како што се пескарење или пренос 
на материјал.

ORION SERIES - ХОРИЗОНТАЛНИ 
ПУМПИ

Наменети за напорна индустриска работа, хори-
зонталните пумпи од Orion- серијата се изработу-
ваат во три основни верзии: HR, HM и HH. Во тој 
случај максималниот проток на пумпите се движи 
до 2.800 m3/h со можност за трансфер на материјал 
до далечина од цели 100 m.

Оваа серија на хоризонтални пумпи се израбо-
тува и за потребите на рударските процеси, а се 
препознава според MR и MM ознаките. Тие се пр-
венствено наменети за трансфер на абразивни ма-
теријали со средна цврстина, а обезбедуваат про-
ток до максимални 5.000 m3/h на маскимално рас-
тојание од 60 m.

Од друга страна HG пумпите на Orion се намене-
ти за агресивно испумпување во индустриски цели. 
Нивна тема на интерес се трансферот на јаглен, пе-
сок, чакал па дури и остатоци (претежно кори) од 
обработка на дрвен материјал.

Orion HP пумпите се изработуваат од специјал-
но издржливи материјали, а тоа се прави поради 
високиот работен притисок од максимални 40 bar 
за кои се наменети. Сите компоненти се зајакнати и 
изработени од посебно цврсти материјали. Дизајнот 
на носечката конструкција претставува патентира-
но решение на Metso, факт кој доволно говори за 
квалитетот и ефикасноста на пумпата. Овие пумпи 
можат да бидат користени како линиски односно 
за сериско пумпање. 

Orion HT, односно тунелската пумпа, првенстве-
но е наменета за трансфер на примарно ископан 
материјал. Таа е најефикасна кога работи во кома-
бинација со машини за ископ при што обезбедува 
трансфер и на подолги растојанија.
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SALA SERIES - ВЕРТИКАЛНИ ПУМПИ 
Вертикалните пумпи Sala познати се според своја-

та силина, моќност и издржливост. Токму поради тие 
карактеристики омилени се кај професионалците од 
целиот свет кои се бават со процесуирање во рудар-
ството како и во останатите индустриски области.

VS моделот претежно се употребува за чистење 
на подови, потоа за чистење на подни шахти како 
и за испумпување на остатоците во процесните по-
гони. Максималниот проток на VS пумпите изнесува 
1.500 m3/h.

VT вертикалната пумпа се користи за резервоари, 
а тоа го прави со проток од 1000 m3/h и до максми-
мална височина до 30 m. Овој тип е на пумпи е со до-
кажано робусна конструкција и е многу едноставна за 
одржување. Стандардната изведба може да биде со 
работни кола (ротори) од гума или цврст метал кои по 
потреба може да се менуваат. Пумпата наоѓа примена 
во канализациските постројки, за сушење на подови, 
одводнување на водата од постројките за обработ-
ка на песок како и во други индустриски паликации.

VF изведбата ја зголемува ефикасноста на испум-
пување во пенливи површини. Тоа го прави по прин-
ципот на хидроциклонска сепарација при што се 
обезбедува посебно одведување на воздухот. Мак-
сималниот проток од 600 m3/h и височината на ис-
пумпување од 20 m се сосема доволни за примена 
во флотациите.

Orion и Thomas влажните работни кола (ротори) 
служат за конверзија во поголемите пумпи но исто 
така и за чистење на остатоци од дробењето. Нивната 
основна задача е во зголемување на животниот век 
на пумпите, во намалување на трошоците за одржу-
вање, како и во зголемување на ефикасноста. Пумпите 
на Orion се изработуваат во големини од 50 x 32 mm 
до 350 x 300 додека тие на Thomas до 700 x 600 mm. 

Metso Mining And Construction
ul. Njudelhiska 6/2-4, 1000 Skopje

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

e-mail: vasko.salamovski@metso.com
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VOLVO EC 380EL

 ЕЛИТНА ЕФИКАСНОСТ 
Добро познатиот багер со гасеници 
на Volvo сега добива нов сет меха-
нички и електронски контроли за 

намалување на потрошувачката со 
што го запоседнува самиот техно-
лошки врв кај работните машини 

со вкупна тежина до 50 тони. 
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 Тоа што го знаеме децении наназад за работ-
ните машини на шведскиот производител си ос-
танува и понатаму како константа. Долготрајност, 
доверливост и врвен квалитет, се особините кои ќе 
ви ги потенцира секој корисник кој го избрал Volvo 
за свој партнер во работата. Но, времињата се ме-
нуваат па со себе носат и некои нови барања кои 
сега се поставуваат дури и како императив. Да, се 
разбира, станува збор за економичното трошење 
на горивото кое пак е тесно поврзано со намалу-
вање на емисијата на штетни гасови. 

Во однос на ново поставените стандарди швеѓа-
ните одговораат со развивање на целосно нови 
решенија кои во целост ги исполнуваат тие стан-
дарди, а во некои делови дури и ги надминуваат. 
Поставувајќи се така на лидерската позиција во 

однос на сочувување на животната средина. 
Третманот на издувните гасови со посебно по-

ставени катализатори и филтри, четири мода за 
работа на моторот, поставување во неутрална 
положба во ситуација кога не е активирана ниту 
една функција, гасење на моторот после одреде-
но време во случај на работа во место, електрон-
ска контрола на хидрауличниот систем и испо-
рака на силина според потреба за извршување 
на задачите, или кажано само со едно име ECO 
MODE, придонесуваат за намалена потрошувач-
ката за цели 9%. 

Секој кој со бави, па макар и периферно, со оваа 
проблематика точно ќе разбере колкави човечки и 
технолошки ресурси се ангажирани за постигну-
вање на овој извонреден резултат. 
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НОВА ТЕХНОЛОГИЈА
Носечката конструкција е изведена во облик на 

буквата “X“, движењето е со помош на гасеници а 
како погонски агрегат се користи дизел мотор кој 
ги исполнува највисоките еколошки стандарди 
Tier 4 Final/Stage IV. 

Во принцип говориме за линиски мотор од шест 
цилиндри кој има работен волумен од 12. 6 литри. 
Со извршените интервенции сега тој испорачува 
зголемена моќност од 308 КС кои потоа домаќински 
се менаџираат. Вкупната оперативна тежина која 
во зависност од вградените приклучоци се движи 
помеѓу 36 и 42 тони во спориот пренос се движи 
со максимални 3. 4 додека во брзиот со 5. 3 км/ч. 
И во двата случаи брзината на работниот циклус 
изнесува 10. 2 ротации во минута, што претставува 
добар показател за зголемената ефикаснот. 

Сега повторно да се навратиме на економич-
носта. На десната страна на операторот е вграден 

прекинувач кој во зависност од очекуваната те-
жина на апликацијата може да се избере еден од 
четирите мода на работа. На располагање се оп-
циите I-F-G-H (Idle-Fine-General-Heavy) според кои 
се раководи менаџментот на моторот. Згора на тоа 
електро хидрауличниот систем има нова контролна 
електроника која прецизно ја дозира испораката 
на притисок спрема моменталното оптеретување. 
Во случај операторот да не активира некоја функ-
ција моторот после неколку секунди автоматски се 
става во позиција на „лер“ а ако тоа време потрае 
автоматиката целосно го исклучува. Од нервозно 
исклучување/вклучување операторот се штити со 
можноста за подесување на овие временски ин-
тервали. Содејството на сите овие системи резул-
тира со намалување на потрошувачката за цели 
9%, а ако се земе предвид и додатниот третман на 
издувните гасови тогаш резултатот на издувните 
штетни гасови е уште поимпресивен. 
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РАБОТЕН ПРОСТОР
Кабината на оперторот може да послужи како 

вистински пример за секоја работна машина. Таа 
физички е заштитена со челичен кафез кој овоз-
можува потполна безбедност од отпаднатите пар-
чиња материјал. Командите се изведени класич-
но, со два џојстика и секундарни команди логично 
распоредени и на дофат на операторот. Сите реле-
вантни параметри можат да се следат на странич-
но поставениот дисплеј, на кого сега можат да се 
следат и просечната и моменталната потрошувачка 
на гориво. Посебно внимание е посветено на мож-
ните точки на преоптеретување како и на вкупното 
механичко оптеретување на машината, за кои во 
случај на еветуалната опасност по некоја компо-
нента дисплејот веднаш сигнализира. 

Volvo, според добрата шведска традиција, по-
себно внимание посветува на безбедноста. Сега 
кон тој позитивен пристап, се додава и драстично-
то намалување на бучавата која се движи во рамки 

на патничките возила. Мобилното комуницирање 
преку вградениот „блутут“ или слушање на омиле-
ната музика додека се извршуваат тешки физички 
работи, сега претставува многу реална можност. 

СПРЕМА МАТЕРИЈАЛОТ И АЛАТОТ
Стандардната конфигурација на EC 380EL со 

лесна и брза интервенција може да се модифици-
ра спрема спецификата на работните задачи. Во 
поглед на расположивите додатоци освен стан-
дардните корпи можат да се искористат чекан, 
ножици, зафатна клешта, додека за потребите на 
преместување на дрва или шут наменети се зафат-
ни вилушки со различни димензии. Овие додато-
ци можат да бидат со максимална тежина од три 
тони, а се разбира, можат по потреба лесно и брзо 
да се заменат. 

По желба на купувачот во багерот може да се 
вгради предгреење на моторот (и кабината) па дури 
и тајмер за вклучување на веќе загреаната машина. 
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HITACHI EX1200-6

 АКО НЕ МОЖЕ СÉ  
 ЗНАЧИ НЕ МОЖЕ НИШТО! 

Големиот багер на Hitachi може да работи и како ровокопач но и како натоварна лопата.  
И во двата случаи корисникот добива моќен, робусен, и исклучително издржлив партнер  

при извршувањето на тешки градежни апликации како и при работи во рударството. 
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Дефинитивно, Hitachi е посветен само 
на производството на багери и камиони. 
Се смета дека една третина од вкуп-
ниот број на багери кои денес се ак-
тивни, го носат знакот на јапонскиот 
производител. 

Во широката палета на понудени ба-
гери Hitachi EX1200-6 зазема висока по-
зиција во групата на големите снагатори. 
Максималната моќност на погонскиот 
дизел од 760 КС и оперативната тежина 
од 114 t (при натоварување) му ја обез-
бедуваат таа позиција. 

За да не остане сé само на маркатна-
та појава и фасцинантните бројки, косн-
трукторите се погрижиле за вградување 
на низа контролни системи и уреди кои 
на машината и обезбедуваат економич-
на работа, лесно управување и едностав-
но одржување. Само како илустрација 
нека послужи примерот со електрон-
ската дистрибуција на расположивата 
сила помеѓу функциите за копање и ро-
тирање, која се активира со едноставно 
вртење на копче. 

 МИКРО СВЕТ ЗА ОПЕРАТОРОТ
Ако подницата на кабината се наоѓа 

на виочина од 182 cm јасно е во какво 
опкружување функционира операторот. 
Добро, иако до таа висина се качува по 
назабени скали, внтаре го очекува ком-
форен и пријатен амбиент. Управуњето 
со сите 760 КС се извршува во исклучи-
телно пространа кабина и пријатен ам-
биент. За постигнување на тие услови 
се грижи одличниот клима уред со сте-
пенасто филтрирање на воздухот, потоа 
воздушно амортизираното (по потреба 
и греено) седиште како и лесните и ин-
туитивни команди. 

Во кабината е вграден и голем мони-
тор во боја преку кој може да се следат 
сите параметри на машината. Системот 
дава можност и за сетирање на перио-
дот потребен за сервис на одредени 
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компоненти, за кој потоа операторот благовреме-
но се известува. Заради комплетен увид на ситуа-
цијата зад багерот и елиминирање на мртвите агли, 
монтирана е камера која сликата ја прикажува на 
истиот тој мултимедијален екран. 

Големите машини нормално е да работат и со 
големи товари па затоа кабината е поставена врз 
еластични држачи кои се исполнети со хидраулич-
на течност. Токму затоа вибрациите и звукот во ка-
бината се сведени на многу ниско ниво. 

ПРОПОРЦИИ
За да се стекне вистинска слика за големината 

на EX1200-6 ќе терба да се истакнат вредностите 
на оперативната тежина која во случај на ровоко-
пач изнесува 112t додека кога е приклучена нато-
варната лопата таа тежи 114t. 

Носечката структура е изработена од посебно 
цврст челик и е отпорна на увиткувања. Посебно 
е внимавано на постигнувањето на баланс помеѓу 
функциите кога багерот работи како ровокопач или 
како натоварна лопата. 

За извор на силина се користи современ шест-

цилиндерски дизел мотор од 23. 15 литри, со озна-
ките на Cummins, кој при полна пареа ослободува 
големи 760 КС и вртежен момент од импозантни 3. 
468 Nm. Во зависност од оптеретувањето и момен-
талните потреби, силината може да се котролира 
со бирање на посебен мод така да операторот од-
лучува дали ќе ги впрегне сите мускули или пак 
ќе се одлучи 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 задр-
жување на повижноста и стабилноста при работа 
на помеки терени, оставена е опцијата за избор на 
пошироки гасеници. 

Да не останеме покуси и за основните димезнии: 
широчина 5430 mm, височина до врвот на каби-
ната 4. 350 mm, должина 8. 100 mm и газиште на 
гасениците 5. 090 mm. 

КАПАЦИТЕТИ
Како што рековме багерот може да работи како 

ровокопач или пак како товарна лопата. Во први-
от случај понудена е опција за вградување на две 
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големини на стрелата (7.5 и 9.0 m), четири голе-
мини 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 параме-
трите 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 това-
рење од 12. 4 m и да зафати до длабочина 4. 78 m. 

Кога ќе се погледнат повнимателно таблици-
те на сите комбинации станува јасно: за извршу-
вање на секој вид на тешка физичка работа може 
да се најде вистинската комбинација на вградени 
компоненти. 

ОДРЖУВАЊЕ
Иако самата појава на машината влева страво-

почит, одржувањето е исклучително лесно и ед-
ноставно. Идејата е багерот што помалку време 
да поминува вон функција па затоа е вгарден ин-
фо-систем за дијагностика. Менувањето на фил-
трите и маслото е едноставно со таа специфика 
што ладилниците за масло и течност на моторот 

се поставени паралелно додека ладилникот за 
хидрауличната течност е одделен. Притоа ладил-
ниците имаат и систем за самочистење што во го-
лема мера го олеснува нивното одржување а ја 
зголемува ефикасноста на ладење. 

Во прилог на ефикасното одржување можеме 
да го споменеме и сателитскиот комуникациски 
систем преку кој, по логирањето, корисникот може 
да комуницира директно со логистичкиот центар 
на Hitachi и да ги добие вистинските инструкции. 
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KOMATSU GD 655-6

ТОЧНО ПО МЕРКА
Градежната сезона стагнира, но обновувањето на механизацијата е во полн ек - време  

за размислување со што понатаму, нема многу
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Од изборот на квалитетна механи-
зација зависи конкурентноста на се-
која фирма која се занимава со гра-
дежништво од секаков вид, било да 
е таа мала или голема. Затоа е по-
требно и да се посвети поголемо вни-
мание на тоа и да се одвои довол-
но време за нејзин избор со цел да 
се согледаат сите карактеристики и 
предности на толку потребната, но 
скапа алатка. За да ви помогнеме 
околу изборот, во овој број на G&T 
се одлучивме да ви го претставиме 
грејдерот Komatsu GD 655-6, кој со 
своите специфики одговара на обе-
мот на работа на голем број наши 
претпријатија. 

Овој моторен грејдер е претставник 
на новата генерација механизацио-
ни машини на Komatsu и како таков 
располага со сите подобрувања на 
јапонската компанија. Конструирани 
наменски за подготвување на подлога за патишта 
и други рамни површини, ефикасноста на овој тип 
машини не зависи толку од вештината на операто-
рот, колку од нивните конструктивни карактеристи-
ки, видливоста над работниот плуг и употребените 

компоненти. Трансмисијата, на пример, треба да го 
штити моторот од преоптоварување при мали бр-
зини, заради што и овој 17-тонски модел, кој рас-

полага со плуг со должина од 4,32 метри и мотор 
со 221 KS (165 kW), има хидродинамичка спојка со 
два режими на работа - автоматски и мануелен. 
Овој тип на трансмисија, специјално конструиран 
за грејдерите на Komatsu, располага со осум сте-

пени на пренос за возење нанапред 
и четири за наназад. Автоматиката 
има оптимални подесувања за секој 
вид работа, а мануелниот мод овоз-
можува повисоко ниво на контрола на 
операторот над машината. Но, и то-
гаш електронскиот систем за заштита 
од преоптоварување не дозволува да 
дојде до оштетување на трансмисија-
та и моторот, кој ги задоволува EPA 
Tier 4 Final нормите за издувни гасови 
и е за 20% поштедлив отколку прет-
ходните генерации, благодарение на 
двата режима на работа - со целосна 
силина или економичен, кога на рас-
полагање е само соодветно ниво на 

силина потребно за извршување на задачата. Ла-
дилникот на моторот има систем за самочистење 
со обратен од на вентилаторот, а кочниците, сос-
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тавени од повеќе дискови потопени во масло, хи-
драуличен систем за самоприлагодување и целос-
но се ослободени од одржување. 

Одличната прегледност од хексагоналната кли-
матизирана кабина со Y столбови и ниското ниво 
на бучава овозможуваат помал замор на операто-
рот и негова поголема ефикасност во ракувањето 
со машината, а системот за контрола на плугот со 
мултифункционални вентили и електронскиот мо-
ниторинг над параметрите на машината ги дове-
дуваат на минимум можностите за грешки во ра-
ботењето. Долгото меѓуоскино растојание овозмо-

жува работа со агресивно големи агли на плугот со 
прилагодлива геометрија и систем за заштита од 
удари, а резервоарот од 390 литри и максималната 
брзина од 44 km/h нанапред и 40 km/h наназад 
високоефикасно користење на работното време со 
проретчени технолошки застои. 

Како и сите машини на Komatsu, така и овој 
грејдер ги има основните карактеристики кои оваа 
марка ја вивнаа на врвот меѓу производителите 
на градежна механизација: висока издржливост, 
долготрајност, лесно сервисирање, ефикасност во 
работата и ниски трошоци на експлоатација. 
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CATERPILLAR DUMP TRUCK 777G

 ИНТЕЛИГЕНТЕН DUMPER 

Уште од неговото претставување во 1977 год. дамперот 777 високо ги постави индустриските 
стандарди во издржливост и задржување на вредноста. Со новата G-серија, Caterpillar 

претставува вонасфалтен камион со ново ниво на перформанси, продуктивност  
и удобност за операторот.
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Вградувањето на најновите техно-
лошки достигнувања во вонасфалтните 
камиони првенствено наменети за теш-
ки физички работи, се случува во пери-
оди кои се мерат во декади. Совреме-
ните барања за зголемена и однапред 
пресметлива ефикасност во извршу-
вање на работните задачи, на произ-
водителите им наметнува перманентно 
развивање и вградување на најновите 
технички решенија и во класата на теш-
ките дампери. 

Како пример, кој најдобро го илус-
трира овој пристап, може да се наведе 
системот за контрола на тракцијата која 
Caterpillar ја вградува во новата G-серија. 
Ако командната електроника преку ди-
ференцијалот ќе знае да ги изедначи 
брзините на движења на двете страни 
од задната оска, со што значително се 
продолжува векот на задните пневма-
тици - може да се претпостави кои сé 
други системи за заштеда и оптимиза-
ција ќе можат да се најдат во новиот 
продукт на Caterpillar.
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МЕХАНИКА
Кога говориме за дампери, секако очекуваме 

и адекватни капацитети. Кај серијата 777G тоа во 
бројки би значело вкупна дозволена тежина од 
164.6 тони, капацитет на товарен простор од ми-
нимални  41.9 m3 како и вкупна должина на ками-
онот од 10.5m. Уште поинпресивни од димензиите 
и капацитетите, делува вградената висока техно-
логија; започнувајќи од моторот со 12 цилиндри и 
32 илјади кубици, кој ослободува вкупно 1.025 КС, 
па продолжувајќи со автоматскиот менувач со се-
дум степени и APECS технологија која овозможува 
контрола на притисокот на спојката и меко мену-
вање на степените, се до новоиот систем на пот-
пирање и сопирање кои делуваат во зависност од 
оптеретувањето и автоматски детектираните по-
треби на експлоатација.

Кај новиот модел рачната сопирачка дејствува 
на сите тркала, решение кое на прв поглед изгле-
да логично но кое се покажува како извонредно 
делотворно при товарење на камионот.

Шасијата на која се потпира CAT 777G е наново 
дизајнирана со акцент на местата кои се изложе-
ни на удари при процесот на товарење, кои се из-
работени од посебно цврста и еластична челична 
структура.

Момент кој е од посебен интерес на корисни-
ците е едноставната и економична експлоатација. 
Вградените системи кои овозможуваат неутрална 
позиција на автоматскиот менувач при мирување 
и повторно вклучување штом се притисне педалот 

за гас или сопирачката, потоа автоматско гаснење 
на моторот штом тој стои на едно место – резул-
тираат со намалување на потрошувачката на го-
риво и до 15%. Сигурни во вградените системи за 
ефикасност, инженерите предвиделе мерење на 
параметарот пренесена тежина по километри на 
час. Овој параметар може да се отчита на самата 
инструмент табла додека на посебен екран поста-
вен на надворешниот дел на кабината може да се 
прочита бројот на работни циклуси кои камионот 
ги врши во тек на еден работен ден.

КАПАЦИТЕТИ И ОДРЖУВАЊЕ
Ако камионот се натовари до 100% од предви-

дената тежина тој ќе може да понесе товар со те-
жина од 99.6 тони. Како опција присутна е (и под 
одредени ограничувања - дозволена) и можнос-
та камионот да се оптерети со 120% од предви-
дена максимална тежина, односно до 110 тони.

Контролата на оптеретеноста се врши од са-
миот оператор и се отчитува на дисплејот. Уште 
повеќе, на истиот дисплеј може да се следи и 
фазата на товарење како и евентуалното пре-
чекорување на однапред поставената вредност. 
Покрај овие податоци на инструментната табла 

може да се следи и нивото на сите течности на 
возилото како и вредноста на сите останати па-
раметри. Исто така вградена е можноста за сиг-
нализирање на тајмингот за редовни сервиси 
и прегледи на склоповите. На задниот мост на 
камионот е поставено куќиште со посебни ме-
рачи на кои можат да се отчитаат сите вредно-
сти но и квалитетот на течностите. На десната 
страна е вградена табла за контрола на елект-
ричните уреди и инсталации. Лесниот пристап 
до овие контролни места е диктиран од нивната 
местоположба.
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РАБОТЕН АМБИЕНТ
Огромен е контрастот на перцепцијата во зави-

сност од каде се гледа дамперот 777G. Однадвор 
тое е еден масивен камион кој импресионира со 
својата појава, но погледот од позиција на опе-
раторот оддава многу по пријателски впечаток. 
Интиутивната поставеност на командите бара 
минимално прилагодување, а можноста за поде-
сување на седиштето во сите правци ќе помог-
не во пронаѓање на идеална седечка позиција. 
Таблата со инструменти овозможува преглед на 

сите парамтери на машината како и на нивото 
на течностите. Одмаралиштето за левата нога е 
наново дизајнирано, црвената педала до него 
има функција на опциско исклучување на мото-
рот со што автоматски се активира ретардерот.

Управувачот со мал пречник заедно со рачка-
та на автоматскиот менувач создаваат впечаток 
на управување како со патничко возило. Инте-
ресна е можноста за напуштање на кабината и 
од десната страна која се изведува преку про-
зорец со вградени специјални шарки во меха-
низмот за отварање. Прегледноста од кабината 
е обезбедена со низа греени ретровизори преку 
кои максимално се зголемува страничната пре-
гледност. Како посебност се истакнува контро-
лата на нивото на натовареност која може да се 
следи на командната табла. 

Покрај темелно изведената механичка заштита 
на кабината, производителот ја истакнува и акус-
тичната изолација како и успешно пригушените 
механички вибрации.
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Фирмата BOMAG од Германија, веќе 60 години развива и произведува машини за набивање.  
Нивната цел е континуиран развој и секоја нова генерација на машини да биде подобра  

и поефикасна од претходната. 

ПНЕВМАТСКИОТ ВАЉАК BW 28 RH

ПОСТОЈАНО ПОДОБРУВАЊЕ 
НА ПНЕВМАТСКИОТ ВАЉАК НА BOMAG
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Ова беше повтороно остварено со новиот пнев-
матски ваљак BW 28 RH. Без разлика дали се работи 
за флексибилниот баласт (менување на тежината), 
ергономската кабина или продуктивноста - инова-
циите се протегаат на секое поле, овозможувајќи 
ваљакот BW 28 RH да биде идеален за секое ба-
рање при изградбата на патишта. 

Подобрувања и понатамошен развој е секогаш 
возможен, без разлика колку е добар оригинал-
ниот производ. Пневматскиот ваљак BW 28 RH е 
најдобар доказ за тоа, бидејќи претставува по-
натамошна оптимизација на веќе докажаните и 
ефикасни BOMAG пневматски ваљаци. На пример, 
беше направен секаков обид да се постигне пого-
лем квалитет во набивањето, што бара оптимален 

преглед на работната површина на ваљакот. За да 
го оствари ова, BOMAG направи екскурзија во жи-
вотинското царство и го позајми карактеристичниот 
изглед на Ајкулата-Чекан, за дизајнот на шасијата. 
Предниот дел на ваљакот BW 28 RH е моделиран 
да изгледа како главата на ајкулата чекан и за прв 
пат овозможува возачот да има целосен и непре-
чен преглед на површината на пневматиците. Со 
тоа, возачот директно може да види дали пневма-
тиците се влажни за да не се лепи битумен на нив. 

Новиот пневматски ваљак BW 28 RH нуди комфор 
и оптимална ергономија за возачот во сите услови. 
Непречениот преглед на работната површина не 
значи само зголемен комфор за возачот, тоа исто 
така значи значително зголемување на работната 
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ефикасност, бидејќи е можно да се работи многу 
поблиску и попрецизно покрај краевите на асфалтот 
или споевите. Како додаток е вратата која обратно 
се отвара и помага при прегледот во сите правци. 

Покрај добриот преглед кој го овозможува, фле-
ксибилноста исто така игра голема улога. Ваљакот 
BW 28 RH поставува нови стандарди во овој поглед 
и се претставува како сестран играч на секое гра-
дилиште. Различните опции за баласт (додавање 
тежина) понудени кај овој пневматски ваљак се 
клучен фактор. 

Сето тоа е овозможено преку градација на ра-
ботната тежина од 8.6 до 28 тони, и може да биде 
прилагодена брзо и едноставно во зависност од ба-
рањата, со челични или бетонски плочи, кои лесно се 

лизгаат внатре и надвор од ваљакот. Како додаток, 
баласт со капацитет од 3 m³ може да се користи за 
баластирање по желба. Со менување на работната 
тежина, возможно е на пример ваљакот прво да го 
набива носечкиот асфалтен слој, па потоа горни-
от слој, или да работи на градилишта со различни 
апликации - сè со само една машина. Ваљакот BW 
28 RH може да биде прилагоден брзо и лесно, а во 
зависност од работните локални услови. 

Иновативниот дизајн на шасијата - модели-
ран према главата на Ајкулата-Чекан, за прв пат 
овозможува непречен преглед на површината на 
пневматиците. 

Но овој пневматски ваљак не е извонреден само 
во технички термини, тој е исто така e одличен и 
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од аспект на комфор, лесна управливост и импре-
сивни иновации. Возачот ужива комфор и опти-
мална ергономија во сите услови, со што работата 
станува попријатна и истовремено попродуктивна. 

Кабината сама по себе овозможува доволно 
слобода на движење и место за складирање, како 
и моќен вентилациски систем. Поради целосно 
запечатениот под, кабината овозможува добра 
звучна изолација. Друга карактеристика е варија-
билното поместување на седиштето, кое практич-
но “лебди” во кабината без никаков напор. Со тоа 
што седиштето слободно ротира во насока на уп-
равувачкиот столб, возачот може комотно да си 
ја прилагоди позицијата на седење за време на 
подолг работен ден. Редизајнираната педала за 

кочница, ја опфаќа целата ширина на работната 
платформа, правејќи ја директно и сигурно дос-
тапна во секое време. 

Без разлика дали се работи за автопатишта, 
рурални или урбани патишта, аеродромски писти 
или паркинзи - поради својот високо специјали-
зиран дизајн, ваљакот BW 28 RH е идеален за сите 
барања во изградбата на патишта, и може брзо и 
флексибилно да реагира при промена на условите. 
Пневматскиот ваљак BW 28 RH нуди високо еко-
номични резултати при земјени работи, асфалти-
рање, набивање на стабилизирани земјени подло-
ги, агрегат и поправки на површината и уште ед-
наш ја демонстрира ефикасноста и ефективноста 
на BOMAG машините. 
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За компанијата Yanmar имаме слушаме само 
попат, најчесто како производител на дизел мо-
торите кои се вградуваат во малите машини. Тоа 
се нејзините корени кои потекнуваат од Јапонија 
и датираат од пред повеќе од еден век, време за 
кое со воздржана развојна стратегија има стигна-
то и до Европа, каде меѓу другото во нејзин сос-

тав функционира и фабриката во Франција. Осно-
вана како заедничка инвестиција со швајцарска-
та група Ammann, таа денес е европска рака на 
јапонската група специјализирана на купувачите 
да им понуди тоа што им треба, а не се ни свес-
ни дека постои. На пример мини-багерчињата со 
гасеници кои со својата големина колку играчка 

YANMAR SV26

 НАЈДОБРОТО  
 ОД ТРИТЕ СВЕТА 

Нашето 
водостопанство 

умно избра 
тоа што му 

треба - малите 
багерчиња се 

подготвени да 
се покажат 

во вистинско 
светло
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успеваат да завршат работи во ектра-тесен прос-
тор. Или пак моторизираните колички за превоз 
на материјали и подвижните - така да ги нарече-
ме - бандери со рефлектори и сопствен извор на 
напојување кои ноќта ја прават ден. 

Производи на Yanmar европското одделение 
има уште, иако не се пошироко познати. Иако 
компанијата располага со сосема нова фабрика 
во која со значајни инвестиции е модернизиран 

целиот производствен процес способен да про-
изведе 30 машини на ден, пазарот уште го нема 
целосно откриено. Затоа оние што знаат макси-
мално ќе уживаат во бенефитите на производите 
на Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S., 
како што му е полниот назив. Еден од нив е и Во-
достопанство на Македонија, кое веќе набави се-
дум единици од според класификацијата на оваа 
компанија средно-големото багерче SV26 и ги 
распореди на дежурство по работните единици 
ширум земјава. 

Спаѓајќи во класата од 2 до 5 тони, овие ма-
шини се олицетворение на совршената комби-
нација меѓу компактноста, поливалентноста, ста-
билноста и високите перформанси. Идеални за 
урбани работни места, нудат различни решенија 
за да секој може да биде сигурен дека ја прона-
шол соодветната машина за решавање на секој 
работен предизвик. Моделот SV26 има опера-
тивна тежина од 2.600 килограми. Може да биде 
опремен со гумени или челични гасеници, како и 
со кабина. Подготвен за транспорт има должина 
од 4,25 метри, широчина од 1,55 и височина од 
2,435 метри. Длабочината до која може да копа 
е цели 2,735 метри, а височината до која стрела-

та може да допре е за 10 сантиметри поголема. 
Просторот во кој може да се сврти е за жилет по-
голем од неговите димензии, но затоа силата на 
кинење му изнесува 24,52 kN. Неа ја обезбедува 
трицилиндричниот дизел мотор од 1,3 литри со 24 
коњски сили, кој како противуслуга ќе побара 4 
литри гориво на час. Оние кои сметаат дека и тоа 
е многу ќе можат да го опремат со систем кој ги 
редуцира вртежите ако повеќе од 4 секунди од 
него не се бара да работи. Ако пак запне до крај, 
ќе постигне максимална брзина од пешачки 4,8 
километри на час. 

Од Yanmar за него ќе додадат уште и дека по-
требите за одржување му се минимални, дека хи-
драуликата му е издржлива, дека може да работи 
дење-ноќе сé додека има некој што може да сед-
не во него и да се фати за прецизните команди. 
Може да биде опремен со различни видови кор-
пи, за секоја работа по една, како и со преден или 
заден плуг. Нашето водостопанство си избра тоа 
што му треба. Малите багерчиња се подготвени 
да се покажат во вистинско светло.
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MANITOU MT1435

Телескопската дигалка MT1435 е некаде на средината на 
понудата на Manitou гледано и според капацитетот и според 

висината на подигнување, но сепак спаѓа меѓу малите градежни 
машини - но затоа е способна за големи работи

МАЛА МАШИНА  
ЗА ГОЛЕМИ  
РАБОТИ 
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Машините на француската 
компанија Manitou во голем број 
се присутни на нашите гради-
лишта. И не само таму - нив ќе ги 
видиме секаде каде ќе се појави 
некоја инстант-работа која бара 
подигнување одреден товар на 
одредена височина. Од 
сознанијата што ги има-
ме од терен знаеме дека 
најголема недоумица на 
изведувачите на работи-
те е кога каква машина 
од Manitou да ангажира-
ат. Причината е што оваа 
компанија во своите шест 
децении постоење има на-
правено многу дигалки од 
многу различни модели, од 
кои добар дел функционира-
ат долг низ години. Но сите 
се согласуваат со едно - што 
и да се избере од Manitou, 
работата ќе биде брзо и ефи-
касно завршена.

Тоа го знаат и Австријците од компанијата 
Strabag, кои за изведување на градежните рабо-
ти во рудникот Саса за кои беа ангажирани, од по-
знатата фирма за земјоделска, градежна и парко-
ва механизација Синпекс од Битола ја изнајмува 
дигалката MT1435. Според вообичаената номен-
клатура на Manitou, првата бројка се однесува на 
дофатот а втората на капацитетот за подигнување 
товар. Или попрецизно, MT 1435 може да достигне 
13,6 метри во височина и да погне 3,5 тони товар. 
Импресивно е што може да манипулира со мак-
сималната носивост на растојанија од 5,1 метар 
хоризонтално и двојно повеќе вертикално. Тоа го 
овозможува конструкцијата со хидрауличен стаби-
лизатор и нивелирање на рамката. Телескопската 
стрела е составена од два дела кои се извлекуваат 
за 17, односно 18 секунди, а се вовлекуваат нешто 
побрзо од тоа. Тоа го овозможува хидрауликата 
со проток од 105, односно 163 литри во минута и 
максимален притисок од 260 бари. Вилушката со 
должина од 1.200 и максимално растојание меѓу 

забите од 1.040 милиметри може 
да ротира за 124°. Сосе неа, те-
жината на машината изнесува 
10.210 килограми, должината 7,3 
метри, широчината 2,33 а виси-
ната 2,58 метри. За свртување 
и треба простор од 8,3 метри, а 

клиренсот изнесува добри 
45 сантиметри. 

Како и сте други произ-
води на Manitou, и MT1435 
се карактеризира со ед-
ноставност и робусност. 
Работните перформанси 
ги обезбедува четирици-
линдричен Perkins дизел 
мотор со 82, односно 100 
коњски сили во турбо из-

ведбата. Трансмисијата е 
преку хидродинамички ме-
нувач со 4 степени на пре-
нос за возење нанапред и 
наназад. Максималната бр-
зина е 25 километри на час, 
а во резервоарот за гориво 

собира 135 литри. Сите овие карактеристики за-
едно со малата потрошувачка и разумната цена 
прават Manitou MT1435 да биде оптимален избор 
за професионалците кои инвестираат во опрема. 
Посебно кога таа е издржлива и долготрајна како 
што се производите на француската компанија која 
лани ги продаде во вредност од 1,3 милијарди евра. 
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Кога целосно ќе биде пуштен во упо-
треба автопатот низ Грделичка кли-
сура, локацијата позната како Момин 
Камен ќе се поминува со максимално 
дозволена брзина. Притоа малкуми-
на ќе бидат свесни дека изградбата 
на така сложена делница бара изво-
нредни напори и стручна посветеност. 
На потег од само 7 километри српска-
та компанија Integral има изградено 4 
моста и еден вијадукт со импозантни 
димензии. Високите критерими и крат-

ките рокови за изградба на Коридо-
рот 10 мора по секоја цена да бидат 
испочитувани. 

Во запазувањето на високо поста-
вените цели, компанијата користи ис-
клучиво дробилки од швајцарскиот 
производител GIPO. Овој податок до-
бива на важност ако се знае дека по-
требната гранулација на дробениот 
камен треба да биде со индекс 30 и 
62. Ништо посебно би рекол некој не-
упатен, но да се потсетиме дека ло-

GIPOREC R-СЕРИЈА

 GIPO ВО СЛУЖБА  
 НА КОРИДОРОТ 10 

Неколку дробилки 
на швајарски GIPO, 
ангажирани преку 
фирмата Integral, 

ставени се во служ-
ба за изградба на 

екстремно тешка 
делница низ Грде-
личката клисура. 
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кацијата не случајно се вика Момин Камен - ло-
калното население точно знае дека дробилките 
ќе се соочат со извонредно голема цврстина на 
материјалот за обработка. 

Во дробењето, кое патем речено се обавува во 
три смени, се ангажирани неколку машини на GIPO 
поточно моделите GIPOREC R130 и GIPOREC 131/130. 

 ЗА GIPO
Компанијата Emil Gisler AG е основана во 1982 

година и од тогаш на светскиот пазар има пласи-
рано преку 600 машини кои сеуште се во функција. 

Брзиот развој на компанијата резултира со фор-
мирање на посебна развојно-производна едини-
ца GIPO (Gisler Power) која се специјализира за 
конструирање на машини за дробење на камен и 
други цврсти материи како и машини наменети за 
обработка на отпаден и рециклирачки материјал. 

Како пионер на ова поле, компанијата е фокуси-
рана на понатамошен развој на компоненти, опре-
ма и комплетни машини. Притоа корпорацискиот 
фокус се става на флексибилноста и континуирано 
имплементирање на најновите технолошки созна-
нија во актуелната гама на производи. Слоганот 
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"Ефикасни производи со помош на кои се помес-
туваат цели планини", освен како рекламно мото, 
на одличен начин ја опишува ефикасноста на дро-
билките на швајцарскиот производител. 

GIPOREC R-СЕРИЈА
GIPO AG комбинира долгогодишно искуство во 

областа на постројки за обработка на материјали 
од индустријата на природен камен со индустрија-
та за рециклирање. Новите постројки на GIPO ги 
носат сите специфики по кој е познат швајцарски-
от производител. Генерално гледано тие влеваат 

голема сигурност, даваат одлични перформанси, 
имаат робусен и компактен дизајн, високо квали-
тетни компоненти, а одржувањето им е едноставно. 

GIPO секогаш ги поставува стандардите во об-
ласта на технологијата за обработка. Како швај-
царски пионери во оваа област, инженерите за 
развој на компоненти и специфични изведби на 
дробилки, даваат свој витален придонес. Флекси-
билноста секогаш добива примат во корпоративна 
филозофија, и токму затоа техничките иновации се 
применуваат континуирано и во многу кратки вре-
менски периоди. 
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Кога говориме за дробилките кои се употребу-
ваат за изградба на Коридорот 10, односно за тра-
сата која поминува низ Грделичка клисура, ќе ис-
такнеме дека станува збор за докажаната серија 
која припаѓа во групата самоодни ударни дробил-
ки. И двата наведени типа на GIPOREC машини се 
истакнуваат според нивната ефикасност, довер-
ливост и економично работење. Современата кон-
струкција на овие постројки можеби и најдобро 
се огледа во еколошкиот момент кој е запазен со 
вградување на современи погонски единици по-
зајмени од Caterpillar. 

За стекнување на појасна претстава околу мож-
ностите и капацитетите ги приложуваме техничките 
податоци на двата типа на дробилки ангажирани 
од страна на изведувачите на компанијата Integral. 

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
ЗА GIPOREC R 131 FDR 

Волумен на хранилката приближно 7.5 m3

Ударна дробилка P 131
Влез на ударната дробилка 1.270 x 920 mm
Пречник на роторот 1.200 mm
Сеалка 1.500 x 5000mm

Погонска единица
CAT C13 ACERT Stage 
IIIB 354kW/475КС

Капацитет 400 t/h
Тежина без решеткаста сеалка 50.000 kg 
Вкупна тежина 60.000 kg 

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
ЗА GIPOREC R 130 FDR

Волумен на хранилката 7.0 m³
Сеалка 1.120 x 3. 500 mm
Транспорт на хранилката 1.200 x 2000 mm
Влез на ударната дробилка 1.270 x 925 (1100) mm
Пречник на роторот 1.300 mm
Капацитет до 500 t/h 
Транспорт на хранилката 1.300 x 2.300 mm
Главен транспорт 1.400 x 9.000 mm
Погонска единица CAT C15 ACERT Stage IIIB 

403 kW/550 КС
Вкупна тежина 63.000 kg

GISLER POWER
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BOARD LONGYEAR LF230 
ДУПЧАЛКА ЗА ИСПИТУВАЊЕ

КОМПАКТНА И ЛЕСНА 
ДУПЧАЛКА СО ВИСОКИ 
КАПАЦИТЕТИ 

Со максимална длабочина на дупчење 
од 2. 983 m, компактната дупчалка на 
Board Longyear е подготвена да одговори 
на најтешките апликации во потрага по 
минерални богатства. 
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Во далечната 1888 година во Солт Лејк 
Сити е формирана Board Longyear, компа-
нија која денес е глобално позната по својот 
широк спектар на машини за дупчење. Иако 
со разна намена, сепак основната функција 
на овие дупчалки е испитувањето на тлото 
во однос на содржината на природни ми-
нерални богатства. Како една од најпопу-
ларните машини од тој спектар секако е 
дупчалката за испитување LF230. 

Таа располага со доволна моќност и ка-
пацитети за да обезбеди лесно и ефикасно 
извршување на секоја поставена задача. 
Извлекувањето на 18. 148 kg обезбедува 
капацитет на дупчење над својата класа, 
додека патентираната PQ Nitro-Chuck гла-
ва со своите перформасни е подготвена за 
одговор на секој работен предизвик. 

Во суштина говориме за компактна и ре-
лативно лесна машина чии димензии во 
должина и широчина не надминуваат (11.28 
x 3.66) метри. Со тоа, без разлика дали е на-
товарена на платформа или пак на камион, 
е обезбеден лесен пристап и до потешките 
работни локации. 

Како додатен аргумент за извонредна-
та мобилност служи фактот што дупчал-
ката се превезува во составни делува со 
телескопски јарбол кој има способност за 
подигнување. 

КАПАЦИТЕТИ
Дупчалаката LF230 како основен по-

гон користи дизелски мотор со потпис на 
Cummins. Работната зафатнина на линиски-
от шестцилиндарец изнесува 8.3 литри од 
кои при 2.200 вртежи се истиснува макси-
мална силина од 205 kW (279 КС). Хидра-
уличниот мотор има четири степени на пре-
нос при што може да се врти од минимал-
ните 144 се до максималните 1.250 вртежи 
при што моментот респективно варира по-
меѓу 5.322 и 610 Nm. 

Длабочината на дупчење зависи од оп-
ремата која се користи, применетата техни-
ка, аголот под кој се дупчи како и од упо-

КОМПАКТНА И ЛЕСНА 
ДУПЧАЛКА СО ВИСОКИ 
КАПАЦИТЕТИ 
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требената глава за дупчење и 
цевките. Како пример произ-
водителот ја неведува длабо-
чината од 2.983 метри која се 
постигнува со комабинацијата 
NRQ V-Wall и сила на извлеку-
вање од 18.258 kg. 

Ротирачката глава се движи 
со помош на хидраулична пум-
па од типот Rexroth и исто така 
располага со четири степени на 
пренос. Од друга страна главна-
та хидраулична пумпа - покрај 
неа постојат уште и секундар-
на и помошна - која работи по 
принципот на аксијално клипна 
пумпа, при максимален проток 
од 318 l/min обезбедува прити-
сок од 31 Mpa. 

СПОСОБНОСТИ  
ЗА ПРИМЕР

Дупчалаката е оспособена 
за оперирање под ударен агол 
од 900 до 450 во однос на хори-
зонтална рамнина. Хидраулич-
но подигнуваниот телескопски 
јарбол има должина од 14.2 m 
додека за прецизно позицио-
нирање на дупчалката главниот 
цилиндер за померување има 
όд со должина од 3.350 mm. 

Шипките за извлекување се 
со должина од 6 или 9 m, а сис-
темот функционира со капаци-
тет на извлекување од 18.144 
kg и со можност за спуштање 
од 12. 000 kg при што главната 
линија има пречник од 22 mm. 

Патентираната ротирачка 
нитро глава која функциони-
ра со хидраулично отварање и 
гасно-опружно затварање, со 
своите 7 зафатни вилици, има 
капацитет на извлекување од 
222 kN.

ПРАКТИЧНОСТ 
Операторот кој управува со LF230 воопшто не мора да 

се грижи за својата безбедност од проста причина што е 
механички заштитен од сите можни влијанија. Згора на 
тоа, за полесно управување командите на управувачката 
табла се ергономично дизајнирани при што електричните 
команди се сместени над хидрауличните со што се оства-
рува добар преглед на операциите на дупчење. 

Во поглед на редовното сервисирање и оддржување на 
машината Boart Longyear обезбедува квалитетни компо-
ненти кои се достапни буквално на сите континенти. 
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DONALDSON СЕПАРАТОРИ ЗА ОДВОЈУВАЊЕ  
НА ВОДА ОД ГОРИВО

Ваквото наше сфаќање кога одржувањето на машините е во прашање е сосема во ред да не е еден 
„мал“ проблем - што кога навистина треба, се дознава кога веќе е доцна

СÉ ШТО ТРЕБА, 
НО САМО КОГА ТРЕБА
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Водата е непријател на дизел моторите. Ако 
влезе во цилиндрите може да доведе до тешки 
хаварии, во некои случаи дури и неисплатливи за 
поправка. Јасно, ова се случува само кога водата 
директно ќе навлезе во системот за вбризгување 
на моторот низ доводот на воздух, но сепак таа е 
штетна и кога ја има во горивото. А тоа, едноставно, 
е неизбежно - во резервоарите секогаш има малку 
вода и тоа е нормално. Таа не се меша со горивото 
и се собира на дното на резервоарот, каде остану-
ва сé додека на некој начин не се испушти. Тоа пак 
ретко кога е можно, а и таму каде е, не се прави 
кога треба затоа што во затворен резервоар никој 
не знае колку вода може да има. Така, повторно 
доаѓаме до она дека што кога навистина треба, се 
дознава кога веќе е доцна.

Затоа постојат сепараторите за одвојување на 
вода од горивата, кои го штитат моторот од ште-
тата што таа може да ја предизвика. Се инстали-
раат на водовите на горивото меѓу резервоарот и 
главниот филтер за гориво на моторот, пред го-
ривото воопшто да стигне до него. На тој начин 
се обезбедува моторот секогаш да добива го-
риво безбедно за конзумирање. Колку безбедно, 
зависи од квалитетот на употребениот систем за 
филтрирање, бидејќи водата никогаш не е чиста, 
туку во себе содржи растворени и нерастворени 
контаминати. Donaldson како технолошки лидер 
во производството на системи за филтрацијата го 
има вистинското решение - неговиот Fuel Manager 

систем е дизајниран ефикасно да ги отстранува 
и водата од горивото, и нечистотиите во неа, без 
да се попречи протокот на гориво. Ги комбинира 
традиционалните сепаратори за вода и филтри во 
една единица, а иновативните материјали за фил-
трирање и изборот на дополнителни модуларни 
компоненти обезбедуваат максимален животен 
век и перформанси на моторот. Со тоа се гаранти-
ра висок степен на филтрацијата на горивото кој 
денешните генерации на системи за вбризгување 
го бараат, но и исклучително висока ефикасност, 
флексибилност и лесна употребливост без ризик 
од истекување на горивото или загадување на око-
лината на друг начин.

Donaldson Fuel Manager системот е применлив 
кај голем број дизел мотори - за камиони, авто-
буси, работни машини, чамци, генератори и дру-
го, практично со секаква силина заради големата 
обезбедена проточност. Филтрирањето е довере-
но на специјално развиен хидрофобен материјал. 
Монтирањето е едноставно и флексибилно - на ша-
сијата, моторот или помошна рамка. Функционира 
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во секаков температурен дијапазон - конкретно од 
-40 до +120 °C и е способен да запре честички од 
типично 2, 5 и 30 микрони и да постигне степен на 
одвојување на водата поголем од 95%. Влошката се 
менува едноставно, без специјализиран алат, а оп-
ционалните модуларни компоненти овозможуваат 
лесно конфигурирање на системот за задоволување 
на секои специфични потреби. Цврстото куќиште 

го штити од 
о ш т е т у -
вања и на-
дворешни 

влијанија, 
а непосред-

ната визуелна 
проверка на нивото 

на вода и остатоци во садот 
за собирање на водата е лесен. 
Може да биде опремен со сен-
зор за вода во горивото од 12 или 

24 волти, да биде поврзан со систем 
за далечинско предупредување за состојбата на 
филтерот кој праќа сигнали на електронскиот мо-

дул кога водата треба да се исцеди, потоа со пум-
па за друкање на горивото, грејач кој ја спречува 
парафинизацијата на горивото на студено време, 
интегриран термички прекинувач… Како круна на 
сé, целиот систем е конструиран така да разните 
модули можат да се додаваат или демонтираат 
без раздвојување на водовите за гориво.

Сето ова покажува со колкава сериозност 
Donaldson се има зафатено во решавањето на гор-
ливиот проблем на дизел моторите - водата во го-
ривото. Кој имал проблеми со тоа, најдобро знае 
што значи.

ул. Скупи 72, до Тинекс маркет Злокуќани
тел. 02/3096 - 006

info@filtrola.mk • www.filtrola.mk
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Лесно расипливите стоки се 
превезуваат согласно правил-
никот и  АТР договорот. Товар-
ниот простор и возилата со кои 
се превезуваат треба да бидат 
одобрени спорет АТР.

Со АТР договорот на возилото 
му е одобрен превоз на следните 
производи:

 y внатрешни животински 
органи,

 y путер,
 y дивеч,
 y млеко во цистерни спремно 
за употреба,

 y индустриско млеко,
 y млечни производи,
 y риба, школки и ракови,
 y месни производи и
 y месо од живина и зајаци.

Сите товарни воила кои пре-
везуваат лесно расипливи стоки 
подлежат на почетна инспекција 
(пред пуштање во употреба) и на 
редовни периодични проверки 
по кои надлежниот орган изда-
ва документ за одобрување за 
натамошно користење.

Поблиските прописи за долж-
ностите и одговорностите на во-
зачите за превоз на опасни ма-
терии, стручното оспособување 
на возачите за превоз на опас-
ни материи,поблиските услови 
што мора да ги исполнат прав-
ните лица кои вршат стручно ос-
пособување, начинот на спро-
ведување на стручните испити, 
програмите за обука, начинот на 
водење на евиденцијата, содр-
жината и формата на обрасците 
на сертификатот и уверението за 

стручно оспособување на возачи-
те на моторни возила за превоз 
на опасни материи.

 Бројот, составот и начинот на 
работа на испитните комисии, ги 
пропишува министерот за транс-
порт и врски во согласност со ми-
нистерот за внатрешни работи и 
министерот за здравство.

КЛАСИТЕ ОПАСНИ 
МАТЕРИИ:

 y експлозивните материи и 
предмети,

 y гасови,
 y запаливи течности,
 y запаливи цврсти материи,
 y самозапаливи материи,
 y материи што во допир со 
вода развиваат запаливи 
гасови,

 y оксидирачки материи,
 y органски пероксиди,
 y отрови,
 y заразни материи,
 y радиоактивни материи,
 y корозивни (нагризувачки 
материи),

 y други опасни материи и 
производи.

 Одобрението за вршење на 
превоз на опасни материи во пат-
ниот сообраќај го издава Минис-
терството за транспорт и врски 
на барање на превозникот. Одо-
брението се издава со рок на ва-
жење од пет години.Превозникот 
е должен во рок од шест месе-
ци пред истекот на важењето на 
одобрението да поднесе барање 
за издавање на ново одобрение.

Сертификатот за стручна оспо-
собеност на возачите на моторни 

возила за превоз на опасни ма-
терии важи пет години од денот 
на издавањето на  уверението за 
положен испит за стручна оспо-
собеност на возачите на моторни 
возила за превоз на опасни ма-
терии и ќе се продолжи за след-
ните пет години само доколку во 
последната година пред него-
вото истекување, возачот при-
суствувал на курс за проверка 
на знаењето и покажал успех 
при повторна проверка (Закон 
за превоз на опасни материи 
во патниот и железничкиот со-
обраќај „Службен весник на РМ“ 
бр.92/07,161/09).

При превозот на опасни сто-
ки,возилата треба да имаат одо-
брение согласно правилата од:

Законот за превоз на опасни 
материи, и одредбите од Европ-
ската спогодба за меѓународни-
от патен превоз на опасни ма-
терии (АДР) и Конвенцијата за 
меѓународни железнички пре-
вози (ЦОТИФ), чиј составен дел 
е правилникот за меѓународни-
от превоз на опасни материи во 
железничкиот сообраќај (РИД). 

Андријан Трипунов

ЛЕСНО РАСИПЛИВИ СТОКИ
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КАМИОН, ВАН, ПИКАП  
И АВТОБУС НА ГОДИНАТА

 ВРЕМЕ Е ЗА НАГРАДИ! 

Крајот на годината е време кога се делат награди на најуспешните – годинава тие отидоа  
во рацете на DAF, Iveco, Volkswagen и Irizar
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DAF XF/CF
Годинешниот освојувач на престижната меѓу-

народна титула камион на годината е DAF XF/CF. 
Во согласност со правилата, оваа награда се до-
делува на индивидуално возило или моделска се-
рија претставени во периодот од претходните 12 
месеци, кои имаат најголем придонес во патниот 
транспорт, врз основа на неколку важни критери-
уми кои вклучуваат техничко-технолошки инова-
ции, комфор, безбедност, возни својства, еконо-
мичност, заштита на околината и вкупни трошоци 
на сопственост. Оваа година жирито имаше доста 
тешка задача бидејќи освен DAF, во конкуренција 
влегоа Iveco Stralis NP long-haul 460 HP со погон 
на природен гас и Scania XT кој е наменет за гра-
дежниците. DAF ја освои титулата со 104 бода, во 
доста тесно гласање. Жирито составено од 23 чле-
на посебно ја вреднуваше новата линија MX-11 и 
MX-13 мотори добро ускладени со автоматизира-
ниот менувач ZF Traxon со 12 степени на пренос, 
како и најновата Predictive Cruise Control функција 
базирана на GPS технологијата.

IVECO DAILY BLUE POWER
Со гласовите на 25-членото стручно жири, Iveco 

Daily Blue Power е прогласен за меѓународен ван на 
2018 година. Iveco Daily Blue Power серијата е сос-
тавена од три возила, или попрецизно едно возило 
со три различни погона: Daily Electric, Daily Hi-Matic 
Natural Power и Daily Euro 6 RDE 2020 Ready. Daily 
Electric, како што му кажува ознаката, е 100% елек-
трично возило со нулта емисија штетни материи, 
со автономија од 200 km во реални урбани услови 
на сообраќај и батерии оптимизирани за тешки 
временски услови. За нивно брзо полнење потреб-
ни се околу 2 часа. Daily Hi-Matic Natural Power е 
прво лесно комерцијално возило кое како гориво 
користи природен гас. Го задвижува мотор кој во 
однос на Еуро 6 нормите произведува за 76% по-
малку ПМ честички и за 12% помалку NOx азотни 
оксиди. Во случај на користење на био-метан како 
гориво, активната емисија на CO₂ е помала за 95%. 
Daily Euro 6 RDE 2020 Ready е прво лесно комер-
цијално возило верификувано од независна инсти-
туција за новите 2020 Real Driving Emissions (RDE) 
стандарди. Во потесен избор за ван на 2018 годи-
на влегоа уште и Ford Transit Custom и Volkswagen 
Caddy TGi.

Секогаш во центарот на вниманието, годишните награди не се само признанија за добро заврше-
на работа - тие се добар патоказ за купувачите што да очекуваат од своите возила. Ги има многу, 

но најценети се оние глобалните кои ги доделуваат интернационални жирија составени од спе-
цијализирани новинари. Во сегментот комерцијални возила тоа се титулите меѓународен ками-

он, ван, пикап и автобус на годината.
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VOLKSWAGEN AMAROK
Меѓународното жири за избор на пикап на годи-

ната го додели ова престижно признание за 2018-та 
на Volkswagen Amarok. Меѓународната награда за 
пикап на годината се доделува секоја втора годи-
на со избор на членовите на жирито за ван на годи-
ната составено од реномирани новинари кои неза-
висно ги оценуваат возилата според претходно де-
финирани критериуми. Volkswagen Amarok во 2010 
година веќе го освои ова признание, со што стана 
единствен пикап кој тоа го стори два пати. Жирито 
имаше тешка задача бидејќи побарувачката за овие 
возила расте, а согласно на тоа и производителите 
ја следат состојбата на пазарот и на купувачите им 
нудат нови возила. Така, годинава во потесен из-
бор за ова признание покрај Volkswagen Amarok се 
најдоа уште и Toyota Hilux и Mercedes-Benz X-класа.

IRIZAR I8 
Жирито кое го сочинуваат претставници на 22 во-

дечки европски списанија за комерцијални возила 
му ја додели на Irizar i8 титулата автобус на годи-
ната. Ова е прв пат некој модел на Irizar да ја освои 
најпрестижната награда во светот на автобусите. 
Во конкуренција за неа беа уште и Iveco Evadys, 
Mercedes-Benz Tourismo, Neoplan Tourliner, Scania 
Interlink и VDL Futura FDD2. Жирито го награди голе-
миот напредок што Irizar го постигна минативе годи-
ни, со што успеа да се позиционира меѓу најдобрите 
независни производители на автобуси. Irizar i8 е до-

бар спој на дизајнот, технологиите и одржливоста и 
нуди исклучителен комфор како за патниците, тако 
и за возачот и совозачот. Овој модел е најпрестиж-
ниот производ на шпанската фабрика. Во изборот 
учествуваше триосната верзија во Integral изведба-
та, што значи дека Шпанците сами ги произведува-
ат не само надградбата туку и шасијата која во овој 
случај не доаѓа од други производители. Автобусот 
може да се пофали со доста атрактивен дизајн кој 
не е резултат само на естетските критериуми туку 
и аеродинамично оптимизиран.
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Renault од 2011 годи-
на ја зголеми про-
дажбата на лесни 

комерцијални вози-
ла за дури 40%, пла-

сирајќи рекордни 
434.000 примероци 

во 2016-та

RENAULT ЛЕСНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

 ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ВЕК 
Renault повеќе од еден век се 

бави со развој, производство и про-
дажба на лесни комерцијални во-
зила за да ги задоволи потреби-
те на деловните корисници ширум 
светот. На почетокот на 20-тиот век 
Renault како еден од ретките про-
изводители се наметна на пазарот 
на преработени возила кои служеа 
за различни цели - од мали дос-

тавни комбиња до противпожарни 
возила, а во периодот меѓу двете 
светски војни се прослави и на не-
проодните африкански пустини со 
специјални возила. 

После втората светска војна за-
почна вистинска експанзија на фур-
гоните со носивост од околу еден 
тон, кои го помогнаа економското 
опоравување на со војната разру-
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шената Европа, во што Renault одигра клучна 
улога. Малите бизниси доживуваа ренесанса и 
им требаше вистински партнер, а токму Renault 
меѓу првите понуди палета различни надград-
би на постоечката гама возила. Кај превозот на 
лица, Renault во 1909 година го направи пио-
нерскиот чекор понудувајќи патнички минибус 
возила за превоз на патници, работници и уче-
ници, а подоцна оваа програма е проширена 
и на специјализираните возила за полицијата. 

Напредокот на Renault во овој сегмент низ пе-
риодот подолг од сто години досегна ѕвездени 
успеси со оглед дека понудата на возила како 
Trafic и Master го надмина дури и ВИП статусот 
кога во прашање се модуларноста, комфорот и 
опремата, како за приватни, така и за делов-
ни корисници. На широката палета лесни ко-
мерцијални возила Renault во 1950 година го 
придружи пикап моделот Colorale и воедно го 
најави развојот на теренски возила. 
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Шлагот на историјата на производство на лес-
ни комерцијални возила Renault го стави со ос-
новањето на профи одделението Renault Pro+, 
каде само небото е граница кога се во прашање 
преработките и надградбите за професионал-
ните корисници. И не само тоа - Renault својата 
програма ја прошири и со електрични возила, 

каде е апсолутен лидер на европскиот пазар со 
моделите Twizzy Cargo, Zoe Societe, Kangoo Z. E. 
и Master Z. E. Денес Renault групата произведу-
ва лесни комерцијални возила на три континен-
ти, поседува инженерски центар во Франција и 
има развиена мрежа од 650 Renault Pro+ центри 
во 41 земја во светот.
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VOLVO FMX 4-ОСЕН КИПЕР

ЦЕЛАТА ПРИКАЗНА 
Е ВО ЧИСТИТЕ МУСКУЛИ
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Со создавањето на втората генерација на FMX, 
Volvo започна една нова ера кај камионите за 

градежниците

Volvo FMX е најробусниот камион што Швеѓаните 
го имаат направено било кога и на располагање е 
како соло камион и влекач во конфигурации од 4x2 
до 10x6. Наменет е исклучиво за градежниците, но 
тие признаваат само една негова верзија - кипер 
со четири оски. Имаат и добри причини за тоа. Како 
камион, FMX претставува потполно нова димензија 
во ефикасноста на извршување на градежните ра-
боти. Со широкиот спектар на специјално прила-

годени изведби, без сомнение е најдобриот гра-
дежен камион на пазарот. Volvo со FMX му даде 
на градежниот сегмент јасен идентитет, правејќи 
огромни чекори во сите најважни области - робус-
носта, управувањето, дизајнот. Содржи иновации 
кои даваат бенефиции, како за транспортните фир-
ми така и за возачите. Сé кај него е развиено со 
фокус на возачот. На пример, револуционерниот 
нов систем на управување Volvo Dynamic Steering 
е нова функција која помага на возачите во сите 
услови, но неговите предности се најмногу забе-
лежливи во тешки градежни операции при мали 
брзини. Ова фантастично подобрување резултира 
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со помало напрегање на мускулите и ги ослобо-
дува возачите од болки во вратот, рацете и грбот. 
Дури и при мали брзини тешко натоварениот ка-
мион може да се управува лесно, со еден прст. Тоа 
го овозможува електронски контролираниот елек-
тричен мотор прикачен на управувачот кој работи 
заедно со хидрауличното серво-управување и се 
регулира илјадници пати во секунда од неговата 
електронска контролна единица. Овој систем овоз-
можува и автоматско центрирање на управувачот 
при возење наназад. 

Една од другите нови одлики е воздушното зад-
но ослонување. Ги зголемува продуктивноста и трај-
носта на камионот, што е многу важно за клиентите 

во овој сегмент. Обезбедува одлична управливост 
и се справува со сите предизвици кај градежните 
работи без какви било компромиси. Нуди значаен 
комфор и агилност и кога камионот е натоварен, 
и кога е празен. Системот за ослонување има ав-
томатска контрола за висина при возењето, што 
заедно со растојанието до патната подлога од 300 
милиметри резултира со одлична теренска спо-
собност. Бидејќи стабилизаторот за бочна крутост 
е позициониран во повеќеосната група, возилото 
добива одлична стабилност. Истовремено, не по-
стојат незаштитени компоненти на ослонувањето 
зад последната оска на камионот. 

Можностите на FMX значително се подобруваат 
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со I-Shift трансмисијата, посебно кога е комбинира-
на со погон и предните тркала. I-Shift трансмисијата 
ја зголемува ефикасноста во сите случаи, најмногу 
кога се маневрира при мали брзини. Кај неа мас-
лото има подолг интервал на менување од 45. 000 
km. I-Shift е на располагање и во верзија со екстра 
еден или два степени на пренос за бавно движење, 
плус дополнителната опција за движење наназад. 
Тие значително го олеснуваат тргнувањето од ме-
сто, особено на стрмен терен или при лоши усло-
ви на патот. Благодарение на преносниот однос 
до 32:1 (и до 37:1 за назад), I-Shift со степените на 
пренос за бавно движење овозможува да се вози 
со мали брзини од 0, 5 до 2 km/h. 

Volvo FMX е достапен со 4 висини на шасијата 
и 15 меѓуоскини растојанија, со 11- и 13-литарски 
Еуро 6 мотори. D11 има излезни моќности од 330 
до 450 коњски сили, додека D13 го проширува оп-
сегот на 380 до 500 коњски сили. Со цел да ги ис-
полни барањата на Еуро 6 стандардите, моторот е 
опремен со неразладуван EGR систем за рецир-
кулирање на издувните гасови. Тој ги оптимизира 
температурата на издувните гасови и нивоата на 
NOx за ефикасен пост-третман. Филтерот за честич-
ки автоматски се обновува во текот на нормални-
те услови на возење, а патентираното решение на 
Volvo Trucks за сервисирање на филтерот заште-
дува време и ги намалува трошоците на клиентот. 
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Кабината на Volvo FMX која е на располагање 
во три големини, е направена од челик со голема 
јакост. Сите компоненти во предната структура се 
редизајнирани, а голем број од нив се поместени 
со цел Volvo FMX да се направи поробусен во гру-
бите градежни средини. Таа е тестирана според 
најстрогите светски норми за безбедност со цел 
да се обезбеди работно опкружување со најголема 
можна безбедност. Ниската положба на кабината 
во однос на шасијата овозможува пригодно влегу-
вање и излегување, како и врвна прегледност на 

непосредната близина. Тоа ја намалува опасноста 
од оштетување на возилото и ја зголемува безбед-
носта на луѓето што работат во непосредна близина 
на камионот. Класичниот железен знак на Volvo е 
поместен погоре во нова положба под ветробранот. 
Кај камионот за градежништво овој железен знак е 
уште поголем, а дијагоналната лента е подебела и 
со боја одбрана да одговара на црната заднина. Во 
конструкцијата на решетката е интегриран и прак-
тичен ракофат. Браникот има поцврст дизајн. Тоа е 
единица од три дела, со среден дел свртен нагоре 
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и затворен на страните со два одделни рабници 
кои се удвоени како пригодни скалила. Рабници-
те се направени од еластичен материјал кој не се 
крши и кој ги поднесува ударите при мала брзина 
на подобар начин од претходното решение. Дело-
вите лесно се вадат и се заменуваат. Над браникот 
има око за влечење направено од леано железо, 
проектирано да издржи дури 32 тони. Редизајни-
раните светла со нивните карактеристични зако-
сени линии се направени уште поцврсти и даваат 
подобрено осветлување. Сервисирањето е олеснето 
благодарение на фактот што сите функции на свет-
лата, како и трепкачите и остро накосените дневни 
светла, се вградени во истото куќиште. 

Во внатрешноста на кабината има повеќе прос-
тори за складирање. Возачот има придобивки од 
подобриот интерфејс за возење. Неговото седиште 
може да се навали нанапред за дополнителни че-

тири степени, а потпирачот на грбот е 10 милиметри 
потенок од порано. Управувачот е опремен со ин-
тегрирани командни копчиња за повеќе функции, 
вклучувајќи го темпоматот, телефонот, навигација-
та и друго. Новата, целосно црна инструмент-табла 
сега уште повеќе е навалена кон возачот. Тоа му 
дава добро распоредено, логично работно оп-
кружување со сите копчиња, команди и функции 
ставени лесно на дофат. Со цел да се ослободи по-
веќе место за нозете, клучот за стартување е по-
местен горе на контролниот пулт. Десно, веднаш 
до клучот, е поставена важната опрема, како што 
е големиот интегриран информациски дисплеј, за 
да биде лесно достапна. Десно од навалениот дел 
се наоѓа повеќенаменски модул во кој можат да се 
сместат разни команди. Командата за клима-уре-
дот е лесна за користење, а самиот уред е поефи-
касен со подобрената функција за одмрзнување. 
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TESLA SEMI

СВЕТОТ 
НА ТРАНСПОРТОТ 

ПОВЕЌЕ НЕМА 
ДА БИДЕ ИСТ
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Настанот што долго се очекуваше и кој дефи-
нитивно ќе го промени светот на камионски-
от транспорт, се случи - Tesla го претстави 

својот електричен камион

Спектакуларно, Елон Маск на сцената се довезе 
со новиот Tesla Semi камион и вети револуција во 
товарниот превоз. Мора да му веруваме, од рес-
пект на сé што Tesla има направено на подрачје-
то на електричните возила. Тој истакна како Semi 
без приколка до 60 милји на час (96 km/h) може да 
забрза за тркачки 5 секунди, а потполно натоварен 
со вкупна тежина од 36 тони, за тешки за верување 

20 секунди. Во врска со неговите перформанси тој 
го наведе податокот дека електричниот камион на 
5-процентна нагорница може да вози со брзина од 
65 милји на час, односно 104 km/h. 

Импресивно и многу побрзо отколку кај ками-
оните со дизел мотор, но во прв план сепак е ефи-
касноста, односно потрошувачката која изнесува 
помалку од 2 киловат-часа за милја, односно 1,25 
kWh/km. Во врска со вкупните трошоци, истакна-
то е дека освен што електричната енергија чини 
половина од цената на дизелот, со своите помалку 
системи за одржување (нема мотор, менувач, ди-
ференцијали ниту системи за пост-третман на из-
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дувните гасови) овој камион ќе донесе 
заштеда од повеќе од 200.000 долари 
за период од две години. И тоа со аме-
риканските цени на струјата од 12 центи 
за киловат-час (6,25 денари) и на дизе-
лот од 2,50 долари за галон (34 денари 
за литар). 

Во врска со издржливоста, Маск на-
гласи дека Tesla гарантира дека ками-
онот може да помине милион милји (1,6 
милиони километри) без да запре зара-
ди дефект бидејќи може да вози и со от-
кажани два од четирите електромотори. 
А тие сите заедно имаат 1.032 коњски 
сили и стандардно ги задвижуваат зад-
ните четири тркалата. Конкретниот ка-
пацитет на батериите кои издржуваат 
милион полнења не е објавен - познато 
е само дека овој камион ќе доаѓа во две 
верзии, со автономија од 300 и 500 милји 
(480 односно 800 километри). Дека ова 
е сосема доволно потврдува статисти-
ката која вели дека 80% од сите транс-
порти на стока со влекачи во САД се на 
релации помали од 250 милји (400 km). 
Најавена е и изградба на мрежа ме-
га-полначи кои за 30 минути би може-
ле да наполнат доволно енергија за 400 
милји (640 километри). 

Секако, батериите се полнат и со ре-
генеративно кочење. Бидејќи се проце-
нува дека 98% од кинетичката енергија 
ќе се регенерира, оптоварувањето на 
кочниците ќе биде минимално и освен 
нивниот практично неограничен век на 
траење, камионот ќе нема потреба и од 
ретардер. Затоа пак Tesla Semi ќе има 
систем за автоматско кочење во случај 
на опасност. Од другите модерни елек-
тронски системи ќе биде опремен и со 
автоматско одржување на коловозната 
лента и можност за автономно возење 
во конвој, како дел од напредниот ав-
то-пилот. На возачот од помош ќе му 
бидат и камерите, а пространата кабина 
со централна позиција ќе му обезбеди 
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сосема поинакво чувство во возењето. 
Таа е направена од јагленородни влакна 
и има ветробранско стакло отпорно на 
пукање. Коефициентот на отпор на воз-
духот од 0,36 изненадува, но не и два-
та 15-инчни монитори чувствителни на 
допир преку кои возачот ќе ги добива 
сите потребни информации.

Производството на Tesla Semi ќе за-
почне во 2019 година, но уште сега може 
да се резервира по цена од 150.000 до-
лари за верзијата со автономија од 300 
милји, односно 200 илјади за онаа со 
батерии со капацитет за 500 милји пат. 
Притоа потребно е да се положи депо-
зит од 20.000 долари.
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Mercedes-Benz за-
почна со одброју-

вање до авто-
бусот со нулта 
емисија кое ќе 

трае до крајот 
на следната 

година

MERCEDES-BENZ CITARO ELECTRIC

 И БЕСТСЕЛЕРОТ  
 НА ЕЛЕКТРИЧЕН ПОГОН 

Mercedes-Benz неодамна го прос-
лави производството на 50. 000-тиот 
Citaro, но развојот на најпродаваниот 
градски автобус во светот продолжу-
ва и забрзува. После претставување-
то на неговата хибридна изведба кај 
кој електричниот погонски склоп е 
комбиниран со дизел или мотор со 
погон на гас, Mercedes оди чекор по-

натаму со подготовка на потполно 
електрична варијанта. Според пла-
нираното, Citaro на електричен по-
гон премиерно ќе биде претставен 
во септември на саемот на комер-
цијални возила IAA во Хановер, а 
сериското производство ќе му за-
почне веднаш после тоа. „Нашиот 
градски автобус со нулта емисија 
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е наменет за тивко движење по градските ули-
ци. Инженерите во моментов ги спроведуваат те-
мелните тестирања на прототипите на новиот ав-
тобус во најтешки услови, како технички концепт 
кој вклучува модуларен систем за напојување и 
за постигнување на оптимизирано управување со 
топлината. Јасно е - Citaro со батериски погон ќе 
постави нова пресвртница“, тврди Хартмут Шиц, 
шефот на Daimler Buses. 

Електричниот Citaro ќе користи модуларни ли-
тиум-јонски батерии, што ќе овозможи поеди-
нечно прилагодени решенија кои можат да се 
изведат во согласност со широк спектар аплика-
ции и барања за различни услови на експлоата-
ција во градскиот сообраќај. Покрај можноста за 
полнење од електричната мрежа во автобуските 
депоа, Citaro може да биде опремен со едно од 
низата интермедијарни решенија за полнење на 

69



постојките или крајните станици. Се задвижува 
со таканаречените „електрични тркала“ односно 
електромотори сместени во задните тркала кои 
како систем веќе се докажани во моделот Citaro 
G BlueTec Hybrid. Едно од својствата на електрич-
ниот Citaro ќе биде и прецизното и подобрено уп-
равување со топлината во возилото, при што по-
гонскиот склоп ќе биде поврзан со клима-уредот 
со што максимално ќе се намали потрошувачката 
на електрична енергија, односно зголеми автоно-
мијата. Иако Mercedes точно не наведува за што се 
работи, веројатно станува збор за топлотна пумпа 
која ќе грее и лади зависно од потребите, што е 

најекономично решение. 
Citaro со електричен погон моментно помину-

ва низ сеопфатен циклус на испитување и тести-
рање како и секој друг автобус од продукцијата 
на Mercedes-Benz. Прототипите веќе успешно ги 
поминаа зимските тестови на ниски температури 
во арктичкиот круг, како и летното тестирање во 
Сиера Невада во Шпанија. Сега следат тестирање-
то на издржливоста и деталните подобрувања кои 
ќе овозможат електричниот Citaro да биде издрж-
лив како и градските автобуси со конвенционал-
ни мотори. 
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