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ОД УРЕДНИЧКИ АГОЛ

1.
Во досегашното по-
стоење на нашата не-
зависна држава секој 
пат економијата иг-
рала споредна улога. 

Политиката и политичките преви-
рања секогаш биле примарни, и 
тоа без разлика на владеечките 
гарнитури. Делумно оправдување 
за нелогичното запоставување на 
економските прашања наоѓаме во 
воспоставувањето на нови односи 
откако го напуштиве социјалистич-
кото уредување. 

Но можеби токму тука се сокри-
ени главните причини за давање-
то примат на политиката. Поточно 
кажано, тој примат и беше присилно одземен. Да, 
токму така! Со приватизацијата,а  потоа и со дена-
ционализацијата на општествениот имот раководеа 
токму политичарите кои донесоа такви  закони од 
кои наместо правична распределба, опшетствени-
от имот им беше „поклонет“ на дотогашните ди-
ректори, кои пак претходно беа поставени според 
припадноста кон определена политичка партија. 

Тоа е тој фамозен Закон за приватизација во кој 
менаџерите имаа право на „откуп“ на целокупни-
от имот со кој претходно само раководеа. Каде 
заврши општествениот капитал веќе на сите им е 
јасно, но последиците од арбитрирање на полити-
ката врз економските текови, сеуште жестоко ги 
чувствуваме. Негативно! 

Нема гранка која е ослободена од тоа деструк-
тивно влијание. Тендери, субвенции, грантови, сти-
пендии, и уште мал милион начини на проток на 
заедничките пари сеуште зависат од политичарите 
кои се на власт. Од другата страна на таа горка вис-

тина стојат фирми и поединци кои 
со вложување на сопствени сред-
ства и труд, во таа нерамноправна 
борба, мака мачат да преживеат.

2. 
Нашето списание, по-
читувани читатели, из-
легува од печат во ек 
на кампањата за ре-
ферендумот со кој се 

отвараат можности за членство 
на државата во евро-атлантски-
те структури. Без разлика на исхо-
дот од плебисцитот ништо повеќе 
нема да биде исто. Тука пред се 
мислиме на економијата, но и на 
индустриските гранки кои ние ги 

обработуваме, Градежништвото и Траснпортот.
Не навлегувајќи во индивидуалните преферен-

ции и чувства на секој гласач (или апстинент), скло-
ни сме да поверуваме дека пристапот кон големите 
и моќни асоцијации ќе не натера да се однесува-
ме во склад со принципите на развиените земји.

 И тука повторно се навраќаме на почетокот, сака-
ме да веруваме во тргање на политичките влијанија 
од економијата. А во такви околности резултатот 
на секој економски субјект највеќе ќе зависи од 
сопствениот квалитет на  работа. Едноставно ка-
жано, тие што се однесувале во склад со општите 
закономерности на капиталистичкиот систем, ко-
нечно ќе можат да дојдат до израз. А тоа ќе биде 
одлична вест за целата држава.

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Агрон Сулејман

ЕКОНОМИЈАТА ВО ОЧЕКУВАЊЕ  
НА ДЕМАРГИНАЛИЗАЦИЈА
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Големиот ками-
он на Catepillar 

во должина е рас-
тегнат на 13.7 
метри, го дви-

жи V16 мотор од 
2.650 КС а заедно 
со товарот дос-
тигнува макси-
мална тежина 

од над 390 тона.

CAT 793F – РУДАРСКИ КАМИОН

ЛЕСНО СПРАВУВАЊЕ        СО ТЕШКИОТ ТОВАР

Т
оа што на фотографиите рудар-
скиот камион CAT 793F изгле-
да компактно знае сериозно 
да ни ја прелаже перцепција-
та. Всушност тој во споредба 

со нормалните камиони едноставно е – 
огромен! Иако е наменет само за пренос 
на тежок товар од рударските копови, 
при неговата изработка се применува-
ат највисоките технолошки стандарди.

Сепак како илустрација за појавнос-
та ќе ги истакнеме основните димензии: 
вкупната должина изнесува 13.7 метри, 
широчината е 7.60, додека височината 
6.53 метри. Најниската точка од тлото 
(клиренсот) е речиси на метар (0.99 m) а 
растојанието помеѓу оските 5.90 метри. 

Всушност од согледувањето на димен-
зиите започнува вистинската технолош-
ка приказна за CAT 793F.

НОСИСВОСТ ЕДНАКВА  
WWНА ДЕСЕТ ШЛЕПЕРИ

Од вкупната оперативна тежина на 
камионот која изнесува нешто над 390 
тона, корисниот товар кој може да се 
смести во корпата со капацитет од 
142m3, може да изнесува максимални 
226.8 тона. Останатото отпаѓа на тежи-
на на самиот камион.

За погон на ова големо парче камион 
е задолжен современ дизелски агрегат 
со ознака C175-16. Зад овие бројки се 
крие комон реил агрегат кој во конфигу-
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ЛЕСНО СПРАВУВАЊЕ        СО ТЕШКИОТ ТОВАР
рација V16 располага со вкупен работен волумен од 
дури 85 литри. Големиот волумен освен што овоз-
можува силина од 2.650 КС исто така е заслужен 
таа силина да биде постигната при многу ниски 
1.750 вртежи, што пак од своја страна гарантира 
доверливост и долговечност. 

За пренос на вртежниот момент е задолжена 
автоматска трансмисија со шест брзини. Сето тоа 
изгледа едноставно кажано, но кога треба да се 
примени на камион со вакви капацитети сека-
ко дека секој негов елемент треба адекватно да 
биде димензиониран. Во случајот говориме за 
електронска контрола на притисокот на спојката, 
потоа за затварач на конверторот на вртежниот 
момент како и за финалниот пренос изведен со 
планетарни запчаници. Резултатот е очигледен – 
максимална брзина од 60 км/ч, и што е многу по-

важно, меко менување на степените на пренос без 
губиток на силината.

Од друга страна на преносот на силина, е поста-
вен системот за сопирање кој треба таа забрзана 
маса безбедно и на кратко растојание да ја сопре. 
Задачата е доверена на интегрален хидрауличен 
систем со мулти дискови кои се ладат со помош на 
масло. Иако на прв поглед делува сложено, всуш-
ност се работи за ефикасен систем во кој сериски е 
вклучен и ретардер кој е едноствен за одржување 
и многу доверлив при работа. 

Носечката структура е изработена од кутијасти 
елементи кои се заварени заедно со лиени одли-
воци. Оваа комбинација обезбедува правилен рас-
поред на тежината и посебно распределување на 
тежината од ударните точки на кои е изложена 
каросеријата при товарење. 
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ИСКАЧУВАЊЕ ДО КАБИНАТА
За да пристапи до своето работно место опе-

раторот и буквално треба да се иксачи по стрмни 
скали поставени на предната страна на камионот. 
Откако удобно ќе се смести, пред него се отвара 
широк поглед на сите страни. Освен стаклените 
површини во постигнувањето на таа цел се анга-
жирани и видео камери и радар со краток домет. 
Тоа што не може директно да го види, се појаву-
ва на екранот па прецизното управување станува 
рутинска операција.

Кабината е механички и акустично изолирана 
според најновите стандарди за заштита, така да 
целодневниот работен престој не преставува по-
себен напор.

Во кабината е вградено и совозачко односно 
инструкторско седиште и иако таа пружа врвна 
комоција за двајца, кога ќе се погледне однад-
вор паѓа во очи дека целата кабина е со широчина 
само колку предната гума. Еве уште еден очигле-
ден доказ за димензиите на камиониот, 793F. Оче-
кувано, амортизерите со кои кабината е поврзана 

со носечката решетка, се исполнети со комбина-
ција на нитроген и масло која гарантира одлични 
перфоманси.

За целосен увид врз параметрите на камионот, 
оператор го користи VIMSTM системот за монито-
ринг. Преку него се овозможува прецизен преглед 
во менаџирање на процесот на товарење, екстер-
ни индикатори за случај на претоварување, ана-
лиза на патот, а се разбира и на сите параметри 
на возилото. Сите податоци VIMSTM системот ги 
меморира и по потреба може преку посебен соф-
твер да бидат следени од контролен центар или 
пак да бидат отчитани при редовно сервисирање 
на камионот.

И кога сме која сервисирањето треба да се по-
тенцира дека сите контролни и сервисни точки се 
пристапни од ниво на тлото, па на тој начин време-
то за сервисирање е скратено на минимум. 

Всушност со минимизирање на пасивното време 
во кое машината е надвор од употреба, уште еднаш 
се демонсрира базичниот карактер на камионот – 
максимална ефикасност со минимални трошоци. 
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VOLVO EC750E DEMOLITION

 НАЈПРОДУКТИВНИОТ  
 БАГЕР ЗА РУШЕЊЕ 

Проектиран врз основите на најголемиот 
багер на Volvo, модуларната машина за 
рушење може да достигне оперативна висина 
од 36 метри, но исто така може и да биде 
опремена со најразновиден алат вклучувајќи и 
можност за копање на земја и под вода.
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С
амото име наговестува, од најголемиот 
багер на Volov, EC750E директно е из-
веден моќниот рушач EC750E HR. На тој 
факт се надоврзува и вградувањето на 
сопствени дизел мотори кои ги задово-

луваат највисоките еколошки стандарди Stage IV/
Tier 4 Final што овозможува пласман на европски-
от и американскиот пазар. 

Епитетот модуларност е заслужен со две различ-
ни работни раце, а уште повеќе со широк спектар 
на посебен приклучен алат прилагоден за специ-
фични апликации за рушење. 

ПРИМЕРНА МОДУЛАРНОСТ
Флексибилноста на машината за демолирање 

EC750E HR извира од можноста за вградување на 
два сета на работната рака и еден сет за копање кој 
може да биде опремен и со екстендер. Најдолгата 
конфигурација овозможува максимална висина на 
оперативност од 36 метри со ограничување кое пред-
видува максимална тежина на употребениот приклу-
чок за рушење да не надминува тежина од 3.6 тона. 

Со втората конфигурација се постигнува макси-
мална височина од 26 метри со таа разлика што 
употребениот алат може да тежи до максимал-
ни 5 тона. Кон овие капацитети треба да се дода-
дат и параметрите за копање кои, со приклучен 

екстендер, за длабочина на ископот изнесуваат 
максимални 18 метри. Со комбинирање на двата 
вида на работни раце (се разликуваат според аго-
лот) се добиваат бројни комбинации кои ќе можат 
да одговорат на широк спектар на апликации за 
рушење. Притоа, менувањето на работните раце 
заедно со таа што е наменета за копање, се врши 
исклучително лесно благодарејќи на наново раз-
виениот хидрауличен концепт за взаемна моду-
ларност кој користи хидрауличен механизам за 
прицврстување изведен во две точки.

НОСЕЧКА ШАСИЈА ПРОЕКТИРАНА  
ЗА РУШЕЊЕ

Иако развиена врз докажаните основи на најго-
лемиот багер на Volvo, сепак конструкторите на 
EC750E HR се решиле машината да ја постават на 
целосно наново развиена носечка структура. Во 
споредба со стандардниот багер, подвозјето на 
“HR” е подолго за 0.5m и пошироко за 1m, и има 
трага на гасениците од импресивни 4.3m. Кога кон 
овие податоци ќе го додадеме и вградувањето на 
контратег од додатни 4 тона, оперативна тежина 
на машината за рушење се заокружува со бројка-
та од импресивни 100 тона.  

Сега логично се поставува прашањето како ма-
шина со тие димензии да биде транспортирана на 
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нова работна локација. И тука Volvo нуди практич-
но решение. Со помош на хидрауликата рамката 
на гасениците може да се вовлече со што самиот 
транспорт на машината поприлично се поеднос-
тавува. Исто така и останатите составни делови 
како што се работната рака и контратеговите со 
едноставни команди на хидрауличниот систем за 
демонтирање се ослободуваат, а со тоа и нивниот 
транспорт максимално се олеснува.   

ШТО Е СО ВИДЛИВОСТА?
Добрата видливост од кабината претставува 

основен предуслов за ефикасно извршување на 
апликациите. Земјаќи го овој факт предвид, кон-

структорите на EC750E HR монтирале кабина која 
може да се навали под агол од максимални 30 сте-
пени. Како стандардна опрема, а во исполнување 
на истата цел, во стрелата на рушачот е вградена 
и видео камера чија перфектна слика се проекти-
ра на екранот пред операторот. 

Останатите квалитети, како што се пространос-
та, безбедноста и лесното управување со функции-
те на машината, спаѓаат во стандардите кои Volvo 
ги аплицира во сите машини. Поради подобра 
видливост од кабината наново се редизајнирани 
и стаклените површини, а поради тоа кабината е 
додатно заштитена од удари кои доаѓаат од пред-
ната како и од двете бочни страни. Во секој случај 
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операторот во полна мера може да ги ужива сите 
благодети на најсовремената технологија.  

Од спецификите на машината за демолирање 
може да се издвои и индикаторот кој во реално 
време го покажува механичкиот момент на оптере-
тување, со тоа што при преоптеретување со звучен 
и светлосен сигнал го предупредува операторот.

Машината за демолирање EC750E HR е во целост 
производ на експертите на Volvo Construction 
Equipment. Започнувајќи од аналаиза на потре-
бите па се до изработка на сите компоненти, од-
носно целиот систем за демолирање, е осмислен 
во развојните центри на шведскиот машински ги-

гант. Тој факт за корисниците вреди многу повеќе 
од само купување на една машина, тоа е гаранција 
дека на едно место може да се добие поддршката 
при целиот работен век на машината.
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LIEBHERR LH 24 M

ЕФИКАСНО  
СЕЛЕКТИРАЊЕ 
И СОРТИРАЊЕ 
НА МАТЕРИЈАЛ

Серијата LH 24/LH 26 на Liebherr претставува продолжение на успешната приказна за померувачи 
на материјал која трае повеќе од половина век.
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З
ошто еден реномиран светски произ-
водител на работни машини како што е 
Liebherr, би се изложувал на трошок од 
корен да развие нова серија на померу-
вачи на материјал кога и без тоа со де-

цении наназад е лидер во продажбата на машини 
кои служат за манипулација со разни материјали.

Одговорт е едноставен: затоа што секогаш и 
најдоброто може да се подобри. При одлуката за 
развивање нова серија секако влијае и достапнос-
та кон нови технолошки решенија, како и новите 
стандарди за сочувување на природниот амбиент, 
а да не заборавиме дека тука е и конкуренцијата 
која секогаш дише на врат со постојано усовршу-
вање на сопствената понуда. 

При извршување на апликациите како што се се-
парирање на одделен материјал, обработ-

ка на остатоци од производни проце-
си или едноставно преместување од 
едно на друго место на градилиште-
то, потребни се адекватни машини 
кои работната задача ќе ја извршат 
со максимална ефикасност, исто-

времено трошејќи минимални 
количини на енергенси 

и време.

ПОСИЛНО И ПОБРЗО
Токму тие спротивставени услови конструктори-

те на Liebherr умешно ги комбинираат во моделот 
LH 24 M. „Посилно и побрзо“ не е само рекламен 
слоган со кој настапува германскиот производи-
тел, туку суштина која се изразува преку меха-
ничките капацитети на машината. За тоа пред се 
е заслужен современиот дизел агрегат кој од че-
тирите цилиндри со работен волумен од 4.4 ли-
три ослободува 150 КС (110 kW). Од друга страна, 
брзината на работниот циклус е подобрена со оп-
тимизрање на електрониката задолжена за обез-
бедување адекватен притисок во зависност од 
оптеретувањето како и правилна распределба на 
истиот помеѓу движењето на машината и негови-
те останати функции.

Во исполнување на поставените специфични 
задачи помагаат три, различни по форма и функ-
ција, работни раце потоа четири видови на стрели 
како и 6 различни „грајфери“. Помеѓу нив се наоѓа 
и голем магнетен грајфер кој е задолжен при про-
цесот на сепарација на материјалот да ги издвои 
металните делови. 

Инаку во принцип говориме за багерска кон-
струкција на тркала која има погон и на двете оски 
и можност за хидраулично поставување на ногар-
ки при статично изведување на потешките работ-
ни апликации. 
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РАБОТЕН ПРОСТОР
Вообичаено е кај машините кои се движат со 

помош на тркала, управувањето да се води со по-
мош на класичен управувач. Овој пат, Liebherr пра-
ви искучок и наместо управувач поставува џојстик. 
Предностите на ова решение се огледаат во зго-
лемениот простор наменет за операторот но и во 
значително подобрената видливост, поготово во 
долниот дел околу машината. 

Кабината, која е наново проектирана, обезбе-
дува престој под пријатни околности, преку полно 
работно време. Удобното и амортизирано седиште 
кое се подесува по сите параметри, греачите и ди-
ректната вентилација, потоа потпирачите за раце 
кои исто така може да се прилагодуваат во сите 

правци, заедно со одличната механичка и акустич-
на (70 dB(A)) изолираност, високо ги поставуваат 
критериумите во класата.

Сите параметри на машината, вклучувајќи ја и мо-
менталната оптеретеност се следат преку 7-инџен 
екран осетлив на допир, а во случај на преоптере-
теност алармот стигнува преку звучен и визуелен 
сигнал со истовремено икслучување на одредени 
функции. Враќањето во полна снага се изведува 
преку враќање на машината во почетната положба. 
Сите параметри ги бележи системот за контрола 
LiDAT а податоците подоцна им се достапни и на 
сервисните служби.

Оддржувањето на Liebherr LH 24 M е прилич-
но поедноставено, па производителот се фали со 
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кратко време потребно за интервенции и долги 
сервисни интервали. За моторот е предвидено 
сервисирање на секои 500 работни часа додека за 
хидрауличните системи тоа се прави по 8.000 часа. 
Контролните точки исто како и редовното серви-
сирање се изведува од ниво на тлото, и за обуче-
ните сервисери претставува брза рутина. Притоа, 
автоматското подмачкување на виталните делови 
значително им ја олеснува работата.

Значителен придонес кон самодовербата на 
Liebherr се црпи од податокот што сите механич-
ки делови, па дури и самиот метал за нив, се од 
сопствено производство. Под таа етикета влегува 
и моторот како и хидрауличните компоненти. Ед-
ноставно кажано, луѓето си произведуваат сé сами 

па затоа и се подготвени да гарантираат за своите 
финални производи. 
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К
ога ќе се погледнат основните 
технички податоци, зглобниот 
камион на јапонскиот произ-
водител воопшто не отстапува 
од класичните изведби кои ги 

сретнуваме на големите рударски ко-
пови. Да, така е тоа на прв поглед. Но 
кога ќе се погледнат составните компо-
ненти приказната добива нова, совре-
мена димензија. Поточно, при констру-
ирањето на HM300 ниту една компонента 
не останала непроменета. Тој момент и 
не е претставува некој проблем ако се 

знае податокот дека Komatsu употребу-
ва исклучиво компоненти од сопствено 
производство.   

Како посебност Komatsu ги истакнува 
системите за контрола на тракција, по-
тоа хидро-пнеуматската амортизација, 
мулти диск сопирачките потопени во 
масло како и ултра ефикасниот ретардер.

ЕФИКАСНОСТА КАКО ВРВЕН 
ПРИОРИТЕТ

За да стекнеме вистинска слика за 
зглобниот камион да ги погледнеме на-

KOMATSU HM300

СОВРЕМЕНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА       НА КЛАСИЧНИТЕ РЕШЕНИЈА
Зглобниот ка-
мион, Komatsu 

HM300 има погон 
на сите тркала, 
моторот испо-
рачува 332 КС, 

празен тежи без-
малку 25 тона а 
може да понесе 

товар до цели 28 
тона.
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СОВРЕМЕНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА       НА КЛАСИЧНИТЕ РЕШЕНИЈА
кратко димензиите. Вкупната должината изнесува 
10.28 m, височината 3.51 m додека максималната 
широчина 2.90 m. Многу битен податок за лесно 
товарење но и за добрите својства условени со ни-
ското тежиште, е товарниот праг кој изнесува само 
2.83 метри. Кога ќе се надмине тој праг се отвара 
простор за товарење на приколката од 17.1 m3, од-
носно пренос на товар до 28 тона. 

Иако говориме за тежок и груб товар тој до не-
говата дестинација се пренесува во висок стил. Тоа 
го овзможува моќната погонска единица од 332 КС,  
произведени од современ „комон реил“ кој ги ис-
полнува еколошките критериуми EU Stage IIIB. Не-

говите шест, линиски поставени цилиндри, преку 
автоматски менувач, силина ја пренесуваат на сите 
тркала. Шесте преносни односи (има и два за дви-
жење наназад) овозможуваат максимална брзина од 
58.6 км/ч. Менувачот е наречен K-Atomics што јасно 
укажува на конструкторското потекло, а што е уште 
поважно функционира преку конвертотер на вртеж-
ниот момент и е конструиран со една спојна плоча. 
Менува автоматски, со меко префрлување на сте-
пените за што е задолжена контролна електроника 
која се прилагодува според условите по кои се вози.

Делот околу механичката основа ќе го заокру-
жиме со системот Komatsu Traction Control System 
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кој јасно говори како за функцијата која ја извршува 
така и за креаторот на тој единствен систем кој се 
вградува во камиони од овој тип. Јасно неговата 
улога е сигурна тракција при сите услови, што пак 
од друга страна значи и економична распределба 
на вртежниот момент.

ВОЗАЧ СО ОДЛИЧЕН ПОГЛЕД
Кабината на зглобниот камион HM300 претставу-

ва вистински час по ергономија. Таа е изработена 
од првокласни материјали, пространоста е пример-
на а командите логично распоредени. Седиштето 
на возачот може да се подесува во сите правци а 
за попријатен престој преку целото работно вре-

ме задолжена е новата воздушна амортизизација.
Всушност сите овие атрибути заслужуваат многу 

поширок опис, но едноставно сето тоа може да се 
забележи од приложените фотографии. 

Тоа што не се гледа а возачот и тоа како го чув-
ствува се првокласните изолации. Кабината е по-
ставена на посебни гумени држачи а употребените 
материјали за изолација успешно ги пригушуваат 
сите звуци. Само бучавост со интензитет од авто-
мобилските, 73 dB(A) продираат до внатрешноста.

Видливоста од возачкото место е подобрена со 
сериски вградената камера во задниот дел која 
сликата ја проектира на екранот поставен на ко-
мандната табла.
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ЕДОСТАВЕН ПРИСТАП ЗА ЛЕСНО 
ОДДРЖУВАЊЕ

Пристапот до контролните и сервисните точки е 
крајно олеснет. Капаците на моторот се отвараат 
странично, а за максимално олеснување на рабо-
тата на сервисерите, возачката кабина може да се 
наклони наназад за агол од 36 степени.

При такви околности до сите контролни точки 
се пристапува од позиција на тлото, и што е уште 
поважно, интервенциите се одвиваат под макси-
мално безбедни услови.

Уште ако се знае дека подмачкувањето на по-
требните системи и делови се изведува преку цен-
трализиран систем, станува јасно дека времето во 

кое камионот ќе биде надвор од употреба е све-
дено на минимум.

Секако за тоа е заслужен и информативниот 
систем KOMTRAX™ кој преку мобилни апликации 
овозможува во реално време следење на сите па-
раметри на камионот. 

Komatsu во своите промотивни материјали ин-
систира на истакнување на продуктивноста и ефи-
касноста на својот зглобен камион. Ние како илус-
трација на тие вредности ќе го посочиме податокот 
кој говори дека празниот камион тежи безмалку 
25 тона а може да понесе товар кој за три тона ја 
надминува тежина на камионот.    
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HITACHI ZX145W-6

 HITACHI НЕ САКА КОМПРОМИСИ 
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Б
агерот на тркала ZX145W-6, 
јапонските конструктори го 
развиле исклучиво за европ-
ските пазари. Токму затоа 
овој Hitachi и ги исполнува 

сите очекувања на клиентите кои пре-
ферираат ефикасност и економичност 
притоа почитувајќи ги сите еколошки 
стандарди.

Ознаката „6“ на крајот од комплексно-
то име говори дека станува збор за на-
следник на докажаната серија „5“. Но-
виот јапонски претставник во класата до 
15 тона сега има поголем мотор, видно 
подобрени динамички својства, нова хи-
драулика и прегршт современи компо-
ненти за пратење и контрола на работа на багерот. 

Во суштина, говориме за универзален багер кој 
се движи со помош на (двојни) тркала но кој во 
зависност од природата на работната апликација 
има можност да се потпре на предното секало и 
на хидрауличните потпирачи сместени на задниот 
дел на машината. Со ова решение се овозможува 
оперирање со поголеми товари без притоа да се 

оптеретат тркала, а добро е познато дека тој факт во 
голема мера го штеди целиот систем за движење.

РОДЕН ЗА УРБАНИ СРЕДИНИ
Проблемот на багерите кои се движат со помош 

на гасеници е што при работа во урбани средини 
може да го оштетат асфалтот или уредените пате-
ки. Токму затоа во ZX145W-6, Hitachi вградува двој-
ни тркала со што тие штети се минимизираат. Кон 
овој урбан карактер се прилагодени и сите остана-
ти особини на багерот. Тоа значи голема подвиж-
ност и снаодливост на тесен работен простор без 
притоа да биде загрозена примерната ефикасност.

Во постигнувањето на таа цел заслуга има и сме-
стувањето на работната рака која е повлечена на-
назад кон централниот дел на машината. Кога сме 
веќе кај работната рака да истакнеме дека Hitachi 
на располагање става една моноблок како и една 
зглобна работна рака. Разликата помеѓу нив е ток-
му во фактот што зглобната рака уште повеќе ја 
истакнува можноста за оперирање во просторно 
ограничени средини. И двете работни раце може 
да бидат комбинирани со стрели кои се достапни 
во три должини: 210, 252 и 301 cm.  

Сите погонски склопови ги движи современиот 
дизел мотор на кого стои потписот на Deutz. Че-
тирите цилиндри имаат работен волумен од 4.038 
ccm кои при 2.000 вртежи во минута истиснуваат 
143 КС (105 kW). И сега доаѓаме до моментот кој 
јасно ни става до знаење, што точно значи про-
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извод наменет за европските пазари. Моторот ги 
исполнува најновите норми EU Stage IV против за-
гадувањето на природната средина. Тоа е постиг-
нато со вградување на DPF филтер против парти-
куларните честички како и SCR систем кој ги еле-
минира азотните оксиди. На овие решенија сега 
се приморани и автомобилските производителите 
кои ги нудат своите возила на европскиот пазар.

Колатерална добивка од применета на нај-
новата технологија е што новиот мотор, иако 
поголем, за цели 9% е поштедлив од неговиот 
претходник.  

Оперативната тежина од максималните 17.200 
kg не претставува никаков проблем во постигну-
вањето на извонредната динамика на багерот. 
Иако на прв поглед небитен факт, забрзувањето 
од мирување до постигнување на 30 км/ч сега се 
постигнува за цели 35% побрзо. Кога ќе се земе 
предви намената на машината која треба во брзи 
циклуси да маневрира на тесен простор, тој пода-
ток посебно добива на тежина. 

ОПТИМАЛНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ
Во Hitachi ZX145W-6 може да се вградат корпи 

со големина помеѓу 0.19 и 0.66 m3. Со тие големини 
оперира и конкуренцијата, но специфика на оваа 
машина е што двете секачи може да се позицио-

нираат под агол кој е најефикасен за извршување 
на односната апликација. 

Дури и при такво позиционирање операторот 
има целосна контрола над машината која е овоз-
можена од одличната видливост на сите страни. 
Додатно, кабината е изолирана како од механички 
вибрации така и од бучавост. Логично распореде-
ните команди кои се извонредно лесни за употреба 
воопшто и не би требало да ги споменуваме. Исто 
како и лесното оддржување и сервисирање, опе-
рации кои се крајно поедноставени. Во тој дел зна-
чаен придонес има и операторот кој сите параме-
три и подесувања на машината може да ги следи 
на големиот седум инчен екран. Истото може да 
го прават и логистичарите кои онлајн може да ги 
следат истите вредности како и да добиваат пе-
риодични извештаи. Тој момент е од исклучителна 
важност за долговечноста на машината бидејќи 
добиените информации овозможуваат благовре-
мена и прецизна акција на сервисерите во преве-
нирање на евентуалните оштетувања.

Од многубројните системи вгардени во ZX145W-6 
ќе го споменеме уште и HIOS IV системот кој овоз-
можува намалување на хидрауличните загуби, од-
носно за зголемување на економичноста и ефикас-
носта на машината. А токму по тие особини, нели, 
ги препознаваме јапонските производители.
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Финансирањето машини или опрема, кои се 
неопходни за раст и развој на Вашето работење, 
како и за унапредување на производната и 
услужната дејност, се значаен дел од нашите услуги.

Потребна Ви е поддршка во остварувањето на 
Вашите деловни визии? Обратете ни се со потполна 
доверба и ние со задоволство ќе Ве советуваме и  
ќе го приспособиме финансирањето  во согласност 

со Вашите потреби!

 www.s-leasing.mk
Тел. +389 2 3077 096

info@s-leasing.mk



SENNEBOGEN КРАНОВИ  
ЗА БЕТОНСКИ БЛОКОВИ
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С
истемот за градба со вакви 
бетонски блокови нам всуш-
ност долго време ни е познат 
- се среќава кај сите руски 
згради направени во Скопје 

после земјотресот, а во последно вре-
ме и кај некои објекти кои кај нас ги 
градат странски компании. Со него се 
штеди сé - време, пари и труд, бидејќи 
блоковите однапред се подготвуваат 
во облик и со големина каква што тре-
ба - посложените се леат во специјал-
ни калапи и се транспортираат, а оние 
поедноставните се прават на самото 
градилиште во непосредна близина 
на објектот што се гради, кој потоа 
едноставно се склопува како да е од 
лего коцки. За тоа, пак, се потребни 

кранови кои можат да се справат со 
предизвикот.

Теоретски секој градежен или кран за 
тешки задачи ќе заврши работа, но за 
овој систем на градба навистина биде 
брз и ефикасен потребен е кран кој може 
да се движи околу објектот. Германски 
производител Sennebogen има цела се-
рија вакви кранови кои во зависност од 
моделот можат да ракуваат со товар од 
50 до 300 тони. Подвижноста ја обезбе-
дуваат гасениците, стабилноста масив-
ните баланс-тегови, а безбедноста ре-
номето на оваа семејна компанија која 
веќе 6 децении успешно е присутна на 
многу градилишта ширум светот, посеб-
но кога се работи на големи и изиску-
вачки проекти.

 КАКО ЛЕГО КОЦКИ, 
 САМО ПОГОЛЕМО 

Забрзаното тем-
по на градба, по-
себно на големи 
објекти, придо-
несе за сé пома-

совно користење 
на иновативни-

от метод на гра-
дење со големи, 
однапред под-

готвени бетон-
ски блокови. 
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На пример изградбата на ветер-
ници, кои како што знаеме, за да 
бидат ефикасни на една локација 
мора да ги има многу - колку по-
веќе, толку подобро. Бетонските 
компоненти за структурата на нив-
ното тело пристигнуваат со ками-
они, од кои потоа со помош на кран 
се поставуваат. Тука е важно да се 
напомене дека стабилноста на кра-
нот е многу битна, бидејќи се работи 
со тешки товари, на големи висо-
чини, под константни налети на ве-
тер. Конкретен пример е изградбата 
на голема фарма на ветерници во 
Вестфалија, каде е употребен кран 
Sennebogen 5500 со 180 тони носи-
вост, максимална височина од 104 
метри и вител од 160 kN. Овој крај 
лесно се справува со 64-тонските 
бетонски тела на ветерниците кои 
се издигнуваат на височина од 41 
метар. Со помош на дизел моторот 
од 261 kW се поместува каде треба, 
и тоа со закачен товар. Според гра-
дежниците, брзината со која работи 
е импресивна. Исто и флексибил-
носта, бидејќи лесно и едноставно 
може да се транспортира на друга 
локација.

Друг пример е изградбата на но-
вата фабрика за мотори на Daimler 
во близината на Штутгарт. Огромни-
те фабрички хали се склопуваат од 
однапред подготвени блокови теш-
ки и до 50 тони. Заради големината 
на локацијата се користат два крана, 
еден од споменатиот модел 5500, 
а друг од поголемиот 7700 кој има 
капацитет за подигнување товар 
до 300 тони на височина од дури 
154 метри. Нивните компактни на-
дворешни димензии им овозможу-
ваат прецизно да се доближат до 
самото место на монтажа, секако со 
закачени бетонски блокови. Рабо-
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тејќи еден од внатрешната, а друг од надвореш-
ната страна на фабричките хали, тие значително ја 
забрзуваат нивната изградба - градежната компа-
нија вели дека со нивна помош завршиле со ра-
бота два месеца пред рокот.

Во споредба со овие задачи, изградбата на еден 
трговски центар во Офенбург изгледа како дечка 
игра. За овој проект се искористени три крана - еден 
од моделот 5500 и два помали од моделот 4400 со 
капацитет од 140 тони. Со заеднички ангажман, 

нивните сајли имаат пренесено 1.700 кубни метри 
бетонски блокови. Но кој и модел на Sennebogen 
да се избере, сите ги имаат истите особености - га-
сениците им овозможуваат да работат на секаков 
терен, па и на нерамен или порозен. Од Sennebogen 
велат дека со нивна помош крановите можат да се 
движат и со 90% оптовареност, а карактеристика 
им е и тоа што сами се монтираат и демонтираат 
- имаат дури и систем со кој сами се издигнуваат 
од тлото за товарање на камион.
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METSO HAUL TRUCK SOLUTION

СО ЗАШТИТА ДО ЕФИКАСНОСТ
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Да се извлече 
максимална ефи-

касност во ру-
дарството зна-
чи да се поседу-

ваат камиони за 
транспорт кои 

во секое време се 
на располагање, 
и тоа во полна 
подготвеност.

Н
иту една аликација поврзана 
со ископ и обработка на ру-
дата не е едноставна. Ако се 
задржиме на транспортниот, 
камионски дел, и повеќе од 

јасно е дека натоварувањето, транспор-
тот и истоварот треба да функционира-
ат во совршен ред. А тоа воопшто не е 
едноставно ако се знае дека процесот 
на товарење е прилично стресен. При-
тоа одредени делови од каросеријата 
се изложени на најгруби удари од теш-
ки парчиња на руден материјал, големи 
камења и други тешки ископини.

Сето тоа е им е одлично познато на 
рударските практичари, но за среќа и 
на експертите на Metso. Од таа позиција 

па се до конкретна понуда за решение 
на проблемот тие не губат многу време. 

Во приликава ќе се осврнеме на 
нешто што Metso го нарекува, Haul Truck 
Solution, а што би требало да значи, ре-
шение за проблемите на транспортни-
те камиони. 

Понудениот пакет содржи систем за 
обложување на камионските приколки, 
предходно планирање, вградување на 
надзор, инспекција на работната лока-
ција како и развивање на специјални 
додатоци. Сите тие се проектирани само 
со една цел: намалување на трошоци-
те за оддржување и сервисирање што 
директно влијаат на зголемување на 
продуктивноста. 
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ОБЛОЖУВАЊЕ НА ТОВАРНИОТ ДЕЛ
Земјаќи го предвид огромното практично иску-

ство стекнато од најтешките ископини, експертите 
на Metso развија систем на обложување со гумени 
облоги кој овозможува бројни предности над кла-
сичните обработки од челик.  

Trellex™ гумените плочи овозможуваат и преку 
четири пати поголема издржливост во однос на 
стандардните изработки.

Така обработените површини во голема мера 
ги апсорбираат ударите од големите блокови кои 
паѓаат врз приколката. Исто така системот овоз-
можува  во голема мера да биде апсорбирана ки-
нетичката енергија предизивикана од ударите кои 
ги трпат и останатите делови од амортизацијата, 
трансмисијата, пневматиците и носечката структу-
ра, всушност ударите кои ги трпи камионот како 
целина. Што тоа значи од аспект на одржување и 
ефикаснот на пренесен товар по тона, може многу 
едноставно да се иксалкулира.

Како додатна предност на обложување со 
овие гумени панели се истакнува податокот 
дека може да бидат заменети само одредени 

делови без потреба од менување на целата об-
лога. Земајќи предвид дека Trellex™ гумените 
облоги се изработени од смеса која е исклучи-
телно отпорна на удари и влага тоа истовре-
мено значи и подобрена корозивна заштита на 
металните делови.

Сите овие факти повторно одат на контото на 
редукција на трошоците. 

ЕДНОСТАВНА ИНСТАЛАЦИЈА 
Штом еднаш се постават облогите од системот 

Body Lining System можете слободно да заборави-
те на нив. А и самиот чин на поставување при што 
се користи техника на заварување со клинови во-
општо не претставува некоја сложена операција. 
Системот е модуларен и во случај на евентуално 
оштетување тој може едноставно да се заемени и 
работниот циклус бргу потоа да продолжи. Зами-
слете го истото тоа оддржување како би изгледало 
без заштитните облоги односно со стандардната 
челична конструкција.

Како пример за брзата и едноставна монтажа 
нека послужи примерот со 400-тонски камион за 
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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

кој, во зависност од условите, се потребни помеѓу 
32 и 72 часа. Основен предуслов е камионот да е 
исчистен, сув и со неоштетени површини на товар-
ниот простор. Во спортивно најпрвин треба поправ-
ка на оштетувањата па потоа може да се изврши 
обложувањето со гумените панели.

Основната гаранција од три години е доволен 
дока за увереноста на Metso во квалитетот на про-
изводот што го нуди. Кога кон оваа гаранција се 
додадат и останатите пакети во кои се вклучени, 
од експертиза за потребите, преку супервизија на 
монтажата па се до евентуалната замена на оште-
тените делови, се отстранува и последниот сомнеж 
околу оправданоста на инвестицијата.

НЕСПОРНИ ПРЕДНОСТИ
Околу економичноста на заштита на товарни-

от простор веќе кажавме погоре. Кон таа компа-
ративна предност може да се додадат и видното 
намалување на вибрациите и бучавата. На пример, 
бучавата при натоварување се намалува за 10-15 
децибели или поинаку кажано за половина. Освен 
што тоа значи исполнување на еколошките норми 
во одредени земји, тоа воедно значи и поприја-

тен работен амбиент за операторите што пак од 
друга страна директно влијае на зголемување на 
продуктивноста.

Како пример за сите наведени карактеристики 
може да послужи рудник за ископ на бакарна руда 
во Мексико каде што заштита е вградена во 2006 
на камион CAT 793 која и после 29 илјади работ-
ни часови сеуште работи. На истата по 20 илјади 
часа се променети палети на површина од 25%. Тој 
податок беше доволен за потоа истиот систем на 
заштита да биде вграден уште на 18 камиони од 
марките Komatsu 830, CAT 793 и CAT 797. Ова е убав 
пример на докажаната вистина дека практика е 
најдобра реклама за квалитетот на еден производ.
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Да не си им во кожа ма нашите гра-
дежници - од една страна бројната кон-
куренција и битката за секој тендер по-
стојано ги тера да мислат на набавка на 
опрема, а од друга малиот обем на ра-
бота и ниските приходи ги ограничуваат 
во тоа. Излезот, барем повеќето од нив, 
го гледаат единствено во купувањето 
половна опрема од странство. А таа пак 
уште повеќе ги намалува нивната ефи-
касност и приходи. И така во круг од кој 
навидум нема излез.

Клучниот збор во претходната рече-
ница е - навидум. Имено, сеприсутната 

глобализација отвори можности за нови 
сознанија за производи за кои не сме ни 
знаеле дека постојат, од подрачја за кои 
имаме предрасуди створени врз основа 
на погрешни перспективи. Индија е ти-
пичен пример. За втората најбројна на-
ција во светот имаме цврста слика дека 
е неразвиена земја од третиот свет во 
која едвај може да се живее. Дел од 
тоа е вистина, но не целосна - Англича-
ните уште од колонијално време таму 
имаат створено силна индустриска база, 
вклучувајќи го и системот на образо-
вание кој обучува квалитетни кадри за 

APOLLO АСФАЛТНА ТЕХНИКА

НОВО СИ Е НОВО
Нема никаква 
дилема - сите 
добро знаеме 
дека ново си е 

ново
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неа и, што е доста важно, чувството 
за почитување на стандардите. Но 
она што Индија го нема се едуцира-
ните и информирани потрошувачи, 
кои заради својата неукост и сиро-
маштија еднаш купената машина 
очекуваат вечно да им трае. 

Ваквиот сплет на околности при-
донесе производите од машинската 
индустрија во Индија да се екстрем-
но издржливи, но исто така и екс-
тремно застарени. Но колку и да е 
вечна, секоја технологија некогаш 
мора да се замени со нова. Момен-
тот го препозна швајцарската група 
Ammann, која го вклучи во својот 
систем најголемиот производител 
на асфалтни бази и асфалтна техни-
ка во Индија, Apollo Equipment. За-
едничката инвестиција резултираше 
со трансформација на фабриката во 
градот Ахмедабад, која траеше че-
тири години. Сега таму на површина 
од 120.000 квадратни метри се на-
оѓа сосема нов комплекс со врвна 
производствена технологија која 
вклучува и роботи за заварување и 
лакирање. Ефикасноста и капаците-
тите се на ниво далеку над индиско-
то, а квалитетот што го обезбедува 
ваквата технологија, поддржан од 
искуството на обучените професио-
налци во својата област, ист ако и не 
и повисок од стандардниот европ-
ски токму заради користењето на 
напредната технологија. И сето тоа 
со задржување на издржливоста и 
- најважното за купувачите - цените 
на конкурентно ниво. Некои инфор-
мации велат дека асфалтните бази 
Apollo се имаат за половина пониска 
цена од соодветните европски.

Токму ваквите примери кои за 
жал ги нема така често, ќе им овоз-
можат на градежниците од пазари-
те како нашиот да излезат од вол-

шебниот круг за кој зборувавме на 
почетокот на текстов. За разлика од 
половните машини, за одржување-
то, резервните делови и потрошни-
от материјал не треба да се грижат 
бидејќи зад сé стои името Ammann. 
Исто така за разлика од половните 
машини, оваа опрема има значи-
телно поголем степен на искористу-
вање на инвестицијата, вклучувајќи 
ги и минимизирањето на трошоците 
и обезбедување квалитет на срабо-
теното. Така, достапноста и издрж-
ливоста не остануваат единствените 
аргументи кои ги карактеризираат 
производите на Apollo - асфалтните 
бази, контролните системи за нив-
но управување, финишерите и при-
дружната опрема за асфалтирање. 
Понудата е изненадувачки широка 
- базите ги има стационарни, конти-
нуирани и мобилни со капацитет од 
60 до 260 тони на час, а финишерите 
се со тркала, гасеници и механички 
со оперативна широчина за асфал-
тирање меѓу 2,5 и 10 метри и капа-
цитет до 700 тони на час. 

Ammann е еден од најпознатите 
снабдувачи на асфалтни и бетон-
ски бази - ги произведува повеќе 
од сто години и досега има испо-
рачано околу три илјади низ целиот 
свет. Основните вредности на оваа 
семејна компанија - независноста, 
одржливоста во растот и кредиби-
литетот да се задржат квалитетот, 
иновативноста и ориентираноста кон 
клиентите се негуваат како приори-
тет. Групата вработува околу 3.700 
луѓе кои генерираат годишен при-
ход од околу милијарда швајцар-
ски франци во своите девет произ-
водствени локации во Швајцарија, 
Германија, Италија, Чешка, Кина, 
Бразил и Индија.
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Т
уркиот производител MST е 
во постојана експанзија. Како 
резултат од вложените напо-
ри тие го прошируваат про-
изводното портфолио попол-

нувајќи го секој слободен простор во 
кој досега не биле присутни. 

Паралелно со ангажманот за прет-
ставување на нови серии работни ма-
шини и додатоци за истите, MST ра-
боти и на освојување на нови пазари. 
Исправноста на таа стратегија сега ре-
зултира со присутност како на домаш-

ниот така и на пазарите ширум Европа, 
Африка и посебно во азиските држави.

СЕРИЈА НА МАЛИ  
БАГЕРИ, ”M”

Наизглед мали и компактни, багери-
те со „скромни“ димензии сепак мора 
да ги поседуваат сите карактеристики 
по кои се познати и нивните поголеми 
браќа. Нивната неоспорна предност се 
огледа во можноста да бидат лесно 
транспортирани до потребната лока-
ција, да можат да извршуваат разно-

MST M38 U – МИНИ БАГЕР

 ВРОДЕНА СЕСТРАНОСТ  
 ВО МАЛО ПАКУВАЊЕ 

Серијата ”M” на 
мали багери што ги 

произведува тур-
скиот производи-
тел се истакну-
ва со компактни 
димензии на нив 

може да се приклу-
чат голем број до-
датоци а доверли-
воста и економич-
носта им се во се-
мејно наследство.
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видни работни апликации како и да функциони-
раат на ограничен простор, вклучително и во за-
творени простории.

Во делот на пружање комунални услуги што 
подразбира брзи интервенции во урбаните сре-
дини, малите багери и буквално се незаменливи.

Имајќи ги предвид сите овие задачи, турските 
конструктори под заедничко име ”M” имаат разви-
ено цела серија на мали багери кои се разликуваат 
според димензиите и специфичната намена. 

Серијата започнува со најмалиот M16 U кој е по-
кренуван со дизел мотор (целата серија користи 
јапонски мотори, Kubota) од 19 КС и оперативна 

тежина од 1.530 kg. Подредени според овие па-
рамтери следат M18BE (19 КС и 1.850 kg), потоа 
M28 U (34 КС и 3.050 kg), M38 U (36 КС и 3.800 kg) и 
најголемиот помеѓу најмалите, моделот M55 U кој 
има мотор со силина од 52 КС и оперативна тежи-
на од 5.250 kg.

MST M38 U
Според големината и капацитетите пореден на 

4 позиција (од можните пет), споредено во поглед 
на конструкција, малиот багер го нарекуваме така 
само поради димензиите. Инаку, изграден врз цвр-
ста челична платформа во облик на буквата “X” и 
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поставен на гасеници со широчина од 30 cm, посе-
дува работна рака и стрела кои можат да досегнат 
и до најнепристапни места.

Всушност, со тоа станува јансо дека разликата со 
поголемите машини ја прават само димензиите. На 
предниот дел на машината е поставен секач доде-
ка зад него е кабината за операторот која според 
желбите на клиентот може да биде отворена или 
пак целосно затворена. Десно од операторското 
работна место е сместен современ јапонски дизел 
мотор кој турците го купуваат од Kubota.

Оперативната тежина на M38 варира во зави-
сност од видот на кабината, и се движи помеѓу 
2.450 и 3.600 kg. 

Дизелот со работен волумен од 1.647 ccm, при 
2.400 вртежи во минута развива максимални 36 
КС. Потврда дека тој е одлично димензиониран 

стигнува од погледот кон таблицата со максимал-
ните можности. Тие говорат за ископ до длабочина 
од точно 3 метри, за хоризонтален дофат од 4.66 m 
и за истовар на височина од 3.3 m. 

Кон овие капацитети треба да се додаде и мож-
носта за поставување на шест различни приклучо-
ци во кои покрај стандардната корпа се вклучени 
и натоварна лопата, сврдел, ударен чекан, канџи 
за балвани и платформа за пренесување товар. 
Сите приклучоци се менуваат од кабината а опе-
рацијата, благодарејќи на приклучните плочи, трае 
многу кратко.

За економичната екплоатација говорат два мо-
мента: малиот мотор и едноставното оддржување. 
Покрај неспоредливата подвижност, тоа се пред-
ности кои малите багери ги воздигнуваат до по-
зиција на неопходност. 
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Scania интензивно работи на бројни решенија со 
кои ќе ја намали емисијата на CO₂ на својата гама. 
Тоа го потврдува и   потпретседателот на компанија 
Александар Власкамп, кој најавувајќи ги новости-
те на ова поле кажа: „Транспортната индустрија се 
наоѓа во големи промени, а Scania сака да ја зацрта 
насоката кон смалување на емисиите на јаглено-
род диоксид и да даде решенија со нулти емисии 
за различни транспортни задачи. Моментално гра-
довите се во прв план, но сите видови транспорт 
мора да се прилагодат за да се постигнат целите 
за намалување на загадувањето поставени со па-
рискиот договор“. 

Едно од најинтересните најавени решенија на 
Scania е и новиот хибриден камион за кој засега 

се знае само најосновното. Градската намена му 
се гледа од ниската кабина и трооскината шасија 
која вдомува plug-in хибриден погонски склоп. 
Меѓу техничките детали се наведува дека има ба-
терии со капацитет од 18,5 kWh кои се полнат за 
20 минути. Автономијата е мала - само 10 km, што 
е сосема доволно за дистрибуција на стока во цен-
тралните урбани зони каде движењето на возила 
со конвенционален погон е ограничено. Дизел аг-
регатот е со 5 цилиндри од 9,3 литри и 320 KS, а 
електромоторот има моќност од 130 kW. Бучавата 
што ја произведуваат работејќи заедно е сведена 
под 72 dB(A), што значи дека овој хибриден ками-
он е погоден и за ноќна дистрибуција.

SCANIA L 320 6X2 PLUG-IN HYBRID

ЕДЕН СОСЕМА ПОИНАКОВ 
ХИБРИД
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Веќе е реалност и може да се нарача преку ин-
тернет - уредот на DKV за регистрација на патари-
ните во сите земи на ЕУ и нивно плаќање со само 
една сметка ги помина и последните тестирања 
и неговата активна дистрибуција ќе започне до 
крајот на годинава. DKV Box Europe како што му е 
ознаката ги помина успешно сите фази на развој, 
вклучувајќи и пробно користење на неколку илја-
ди уреди од страна на разни клиенти низ цела Ев-
ропа. Белгискиот превозник Vervoer Engelbosch е 
првиот купувач кој уште пред официјалното лан-
сирање како дел од финалната тест фаза ги доби 
уредите на користење за свои потреби. Според 
оваа компанија, тие овозможуваат големо олесну-
вање во работата на дневен превоз, посебно кога 
се работи за голем број возила кои патуваат на 
кратки релации. 

Патарините во Белгија ќе бидат едни од првите 
кои ќе можат да се плаќаат со помош на DKV Box 
Europe. Од идната година на системот ќе се при-
клучат и Германија, Австрија, Франција, Шпанија, 
Португалија и Италија, а ќе можат да се плаќаат 
и одредени мостови и тунели. Целта на DKV е од 
крајот на 2019 година Box Europe постепено да за-
почне да ги заменува сите разни уреди за наплата 
на патарини во поединечните европски земји кои 
веќе се вградени во возилата. Освен што со само 
еден уред ќе се регистрираат и плаќаат сите па-
тарини низ Европа, голема предност е и тоа што 
нема потреба од негова замена во иднина - за 
користење и во земјите кои дополнително ќе се 
вклучат во системот ќе биде доволна едностав-
на регистрација преку интернет, без оглед на тоа 
каде во моментот возилото се наоѓа.

ЕДЕН УРЕД 
ЗА СИТЕ ПАТАРИНИ
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Nokian Heavy Tyres претстави нови off-road пнев-
матици наменети за најтешки услови, кои својата 
примена ќе ја најдат кај воените возила, спасувач-
ките служби и за сите со големи барања. Каракте-
ристика на овие пневматици е што еднакво добро 
се однесуваат и на асфалт и на беспаќа, при било 
која брзина на движење и обезбедуваат квалитетно 
прилепување на патот така што нема да изневерат 
и во најкритичните моменти. Пневматиците Nokian 
MPT Agile 2 се настанати во повеќегодишна сора-
ботка со финските одбранбени сили и создадени 
да се можат да се справат со најтешките услови 
на возење - на лизгав или доста груб терен, остри 
камења, кал, снег…

„Клучен фактор кај добрите off-road пневматици 
е употребливоста. Тие мора еднакво добро да ра-
ботат и на тврда и на мека подлога - секаде каде 

е потребно“, објаснува Тепо Силтанен, продукт ме-
наџер во Nokian Heavy Tyres. Како што и самиот на-
зив наговестува, пневматиците Nokian MPT Agile 2 
обезбедуваат агилност и подвижност и припаѓаат 
на втората генерација вакви пневматици. „Ориги-
налните Nokian MPT Agile пневматици се докажаа 
безброј пати досега. Меѓутоа, преку интензивен 
развој, подготвивме уште подобри пневматици, 
со подобра управливост и отпорност на различни 
влијанија“, додава Силтанен.

Најзначајната измена кај новите пневматици е 
симетричниот дезен на газечкиот слој, што оси-
гурува подобри перформанси без оглед на насо-
ката на ротација. Исто така, со новиот дезен е по-
стигнато подобро надолжно и попречно прилепу-
вање и самочистење.

OFF-ROAD ПНЕВМАТИЦИ 
ЗА НАЈТЕШКИ УСЛОВИ

NOKIAN MPT AGILE 2
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Отсега, една од водечките светски транспортни 
групи има нов идентитет - Volkswagen Truck & Bus 
стана Traton. „Traton е млада компанија со един-
ствен карактер на почеток, но со богато искуство 
на своите традиционални брендови. Оваа комби-
нација е она што е потребно за повторно откри-
вање на превозот за идните генерации. Почнува-
ме да го шириме духот на Traton преку сите наши 
брендови, локации и функции. Импресивно е да се 
види колку се силни нашите врски: Traton живее 
низ брендовите и обратно. Сите заедно сме Traton 
и посветени сме да возиме до наредното ниво“ - 
рече Андреас Реншер, извршниот директор на 
компанијата Traton AG и член на управниот одбор 
на Volkswagen AG.

Групата основана во 2015-та како Volkswagen 
Truck & Bus GmbH се состои од брендовите MAN, 
Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus и Rio. Traton 
како нов идентитет ќе ја зголеми успешноста и 
независноста на целата група на патот да стане 
глобален предводник и најпрофитабилен и ино-
вативен играч во транспортната индустрија. Ќе ги 
зголеми и можностите за здружување на силите 
и поврзување на иновативната моќ и соработката, 
како и напредок во глобалната стратегија преку 
стратешки партнерства и синергија во истражу-
вањата и развојот. Називот на компанијата е до-
биен со комбинација на зборовите ТРАнсформа-
ција на ТРАнспортот, ТРАдиција, ТОНажа и добро 
познатиот англиски збор ON.

ТРАНСФОРМАЦИЈА 
НА ТРАНСПОРТОТ

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS СТАНА TRATON
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Камин, џакузи, комплетна кујна, смарт WC и 
туш кабина, екрани чувствителни на допир на 
сите страни и телевизори од 190 cm - тоа е само 
дел од сé она со што е опремено ова рекреатив-
но возило наречено Elysium. Настанато е како 
резултат на одврзаните раце на дизајнерите на 
Furrion и буџетот без дно за развој на демонстра-
циско возило за нивните производи - врвна оп-
рема за кампери, бела техника, аудио-визуелни 
компоненти и надзорни системи. Но и покрај пр-
вичната намена само да ја покаже технолошката 
надмоќ на споменатата компанија, започнаа да 
пристигнуваат нарачки за него. Рокот за испора-
ка не се знае - најпрво ќе треба списокот што сé 
да се вгради во него да се прочита до крај. А тој 
навистина може да биде долг, бидејќи во должи-
ната од 13,7 метри, широчината од 2,4 и висина-
та од 4 метри собира многу, практично сé што ќе 

овозможи живот на супербогатите во потполно 
изолиран утописки свет. 

Да споменеме само дел од тоа. Покривот е изве-
ден во стил на палуба на јахта, при што на неговата 
платформа која се спушта се наоѓаат џакузи и удоб-
ни фотелји. Внатрешноста е за класа над луксуз-
ните пентхауси, а комфорот го обезбедуваат трите 
огромни телевизори, каминот, комплетната кујна 
со индукциска плоча, рерна, микропечка, машина 
за садови, XXL ладилник и уште еден посебен за 
вино. Не треба да ги споменуваме најфините кера-
мички плочки, врвниот паркет, огромната спална 
соба, благородното дрво… Се среќаваат и надзор-
ни камери, секако не во смарт WC-то кое буквално 
ги предвидува телесните функции на патниците. 
Во овој all inclusive апартман на тркала од 2,5 ми-
лиони долари не се среќава ниту заден носач за 
велосипеди, бидејќи си има сопствен хеликоптер.

ALL INCLUSIVE ВО ВИСТИНСКА 
СМИСЛА НА ЗБОРОТ

FURRION ELYSIUM
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Opel ја претстави новата генерација на своето 
компактно и повеќенаменско комерцијално во-
зило Combo

Новиот Combo е развиен е од страна на PSA 
групата, со желба на професионалците да им се 
понуди врвна ефикасност и најмали трошоци за 
експлоатација. За тоа се задолжени сосема но-
вата архитектура, генијалните пакети опрема и 
единствените технологии, што претставува ог-
ромен чекор напред во споредба со верзијата во 
заминување.

Новиот Combo нуди избор на голема понуда на 
варијанти, вклучувајќи ги кратката верзија од 4,4 
и долгата од 4,75 метри, обете со по две или три 
предни седишта. Товарниот капацитет на Combo 
изнесува до 4,4 m³, носивоста до 1.000 kg, а утова-
рната должина до 3.440 mm. За многу професио-
налци одлучувачко ќе биде значајното растојание 
меѓу двата блатобрана кое овозможува утовар на 
еуро палети - дури и кратката верзија на Combo 
собира две. Долгите предмети можат да се това-
рат под агол благодарејќи на кровниот прозорец, 
а сензорот за претовареност со еден притисок на 
копче му овозможува на возачот да ја провери те-
жинската состојба на товарот.

Иновативните технологии со кои доаѓа Combo 
ги има 19 - помошните системи ги прават возење-
то, маневрирањето и транспорт на стока и патници 
едноставни, безбедни и удобни. Ќе ги споменеме 
задната камера која функционира како дигитален 
ретровизор, друга камера од совозачката страна 
обезбедува возачот повеќе да не мора да се грижи 
за мртвиот агол на таа страна на возилото, а бочни-
от чувар - системот втемелен на сензори ги спре-
чува блиските средби со околните предмети (столб, 
ѕид, друго возило…) и оштетувањата при свртувања 
при мали брзини. На оние кои работата ги носи по 
кал, песок или снег од голема помош ќе им бидат 
IntelliGrip системот за електронска контрола, за 30 
mm поголемиот клиренс и тркала, задните пру-
жини со променлива тврдост и предните и задни 
пречки кои ја зголемуваат цврстината во случај на 
превртување. Тука се и ултрамодерниот инфо-мул-
тимедијален систем компатибилен со Apple CarPlay 
и Android Auto платформите, како и кај автомобилите 
веќе одомаќинетите системи за препознавање на со-
обраќајните знаци, пешаците и автоматско кочење, 
држење на лентата на движење, автоматскиот тем-
помат, но и двозонскиот клима уред, загреваните 
предни седишта и управувач и друго.

OPEL COMBO

ПРОСТРАН ТРАНСПОРТЕР СО КОМПАКТНИ 
ДИМЕНЗИИ И ИСКЛУЧИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
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VOLVO FH RELOADED

 ОПТИМИЗАЦИЈА  
 КОЈА ШТЕДИ ГОРИВО 

Помала потрошувачка на гориво - тоа се волшебните зборови околу кои денес сé се врти во 
светот на транспортот. Производителите се трудат да постигнат што помали бројки, со 

едноставна логика - оној кој ќе биде најдобар ќе продаде повеќе возила
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V
olvo ја претстави Reloaded изведбата на 
долголинискиот FH, која во основа нема 
технички промени или новости туку се 
работи за спецификација на возило кое 
е оптимизирано за постигнување што 

помала потрошувачка на гориво и наменета пред 
сé за транспортерите со поголеми флоти кои често 
се соочуваат со проблем на недоволно квалитет-
ни возачи. Заради тоа, примарна насока при об-
мислувањето на овој пакет беше намалување на 
влијанието на возачот во подрачјата каде тоа би 
можело да доведе до поголема потрошувачка на 
гориво, односно таму каде намалувањето на него-
вата улога ќе резултира со значителни заштеди. 
Првото што е направено е кај I-Shift автоматизи-
раниот менувач кој повеќе не му дозволува на во-
зачот во повисоките степени на пренос, меѓу 7-ми 
и 12-ти, рачно да ги менува брзините туку тоа е 
препуштено на електрониката. Исто тако оневоз-
можена е и употребата на функциите kick-down и 
power. Заради ова, Reloaded моделите немаат рач-
ка на менувачот на конзолата покрај седиштето, 
туку таа е заменета со копчиња на арматурната 
плоча, што овозможува и полесно движење на 
возачот низ кабината. 

Како надополнување, дозволеното отстапување 
на брзината од онаа што е поставена на темпома-
тот е ограничено на 10 km/h минус и 5 km/h плус, 
при што на крај на низбрдица отстапувањето во 
плус може да се зголеми за дополнителни 3 km/h, 
ама најмногу за 40 секунди. Системот исто така 
овозможува зголемување на брзината пред, од-
носно на почеток на нагорниците до 4 km/h, ама 
не секогаш туку само во ситуации кога возилото 
ќе пресмета дека тоа има смисла, на пример ако 
со зголемувањето на брзината се избегне допол-
нително префрлување на менувачот во понизок 
степен при возењето на угорницата. На тој начин 
подобро е искористена и I-Roll функцијата.

За сето тоа да функционира како треба, унапре-
ден е и I-See предикативниот темпомат, кој сега 
покрај размената на податоци со возилата кои 
веќе ја поминале таа делница, користи и прецизни 
топографски карти со точност за позиционирање 
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до еден метар, со кои детално е покриена целата 
европска патна мрежа. Со тоа, I-See системот може 
точно да пресмета кога возилото ќе стигне на врв 
на нагорницата и според тоа да ги прилагоди бр-
зината и степенот на пренос. Треба да се истакне 
и тоа дека картите се преземаат според потреба 
- најновите топографски податоци се пренесува-
ат преку мобилната мрежа за наредните 40 km во 
однос на моменталната позиција на возилото.

Пакетот Reloaded донесува уште две ограничу-
вања - првото е брзината која е поставена на мак-
симални 85 km/h, а второто се однесува на избо-
рот на пневматици. Може да се бира уште и меѓу 
погонски оски со два различни преносни односи 
во диференцијалот, како и две варијанти на 13-ли-
тарскиот DC13K мотор со 420 и 460 KS. Но, за да 

не остане сé само на ограничувањата, треба да се 
спомене и подобрената топлинска и звучна изо-
лација на кабината. Освен на удобноста, таа исто 
така има позитивно влијание и на потрошувачката 
на гориво бидејќи е потребно помалку енергија за 
ладење односно греење на кабината. Независно од 
сé, Volvo FH Reloaded е опремен и со гел-акумула-
тори, кои се полнат за 50% побрзо од класичните 
и имаат подолг век на траење дури и при целосно 
празнење. А за да се спречи тоа, втора новост е и 
двојниот пакет, односно раздвојувањето на аку-
мулаторите посебно за стартување на возилото и 
за потрошувачката на уредите во кабината, со што 
се елиминира опасноста од нивно празнење при 
подолги стоења на камионот.
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В
о последно време доста е ак-
туелно забранувањето на со-
обраќајот на возилата со ди-
зел мотор низ европските гра-
дови. Лондон е еден од поза-

гадените во Европа, но таму тие не се 
забрануваат - Англичаните со овој про-
блем се справуваат на поинаков начин. 
Борис Џонсон ја започна, а Садик Кан 
продолжи битката против како велат и 
двајцата „смртоносниот воздух во Лон-
дон“ земајќи го за сојузник најсилното 
оружје - парите. Имено, веќе подолго 

време возењето низ строгиот центар на 
Лондон се наплатува, и тоа скапо, во за-
висност од типот на возилото и еколош-
ките норми што ги исполнува неговиот 
мотор. Но предложените мерки на гра-
доначалникот на Лондон ја надмину-
ваат секоја логика, бидејќи според нив 
за влез во зоната на ултра ниски еми-
сии камионите ќе плаќаат по 300 фунти 
дневно! Ова се однесува на возилата со 
Еуро 3 или пониски стандарди, додека 
на Еуро 4 и Еуро 5 камионите ќе им се 
наплаќа по 100 фунти. Исто така, ќе се 

BPW ETRANSPORT

ДИЗЕЛОТ НАДВОР, 
СТРУЈАТА ВНАТРЕ

Возењето низ 
Лондон и сега е 
скапо, но за две 

години камиони-
те кои влегува-
ат во строгиот 
центар на гра-
дот ќе плаќаат 

по 300 фунти 
дневно
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прошири и зоната за која ќе се наплаќа, како и 
временскиот период - наместо во работните ча-
сови како сега, на 24 часа дневно 365 дена во го-
дината. Примената на оваа одлука треба да стапи 
на сила на 26 октомври 2020 година.

Германците, пак, имаат поинаков став и иако 
и тие си ги сакаат своите градови и воздухот во 
нив, еднакво ги ценат и парите, и возилата. Зара-
ди тоа изнаоѓаат начини како сето тоа и во идни-
на да егзистира во една хармонична целина, без 
нарушување на балансот. Нормално, електричната 
иднина се форсира, но притоа не се заборава ниту 
дизелската сегашност. За да таа побрзо стане ми-
нато, компанијата BPW Bergische Achsen како гло-
бален добавувач на компоненти за индустријата на 
комерцијални возила разви иновативно решение 
- електрична погонска оска. Наречена eTransport, 
таа претставува клучна технологија за трансферот 

на доминацијата на дизелот во корист на струјата 
транспортот на иднината, ефикасен и без емисии. 
Таа е замислена и изведена така што овозможу-
ва интегрирање на електричниот погон во сé уште 
употребливите возила од денешнината. 

Својот иновативен производ Германците веќе 
го демонстрираа со вградување во едно старо во-
зило. Изборот падна на Mercedes-Benz Vario, кој 
како модел е доста популарен во Германија и сé 
уште баран бидејќи остана без директен наслед-
ник откако заради стапувањето на сила на Еуро 6 
нормите во 2013 година престана неговото произ-
водство. Целата идеја е интересна дури и за оние 
кои не се толку упатени во техниката - преработ-
ката на возилото вклучува исфрлување на дизел 
моторот, менувачот, карданот, диференцијалот и 
сé останато поврзано со нив (резервоарот, акуму-
латорите и слично) и вградување на задна оска со 
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интегриран електричен погон и секако батерии. Со 
оглед на големиот број компоненти кои се вадат од 
возилото, вкупната тежина дури е и нешто пома-
ла и покрај тешките батерии. На тој начин вечните 
Mercedes-ови камиончиња ќе продолжат со својот 
работен век во урбаните средини, со трошоци за 
конверзија кои сé уште се пониски од набавката 

на нови возила, посебно ако тие се специјализи-
рани, односно опремени со специјални надградби. 
Нивните сопственици како бонус ќе добијат значи-
телно помали трошоци за одржување, а нивните 
сограѓани пониска бучава и почист воздух. Се по-
добруваат и перформансите на возилото бидејќи 
електропогонот располага со поголем вртежен 

момент, а двата електромотора овоз-
можуваат тркалата да се активираат 
поединечно. Максималната брзина е 
лимитирана на 90 km/h.

Во моментов стандардизираната 
електрична оска која може да се вгра-
ди во секое комерцијално возило е во 
финална фаза на реални тестирања од 
страна на една логистичка компанија. 
Возилото што е во експлоатација има 
со носивост од 3 тона, силина од 150 kW 
и батерии од 80 kWh доволни за стоти-
на километри. BPW е подготвен веќе 
од крајот на годинава да започне со 
сериска конверзија на старите комер-
цијални возила.
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XI-ТО СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО
ОД ОБЛАСТА НА ПОДЗЕМНАТА И ПОВРШИНСКАТА

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

9 – 11 НОЕМВРИ 2018 • ХОТЕЛ „ДРИМ“ – СТРУГА

ПОДЕКС – ПОВЕКС 2018
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П
олската компанија Solaris има 
широк производствен спек-
тар градски автобуси - соло 
и зглобни со должина меѓу 
9 и 18 метри, со погон на ди-

зел, гас, струја, хибридни и тролејбуси. 
Според соопштението од компанијата, 
групата возила со алтернативен погон 
ќе биде проширена во две насоки - со 
моделот Solaris Urbino 12 Hydrogen и со 
двозглобниот тролејбус Trollino 24.

Новата генерација еколошки авто-
буси која за погон ќе користи водород 
ќе ја има својата премиера идната 2019 

година. Тие во основа се електрични 
возила, при што енергијата потребна 
за напојување на погонската линија ќе 
се добива од горивни ќелии. Автобусот 
со должина од 12 метри и капацитет за 
80 патници ќе биде опремен со една ви-
соконапонска батерија со капацитет од 
29,2 kWh. Елекромоторите со номинална 
моќност од по 60 kW ќе бидат интегри-
рани во погонската оска. И системот го-
ривни ќелии од најновата генерација ја 
има истата моќност. Како погонско гори-
во се користи водородот, кој во контакт 
со кислородот од воздухот произведу-

SOLARIS URBINO HYDROGEN И TROLLINO 24

 НОВА ГЕНЕРАЦИЈА АВТОБУСИ 
 СО ГОРИВНИ ЌЕЛИИ 

Како одговор на 
сé поголемиот 
интерес на ев-
ропскиот па-

зар за возила за 
јавен превоз на 
алтернативен 

погон, Solaris Bus 
& Coach наја-

ви уште еден од 
своите еколош-
ки прифатливи 

автобуси
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ва струја, а единствена супстанца која се емитува 
додека автобусот вози е водената пареа. Водоро-
дот кој ќе се складира во резервоари направени 
од композитни материјали сместени на покривот 
на возилото ќе обезбеди автономија поголема од 
350 km, колку што е просечната дневна киломе-
тража на еден градски автобус. Се очекува во 2030 
година 10% од новите градски автобуси во Европа 
да бидат со погон на водород.

Solaris Urbino 12 Hydrogen претставува продолже-
ние и развој на концептот кој прв пат светлото на 
денот го виде во 2014 година, кога за Хамбург беа 
направени два зглобни електрични автобуси Urbino 
18,75. Водородните горивни ќелии кај нив служеа 
за продолжување на автономијата, односно про-
изводство на струја кога батериите ќе се испраз-
неа. За разлика, во новите автобуси електричната 
енергија која ќе го задвижува возилото ќе доаѓа 
од горивните ќелии, додека батеријата ќе има само 
функција за поддршка. Концептот на хамбуршки-
те автобуси Solaris ќе го употреби во својата гама 
тролејбуси, на кои ваквата автономна електрична 
поддршка добро ќе им дојде за продолжување 
на релациите и таму каде нема инсталирано елек-
трична мрежа за напојување. Први што се заинте-
ресираа за нив беа градските власти од Рига, глав-
ниот град на Латвија, каде наскоро ќе сообраќаат 

10 вакви возила. 
Голем потенцијал за употреба на водородната 

технологија се гледа и кај вториот најавен новитет 
на Solaris, тролејбусот Trollino 24, при што бројка-
та во ознаката кажува дека ќе има должина од 24 
метри. Погонски ќе бидат двете средни оски кои 
струјата ќе ја добиваат од два пакета батерии со 
вкупен капацитет од 58 kWh. Тие ќе бидат главен 
извор на енергија, а ќе се надополнуваат со струја 
за време возењето од надземната линија преку 
биполарниот пантограф, како кај класичните тро-
лејбуси. За подобри маневарски способности, пр-
вата и последната оска се управувачки.

Полскиот Solaris е основан 1996 година како 
компанија за монтажа и лиценцно производство 
на градски автобуси од марката Neoplan. Вработу-
ва околу 2.300 работници и лани произведе 1.400 
автобуси и оствари промет од 450 милиони евра. 
Досега има произведени околу 16.000 автобуси кои 
сообраќаат во повеќе од 700 градови во 32 земји. 
Најмногу - повеќе од 5.500 во Полска и скоро 3.000 
во Германија. Solaris е најголем испорачател на 
електрични автобуси во Европа со околу 18 отсто 
пазарно учество. Пред кратко време премина во 
раце на шпанската CAF група, која за него плати 
300 милиони евра.
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К
ај нас малку познати, но во 
Европа широко се прифате-
ни производите на полскиот 
производител на приколки со 
седиште во Швидних. Широ-

киот спектар производи наменети за до-
машниот и најголемите европски паза-
ри кој вклучува изработка на преку 150 
различни модели, може да се подели 
на неколку поголеми групи. 

Тука се приколките со една оска, по-
тоа тие со две оски, специјалните при-
колки  наменети за професионалци, при-
колите за превоз на мотоцикли и ква-

дови, следат приколките наменети за 
превоз на тешка опрема, за транспорт 
на возила, чамци и јахти, па се до транс-
портни платформи.

ШИРОК ИЗБОР КОЈ ГИ 
ЗАДОВОЛУВА СИТЕ ПОТРЕБИ

Покрај оваа основна поделба, прикол-
ките на martz се разликуваат и според 
изработката и опремата со која може 
да се надоградуваат. Па така во Basic 
групата спаѓаат приколките наменети 
за широк употребен опсег. Карактерис-
тично за нив е што носечката стуктура 

MARTZ BASIC 205 - АВТОМОБИЛСКА ПРИКОЛКА

Полската 
компанија martz 
е специјализрана 
за израбтока на 
широк опсег на 
автомобилски 

приколки 
наменети за 

најразлични хоби 
активности 

како и за 
работни 
потреби.

АДЕКВАТЕН ОДГОВОР ЗА ВАШИТЕ      ТРАНСПОРТНИ ПОТРЕБИ
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е изведена во облик на буквата “A”, изработена 
е од челични цевки, страниците им се високи 32 
cm, a се товарат преку задната страна која може 
да се спушти.

Повисоко поставена е Premium изведбата која 
вклучува приколки со носивост помеѓу 300 и 750 
kg. Солидната изработка со поцврта структура е 
проследена со поголем број на разни додатоци 
како и со можност за отварање и на предната и 
на задната страница. Premium+ изведбите се из-
работени за носивост која се движи помеѓу 750 и 
1.500 kg што автоматски подразбира вградување 
на сопствени сопирачки. Највисоката Maxi класа 
воглавно се разликува според механичките својства 

во кои е вклучено преклопување на влечната руда 
како и наклонување наназад на целата приколка. 
Тука се и повисоките страници како и употребата 
на алиминиумот како материјал за изработка на 
составните делови. Исто така во ова ниво може 
да се бира и видот на амортизацијата, па според 
намената може да се изберат спирални или лис-
нати опруги.

MARTZ BASIC 205 
Без разлика на бројните варијанти, основната, 

Basic изведба ги носи сите атрибути со кои се гор-
дее производителот. Тука пред сé се мисли на упо-
треба на цврсти материјали, брендирани механички 

АДЕКВАТЕН ОДГОВОР ЗА ВАШИТЕ      ТРАНСПОРТНИ ПОТРЕБИ
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компоненти и докажана конструкција која функ-
ционира под различни временски и други услови.

Товарниот дел е со димензии (205 x 125) cm по-
даток кој може да се насети и од самата номен-
клатура. Дозволената тежина на пренесуваниот 
товар се движи помеѓу 300 и 750 kg, а токму од тој 
податок зависи и кој тип на потпирање ќе биде 
употребен. Страниците се високи 32 cm со тоа што 
приколката може да се товари само од задната, 
преклоплива страна. 

Носечката стуктура е изведена класично, во об-
лик на буквата “A”, и на таа позиција нема изнена-

дувања. Целото знаење се однесува на примене-
тите материјали и на вградените механички ком-
поненти (оска и потпирање) кои се позајмуваат од 
докажани добавувачи.

Основната височина на страниците треба да се 
сфати само условно поради можностите истата да 
биде надоградена со мека покривка која се потпи-
ра на челична рамка. Во опција се рамки означе-
ни со H400 и H1100 што јасно укажува на нивната 
визочина изразени во милиметри.

Исто така, а секогаш спрема потребите на клиен-
тот, приколката може да се комбинира и со рамен 
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покривач кој може да биде од мек материјал или 
пак од цврста пластика. Во комбинација се уште и 
екстендер како и мрежести страници.

Во секој случај корисниците ќе може да си од-
берат приколка според сопствени специфични по-
треби, а таа можност се пружа уште во основната, 
Basic верзија. Квалитетот и долговечноста, во се-
кој случај му се загарантирани.
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MERCEDES-BENZ ACTROS 2663 LOWRIDER

СОН ЗА СЕКОЈ ВОЗАЧ
НО САМО АКО СОНУВА ВО ВИОЛЕТОВО!
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Да се биде камионџија не е професија 
- тоа е начин на живот. Горди на своите 
големи тркала, камионџиите често го ук-
расуваат својот втор дом, затоа што по-
веќе време поминуваат во него отколку 
дома. Понекогаш знаат и да претераат, 
но ова што го направи Финецот Микс 
Аувинен надминува сé. Тој е директор 
на семејно транспортно претпријатие и 
е познат по својата страст за необични 
камиони - овој Mercedes-Benz Actros 
2663 не му е прв ваков. За него требаа 
повеќе од година, 6.000 работни часа и 
450.000 евра. За негово опишување збо-
рови не постојат. 
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С
ледејќи ги активностите на 
производителите на достав-
ни возила се добива впеча-
ток дека во моментов во оваа 
категорија на пазарот не се 

случува ама баш ништо. Изостануваат 
бомбастичните најави за новитетите што 
претстојат како кај другите комерцијал-
ни сегменти, па дури ги нема ни вести-
те за редовно обновување на гамите на 
производителите. Но целиот овој застој 
е само привиден, бидејќи сите играчи 
во овој сегмент - познати и непозна-
ти, големи, не толку големи и оние што 
допрва сакаат да се вклучат во нивната 
лига, подготвуваат по нешто ново. Така, 
во согласност со стратегиите што ги има-

ат за иднина, притаено, дури би рекле 
и срамежливо, некако скришум, до нас 
допираат вестите за она што треба да 
го очекуваме.

Да започнеме со Ford, кој е најголем 
добавувач на доставни возила во Евро-
па. Тој суверено владее во овој сегмент 
благодарејќи на долги децении стекну-
ваниот имиџ и сеопфатноста на гамата 
што ја нуди. А таа, веќе од порано зна-
еме, треба да биде проширена и со хи-
бридни верзии на познатите модели. 
Прв што ќе загази на овој нов терен ќе 
биде големиот Transit. Нему веќе му е 
време за обновување кое Ford ќе го ис-
користи да го промовира и новиот хи-
бриден модел со дволитарски EcoBlue 

ДОСТАВНИ ВОЗИЛА

ЗАТИШЈЕ ПРЕД БУРА ИЛИ 
ПРЕГРУПИРАЊЕ НА СИЛИТЕ

Во моментов 
на пазарот 

на доставни 
возила владее 

затишје, но само 
привидно - во 

позадина сите 
подготвуваат 

нешто ново
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мотор и 48 V mild-hybrid технологија. Поедноста-
вена заради природата на возилото, електромото-
рот е поврзан со коленестото вратило со каиш и 
на моторот му помага во одредени услови испора-
чувајќи му екстра коњски сили и вртежен момент, 
со што се обезбедуваат подобри перформанси и 
помала потрошувачка. Батеријата која засега е со 
скромен капацитет освен тоа ги напојува и помош-
ните електрични уреди. Заради целокупното тех-
нички решение, оваа верзија на Transit ќе се нуди 
исклучиво во комбинација со мануелен менувач. 
Покрај засега скромната електрификација, новата 
генерација на Transit ќе добие и нови конективни 
можности, со што ќе се зголеми употребливоста 
на возилата и ефикасноста на искористувањето 
на флотите со кои ќе располагаат транспортери-
те. На Transit како пионер во оваа област набргу 

ќе му се придржи и Transit Custom со plug-in хи-
бридна технологија која комбинира бензински ед-
нолитарски EcoBoost турбо мотор и електропогон 
кој ќе го задвижува возилото. Овој модел би тре-
бал на своите сопственици да им понуди целосно 
електрични 50 km.

За разлика од Ford, кинескиот Maxus допрва 
треба да се докажува, иако корените му зади-
раат во минатото до британскиот производител 
LDV, кој сé уште е добро познат на пазарите каде 
беше присутен. Сега сепак работите стојат поина-
ку - после еден краток и неплоден период кога 
LDV беше во сопственост на рускиот GAZ, оваа 
компанија сега е под владение на кинескиот ка-
питал претставуван од моќната SAIC корпорација. 
Поучени од туѓи искуства, Кинезите не брзаат со 
наново докажување на марката, која освен ново-
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то име Maxus сега има и нова стратегија, барем за 
изискувачките западни пазари. Не е тешко да се 
претпостави дека таа е базирана на електриката, 
која инженерите на SAIC ја развиваат подолг пе-
риод. Сега во предвечерието на лансирањето на 
електричниот Maxus во Европа, конечно стигнаа и 
некои конкретни податоци за него. Под ознаката 
EV80, тој ќе биде понуден во четири различни из-
ведби, од кои можеби најинтересни се фургоните 
со нормален и повишен покрив со зафатнина на 
просторот за товар од 10,2, односно 11,5 m³. Тре-
та верзија ќе биде камионетот на истата шасија, а 
четврта минибусот со девет седишта. Сите ќе би-
дат задвижувани од електричен мотор со засега 
непозната силина, а пакетот батерии со кои стан-
дардно ќе се испорачуваат ќе им овозможи авто-
номија од 200 километри. Максималната носивост 
е поставена на 950 kg, а цената на 47.500 евра плус 

давачки. За почеток ќе се продаваат само во Гер-
манија, Австрија и Холандија, со гаранција од 5 го-
дини или 100.000 километри.

Mercedes, пак, како добро докажан глобален 
предводник на трендовите, истапува со нешто со-
сема различно. Радикалноста на ова што го гледа-
ме не спречува да даваме било какви најави, освен 
оние што ги истакнаа одговорните од Штутгарт, а 
тоа е дека концептот со ознака Vision Urbanetic е 
нивно решение за урбан превоз на луѓе и стока. 
Автономен и електричен, секако, тој располага со 
платформа со променливи модули за секоја за-
дача посебно. Така, ова возило долго 5,14 метри 
наутро може да биде комби што ќе ги довезува 
вработените на работа, во текот на денот канце-
ларија, ноќта фургон за достава на стока, а за вре-
ме на викендите мултинаменско возило за провод 
на семејството и пријателите во природа. Достав-
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ниот модул има обем на просторот за товар од 10 
кубни метри, а минибус-решението капацитет за 
12 патници. Идејата на целиот концепт е базирана 
на флексибилната платформа која ќе служи како 
шасија на која можат да се менуваат модулите 
според потребата. Простор за возач со команди за 
управување нема, а за полесна замена на модули-
те која трае само неколку минути тркалата со спе-
цијален хидрауличен механизам се рашируваат. За 
ова свое возило Mercedes има замислено и други 
идеи, посебно во поглед на технологиите, кои како 
и основната негова идеја, се дебело футуристички. 

Од друга страна, пак, Toyota која е светски ли-
дер во автомобилското производството, дебело 
каска зад сите кога се во прашање комерцијални-
те возила. Нејзините активности во Европа се све-
дени на просто присуство во овој сегмент - колку 
да се каже дека постојат. Во матичната Јапонија 

се нешто поактивни, но не многу. Нивниот најнов 
новитет од оваа област е специјална изведба на 
Hiace по повод неговата 50-годишнина. Моделот 
всушност се има појавено во октомври 1967-мата, 
значи пред 51 година, но тоа не беше пречка Toyota 
да го наполни со луксузни додатоци и да му одре-
ди соодветна цена - од 32.000 евра па нагоре. За 
тие пари се добива доста кожа, хром, благородно 
дрво и нешто малку современа технологија. Лиз-
гачките врати се електрични, ЛЕД светлата стан-
дардни, а моторот е по избор - 2,0 или 2,7 литарски 
бензински или 2,8 литарски дизел. Трансмисијата 
во секој случај е автоматска со 6 степени, а пого-
нот на предните или сите четири тркала. Оваа петта 
генерација на Hiace се произведува уште од 2004 
година, а идната се очекува секој момент.
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П
ретставен на салонот на комер-
цијалните возила во Бирмингем, 
овој пикап привлече неочекувано 
големо внимание на посетителите.

Isuzu подготвува посебна еди-
ција на успешниот модел D-Max Arctic, кој 
заради специјалниот третман ќе ја има оз-
наката Stealth. Визуелниот впечаток е навис-
тина интересен најмногу заради космички 
црната мика боја слична на онаа на невид-
ливите за радар авиони. Однадвор се забе-
лежуваат проширените прагови и LED свет-
лата, додека внатрешноста се одликува со 
нешто повисоко ниво на луксуз благодаре-
ние на кожените седишта и новиот 9-инчен 
дисплеј на навигацијата и аудио системот со 
9 звучници и сабвуфер. За погон е задолжен 
стандардниот дизел мотор со работна зафат-

нина од 1.898cm³ со 164 KS при 3.600 врте-
жи во минута и 360 Nm достапни од 2.000 до 
2.500 вртежи.

Овој пикап со двојна кабина е долг 5.295, 
широк 2.170 и висок 1.980 mm, со меѓуоскино 
растојание од 3.095 mm и товарен простор со 
должина од 1.485, широчина 1.530 и длабо-
чина од 465 mm. Благодарение на големите 
тркала 315/70 R17 Nokian Rotiiva растојание-
то од подлогата е 290 mm и може да прегази 
700 mm длабока вода. Од Isuzu наведуваат 
дека има извонредни теренски способности 
- нападен агол од 44°, излезен од 24° и агол 
на рампата од 32°, како и дека може да вози 
по бочен нагиб под агол од 49°. Предвидено 
е производство од само 10 примероци, кои 
ќе бидат достапни по почетна цена од 44.005 
британски фунти.

ISUZU D-MAX ARCTIC TRUCKS AT35 STEALTH

КАКО ОД ВСЕЛЕНАТА
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ОДГОВАРААТ, 
НО НЕ ВРШАТ 

РАБОТА!

КОРИСТЕТЕ ОРИГИНАЛНИ 
ДЕЛОВИ.


