
Година X   •   Број 37

Специјализирано списание за градежништво и транспорт   •  Излегува четири пати годишно



СОДРЖИНА

П
ре

т
ст

ав
ув

ам
е:

ОД УРЕДНИЧКИ АГОЛ ............................................................................. 3

CATERPILLAR DUMP TRUCK 777G .................................................... 4

KOMATSU PC1250SP-8R .......................................................................... 8

HITACHI EH3500AC-3 ................................................................................12

LIEBHERR LB 28-320 – ВЕРТИКАЛНА ДУПЧАЛКА ...........16

METSO NW RAPID™ ..................................................................................20

VOLVO P7820D (ABG) – ФИНИШЕР НА ГАСЕНИЦИ ...........24

ПРЕТСТАВУВАМЕ: RUBBLE MASTER ...........................................28

YANMAR SV16 И SV18 .............................................................................32

MST M55 U – МИНИ БАГЕР .................................................................36

MANITOU ОПРЕМА  

ЗА МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ...........................................................42

RASCO – ОПРЕМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА .........46

За
ни

м
ли

во
ст

, в
ес

т
и.

.. MAKITA DCU180 – МОТОРИЗИРАНА  

РАЧНА КОЛИЧКА .......................................................................................50

OMNITRAC ........................................................................................................54

MAN ......................................................................................................................58

АВТОБУСИ: DUBRAVA ..............................................................................60

SCANIA CITYWIDE LF ................................................................................62

ДОМАШЕН МУЛТИ БРЕНД СЕРВИС   .........................................66

ATLIS XT .............................................................................................................69

Тр
ан

сп
ор

т
: VOLVO FL ELECTRIC ..................................................................................70

MERCEDES-BENZ ANTOS .....................................................................71

VOLKSWAGEN T6.1 ....................................................................................72

TOYOTA HIACE ...............................................................................................73

NISSAN NV300 ..............................................................................................74

2  Година 9  Квартал 4

Издавач: 
КУКОМ дооел - Скопје

Главен и одговорен уредник: 
Агрон Сулејман

Графички уредник: 
Mарјан Крстев

Постојани соработници: 
Зоран Коцев,
Андријан Трипунов

Маркетинг: 
Благородна Костовска, 
Сашо Наумовски

Адреса на редакцијата: 
„М. Т. Гологанов бр.149-3/3

1000 Скопје

Сите права задржани. Ниту еден дел, 
текст или фотографија не смее да се 
репродуцира или дистрибуира на било  
кој начин или на било кој јазик, без 
претходна согласност од редакцијата  
на Г и Т. 

Г и Т е тромесечна ревија. 

02 3223 531
www.g-t.com.mk



ОД УРЕДНИЧКИ АГОЛ

1.
Редовните претседател-
ски избори се закажни 
за крајот на април и по-
четокот на мај. Тој факт 
го детерминира поли-

тичкото миље во кое ќе ни поминат 
речиси два квартали од годината. 
Избори се случуваат во секоја нор-
мална  домакратија, а ние, нели, во-
диме жестока битка да го заслужиме 
тој епитет. 

Сé до тогаш изборите, макар тие 
биле и редовни, поприлично силно 
ќе удрат по редовните обврски на 
градежниците. Да секако, и на транспортерите. Тоа 
баш и не е некоја посакувана ситуација, меѓутоа 
искуството не учи дека во секое предизборие се 
соочуваме со стагнација на активностите. 

Крајно време е да го поставиме прашањето: како 
да се ослободиме од влијанието на редовните по-
литички практики врз економските текови? Дека 
политиката доброволно ќе се откаже од пресудното 
влијание врз директниот тек на парите, тоа тешко. 

Либерализацијата може да биде наментната 
само од надворешен фактор. Затоа економијата 
сите надежи, можеби и со доза на претерување, 
ги полага во интеграциите. Ако работата со влез 
во NATO алијансата е речиси завршена работа, за 
влез во EU малку ќе  попричекаме. А периодот на 
тоа чекање, помеѓу останатото, ќе зависи токму и 
од ослободување од штетниот интервенционизам 
на државата. За компаниите кои имаат навика при 
секој проблем да се обраќаат на државните ин-

ституции (повторно приватизација 
ни се удира од глава), тоа ќе прет-
ставува тежок период. Што порано 
ја сфатиме реалноста, тоа подобро 
за сите, како за политиката така и 
за компаниите.

2. 
Списанието кое сега го 
прелистувате, почиту-
вани наши пријатели, 
пролетва полни десет 
години од излегување-

то на првиот број. Во 2009 година из-
давачот „КУКОМ“ одлучи да собере 
мала група стручни новинари и да 

издава специјализирано списание кое ќе трети-
ра теми од градежништвото и транспортот. Ете по 
десет години идејата сеуште функционира и тоа со 
првобитниот состав на екипата. Несмалениот  ену-
зијазам на творците е пропратен со уште поизразен 
интерес, од вас почитувани наши пријатели. Тоа за 
нас претставува вистински патоказ во кој треба да 
се развиваме и понатаму. 

За идните наши планови поврзани со поната-
мошен развој на GT ќе проговориме во моментот 
на нивна реализација. Такви планови воопшто не 
недостасуваат, но нивната реализација посредно е 
поврзана со темата опишана погоре, односно со на-
малување на политичкото влијание врз економски-
те субјекти и општата либерализација на пазарот. 

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Агрон Сулејман

ЕДНА ДЕКАДА
ЗАЕДНО СО ВАС
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CATERPILLAR DUMP TRUCK 777G

 ИНТЕЛИГЕНТЕН DUMPER 
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Вградувањето на најновите технолошки достигнувања 
во вонасфалтните камиони првенствено наменети за тешки 
физички работи, се случува во периоди кои се мерат во де-
кади. Современите барања за зголемена и однапред пре-
сметлива ефикасност во извршување на работните задачи, 
на производителите им наметнува перманентно развивање 
и вградување на најновите технички решенија и во класата 
на тешките дампери. 

Како пример, кој најдобро го илустрира овој пристап, може 
да се наведе системот за контрола на тракцијата која Caterpillar 
ја вградува во новата G-серија. Ако командната електроника 
преку диференцијалот ќе знае да ги изедначи брзините на 
движења на двете страни од задната оска, со што значител-

но се продолжува векот на задните 
пневматици - може да се претпоста-
ви кои сé други системи за заштеда 
и оптимизација ќе можат да се нај-
дат во новиот продукт на Caterpillar.

МЕХАНИКА
Кога говориме за дампери, секако оче-

куваме и адекватни капацитети. Кај серијата 
777G тоа во бројки би значело вкупна дозволена те-

жина од 164.6 тони, капацитет на товарен простор од ми-
нимални  41.9 m3 како и вкупна должина на камионот од 

10.5m. Уште поинпресивни од димензиите и капаците-
тите, делува вградената висока технологија; започну-

вајќи од моторот со 12 цилиндри и 32 илјади кубици, 
кој ослободува вкупно 1.025 КС, па продолжувајќи 
со автоматскиот менувач со седум степени и APECS 
технологија која овозможува контрола на притисо-
кот на спојката и меко менување на степените, се 
до новоиот систем на потпирање и сопирање кои 
делуваат во зависност од оптеретувањето и авто-
матски детектираните потреби на експлоатација.

Кај новиот модел рачната сопирачка дејствува на 
сите тркала, решение кое на прв поглед изгледа ло-

гично но кое се покажува како извонредно делотвор-
но при товарење на камионот.
Шасијата на која се потпира CAT 777G е наново дизај-

нирана со акцент на местата кои се изложени на удари при 
процесот на товарење, кои се изработени од посебно цврста 
и еластична челична структура.

Момент кој е од посебен интерес на корисниците е еднос-
тавната и економична експлоатација. Вградените системи кои 
овозможуваат неутрална позиција на автоматскиот менувач 

Уште од неговото претставување во 
1977 год. дамперот 777 високо ги по-

стави индустриските стандарди во 
издржливост и задржување на вред-

носта. Со новата G-серија, Caterpillar 
претставува вонасфалтен камион 

со ново ниво на перформанси, 
продуктивност и удобност 

за операторот
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при мирување и повторно вклучување штом се при-
тисне педалот за гас или сопирачката, потоа авто-
матско гаснење на моторот штом тој стои на едно 
место – резултираат со намалување на потрошу-
вачката на гориво и до 15%. Сигурни во вградени-
те системи за ефикасност, инженерите предвиделе 
мерење на параметарот пренесена тежина по ки-
лометри на час. Овој параметар може да се отчи-
та на самата инструмент табла додека на посебен 
екран поставен на надворешниот дел на кабина-
та може да се прочита бројот на работни циклуси 
кои камионот ги врши во тек на еден работен ден.

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 опера-
торот оддава многу по пријателски впечаток. Ин-
тиутивната поставеност на командите бара мини-
мално прилагодување, а можноста за подесување 
на седиштето во сите правци ќе помогне во про-
наѓање на идеална седечка позиција. Таблата со 
инструменти овозможува преглед на сите парам-
тери на машината како и на нивото на течностите. 
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Одмаралиштето за левата нога е наново дизајни-
рано, црвената педала до него има функција на оп-
циско исклучување на моторот со што автоматски 
се активира ретардерот.

Управувачот со мал пречник заедно со рачката 
на автоматскиот менувач создаваат впечаток на 
управување како со патничко возило. Интересна е 
можноста за напуштање на кабината и од десната 
страна која се изведува преку прозорец со вграде-
ни специјални шарки во механизмот за отварање. 
Прегледноста од кабината е обезбедена со низа 
греени ретровизори преку кои максимално се зго-
лемува страничната прегледност. Како посебност 
се истакнува контролата на нивото на натоваре-
ност 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.

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 можноста 
камионот да се оптерети со 120% од предвидена 
максимална тежина, односно до 110 тони.

Контролата на оптеретеноста се врши од самиот 
оператор и се отчитува на дисплејот. Уште повеќе, 
на истиот дисплеј може да се следи и фазата на 
товарење како и евентуалното пречекорување на 
однапред поставената вредност. Покрај овие по-
датоци на инструментната табла може да се сле-
ди и нивото на сите течности на возилото како и 
вредноста на сите останати параметри. Исто така 
вградена е можноста за сигнализирање на тајмин-
гот за редовни сервиси и прегледи на склоповите. 
На задниот мост на камионот е поставено куќиште 
со посебни мерачи на кои можат да се отчитаат 
сите вредности но и квалитетот на течностите. На 
десната страна е вградена табла за контрола на 
електричните уреди и инсталации. Лесниот прис-
тап до овие контролни места е диктиран од нив-
ната местоположба.
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KOMATSU PC1250SP-8R

НАЈМАЛ ОД НАЈГОЛЕМИТЕ

Кога ќе се каже Komatsu секогаш се помислува на нешто големо, многу големо, така што  
се запрашавме како изгледа најмалиот од најголемите багери на оваа марка

8  Година 10  Квартал 1



Багерите на Komatsu, со своите 
уникатни и незаменливи нивоа на 
иновации и технологии, се призна-
ти како едни од најпродуктивните, 
најиздржливите и најефикасни на 
пазарот, со ниски трошоци за екс-
плоатација и одлична вредност кога 
се продаваат како половни. Затоа и 
со децении се меѓу најпродаваните 
низ целиот свет. Заслуга за тоа има 
и широката гама која опфаќа голем 
број машини со оперативна тежина 
меѓу 300 килограми и 800 тони. По-
себно се ценети токму најголемите, 
оние наменети за тешка работа во 
сектори како што е рударството. За 
најголемиот меѓу нив пишувавме 
пред кратко време и кажавме дека 
и без да се види сликата од самата 
негова ознака PC8000 станува јас-
но дека се работи за голема маши-
на - всушност најголема во гамата 
на Komatsu и петти најголем багер во светот. 
Сега пак се запрашавме како изгледа најмали-
от од најголемите багери на оваа марка, моде-
лот PC1250SP-8R.

За него пак обичната слика не кажува доволно 
- на неа повеќе или помалку изгледа како нор-
мален, не толку голем багер со малку погломазни 
пропорции, освен ако најпрво не ја видите фо-
тографијата снимена на еден од многубројните 
саеми на која е покажан и на која се гледа дека 
под неговиот заден дел, меѓу гасениците, има 
паркирано автомобил. Затоа и во опишувањето 
ќе започнеме со димензиите кои велат дека е 
долг 14,8 метри, висок 6,27 и широк 5,36 метри. 
Има стрела од 7,8 и рака од 3,4 метри и опера-
тивна тежина од 110 тони. Постои и верзија (без 
SP во ознаката) со стрела од 9,1 метар и рака од 
3,4, 4,5 или 5,7 метри која стандардно е опреме-
на со нешто помала корпа од 5 место 6,7 кубни 
метри. Максималната височина до која досега е 
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13, а максималната длабочина 7,9 метри. Од димен-
зиите уште ќе го наведеме и „просторот за парки-
рање автомобил“ кој е широк 3,2 и висок 1,79 метри.

Да се задржиме малку на тежините. Горната 
структура на Komatsu PC1250SP-8R тежи 36,8 тони, 
долната со комплет гасеници 30,9, контра-тегот 
18,5 тони, корпата 6,5, стрелата 11,1, раката 6,4, а 
хидрауличните цилиндри за нив 1,5 односно 2,4 
тони. Сето ова е задвижувано од 6-цилиндрична 
23-литарска грдосија од мотор со 672 коњски сили 
со електронски контролиран хидрауличен венти-

латор за ладење со променлива брзина. Потребни 
му се 142 литри антифриз и 86 литри масло, за фи-
налниот пренос 2x21 литар, а за хидрауличниот сис-
тем 670 литри. Тој е чувствителен на оптоварување-
то со пумпа со варијабилен капацитет, а системот 
за ротирање со планетарни запченици ќе ја врти 
горната структура со брзина од 5,8 пати во минута. 
Моторното масло и филтерот за него се менуваат 
на 500, хидрауличното масло на 5.000, а филтерот 
за него на 1.000 работни часа. Максималната брзи-
на на движење му изнесува 3,2 километри на час, 
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може да искачи нагорници до 70%, а во резервоар 
за гориво собира 1.360 литри.

 Толку за бројките - сега нешто и за карактерис-
тиките. Како и другите багери на Komatsu, и овој 
е докажан во рударските операции како најмоќен 
и најпродуктивен во својата класа, со доста ниска 
цена на трошоци во однос на тон материјал без 
разлика со што работи - јаглен, јаловина или пак 
остри камења. Може да биде опремен со најновиот 
далечински мониторинг систем Komtrax Plus кој 
обезбедува континуирани податоци за перформан-

сите и статусот на машината. Сите клучни компо-
ненти се конструирани и произведени од Komatsu 
за да работат заедно како еден интегриран пакет. 
Со помош на безударните вентили за контрола на 
стрелата, количината вибрации и заморот на опера-
торот се намалени, со што се подобрува безбеднос-
та и продуктивноста. Широката и пространа кабина 
е направена како удобно работно место. Наслонот 
на седиштето, неговата висина и положбата лесно 
се прилагодуваат, а позицијата на потпирачот за 
раце се поместува заедно со конзолата. 
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HITACHI EH3500AC-3

 ЕДЕН ОД  
 ТЕХНОЛОШКИ  
 НАЈНАПРЕДНИТЕ  
 ДАМПЕРИ  
 ВО СВЕТОТ 

Овој дампер e направен да работи најефикасно во 
најтешките услови
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EH3500AC-3 е најмал од се-
ријата дампери на Hitachi, но 
тоа воопшто не значи дека е 
мал. Не ни може да биде со 
корпата од 117 кубни метри и 
носивоста од 181 тон. За нив-
но опслужување е задолжен 
Cummins QSKTA50CE Tier 2 мо-
торот со работна зафатнина од 
50,3 литри и максимални 2.000 
KS и 7.871 Nm кои ги оствару-
ва при 1.500 вртежи во минута. 
Иако EH3500AC-3 е тежок 141 
тон, овој 16-цилиндричен мас-
тодон ќе го потера до брзина 
од 56 km/h. Преносот е елек-
тричен со алтернатор од 1.500 
kVA и два наизменични мото-
ра без четкички со по 620 kW 
поврзани со тркалата. Должи-
ната му изнесува 13,56 метри, 
широчината 9,13 а височината 
7 метри. Опремен е со пневма-
тици со димензии 37.00R57, а 
за вртење му треба простор со 
дијаметар од 29,3 метри. 

Своите најимпресивни пер-
форманси Hitachi EH3500AC-3 
ги остварува кога работи со ул-
траголемите багери EX2600-
6, EX3600-6 или пак EX5600-6, 
кој го полни во само три поте-
га. Напредниот AC Drive сис-
тем овозможува непречено и 
брзо работење, без разлика 
дали дамперот тргнува, вози 
по угорници или маневрира. 
Системот за контрола на тере-
нот ги намалува ударите и от-
скокнувањата на нерамна под-
лога и при застанување. Систе-
мот за странична контрола ги 
намалува шансите за излиз-
гување кога дамперот свртува 
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на лизгави површини со менување на вртежниот 
момент на електромоторите на тркалата во свио-
ците. Со намалување на пролизгувањето на трка-
лата при забрзување и нивното блокирање при 
кочење се спречува осцилирањето на шасијата и 
се постигнува високо ниво на контрола на одне-
сувањето на самиот дампер. 

Едноставното ракување го обезбедува простра-
ната кабина со две седишта и голем повеќејази-

чен ЛЦД екран кој на операторот му пружа јасен 
преглед над функционирањето на дамперот - бр-
зината на возење, бројот на вртежи на моторот и 
сé друго што е неопходно за перформансите, без-
бедноста и лесно одржување. Забрзувањето и ко-
чењето се контролираат со двете педали, а рач-
ките и прекинувачите се наоѓаат на централната 
конзола во близина на операторот и се лесни за 
користење. Видливоста околу машина е подобре-
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на со интегрирање на стратешки распределените 
огледала и камери, како и со поширокото предно 
стакло на кабината.

Животниот век на опремата е витален фактор 
за успех во рударството. Hitachi своите дампери 
ги подложува на ригорозни тестирања за да се 
обезбеди долгорочна издржливост во тешки ус-
лови за работа. Докажаната технологија, вклучу-
вајќи го и напредниот електричен преносен систем 

развиен за јапонските брзи возови, обезбедува 
стабилна работа, висока продуктивност, безбед-
ност и ефикасност. Технолошки напредни, дам-
перите на Hitachi се и лесни за маневрирање и 
непречено ракување. Доста интересен додаток 
е и пантограф системот кој овозможува Hitachi 
EH3500AC-3 да се напојува со погонска струја од 
надворешна мрежа, со што се штеди гориво и 
намалуваат емисиите.
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LB, проверената серија на вертикал-
ни дупчалки, Liebherr ја испорачува во 
разни големини и ја опремува посебно 
спрема спецификите на употреба бара-
ни од корисникот. Во основа говориме 
за дупчење на теренот поради испиту-
вање на составот, но исто така и за от-
варање длабоки отвори за поставување 
фундаменти или пак колци за стабили-
зирање на тлото.

Гамата ја сочинуваат шест основни 
конфигурации кои со своите различни 
оперативни тежини и силини на погон-
ските агрегати, можат да продрат до 
максимални длабочини кои варираат 
помеѓу 34.5 и 94.2 метри.

Без разлика на типот на машината 
(втората бројка секогаш ја означува го-
лемината на вртежниот момент) секоја 
конфигурација работи според принци-
пот на паралелна кинематика, конструк-
цијата е поставена на цврста и стабилна 
основа, а позицијата на операторот се-

 ЕФИКАСНО 
 ДО ДЛАБОЧИНИТЕ 

Во широката палета на вертикални 
дупчалки, Liebherr нуди машини кои 

продираат во тлото до максимална 
длабочина која се движи помеѓу 34.5 
(LB 16-180) и 94.2 (LB 44-510) метри. 

LIEBHERR LB 28-320 – ВЕРТИКАЛНА ДУПЧАЛКА
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когаш обезбедува одличен увид врз работа. Иако 
говориме за машини чија оперативна тежина се 
движи помеѓу 52.8 и 155 тона, сепак поради мож-
носта за преклопување на носечката греда, нив-
ниот транспорт е релативно едноставен. 

Кога тема ни се германците од Liebherr секогаш 
имаме на ум дека тие користат исклучуво компо-
ненти кои сами ги произведуваат. И во случајот со 
дупчалките е идентично со таа разлика што нико-
гаш не се заборава на технологијата на Litronic.

LB 28-320, ТОЧНО НА СРЕДИНА 
ОД LB ГАМАТА 

За да имаме претстава за големина-
та веднаш да ги истакнеме основните 

податоци: оперативната тежина на дуп-
чалката изнесува 98.7 тона, максимал-
ната длабочина на дупчење е точно 70 
метри, притоа пречникот на бушотината 
може да изнесува до 230 cm. 

Ова се параметри на основната кон-
фигурација покрај која се нудат уште 

и продолжена 
носечка греда како и ниско поставена работна глава која служи 

за изведување на работи каде што има 
висински ограничувања како што се 
на пр. просторите под мостови или 
работа под далеководи.

Конкретно, основната верзија е 
со вкупна височина од 25.96 метри, 
екстендерот на носечката греда ја 

покачува висината за 1.24 m, 
додека изведбата со ниско 
поставена работна глава има 
максимална висина од само 
17 метри. 

Иако носечката структура 
е идентична, двете посебни 
изведеници имаат различни 
динамички својства од ос-
новната верзија, кои се пре-

дизвикани од различните те-
жини на самата конструкција 
што пак предизвикува и вгра-
дување на контратегови со раз-
лична тежина.
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КАКО ФУНКЦИОНИРА ПРОЦЕСОТ  
НА ДУПЧЕЊЕ

Во срецето на дупчалката LB 28-320 е склопот 
за ротирање кој се придвижува со помош на две 

хидраулично гонети пумпи кои се поставени на 
посебен држач сместен во непосредна близина 
на носечката греда. На системот за ротирање има 
поставено и шок-амартизери кои имаат задача за 
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минимизирање на ударите. Поради вградување на 
безстепенска трансмисија вртежниот момент се ис-
порачува без прекин односно дупчењето е конти-
нуирано, а испораката на вртежниот момент се од-
вива во зависност од моменталното оптеретување.

На операторот му е овозможено преку едноста-
вен прекинувач да одбере една од можните четири 
константни брзини на дупчење. Поради отсуството 
на механички пренос како и поради поедноставе-
ната хидраулика, целиот систем е ослободен од 
непотребни подмачкувања и одржување.  

 Погонскиот агрегат при 1.700 врт/мин испора-
чува поприлични 523 КС и очекувано, ги исполну-
ва најстрогите Stage IV еколошки норми. Почитта 
спрема природата се огледа и во економичноста 
на овој современ дизел.

ТИПОВИ НА БУШЕЊЕ
Директно дупчење која доаѓа во основна кон-

фигурација на машината, ефикасно си ја врши ра-
ботата преку екстремно цврстата носечка греда 
и сврстите јажиња за извлекување на сврделот.

Покрај овој тип постои и континуирано дупчење 
со летечки сврдел кај кого максимална длабочина 
на делување изнесува 25.3 метри. Поради зголе-
мена ефикасност на носечката греда е монтиран 
„чистач“ кој ги отстранува сите нечистотии од свр-
делот. Неговиот максимален пречник може да из-
несува до еден метар а може да се врти со брзина 
од 0 до 47 вртежи во минута. 

Бушењето со целосно истиснување на материја-
лот исто така е опција која се нуди со моделот LB 

28-320. Кај овој тип на дупчење вртежниот момент 
се испорачува во распон од 0 до 320 kNm, а макси-
малната длабочина до која може да допре е 25.8 
метри. На крајот постои и опцијата на дупчење со 
двојна ротација кај која максималнаиот пречник 
изнесува 750 mm додека максималаната длабо-
чина 17.8 m. 

Изнесените податоци се однесуваат на основна-
та верзија на LB 28-320  додека за останатите две 
варијанти, поради различните физички особини, 
тие знаат и поприлично да се разликуваат.

Дека конструкторите мислеле на сите детали 
можеме да видиме и по начинот на транспорт – 
заради максимално олеснување на таа операција 
LB 28-320 може да биде демонтирана во своите 
составни делови и така да биде пренесена на нова 
работна локација.   
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 Кога конструкторите се посветени на правење голема раз-
лика во изведувањето на дневните операции и како да се 
направи дробењето попрофитабилно, тогаш таквата посве-
теност неминовно резултира со машини кои значат зачеко-
рување на ново, повисоко ниво на организирање на работата. 

Токму револуционерниот Metso NW Rapid™ кој во едно ги 
спојува дробењето и сепарирањето е адекватен одговор на 
високите очекувања кои ги носи со себе современата орга-
низација на работа.  

METSO NW RAPID™

Со NW Rapid, во една постројка Metso 
сместува две логично поврзани функ-
ции: дробење и сепарирање. Резулта-
тот е импресивен: зголемување на 

ефикасноста за цели 30%.

СОЕДИНЕТА 
ФУНКЦИОНАЛНОСТ
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ЛЕСНО ПОСТАВУВАЊЕ
За поставување и демонтирање на Metso NW 

Rapid™ системот за дробење и сепарирање, до-
волен е само еден работен ден. Самата дробилка 
и сепараторт се поставени на тркала, при монтажа 
со помош на хидраилични држачи се подигнува-
ат од тлото. Тоа овозможува фино и прецисно по-
десување спрема конфигурацијата на теренот, а 
самата операција е крајно поедноставена. За по-
ставувањето на целиот систем воопшто не се по-

требни бетонски постаменти или пак употреба на 
било какви кранови или дигалки.

Истата констатација важи и за наново дизај-
нираните транспортни ленти кои се поставени на 
дражи што се поставуваат многу лесно. При кон-
струирањето на дробилката/сепараторот водено 
е сметка и за едноставниот транспорт, па така це-
лиот систем може да се смести во класичен кон-
тејнер со должина од 12 метри. 

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
www.metso.com
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ПЕРФОРМАНСИ ЗА ПРИМЕР
Новото сито со двоен нагиб во конусната и удар-

на (VSI) Metso NW Rapid™ дробилка овозможува 
поефикасна сепарација и повисоки перформанси 
на ситото. Споредено со истата класа, дробењето 
и проситувањето во четири различно калибрирани 
гранулации, новиот систем, во однос на дробење 
на посебно цврст материјал, резултира со зголе-
мување на продуктивноста за цели 30%.

Одлично избалансираната синхронизација по-
меѓу примарното и секундарното дробење се кон-
тролира со помош на Metso IC™ процесниот кон-
тролен систем. За едноставноста на процесот на 
дробење и сепарирање говори податокот што це-
лиот систем може да се стартува со притисок само 
на едно копче. Дробилката/сепараторот исто така 
доаѓа со стандардните безбедносни опции како 
што се сервисните платформи, скалилата и брза-
та стоп функција. 

КОИ СЕ БЕНЕФИТИТЕ НА METSO NW 
RAPID™

Очигледно е дека овде наместо само за дробење 
говориме за заокружен систем на дробење транс-
порт и сепарирање на материјал. Брзото и еднос-
тавно позиционирање на место на дробење само-
то по себе претставува компаративна предност во 
однос на класичните одделни машини. 

Од друга страна подигнување на продуктивноста 
за цели 30% драматично ја зголемува заработувач-
ката. Сето тоа со систем од дробилка и сепаратор 
кој може да се постави за помалку од 12 работни 
часа и чиј процес на работа е строго контролиран, 
претставува вистински технолошки исчекор во од-
нос на досега применуваните методи на дробење 
и сепарирање.
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VOLVO P7820D (ABG) – ФИНИШЕР НА ГАСЕНИЦИ

 АСФАЛТИРАЊЕ СО     ИСПЕГЛАН ФИНИШ 

Изграден со високо-перформантни компоненти, финишерот 
P7820D е дизајниран за зголемена продуктивност при 

истовремено намалување на потрошувачката, бучавоста  
и оперативните трошоци. 
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 АСФАЛТИРАЊЕ СО     ИСПЕГЛАН ФИНИШ 

Volvo веќе има насобрано искуство од над половина век во иновативен инженеринг при про-
изводството на поставувачи на асфалт. Тоа искуство се огледа при конструирање на секоја нова 
серија машини кои мора да ги задржат основните особини: доверливост и долговечност. 

Како огледало на тој пристап може да послужат финишерите P6820D/ P7820D кај кои доминира 
дизајнот на едноставно оперирање кој притоа овозможува максимална ефикаснот. 

Водењето грижа дури и за најситните детали при што операторот се поставува во средиштето на 
апликациите, е уште еден доказ за амбициите на Volvo да се позиционира на самиот светски врв.  

Следната генерација на Electronic Paver Management системот заедно со Settings Manager мак-
симално ќе му го олеснат животот на работникот задолжен за управување и подесување на ма-
шината. Целиот процес на работа се контролира преку командната табла и преку крајно еднос-
тавните кружни подесувачи. 
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ЗГОЛЕМЕНА ЕФИКАСНОСТ  
СО ПОМАЛКУ ПОТРОШЕНА НАФТА 

Општиот тренд кај работните машини е намалу-
вање на потрошувачката на гориво со истовремено 
зголемување на ефикасноста. Исполнувањето на се 
построгите еколошки норми врши додатен прити-
сок врз конструкторите, но тие и така природно до-
аѓаат со зголемување на ефикасноста на моторот.

Според добриот стар принцип Volvo во своите 
машини вградува Volvo мотори. Изразено во бројки 
тоа значи 238 КС при 1.800 врт/мин произведени 
од осум линиски поставени цилиндри. Исполну-
вањето на Epa Tier 4 Final стандардите оди заедно 
со внимателното трошење на нафтата.

Би било фер да се споменат и инженерите кои 
работеле на останатите компоненти како на пр. хи-
драуличниот систем, механиката на поставување 
и пеглање на асфалтот, електроничарите, .. кои го 
дале својот несебичен придонес во постигнување-
то на врвните перформанси на P7820D.

СТРОГО КОНТРОЛИРАНА МЕХАНИКА
Во основа на финешерот е трактор кој е поста-

вен на гасеници. Вкупната работна тежина на оваа 
конструкција изнесува 14.900 kg. Кога на неа ќе се 
додадат сите специфични системи се добива со-
времен финишер со импресивни можности. 

Префрлување-
то во областа 
на нумерички-
те вредности на 
тие капацитети 
ќе ни даде вис-
тинска слика за 
P7820D. На пред-
ната страна е по-
ставена хранил-
ка на која ками-
оните со асфалт 
може да истова-
рат материјал до 
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тежина од 13.5 t. Преку системите за транспорт до 
задниот дел, потоа распределувањето, поставу-
вањето и пеглањето, ја претвараат гомилата ис-
товарен асфалт во фино поставена површина со 
совршена мазност. 

Основната широчина на машината која изнесува 
точно три метра, во основна конфигурација може 
да постави асфалт со широчина од пет метри. Кога 
странично ќе се монтираат екстендерите (се ис-
порачуваат како посебни додатоци) максимална-
та ширина на поставениот асфалт се искачува на 
цели 11 метри. 

Дебелината на поставениот слој може да изне-
сува до 300 mm што се смета за граница без по-
ставување на мрежи за стабилизирање на дебелиот 
слој асфалт. Брзината на поставување на асфалтот 
од 900 тона на час повеќе зависи од брзината со 
која ќе се полни хранилката отколку од капаците-
тите на обработка на истиот. Поинаку кажано, за 
да се искористи полниот капацитет на финишерот 
потребно е еден камион секогаш да чека на ред 
за полнење на хранилката.

ПРЕГЛЕДНОСТА КАКО УСЛОВ  
ЗА ЕФИКАСНОТ

Зад целиот процес на поставување на асфалтот 
стои совршена организација на работата. Најпрвин 
тука е работното место на операторот кој има совр-
шен преглед на ситуацијата. Потоа се системите 
Settings Manager и Electronic Paver Management. 
Првиот овозможува подесување на сите параметри 
на машината со можност на меморирање на прет-

ходниот сетинг 
за да може да 
се продолжи на 
исто место каде 
што е и застана-
то последниот 
пат. Откако тоа 
ќе биде направе-
но, вториот сис-
тем го превзема 
надгледувањето 
врз квалитетот 
на извршување. 

Двете команд-

ни табли поставени на ниското плато на левата и 
десната страна на задниот дел исто така имаат за-
дача за командување со посебните функции а цели-
от процес е будно следен од сеприсутните сензори. 

Одлично организираното работно место на опе-
раторот (има дури и грејачи на седиштето) е про-
пратено со одлична видливост на сите страни па 
дури и на сите компоненти на финишерот. Во слу-
чај на намалена видливост, на операторот ставен 
му е на услуга сет од LED светла а исто така може 
да се набават и посебни светла во форма на „пе-
чурка“ кои се препорачливи за реони со намалена 
видливост преку целиот ден.

Посебно внимание конструкторите имаат пос-
ветено и на едноставното одржување при што ра-
ботата на P7820D може да се следи од сервисен 
центар на Volvo. Поради спецификите на работата 
одведувањето на топлината и обезбедување оп-
тимална температура се смета како еден од ос-
новните предуслови за ефикасно извршување на 
дадените апликации. И се разбира, и тој момент е 
решен на најдобар можен начин.
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Rubble Master HMH GmbH е формиран во 1991 
од страна на Гералд Ханиш со визија за созда-
вање на перфектни, компактни системи за реци-
клирање, уште во раниот развој на оваа гранка. 
Во почетоците формирана како човек-компанија 
швјацарскиот производител денес брои над 100 
посветени работници.

Од првичните идеали, денес RUBBLE MASTER 
прерасна во технолошки моќна компанија која во 
својот производен програм нуди серии на дро-
билки, сита и транспортери. Всушност успешната 
приказна на RB се базира во понуда на комплетни 
системи како решенија кои се дизајнираат спрема 

специфичните потреби на корисниците.
Во областа на рециклирањето RB нуди широка 

палета од посебно дизајнирани системи со архи-
тектура која е одговор на растечките очекување 
во областа, а позната ширум чирум светот според 
специфичното именување, RM go! која го прави 
мобилното рециклирање поедноставно и поефи-
касно од било кога досега.

Успешниот раст на производителот во 2001 го-
дина доведе до изградбата на седиште во Линц, 
Австрија. Подоцна корпоративна култура се ре-
флектира во проширувањето изградено во 2009 
година, кога со градбата во Линц-Пихлинг управ-

ПРЕТСТАВУВАМЕ: RUBBLE MASTER

 СИСТЕМИ  
 ЗА ПОТРЕБИ  
 НА СОВРЕМЕНИОТ  
 СВЕТ 

Швајцарскиот производител на дробилки настапува на пазарот со неколку принципи на работа: 
технолошка иновативност, почит спрема корисниците и одговорност за понудените решенија.

28  Година 10  Квартал 1



ниот центар и самото производството физички се 
приближуваат еден до друг.

Во фокусот на RM филозфијата на работа се наоѓа-
ат иновативноста, сервисните услуги, освојување-
то на пазарите од сите континенти како и поната-
мошно проширување на принципте на делување.

ПРОИЗВОДЕН ПРОГРАМ
Швајцарците за неполни три децении постоење 

постигнуваат успеси за кои е потребно најмалку 
двојно повеќе време. Производниот програм на 
Rubble Master моментално се состои до три големи 
групи на производи: дробилки, сита и транспортери. 

Велиме три групи, но секако во RM секој обра-
ботувач на рециклиран материјал, или било кој 
друг вид корисник кому во процесот на работа му 
е потребно дробење, пренос или сепарирање на 
материјал, ќе пронајде солуција која е оптимална 
за неговите потреби. Всушност иако оваа поделба 
на големи серии на производи делува одвоено, се-
пак RM може да ги комбинира и да понуди целос-
но решение за било каква специфична потреба. 

Во понудата на дробилки, како најзначаен сег-
мент во третирање на материјалите, Rubble Master 
нуди серија која започнува со најмалиот RM 60 кој 
оперативно тежи 12.000 kg и кој може да обработи 
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материјал до 80 тона на час. Отворот на хранилката 
кај него изнесува 640 x 550 mm додека максимал-
ната должина на обработениот материјал е 500 mm. 

Низата од останатите три дробилки се означени 
со RM 70GO!, RM 90GO! и RM 100GO! Тие може да об-
работат материјал до 120, 200 односно 250 t/h. Раз-
лика секако постои и во оперативните тежини која 
се движи помеѓу 19.500, преку 23.600 до 29.000 kg.

Во групата на сита според функцијата што ја 
извршуваат, постојат сита кои се поставени пред 
процесот на дробење (модели: RM HS, RM VS60), 

сита чии решетки се поставени зад процесот на 
дробење (модели: RM MSC и RM CS), потоа мре-
жесто сито (модел: RM MS Mesh Screen) кој може 
да се монтира само на двете најголеми дробилки 
RM 90GO! и RM 100GO!, како и сепаратор за голе-
ми парчиња, RM OS Oversize Separator кој оди во 
комбинација со целата RM GO! – серија. 

Во сериска понуда на Rubble Master се наоѓа 
транспортерот со ознака, RM MTS2010M. Во опи-
сот на неговите основни технички карактеристики 
стои дека може да пренесе 600 t/h, а како погон 
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користи сопствен мотор со силина од 49 КС. Во не-
говиот конус може да збере до 730 m3 материјал, 
широчината на лентата е еден метар, максималната 
должина оди до 19.85 метри, со тоа што височина-
та на истовар е ограничена на 7.8 метри.

Уште еднаш ќе повториме дека опишаните ма-
шини се само основа врз која потоа може да се иг-
радат специфични комбинации, и сето тоа според 
потребите на корисниците, кои сега веќе ги има 
на сите континенти.  

GLOBAL MOTORS dooel
Bul. Makedonsko-Kosovska brigada 60

1000 Skopje, R. Macedonia
Tel: 00389 22 600 550, Mob. 00389 70 307 355

e-mail company:  info@global-motors.mk
www.global-motors.mk
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YANMAR SV16 И SV18

 КОГА ГОЛЕМИНАТА  
 НЕ Е ПРЕДНОСТ 

Yanmar во својата понуда има мали и интересни ровокопачи
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Кога се купува нова машина, секој стопанстве-
ник гледа таа да биде што е можно поголема и 
поефикасна, да заврши повеќе работа за пократ-
ко време. Но постојат работи каде големината не 
е предност, некои дури и кога таа е пречка воо-
пшто да се заврши. На пример копањето канали 
за кабли во урбаните средини. Секако дека и го-
лем багер ќе ги ископа, но колку притоа ќе мора 
да работи непотребно бидејќи и сосема мал канал 

ќе биде доволен? Да не споменуваме дека повр-
шината на кога ќе се работи мора да се врати во 
првобитната состојба - да се асфалтира, наново 
наредат бекатонските плочки или било што. Не-
когаш пак и воопшто нема да биде можно да се 
употреби голема машина - заради неможноста за 
нејзин пристап до локацијата или некаква инфра-
структура која не смее да биде отстранета за да се 
заврши работата.

Тука на сцена стапуваат малите машини чија 
ефикасност не е во кубните метри на час што мо-
жат да ги ископаат. Нивната ефикасност лежи во 
карактеристиките што ги дефинираат - колку се 
помали, толку подобро. Yanmar на ова поле е по-
знат играч. Сите машини за градежништвото што 
ги прави оваа јапонска компанија се од мали по-
мали. Вклучително и ровокопачите, чија понуда во 
Европа се состои од шест модела поделени во две 
серии. За ова прикажување избравме два - SV16 
и SV18 кои се меѓу поголемите. Но сфатете го тоа 
условно, бидејќи помалиот од нив има транспорт-
ни димензии 3.450x980x2.240 mm. Тежи 1.590 ки-
лограми со платнен покрив или 140 повеќе ако е 
со кабина, а е задвижува од мал трицилиндричен 
мотор со 16,5 коњски сили. Тие се доволни да го 
потераат со брзина едвај со човечки од, но и на 
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стрелата да и испорачаат сила од 13,7 kN. Најзна-
чајно е што овој минибагер може да копа до дла-
бочина од дури 2, односно 2,2 метри, да кипа од 
височина од 2,44 односно 2,58 метри и да се сврти 
во простор со дијаметар помал од 2 метри. Местото 
за операторот е едноставно, прегледно и функцио-
нално, така што на сите карактеристики на SV16 
може да им се додаде и лесното и прецизното ра-
кување. Хидрауличниот систем со централна пумпа 
е издржлив, а самата работа тивка. Одржувањето 
е едноставно и евтино, а таква е и цената која за-
почнува од само 19.990 евра, што секако е факт 
што ќе привлече сечие внимание.

Поголемиот модел е малку погабаритен - подолг 
е за дваесетина сантиметри, а другите димензии 
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му се исти. Тежината му е поголема за 240 килогра-
ми и иако има нешто послаб мотор од 12,9 коњски 
сили тој му испорачува 15,2 kN. Длабочината на ко-
пање до која може да досегне е 2,42, а височина-
та на кипање 2,74 метри. Другите работи помалку 
или повеќе се исти, вклучувајќи и ги периодите 
на замена на моторното масло и филтерот за него 
на секои 500 часа, на филтерот за гориво на 250, 
на хидрауличното масло на 1.000 часа, на негови-
от филтер на половина од тоа, а на антифризот на 
секои 2.000 работни часа.
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Туркиот производител MST е во 
постојана експанзија. Како резултат 
од вложените напори тие го проши-
руваат производното портфолио по-
полнувајќи го секој слободен прос-
тор 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 
резултира со присутност освен на го-
лемиот домашен пазар и на тие ши-
рум Европа, Африка и посебно во аз-
иските 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-
видни работни апликации како и да 
функционираат на ограничен простор, 
вклучително и во затворени простории.

Во делот на пружање комунални ус-
луги што подразбира брзи интервен-

MST M55 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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ции во урбаните средини, малите багери и буквал-
но 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), 
моделот M55U кој има мотор со силина од 59 КС и 
оперативна тежина од 5.250 kg. и најголемиот по-
меѓу најмалите M60 U (59 КС и 5.750 kg).

MST M55
Според големината и капацитетите пореден на 

5 позиција (од гамата со шест модели), 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 
поставен на гасеници со широчина од 40 cm, посе-
дува работна рака и стрела кои можат да досегнат 
и до најнепристапни места.

Всушност, со тоа станува јасно дека разликата 
со поголемите машини ја прават само димензии-
те. На предниот дел на машината е поставен се-
кач (370 x 2.070 mm) додека зад него е кабината 
за операторот која според желбите на клиентот 
може да биде отворена или пак целосно затворе-
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на. Десно од операторското работна место е сместен совре-
мен јапонски дизел мотор кој турците го купуваат од Kubota.

Оперативната тежина на M55 варира во зависност од ви-
дот на кабината, а за затворената кабинска верзија на овој 
модел, изнесува 5.250 kg. Интересно е да се спомне дека и 
максималната натоварна тежина изнесува близу до опера-
тивната, односно 5.100 kg.

Турбо дизелот со работен волумен од 2.434 ccm, при 2.800 
вртежи во минута развива максимални 59 КС додека на 2.200 
вртежи моторот ослободува 52 КС. Адекватно на силината, 
максималниот работен притисок на хидрауликата е 250 од-
носно 220 bar. 
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Потврда дека тој е одлично димензиониран 
стигнува од погледот кон таблицата со максимал-
ните можности. Тие говорат за ископ до длабочи-
на од 346 cm, за хоризонтален дофат од 622 cm и 
за истовар на височина од 459 cm. 

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 операција-
та, благодарејќи на приклучните плочи, трае мно-
гу кратко.

За економичната екплоатација говорат два мо-
мента: компактниот мотор и едноставното оддржу-
вање. Покрај неспоредливата подвижност, тоа се 
предности кои малите багери ги воздигнуваат до 
позиција на неопходност, и тоа во широк опсег на 
работни апликации и различни работни средини. 
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MANITOU ОПРЕМА  
ЗА МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ

Колку и да е ефикасен јапонскиот Just 
in time систем на работење, тој за жал не 
е соодветен за бизниси со наш обем на 
работа. Сепак времето е пари и во Јапо-
нија и кај нас и тоа е императив во секој 
сегмент на работењето со магацинските 
капацитети. Навистина, ако треба секое 
шрафче да се бара каде е низ магаци-
нот, ниту една фабрика нема да може 
ништо да произведе навреме. Истото 
важи и за дистрибутивните центри - и 
кај нив сé мора да биде на своето место 
и лесно достапно, Just in place би рекле. 

Пари чини и просторот, заради што 
складирањето се шири во височина. Со 
добро планирање лесно се постигнува 
висока искористеност на магацинските 
капацитети, но за вистинска ефикас-
ност во работата потребни се соодветни 
алатки. Без нив, ништо од тоа не би било 
можно. Ги нарекуваме рачни вилушка-
ри, палетари, колички за магацински 
транспорт или едноставно вилушкари. 
Ги има повеќе различни типови според 
конструкцијата или намената, а заеднич-
ки им се едноставноста во ракувањето и 
погонот кој може да биде рачен, елек-
тричен или комбиниран - користењето 
на опрема со мотор со внатрешно со-

JUST IN PLACE
Јапонците одамна го имаат измис-
лено системот на работење Just in 
time, но ние не живееме во Јапонија
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горување или на гас во за-
творен простор не доаѓа во 
предвид. Еден од подобро 
познатите специјалисти за 
ваков тип опрема за мага-
цинско работење е фран-
цускиот Manitou, кој своја-
та понуда ја има раширено 
за да задоволи сечии по-
треби без разлика дали тие 
се поврзани со височината, 
перформансите, компакт-
носта или пак сите тие кри-
териуми заедно. Широки-
от спектар специјално при-
лагодени решенија кои ја 
имаат задржано универзал-
носта секому ќе му овозмо-
жат зголемување на проду-
ктивноста со својата фле-
ксибилност при користење-
то, ергономијата на опера-
торот и пред сé безбедноста 
во работењето. 

За нивно опишување ќе 
треба многу време и прос-
тор бидејќи бројот на ма-
шини за магацинско рабо-
тење на Manitou во момен-
тов достигнува скоро осум-
десет. Затоа ќе спомене-
ме само некои од вкупно 
седумте различни катего-
рии производи во кои се 
групирани. На пример ви-
лушкарот за хоризонтален 
транспорт CI 10 со место за 
возачот. Неговите димен-
зии се повеќе од компакт-
ни - должина од 1,46 метри 
(без вилушката), широчина 
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од само 0,8 и височина од 1,63 метри. 
Тежи 1.400, а може да подигне 1.000 
килограми на височина од 2,35 ме-
три. Се движи со брзина до 10 km/h 
со помош на електромотор од 2 kW. 
Вакви вилушкари Manitou во својата 
понуда има со носивост до 5.000 kg. 
За поголеми височини се наменети 
моделите од серијата ER, кои можат 
да подигнат товар тежок меѓу 1.200 
и 2.000 kg до височини од 6,35 метри. 
Доста интересна е и EMA II серијата 
челни вилушкари сочинета од модели 
со носивост од 1.300 до 2.000 kg, кои 
во зависност од изведбата можат да 

го подигнат товарот дури и до 10,56 
метри. Покрај електричниот погон 
располагаат и со хидраулика, а ка-
рактеристика им е зглобно решената 
предна оска која практично се пре-
кршува скоро под прав агол. Имено, 
при транспорт тие се движат како 
стандардни челни вилушкари, а кога 
треба да се земе или остави товарот 
приоѓаат под благ агол притоа сврту-
вајќи ги предните тркала со носачот 
на вилушката странично. Така целата 
операција се извршува практично во 
еден потег што секако многу влијае 
на ефикасноста. Тука се и EP серијата 

електрично-водени транспортни ви-
лушкари со носивост од 1.500 до 5.000 
kg, високорегалните ES вилушкари, 
како и рачните палетни вилушкари 
Kleos наменети за подигнување това-
ри тешки меѓу 250 и 1.000 килограми 
на височини до 2,48 метри, а интерес-
ни се и ултракомпактните електрични 
подигнувачи Stacky. 

Како што рековме, понудата на 
опрема за магацинско работење на 
Manitou е доста широка…
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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



MUVO е идеално возило за целогодишно комунално одр-
жување на градските простори, поготово на оние каде што 
големите возила на комуналните служби не можат да прис-
тапат. Бидејќи за MUVO се достапни преку 20 разни приклу-
чоци, тој преку целата година се става во функција на град-
ските комунални служби. Без разлика дали преку зимата ви 
треба чистење на снег, посипување на цврст материјал, или  
можеби собирање на отпад, промена на светлечките тела, 
или пак садење и полевање на градските зеленила – сето 
тоа, и многу повеќе, го може MUVO. Малите димензии, упра-
вувањето на сите четири тркала и силниот и издржлив мотор 
на MUVO му овозможуваат врвни маневарски способности и 
мал радиус на вртење.

RASCO – ОПРЕМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА

 MUVO: ЦЕЛОГОДИШЕН  
 РАБОТНИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ  
 НА УРБАНИ СРЕДИНИ 

Со над 30 годишно искуство RASCO 
е еден од водечките европски 

производители на опрема за летно 
и зимско одржување на коловозите. 
Покрај опремата за одржување во 
продажниот програм на RASCO се 

наоѓаат и повеќе наменските возила  
 MUVO и Holder.
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За летно одржување на улиците MUVO возилото 
може да биде опремено со вакумска пумпа за чис-
тење SX2, која опремена со различни приклучоци 
во предниот дел, може да се прилагоди на сите 
потреби за чистење на површините во урбаните 
средини. За косење на тревата и одржување на 
зеленилото достапна е кранската косилка KKM кој 
има зафат од 4 метри, на која која може да бидат 
вградени разни типови на алат со што се зголе-
мува употребливоста на машината. Доколку MUVO 
се употребува за собирање на отпад во градски-
те средини за него е достапна платформа за по-
дигнување на контејнери M3 како и контејнер за 

собирање отпад KK 3.0 со волумен од 3.000 литри. 
Малото универзално возило може да се користи 
и за промена на градските светилки, но и за кас-
трење на ниските стебла, за што се користи по-
дигнувачката платформа SOCAGE. Доколку MUVO 
се користи за превоз на терет тогаш може да се 
употреби сандучестиот тристран кипер, TKS. До-
колку пак е потребен превоз на технолошка вода 
тогаш на MUVO може да се вгради резервоар за 
вода од 2.000 литри.

За борба со зимата MUVO може да биде опре-
мен со комбинација на снежен плуг BILO M или со 
варијабилен снежен плуг VERTUS M. За суво по-
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сипување достапни се SOLID во изведби со транс-
портен полжав или гумена лента за дистрибуција 
на материјалот, додека посипувачот LIQUID SM е 
наменет за посипување на сообраќајниците со теч-
ност. Ротацискиот посипувач MRP посебно е ди-
зајниран за вградување во малото вишенаменско 
возило MUVO, и тоа на местото на задниот дел на 
тристраниот кипер TKS. Четките MKM и MKH се 
наменети за целогодишно чистење на улиците: 
зимоска од насобраниот снег, а во остатокот на 
годината од каменчиња, лисја, земја и друга на-
таложена нечистотија.

Покрај MUVO кој е универзално мало возило про-
ектирано и произведено во Хрватска, RASCO е и 
ексклузивен дистрибутер на мултифункционалните 
возила од марката Holder за пазарите на Хрватска, 
Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Маке-
донија и Албанија. Max Holder GmbH е германска 
комапнија со преку 125 годишно искуство во про-
изводство на комунални и земјоделски машини.

Со осигурен сервис и резервни делови, потоа 
со широк програм на надградби, RASCO на ко-
рисниците им дава целосна услуга на конфигу-
рацијата, опремата и одржувањето на MUVO и 
Holder возилата. 

MUVO И ВАКУМСКА ЧИСТИЛКА SX2: 
СОВРШЕНА КОМБИНАЦИЈА  

ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ГРАДОВИТЕ
Ефикасното чистење на урбаните простори во 

21. век е незамсиливо без употреба на одговарач-
ка механизација. Растечките очекувања на јавнос-
та како и стандардите кои мора да ги задоволат 
единиците на локалната самопурава, ги терааат 
комуналните претпријатија да работат поефикас-
но, потемелно и повеќе. Токму затоа е создаден 
MUVO – мало комбинирано возило дизајнирано за 
чистење и одржување на урбаните средини.

Вакумската чисталка SX2,  наменета за вграду-
вање во возилото MUVO е повеќенаменска над-
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градба која со различни предни приклучоци може 
да се прилагоди на сите потреби за чистење и пе-
рење во урбани средини. Опремен со SX2 вакумска 
чисталка MUVO станува конкуренција на компакт-
ните чисталки.

SX2 стандардно се испорачува со преден состав 
за чистење со две независно придвижувани четки 
со максимална широчина на чистење до 2.4 метри. 
Заради поголема ефикасност на чистењето целиот 
состав може да се надогради со трета четка која ја 
зголемува широчината на чистење до 2.6 метри и 
овозможува чистење на површини кои не се на иста 
рамнина со тркалата на чисталката (скалила, стоја-
лишта на јавен првоз). Пред предните четки SX2 има 
бризгалки за прскање вода. Со самото прскање на 
вода, која доаѓа од резервоар сместен во задниот 
дел на чисталката, се олеснува собирањето на ѓубре-
то без подигнување на прашина. Водата всисана во 
сандукот на чисталката се рециклира и повторно се 
користи за подмачкување на всисната цевка.

За чистење на отпадни канти, канализациски 
отвори и површини кои MUVO не може да ги до-
фати со предните четки, чисталката е опремена 
со рачно всисно црево. Конструкцијата на резер-
воарот на чисталката со широк отвор на задните 
врати овозможува истоварање на високите кому-
нални контејнери. 

Квалитетот на чистење на SX2 чисталките е по-
тврден со серификатот EUnited PM10.

Иво Рибар Лола 74/2/1
1000, Скопје - MK

Tел / Факс: +389 2 308 3334
Моб. +38978383333

е-mail: toni.mitkovski@rasco.mk
www.rasco.hr
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Нив треба да ги има во секоја до-
маќинска куќа. Секако, и на секое прис-
тојно градилиште. Се разбира дека го-
вориме за пачните колички кои се не-
заменливо средство за транспорт на 
материјал како во домаќинствата така и 
на помалите но и големите градилишта.

И тука нема што повеќе да се дода-
де, ниту пак да се подобри функцио-
налноста. Но, конструкторите на Makita 

размислуваат малку поинаку. На пример, 
што со корисниците кои немаат довол-
на силина во рацете за да пренесат со 
количка одреден материјал? Кога ќе се 
постави такво прашање на маса, а кога 
располагате со технички потенцијал кој 
решавал многу покрупни задачи, од-
говорот се наметнува сам по себе. Се 
што останува е техничка реализација 
на замислата.

MAKITA DCU180 – МОТОРИЗИРАНА РАЧНА КОЛИЧКА

 РАЧНА КОЛИЧКА ОД 21. ВЕК 
Рачните колич-

ки кои одамна ги 
употребуваме 
за разно разни 

потреби сега до-
биваат и своја 
моторизирана 

изведба.
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Не е потребна голема генијал-
ност за да ви падне на ум дека 
денешната технолгија на про-
изводство на батерии може да 
покрене ефикасен електромотор 
кој би дошол како замена на чо-
вековата физичка сила.

Замислено, сторено. Резулта-
тот е моторизирана количка која 
се движи со помош на електро-
мотор сместен на предното тр-
кало. Велиме предното поради 
тоа што оваа количка, за разли-
ка од класичните, во задниот дел 
наместо држачи има уште еден 
пар тркала.

Сега веќе е јасно дека корис-
никот не мора ниту да подигнува 
товар ниту пак треба да ја тур-
ка количката. За тоа е задолжен 
ефикасен електромотор кој енер-
гијата ја црпи од сет литиум јон-
ски батерии со номинален напон 
од 18V.

За практичноста на целиот 
склоп се грижи варијабилен пре-
нос со два степени а за компле-
тирање на впечатокот тука е и 
преносот за движење наназад. 
Брзината на движење може да 
се подеси да биде константна и 
тоа без разлика дали количката 
се движи по рамен пат или на 
нагорнина (совладува нагиб од 
12 степени).

Максималната носивост на мо-
делот DCU180 изнесува околу 130 
kg, и тоа без разлика дали на ко-
личката е монтирана една од две-
те можности – класична корпа 
или носечка решетка.

За избегнување на неконтро-
лирано движење на електрич-
ната рачна количка вградена е 
сопирачка која освен првобитна 
задача има и функција на „рач-
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на сопирачка“. За да биде се во 
стилот на современите текови, 
сопирачката е изведена со диск. 
Не е заборавено и на вградување 
на две LED светла кои служат 
за подобрување на видливоста 
пред количката при недостаток 
на природна светлина.

При конструкцијата е воде-
но сметка и за практичноста. 
Преклопувањето на задниот 
пар тркала е изведено поради 
движење на меки терени каде 
што количката може да загла-
ви. Поради олеснет превоз пред-
ните рачки можат исто така да 
се склопат нанапред со што се 
намалува габаритот на количка-
та така да таа може лесно да се 
смести дури и во багажникот на 
автомобил. 

Од таблицата на технички ка-
рактериситики дознаваме дека 
во случај на вгардена батерија од 
6.0Ah (BL1860B) количката може 
да се употребува до 120 минути, 
движејќи се притоа со брзина 
која достигнува 1.5 км/ч.

Makita размислува на свој на-
чин ставајќи ја практичноста и 
употребливоста на прво ме-
сто. Задоволството останува на 
корисниците. 

бул. Борис Трајковски 1, 1000 Скопје 
тел./факс +389 (0)2 3178 025 
e-mail: info@lotuls.com.mk

www.lotuls.com.mk
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Портфолио

ОСВЕТЛУВАЧКИ КУЛИ

LED МЕТАЛ - ХАЛОГЕНИ ЕЛЕКТРИЧНИ

ВОЗДУШНИ КОМПРЕСОРИ

СПРЕМНИ ЗА ДВИЖЕЊЕ
•  1-5 m³/min
•  7-12 bar

ГОЛЕМ ИЗБОР
•  5,5-22 m³/min
•  7-20 bar

ПАРТНЕРИ ВО  
ПРОДУКТИВНОСТА
•  19-116 m³/min
•  10-345 bar

МОБИЛНИ
•  1,6-12 kVA

ПРЕНОСЛИВИ
•  9-1250 kVA

ИНДУСТРИСКИ
•  10-2250 kVA

ГЕНЕРАТОРИ

ПУМПИ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНИ 
ПОТОПНИ
•  250-16.500 l/min

ЦЕНТРИФУГАЛНИ
•  833-23.300 l/min

МАЛИ И МОБИЛНИ
•  210-2500 l/min

УДАРНИ ЧЕКАНИ

RTEX  

Застапници за Македонија

Лице за контакт: Александар Божиновски
070 317 868 - baleksandar@tehnokomerc.com.mk
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Портфолио

ОСВЕТЛУВАЧКИ КУЛИ

LED МЕТАЛ - ХАЛОГЕНИ ЕЛЕКТРИЧНИ

ВОЗДУШНИ КОМПРЕСОРИ

СПРЕМНИ ЗА ДВИЖЕЊЕ
•  1-5 m³/min
•  7-12 bar

ГОЛЕМ ИЗБОР
•  5,5-22 m³/min
•  7-20 bar

ПАРТНЕРИ ВО  
ПРОДУКТИВНОСТА
•  19-116 m³/min
•  10-345 bar

МОБИЛНИ
•  1,6-12 kVA

ПРЕНОСЛИВИ
•  9-1250 kVA

ИНДУСТРИСКИ
•  10-2250 kVA

ГЕНЕРАТОРИ

ПУМПИ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНИ 
ПОТОПНИ
•  250-16.500 l/min

ЦЕНТРИФУГАЛНИ
•  833-23.300 l/min

МАЛИ И МОБИЛНИ
•  210-2500 l/min

УДАРНИ ЧЕКАНИ

RTEX  
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При изработка на новата ге-
нерација на теретни пнев-

матици OMNITRAC, Goodyear 
по прв пат ја употреби па-

тентираната техноло-
гија DuraShild која обезбеду-
ва додатна отпорност на 
оштетувања и овозможу-

ва подобра обновливост на 
пневматиците.

OMNITRAC

ПРВА СЕРИЈА НА ТЕРЕТНИ 
ПНЕВМАТИЦИ СО DURASHILD 
ТЕХНОЛОГИЈА  

Goodyear ја претставува новата генерација пневматици OMNITRAC 
која е специјално развиена за возила кои користат комбиниран пре-
воз (нпр. за кипери, мешалки за цемент, пумпи за бетон и камиони 
со ниски приколки за употреба во градежништвото, во превозот на 
отпад и рециклажа, во дрвената индустрија и земјоделството) и се-
којдневно се соочуваат со тешки услови на неасфалтирани патишта, 
но поколемиот дел возат по патишта. 

„Раководителите на возните паркови денес, на подрачјето на ком-
бинираниот превоз, побаруваат пневматици кои нудат разноврсни 
перфоманси и поголема отпорност спрема условите во кои се срет-
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нуваат при возењето по уредени патни површини 
како и при возење по неуредени терени“ – вели 
Бенџамин Вилот, директор на маркетинг за теретни 
пневматици, Европа, при Goodyear. „Нашите нови 
пневматици OMNITRAC се продолжување на раз-
војот на нашата претходна серија и сега ја вклучу-
ва DuraShild технологијата и затоа се поотпорни и 
нудат подолг век на траење. За рабусноста на тие 
пневматици толку сме убедени што обезбедуваме 
гаранции за евентуални оштетувања“.

Серијата изработена со патентираната техноло-
гија DuraShild, која обезбедува поголема робус-
ност и подолг работен век, ја сочинуваат пнев-
матиците OMNITRAC S и OMNITRAC D. Со оваа се-
рија се опфтаени 10 димензии (шест пневматици 
OMNITRAC S за управувачките оски и четири пнев-
матици OMNITRAC D за погонски оски) вклучувајќи 
ја и димензијата 315/70R22.5 која за прв пат доаѓа 
во сегментот на комбинираниот превоз и го пра-
ти растечкиот тренд на користење на стандардни 
влечни единици во тој сегмент. Исто така, серијата 
е во склад со 3PMSF и ги задоволува најстрогите 
норми за зимски пневматици.  

Патентираната DuraShild технологија на Goodyear 
употребена е во облик на иновативниот горен 
заштитен појас во конструкцијата на пневматикот 
кој со спречување на продорот на камења и ос-
танати предмети обезбедува додатна отпорност 
на оштетување на каркасата, а тоа овозможува 
поголем број прејдени километри и подобра об-
новливост. Освен тоа, спречува и продор на вода 
која би можела да предизвика корозија на поја-
сите на каркасата. Горниот дел е направен од не-
метален корден материјал, прв пат употребен кај 
пневматиците, кој ја подобрува обновливоста на 
пнеуматиците.   

OMNITRAC S и D истовремено имаат зголеме-
на дебелина на слоевите во каналите, со додатна 
мешавина отпорна на кинење. Тоа придонесува за 
поголема километража, зголемена издржливост на 
каркасата и заштита од незгодни оштетувања од 
камења и други предмети. Додатна карактеристика 
на овие пневматици е вградената радио-фрекфент-
на идентификација (RFID) која овозможува еднос-
тавна идентификација и поврзување со системите 
за управување и пратење на пневматиците. 
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OMNITRAC S СО РОБУСНА ОСНОВА ОД 
ПЕТ РЕБРА СО ЛАМЕЛИ

Пневматиците OMNITRAC S за управувачка оска 
имаат робусна шара со пет ребра и ламели со кои 
се постигнува оптимална газечка површина и из-
држливост. Таквата основа на шарата обезбедува 
поголема километража, рамномерно абење и до-
бра налегање. Освен тоа, пневматиците OMNITRAC 
S за управувачката оска се оптимално подесени за 
користење на предните погонски оски, што вклучу-
ва и хидраулични системи против пролизгување. 
Пневматикот го одликуваат и каналите „Quick 
release“ кои со брзо испуштање на туѓи предме-
ти го намалуваат задржувањето на камењата и 
овозможуваат ефикасна заштита од продирање 
на камењата и оштетување на каналите, што ја 
зголемува робусноста и ја подобрува обновливос-
та на пневамтикот. 

OMNITRAC D ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 
ДОБРОТО НАЛЕГАЊЕ ПРЕКУ ЦЕЛИОТ 

ВЕК НА ТРАЕЊЕ
Пневматиците OMNITRAC D обезбедуваат одлич-

но налегање и рамномерно абење на сите повр-
шини, кое е овозможено од усмерената основа на 
газечкиот слој со три ребра и ламелни блокови, и 
кај нив е, благодарејќи на ламелите, удвоен бројот 
на рабови за налегање. Цврстото централно ре-
бро на пневматикот овозможува високо ниво на 
отпорност на оштетување и рамномерно абење 
при абразивни услови на користење, поголем број 
прејдени километри и поголема издржливост на 
каркасата. Висок степен на налегнување преку 
целиот век на траење, и при секакви патни суло-
ви, на пневматикот OMNITRAC D му овозможува-
ат широко отворените канали кои овозможуваат 
одлично отфрлање на калта и камењата. Со тоа се 
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зголемува и отпорноса на лупење и кинење под 
моментот на сила, дури и во случај на делување на 
сопирачкиот уред.   

ПНЕВМАТИЦИ ЗА ПРИКОЛКИ
Пневамтиците за приколки Goodyear OMNITRAC 

MST II 385/65R22.5 и 445/65R22.5 ги надополнуваат 
пневматиците од сериите OMNITRAC S и D затоа 
што нудат повеќе прејдени километри и подобро 
налегање како на патишта така и на терен. Пнев-
матиците имаат широк газечки слој и овозможу-
ваат рамномерно абење, нудат можност за зголе-
мен број прејдени километри во комбинација со 
одличен отпор на оштетувања и висока стабилност.

ОБНОВЛИВОСТ И ГАРАНЦИЈА
Сите пневматици OMNITRAC се равиени во склад 

со концептот на Goodyear, „повеќе живот“ затоа 
што е можно да им се нарежат канали и да им се 
обнови газечкиот слој. Тоа им овозможува на воз-
ните паркови на работни возила повеќе да ги ис-
користат своите пневматици и големо намалување 
на трошоците по километар. На корисниците на 
пневматикот OMNITRAC им стои на располагање 
и бесплатна гаранција OMNITRAC која ги покрива 
случајните оштетувања на пневматикот а на ра-
ководителите на возните паркови им овоможува 
безгрижност.

ПРЕГЛЕД НА ДИМЕЗИИТЕ НА OMNITRAC

ПНЕВМАТИК ДИМЕНЗИЈА ИНДЕКС НА 
НОСИВОСТ

ИНЕДКС НА 
БРЗИНА 3PMSF

ИСКОРИС-
ТУВАЊЕ НА 
ГОРИВОТО 

НАЛЕГНУВАЊЕ 
НА ВЛАЖНА 

ПОДЛОГ

ЕМИСИЈА НА 
БУЧАВОСТ (DB)

OMNITRAC S 13R22.5 156/150 K  C B 71  )

OMNITRAC S 295/80R22.5 152/148 K  D B 71  )

OMNITRAC S 315/80R22.5 156/150 K  D B 73  ))

OMNITRAC S 315/70R22.5 156/150 зголемена K  во развој

OMNITRAC S 385/65R22.5 160 (158) K (L)  во развој

OMNITRAC S 325/95R24 162/160 K  C B 72  ))

OMNITRAC D 13R22.5 156/150 K  D B 75  ))

OMNITRAC D 295/80R22.5 152/148 K  D B 75  ))

OMNITRAC D 315/80R22.5 156/150 K  D B 75  ))

OMNITRAC D 315/70 R 22.5 154/150 (152/148) K (M)  во развој
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Благодарејќи на постојаните подо-
брувања и развој, MAN Engines нуди 
комплетна гама погонски агрегати со 
работни зафатнини од 4,6 до 24,2 ли-
три и моќност меѓу 118 и 816 kW кои 
се вградуваат во разни работни и гра-
дежни машини - багери, утоварувачи, 
дампери, автокранови… „Моторите за 
работни машини се долгорочно важен 
дел од нашата производствена програ-
ма. Во нивниот развој вложени се многу 
средства за да се прошири нивната по-
нуда во наредните години“, изјави Рај-
нер Реснер, директорот на продажба на 
MAN Engines.

Поголемиот од двата нови мотора има 
ознака D4276 и е реден 6-цилиндричен 
мотор со работна зафатнина од 16,2 литри 
(од и пречник 170x142 mm). Овој мотор е 
достапен со силина од 450 до 515 kW (610-
700 KS), а може да испорача максимални 
3.280 Nm вртежен момент во интервал од 
1.100 до 1.500 вртежи во минута. Има дос-
та компактни димензии (1.464x978x1.131 
mm), а со тежината од 1.280 kg е еден од 
најлесните во својата класа. Заснован е на 
познатиот D3876, но користи новоразвиен 
Common-rail систем и нова пумпа за висок 
притисок на вбризгување од 2.500 бари, 
што осигурува оптимално согорување и 

MAN

НОВИ МОТОРИ  
ЗА РАБОТНИ МАШИНИ

MAN на саемот 
Bauma во Минхен 
кој се одржува од 
8 до 14 април ќе 
претстави два 
нови мотора за 

работни машини
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мала потрошувачка на гориво. Наменет е за големи и 
тешки машини како што се рударските копачи и уто-
варувачи, поголемите ровокопачи, мобилните дигал-
ки, машини за дробење, уситнување и рециклирање 
на тврди материјали и слични. За посттретман на из-
дувните гасови се користи EGR систем со водено ла-
дење и модуларни системи со по два DOC/DPF филтри 
(Diesel Oxidation Catalytic Converter/Diesel Particulate 
Filter), како и SCR (Selective Catalytic Reduction) за ре-
дукција на азотните оксиди. Моторите опремени само 
со SCR систем ги задоволуваат нормите EU Stage IIIB, 
а со комплетен посттретман на издувните гасови стро-
гите EU Stage V и US Tier 4 стандарди.

Помалиот D1556 е најлесен мотор во класата од 
9 литри и има од и пречник 145x115 mm. Неговата 
тежина е 860 kg, димензиите му се 1.414x807x1.103 
mm, а достапен е со силина од 205 до 324 kW (280-
440 KS), со максимален вртежен момент од 1.970 
Nm кој е на располагање меѓу 1.150 и 1.300 врте-
жи во минута. „Со D1556 моторот инженерите на 
MAN успеаја да создадат мотор со висок однос на 
сила и тежина и со компактни димензии. Тој е пр-
виот мотор на MAN во класата од 9 литри, со што 
е пополнета празнината меѓу моторите со работ-
на зафатнина од 6,9 и 12,4 литри“, објаснува Хуберт 
Госнер, директор на off-road продажбата на MAN 
Engines. За посттретман се користат EGR, DOC/DPF 
модули и SCR и моторот ги задоволува EU Stage V 
и US Tier 4 стандардите.
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АВТОБУСИ: DUBRAVA

ЈУГОСЛОВЕНСКА 

АВТОБУСКА 

ИКОНА

TAZ (Tvornica Autobusa Zagreb) е формирана во 1930 и постои се до 2000-та година. Во богатата ис-
торија на производство на автобуси моделот Dubrava 14 зазема почесно место.  
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Фабриката за автобуси од Загреб, формирана во 
Кралството СХС, се распаѓа за време на самостој-
на Хрватска држава. Во меѓувреме успешно функ-
ционира во рамки на СФРЈ оставрувајќи забеле-
жителни резултати и надвор од федерацијата. Во 
продолжение ќе направиме историски осврт на 
турбулентните години пред и за време на распа-
дот на Југославија кои драматично се одразија врз 
иднината на тогашниот технолошки гигант.

1988 година – за да бидат возени во Финска 
направени се некои измени со цел автобусот да 
може да ја поднесе ниската температура. Највпе-
чатлива промена претставува поставување на че-
тириаголен наместо округол фар. 

Најпопуларен модел во Финска бил FAP DUBRAVA 
D-1428-V-T-R15. Се прави прототип на кратка 
Dubrava 14 (FAP Dubrava D-1417-T-R9 и FAP Dubrava 
D—1417-S-T-R9), но не се реализира сериско про-
изводство, пред се заради тоа што немало капа-
цитет во TAZ. Dubrava 14 се нуди и со DB OM 442 
мотор со 290 KS.

1989 година – Во Велика Британија
Dubrava14 има повеќе купувачи дури и од 

Mercedes 0303 што многу зборува за изграденото 
реноме на загребската фабрика. За добриот ква-
литет потврда стигнува и од Neoplan кој прави до-
говор со TAZ, на Dubrava 14 да се промени пред-
ниот и задниот крај (да се превземат линиите од 
модерниот Neoplan Jetliner) и да се вградат неоп-
ланови осовини. 

Таа Dubrava 14 со наброените измени би се про-
давала во Германија со име Neoplan Transliner. На-
правени се два прототипа и после успешното тес-
тирање склучен е договор за испорака на 98 авто-
буси од Neoplan Transliner во Германија, во текот 

на 1990 година. Намерата била во следните години 
производството, во зависност од побарувачката, да 
биде помеѓу 200 и 300 парчиња годишно. Да спо-
менеме дека врз основа на ова договорено е ка-
росерирање на некои Neoplan автобуси (интерна 
ознака Dubrava 61)

1990 година -  Освен споменатите Dubrava 14 
кои ќе го носат знакот, Neoplan Transliner (напра-
вени се 16) до јули е договорена испорака 78 еди-
ници на  Dubrava 14 и тоа:

D-1420,  20 примероци (Југославија), D-1428, 21 
примероци (Велика Британија - 17 и Југославија - 
4), D-1428-C во 8 примероци (Финска) и D-1429-B 
во 29 примероци (Египет - 8 и Југославија 21). ТАМ 
кој личи на Dubrava 14 во истиот период е догово-
рен со 11 примероци за Египет. 

Од сето ова не е реализирано ништо бидејќи се 
донесе политичка одлука TAZ да оди под стечај 
за полесно да се приватизира. Следниот удар на 
TAZ настапува со распадот на Југославија и губење 
контакти со разни кооперации. Доколку со поли-
тичките збиднувања не бил изгубен угледот, се би 
можело да се реализира. 

Од деловите кои останале и изгубениот углед 
(губење на потрошувачи) Dubrava 14 се произве-
дувала уште пет години. 

Мислам дека тоа бил најлуксузниот произ-
вод од Југославија кој бил рамноправен со кон-
куренцијата (Mercedes-Benz 0303, Setra S215xp, 
NeoplanTransliner…) како по дизајн, технички ка-
рактеристики, сигурност, така и според количина-
та на продадени примероци. 

Се надевам дека сфаќате дека дел од приказна-
та за автобусите се создаде со моделот кој ја над-
живеа Југославија наместо со некој модел од по-
четокот на автобуската индустрија во Југославија.  
Во секој случај добро е да се знае дека Dubrava 14 
имала 50 варијанти со 10 погонски мотори.

Анgријан Триῡунов
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Ќе замине ли јавниот градски превоз таков каков го позна-
ваме во историјата? Кај нас сигурно не уште долго време, но 
во Шведска тоа веќе е на повидок - Scania и најголемиот опе-
ратор во јавниот транспорт во нордиските земји започнаа со 
тестирање на електрични автономни автобуси на редовните 
рути во Стокхолм. „Технологијата веќе сега е доволно зрела 
за да почнеме со тестови во реални услови на автобусите на 
јавните патишта, со што овој проект станува еден од првите 
од тој вид во Европа. Тој ќе ни пружи обилство информации 
за понатамошниот развој на автономните автобуси пред да 
ги воведеме во сериско производство“, вели Карин Радстром, 
шефот на автобуското одделение на Scania.

SCANIA CITYWIDE LF

 ЕМ ЕЛЕКТРИЧНИ,  
 ЕМ АВТОНОМНИ 

Scania како производител на авто-
буси и Nobina како најголем опера-
тор во јавниот транспорт во нор-

диските земји започнаа соработка со 
тестирање на електрични автоном-

ни автобуси на редовните рути во 
Стокхолм
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Испитувањата ќе се спроведуваат во две фази, 
на почетокот без патници, а потоа и со нив. Безбед-
носта е прв приоритет, заради што во автобусите 
ќе има возач кој ќе ја следи нивната работа и ќе 
им помага на патниците. „Ние во Nobina сме дос-
та ангажирани за воспоставување на она за што 
веруваме дека ќе биде важен дел од иднината на 
јавниот превоз. Овие тестови ќе обезбедат многу 
информации и искуства во поглед на практичните 
секојдневни аспекти од управувањето и работата 
со и на автономните автобуси и можности повеќе 
луѓе да го користат јавниот превоз. Барањата за 

автономните автобуси нема да се разликуваат од 
оние сега во поглед на доверливоста, безбеднос-
та и достапноста“, вели Хенрик Дагнас, директорот 
на Nobina Sweden.

За почеток, два Scania Citywide LF електрични ав-
тобуси ќе ја поврзуваат брзорастечката нова стан-
бена зона Баркарби која се наоѓа на околу 20 кило-
метри од центарот на Стокхолм со блиската метро 
станица. Тие ќе ја опслужуваат новата наменска 5 
километри долга траса со четири постојки. На са-
миот старт на проектот е планирано само еден ки-
лометар да се вози автономно. Во текот на втората 
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фаза од тестирањата се очекува околу 300 патници 
секојдневно да патуваат на ова рута. Со сообраќај-
ните и контролни системи за автономните автобуси 
заеднички ќе управуваат Scania и Nobina. Развој-
ниот дел од проектот веќе е започнат, а со пробна 
работа е планирано да се стартува во 2020 година. 
Во текот на испитувањето меѓу другото ќе се со-
бираат податоци на пример за просечните брзини, 
периодите на непрекината работа, благовременото 
доаѓање на станиците и отстапувањата од возниот 
ред, како и за задоволството на патниците. Ком-

панијата што ќе ја опслужува оваа рута е најголем 
и најискусен превозник во јавниот градски транс-
порт во нордискиот регион. Nobina секојдневно 
им овозможува скоро на милион луѓе во Швед-
ска, Норвешка, Финска и Данска да дојдат на ра-
бота, во училиште или каде веќе намериле. Оваа 
компанија со седиште во Стокхолм има повеќе од 
11.000 вработени.

Инаку, во оваа стокхолмска населба веќе се во 
тек неколку иновативни сообраќајни проекти оп-
ишани како најсовремени во светот. Автобусите на 
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Scania се првите електрични што самостојно ќе во-
зат во редовен сообраќај и се од моделот Citywide 
LF. По конструкција се нископодни, имаат должина 
од 12 метри и капацитет за 80 патници, од кои 25 ќе 
седат. Три вакви автобус без автономни можности 
веќе половина година се во пробен сообраќај во 
малото место Остерсунд на околу 500 километри 
северно од Стокхолм. Тие возат на најпрометната 
линија во ова гратче и тргнувајќи на секои 15 ми-
нути работат по 16 часа дневно, годишно преве-
зувајќи повеќе од 800.000 патници. Задвижувани 

се со електромотори од 130 kW, кои се напојува-
ат од литиум-јонски батерии со капацитет од 110 
kWh. Се полнат на крајните постојки со помош на 
пантограф за време од 6-7 минути. За возењето со 
овие автобуси, еден од нивните возачи познавајќи 
ги повеќето од патниците, има изјавено дека некои 
од нив заради тивкото и удобно возење се возат 
уште по еден дополнителен круг од 28 километри 
само заради уживањето во возењето.
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Во ера на хипер продукција на нови модели, големи наде-
жи производителите полагаат во пост-продажбата. Сметаат 
со фактот дека новите возила се толку специфични што ни-
кој друг освен нивниот овластен сервис не може да ги реши 
евентуалните проблеми. Современите принципи на делување 
налагаат дури и редовните сервиси да ги изведуваат само 
овластени лица, и тоа во овластен сервис. 

ДОМАШЕН МУЛТИ БРЕНД СЕРВИС  

 ОПШТА  
 АВТОМОБИЛСКА  
 КЛИНИКА 

Кај „Спасе Шишко“ навраќаат соп-
ственици на автомобили од разни 

брендови, и бараат чаре за нивниот 
лимен лубимец. Речиси сите го на-
пуштаат сервисот ослободени од 

грижата која претходно им изгледа-
ла како планина.
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Сето тоа е донекаде и разбирливо знаејќи дека 
новите технологии стануваат се покомплицирани 
и за нив се потребни стручна работна рака, ориги-
нални заменски делови и адекватен алат. 

Но што правиме со возилата на кои им е истечен 
гарантниот рок? А такви во нашата земја секоја го-
дина се увезуваат по околу 30 илјади примероци. 
И тоа од сите марки и модели. Кај значаен дел од 
нив веднаш по самиот увоз потребна е интервен-
ција од стручен мајстор, па макар било тоа и за 
редовен сервис.

УНИВЕРЗАЛНИ ПОЗНАВАЊА
Тука на сцена стапуваат нашите универзални 

мајстори кои праксата ја стекнувале преку долго-
годишни сопствени искуства. Еден од тие мајсто-
ри секако е и „Спасе Шишко“ кој соптвеното иску-
ство го гради од 2000-та година. Низ сервисот има 

поминато многу возила, толку многу што бројот и 
не може точно да им се одреди. Некои од нив до-
аѓале и сеуште доаѓаат за сервисно одржување и 
контрола, потоа доаѓаат сопственици на возила 
кои имаат одредени проблеми со механиката, а не 
е мал бројот и на тие што треба да им се направи 
сериозна механичка интервенција.  

И токму кај сериозните интервенции како што 
се целосен ремонт на моторот, на менувачот или 
пак промена на цели склопови, доаѓаат до израз 
знаењето и долгогодишното искуството. „Кога ре-
монтираниот мотор повторно ќе проработи тоа за 
мене значи како да сум подарил нов живот на ко-
лата“ – така го опишува чувството мајстор Спасе 
по успешно завршената работа.

И не само поради ремонт, кај „Спасе Шишко“ се 
оди и за центрирање предница, потоа за проме-
на на амортизери, за закочени менувачи, или пак 
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едноставно кога се слуша некоја бучава „од доле“.  
Всушност се оди за сé нешто, а мајсторот како вис-
тински еснаф, најпрвин ќе го послуша клиентот, ќе 
даде дијагноза за на крајот одреди термин кога 
може возилото да биде подигнато. Со отклонет 
квар, се разбира!

Понекогаш не станува збор само за интервен-
ција, туку многу повеќе од тоа. Проблемот знае да е 
прикриен а неговото изнаоѓање и решавање прес-
тавува вистинска сатисфакција, ќе каже мајсторот.  

JRONE ТУРБО КОМПРЕСОРИ
Високата технологија применета кај возилата со 

понови годишта на производство бара и адекватно 
одржување. Во ера во која речиси да нема мотор 
кој работи без помош на турбо полнач, замената 
или сервисирањето на овие уреди се наметнува 
како неопходност.

И за решавање на овој проблем размислувал 
мајстор Спасе па стапил во контакт со светски по-
знатиот производител на турбо компресори, Jrone. 
Сега во сервисот може да се направи комплетна 

репарација на било кој тип турбо компресор или 
пак да се купи целосно нов.

Инаку производите на Jrone се продаваат во 
Кина, Европа, Јужна и Северна Америка. Во порт-
фолиото на производителот пишува дека на рас-
полагање се турбо компресори за патнички вози-
ла со мотори од 800 до 3.500 ccm, а за товарните 
возила во понуда се компресори за мотори со ра-
ботен волумен помеѓу 4.0 и 12.0 литри. Исто така 
Jrone произведува и турбо компресори за бензиски 
мотори и тоа за запремини помеѓу 1.0 и 2.0 литри.  

Долгогодишното искуство на сервисот „Спасе 
Шишко“ е доволна гаранција дека дупката ство-
рена во понудата на сервисирање и замена на тур-
бо компресори за кои досега се одеше во соседна 
Србија, успешно ќе биде пополнета. 

МД ШИШКО
ул. Џон Кенеди 11, Скопје

тел. 02 261 6691
моб. 075 204 205

68  Година 10  Квартал 1



Според наводите на производителот, овој мо-
дел треба да биде достапен во неколку изведби 
во согласност со потребите на корисниците. Така, 
најавуваат дека во понуда ќе бидат модели со ба-
терии со различен капацитет кои ќе овозможат ав-
тономија од 300, 400 или 500 милји (480, 640 или 800 
km), како и дека батериите ќе можат да се допол-
нуваат со брз полнач за само 15 минути. Овој пикап 
празен ќе забрзува до 100 km/h за околу 5, а под 
полно оптоварување за 18 секунди, додека макси-
малната брзина ќе биде поголема од 190 km/h. Во 

внатрешноста во зависност од конфигурацијата ќе 
има место за 6 лица кои ќе се сместат на два реда 
седишта, а товарниот простор ќе биде достапен во 
изведби со должина од 2 и 2,5 метри. Носивоста на 
основната верзија ќе изнесува 2,3 тони, а во понуда 
ќе биде и изведба со седло за влечење полупри-
колка со вкупна дозволена тежина од 15,8 тони. 
Клиренсот ќе му изнесува 305 кај основната и 380 
mm кај off-road изведбата, а ќе биде достапен и со 
двојни задни тркала. Производството треба да му 
започне на почетокот на 2020 година.

ATLIS XT

ЕЛЕКТРИЧЕН ПИКАП  
СО ГОЛЕМИ ТОВАРНИ 

МОЖНОСТИ
Компанијата Atlis Motor Vehicle најави производство на голем пикап со готово неверојатни 

можности
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Volvo Trucks мината година го најави почетокот 
на производството на камионот Volvo FL Electric 
развиен за градска дистрибуција и други транс-
портни и комунални апликации, а сега ги испо-
рача и првите примероци на компанијата Renova, 
логистичкиот оператор DB Schenker и својот парт-
нер TGM. Испорачаните камиони се развиени во 
соработка со овие избрани купувачи и како дел 
од лимитираното претсериско производство се 
прилагодени на нивните барања а возачите што 
ќе управуваат со овие електрични камиони, како и 
оператерите, поминаа обука и спроведоа тест во-

зења. Сериското производство на Volvo FL Electric 
и посилниот FE Electric ќе започне во втората поло-
вина на годината. Сите произведени камиони исто 
така ќе бидат во лимитирани серии и наменети за 
купувачи во Европа. „Блиската соработка са воза-
чите и клиентите ни овозможи во краток времен-
ски период да развиеме решенија за електрифи-
цираниот транспорт кои ги задоволуваат високите 
барања во поглед на перформансите, возењето, 
ракувањето со товарот и самото користење на во-
зилото“, вели Рогер Алм, претседателот на компа-
нија Volvo Trucks. 

VOLVO FL ELECTRIC

 БЕЗБЕДНОСТА ПРЕД СÉ 
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MERCEDES-BENZ ANTOS

ПРВИ ИСПОРАКИ НА КУПУВАЧИТЕ
Mercedes-Benz моментално е единствен произ-

водител во светот кој своите камиони и влекачи на 
барање на купувачите ги испорачува со сигурнос-
ниот систем Sideguard Assist за заштита на пеша-
ците и велосипедистите. Имено, возењето големи 
возила во урбаните средини со себе носи и ризик за 
ранливите учесници во густиот градски сообраќај. 
Sideguard Assist е систем заснован на радар кој ја 
надгледува целата должина на камионот однос-
но влекачот, вклучувајќи ја и приколката односно 
полуприколката и нејзината траекторија при во-
зењето. Така, на пример, при свртување во тесни 
улици приколката лесно може да го „зајава“ тро-
тоарот и при тоа да закачи столб на семафор или 
од уличното осветлување, како и невнимателни 
пешаци или велосипедисти. Во вакви ситуации 

радарскиот систем на Sideguard Assist го преду-
предува возачот со звучни сигнали за можноста 
за ваква незгода, но истовремено ги предупреду-
ва и останатите учесници во сообраќајот кои се во 
непосредно опкружување на возилото. Токму ова 
беше причина пиварата Hofbräu за потребите на 
својата дистрибутивна мрежа во Минхен да на-
рача камиони Mercedes-Benz Antos опремени со 
овој систем со кои ќе се подигне нивото на без-
бедност, посебно за време на традиционалниот 
Октоберфест кога од разбирливи причини бројот 
на невнимателни пешаци кои треба да се заштитат 
е многукратно зголемен. За комплетна безбедност, 
овој систем функционира во заедница со остана-
тите системи - Active Brake Assist 4, Lane Keeping, 
Attention Assist и други.
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Комбито на Volkswagen е едно од најуспешните 
лесни комерцијални возила со готово 12 милиони 
продадени примероци. Така е заради големиот број 
изведби (Transporter, Caravelle, Multivan, California) 
но и заради постојаното обновување. Најновото 
негово издание има ознака Т6.1 и беше претста-
вено во Волфсбург на само неколку метри од ме-
стото каде пред 70 години беше направен првиот 
прототип. Новиот Volkswagen-ов комби доби елек-
тромеханички наместо досегашниот хидрауличен 
серво управувач, што отвора пристап на нови сис-
теми за асистенција и сигурност кои ги вклучуваат 
Cross Wind Assist кој го стабилизира возилото при 
бочни удари на ветар, Park Assist и Side Protection 
за олеснето паркирање и маневрирање, како и 
Trailer Assist за помош при возење со приколка. 

Редизајниран е предниот дел, но што е побитно 
редизајнирана е и контролна табла како предус-
лов за интеграција на дигиталниот кокпит со пот-
полно дигитални инструменти и третата генера-
ција на модуларната инфо-забавна матрица MIB3 
со интегрирана eSIM картичка која нуди функции 
како што се интернет радио и стриминг на музи-
ка. Новост е и 2.0 TDi моторот кој доаѓа со силина 
меѓу 90 и 199 KS и ги задоволува  Euro-6d-TEMP-
EVAP стандардите. Тука е и посебно интересниот 
електрично задвижуван Т6.11 развиен во соработка 
со тјунерската куќа ABT од Кемптен кој има елек-
тромотор со 82 kW и 200 Nm вртежен момента и 
батерија со голем капацитет која му овозможува 
автономија од 400 km.

VOLKSWAGEN T6.1

ОСВЕЖУВАЊЕ ОДНАДВОР 
И ОДВНАТРЕ
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TOYOTA HIACE

 НОВА ГЕНЕРАЦИЈА  
 ПОСЛЕ 15 ГОДИНИ 

Toyota Hiace на европскиот пазар не е присутна 
од 2012 година, но овој модел сé уште е достапен 
во Азија, Африка, Латинска Америка и на Блиски-
от Исток, каде освен под називот Hiace во некои 
земји е познат како Quantum. Важи за доста издр-
жливо доставно возило, но за да биде со чекор со 
времето после цели 15 години на пазарот Toyota 
ја претстави неговата шеста генерација. Така Hiace 
сега доаѓа со значително зголемени димензии и 
поголема носивост односно патнички капацитет. 
Достапен е во изведби со должина од 5,27 и 5,92 
метри и височина од 2 односно 2,28 метри. За погон 

на овој модел се користат бензински 3,5 литарски 
V6 и четирицилиндрични дизел мотори со работна 
зафатнина од 2,8 литри, кои се достапни со 6-сте-
пен мануелен или автоматски менувач. Потребно 
е да се истакне дека Hiace е поставен на новата 
TNGA платформа, со што значително се намале-
ни вибрациите и бучавата, а подигнато нивото на 
удобност и безбедноста.

Toyota ја претстави првата генерација на Hiace 
уште во 1967 година, од кога се продадени повеќе 
од 6 милиони примероци.
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Nissan за својот настап на салонот на автомоби-
лите во Брисел подготви интересен ван заснован 
на моделот NV300. Настана во соработка со рес-
пектабилната британска дизајнерска куќа Studio 
Hardie и е наменет за столарите кои својата рабо-
та ја обавуваат на терен. Внатрешноста е уреде-
на како подвижна работилница, со сета потребна 
опрема и алати, но и со интегриран Nissan Energy 
ROAM батериски систем со капацитет од 700 Wh и 
максимална моќност од 1 kW. Ова решение е тивко 
и не ја загадува околината, а благодарејќи на со-

ларниот панел на покривот остварена е потполна 
автономност. Персонализација на товарниот прос-
тор вклучува и иновации како што се подвижното 
столче на шини и таванското ЛЕД осветлување.

Ова возило треба да претставува пример за мож-
ностите кои Nissan може да ги понуди во комер-
цијалниот сектор. На овој начин можат да се соз-
даваат не само специјализирани возила за комер-
цијална намена, туку и возила за слободно време 
и рекреација.

NISSAN NV300

ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН
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