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ОД УРЕДНИЧКИ АГОЛ

Точно на прославата од 
своето десетгодишно по-
стоење, печатеното издание 
на нашата и вашата ревија, 
почитувани пријатели, ќе ја 
доживее судбината на која 
се осудени сите печатени 
медиуми – издавање на по-
следниот број и премину-
вање во електронска форма.

Подготвувањето на по-
следното печатено изда-
ние воопшто не значи и 
крај на списанието. Напро-
тив. Предизвиците кои стојат 
пред нас сега се уште пого-
леми. Всушност списанието 
го продолжува својот жи-
вот, само што сега ја менува 
формата. 

PDF-от од списанието, кој е составен дел од содр-
жината на нашиот портал, ќе биде во идентичен 
формат како и до сега, а и ќе се издава во истиот, 
тримесечен ритам. Сите досегашни наши пријатели 
кои го добиваа печатеното издание во иднина ис-
тото ќе го добиваат на својата електронска пошта.

Од друга страна, подготовките за преминување во 
електронска форма ги започнавме уште пред речи-
си две години, па така порталот www.g-t.com.mk е 
активен и целосно ставен во функција.

Покрај комплетната содржина на списанието која 
ви е достапна во „PDF“ формат, на порталот ќе може-
те да најдете и широк избор на содржини поврзани 
со темите кои се од наш заеднички интерес.

Поради полесна достапност до информации-
те, ве повикуваме да се придружите и на нашиот 

Facebook-профил: G&T-Спи-
сание за градежништво и 
транспорт кој го креирав-
ме со намера да отвориме 
можност за постојана вза-
емна комуникација.

Согледувајќи ги сите 
предности кои ги нуди со-
времената технологија, а тука 
пред се мислиме на мулти-
медијалната обработка на 
материјалите, свесни сме 
дека влегуваме во возбуд-
лив период кој ќе биде ис-
полнет со безброј креативни 
предизвици.

Дали тоа ќе биде доволна 
сатисфакција за престанок на 
издавање на нашиот/ваши-
от печатен примерок на GT?!  

Цела деценија непрекинато дружење со темите од 
Градежништвото и Транспортот создадоа навика на 
работните маса на над 2.000 компании да се најде 
примерок од списанието кое обработува специфич-
ни теми токму од Ваш интерес.

Секој крај значи некој нов почеток, вели старата 
мудрост. Ние само ја менуваме формата, веруваме 
содржините ќе бидат уште поатрактивни.

Се читаме, гледаме и слушаме на вашите елек-
тронски уреди! 

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Агрон Сулејман

ЕЛЕКТРОНСКОТО ИЗДАНИЕ 
ГО ЗАМЕНУВА ПЕЧАТЕНОТО, GT 
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Булеварите и улиците во Скопје и други градо-
ви низ Македонија го испратија летото со нов, 

мазен асфалт

Задоволство е да се вози по нов и мазен асфалт, 
исто колку и што не е ако тој е нов, но не е довол-
но мазен па возилата потскокнуваат. Како возачи 
тогаш сите негодуваме зошто работата не е на-
правена како треба? Толку ли е проблем да се из-
мазни новиот асфалт? Градежниците знаат каде 
лежи проблемот - тоа не е толку во квалитетот на 
асфалтот, ниту механизацијата што го положува која 
често кај нас е дотраена, колку што е во машини-
те кои последни ја напуштаат сцената - валјаците 
кои му го даваат финишот на асфалтот. Нив обичен 

човек ги гледа како два тешки метални цилиндри 
со мотор чија задача е возејќи се ваму-таму да го 
мазнат асфалтот. Но, не е баш така. Како и секоја 
друга работна машина, и тие имаат специјализира-
ни функции и можности. Со други зборови, навис-
тина да беа само два тешки метални цилиндри со 
мотор, тогаш секој ќе ги произведуваше, а не де-
нес тоа да го прават само грст компании во светот.

Една од нив е швајцарската група Ammann, која 
е специјализирана за машини за патишта, поточно 
за асфалтирање. Токму заради тесната специјали-
зација не спаѓа во големите играчи, но гледајќи во 
сопствениот делокруг на работа и тоа како е го-
лем - лидер е во производството на оваа опрема 
од која годишно има приходи од околу милијар-

AMMANN АСФАЛТЕРСКИ ВАЛЈАЦИ

МАЗНО `КО ТЕПСИЈА
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да швајцарски франци и важи за едно од најдо-
верливите имиња во нискоградбата, имиџ што е 
стекнуван точно 150 години, време за кое целокуп-
ното насобрано искуство се преточува во нивните 
машини. Заради тоа градежниците ги ценат и во 
случајот со нашиот асфалт знаат дека ако се корис-
тат Ammann валјаци тој ќе биде мазен 'ко тепсија.

Нив во своето портфолио групата ги има доста 
многу, од мали прирачни валјаци кај кои операто-
рот оди зад нив до големи пневматски валјаци со 
неверојатна ефикасност. Најбројно е семејството 
тандем валјаци - петнаесетина модели со различни 
варијанти и изведби, со што нивната вкупна бројка 
скоро тројно се зголемува. Главни карактеристики 
им се лесната пристапност, исклучителната пре-

гледност и едноставното ракување. Од Ammann 
сепак како прво го споменуваат ултимативниот 
комфор на операторот, кој според нив всушност 
значи зголемена продуктивност на работното ме-
сто. На пример, удобното лоцираните и интуитив-
ни контроли ја олеснуваат работата на операторот 
и му помагаат да биде поефикасен, а намалените 
вибрации на кабината значат помал замор и по-
голема сила применета на подлогата што се на-
бива. Списокот продолжува, но приказната оста-
нува иста - удобноста на операторот е синоним за 
продуктивност.

Ние ќе го продолжиме списокот со другите нивни 
својства, како што е опционалниот ACE (Ammann 
Compaction Expert) автоматски систем за мерење 
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и контрола на набивањето, кој е достапен со раз-
лични капацитети во зависност од потребите и 
обезбедува ефикасност во заштедата на трошо-
ците. Погонот контролиран електронски овозмо-
жува непречено стартување и застанување, што е 
особено важно во асфалтните работи. Прилагод-
ливиот управувач овозможува брзи промени меѓу 
порамнети и off-line валјаци, а двостепениот сис-
тем за филтрирање на распрскувањето располага 
со големи резервоари за вода кои ги продолжу-
ваат интервалите помеѓу полнењата. 

Што се однесува до механичките карактерис-
тики, семејството тандем валјаци се состои од по-
веќе подгрупи. Лесните ARX вибрациони валјаци 
ги има во сериите 1, 2-2 и 2-4, во распон од 1.460 
па до 4.690 килограми оперативна тежина, со ра-
ботна ширина од 820, 900, 1.000, 1.200, 1.300 и 1.380 
милиметри. Поголем дел од нив се опремени со 
систем за офсет поставување на работните цилин-
дри од 40 или 50 mm во зависност од изведбата, 
а сите со две фрекфенции и една или две ампли-
туди на работа, помалите со 58/66 Hz и 0,5 mm, а 
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поголемите со 45/55 Hz и 0,6/0,4 mm. Купувачите 
можат да бираат меѓу EU Stage V или IIIA мотори, 
кои кај моделите од ARX 12 до ARX 20 се Yanmar, 
а кај ARX 23 до ARX 45 Kubota. 

За поголеми зафати Ammann ги нуди ARP валја-
ците со вртливи барабани и зглобните AV валјаци, 
чии својства се за почит - оперативна тежина од 
7.360 до 13.080 kg и работна широчина од 1.450 до 
2.100 mm. Пневматските валјаци, пак, ги има два 
модела со балансирачка тежина од 9 до 24 односно 
28 тони, и двата со Euro IV или IIIA мотори, овој пат 
од Deutz. Работната широчина им е доста слична 
- 1.986 и 2.040 mm, а тркалата (4+4) исти 11x20" со 
централен систем за напумпување. Исостатичките 
осцилирачки оски обезбедуваат голема тракција и 
зголемена покриеност и квалитет на површината на 
која се работи, а кабината е пространа со седиште 
за операторот кое се ротира за 170°. 

Се разбира, освен со асфалт валјаците можат да 
работат и со друга подлога за набивање.
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HITACHI EX1200-6

 АКО НЕ МОЖЕ СÉ  
 ЗНАЧИ НЕ МОЖЕ НИШТО! 
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Големиот багер на Hitachi може да работи и 
како ровокопач но и како натоварна лопата. 
И во двата случаи корисникот добива моќен, 

робусен, и исклучително издржлив партнер при 
извршувањето на тешки градежни апликации 

како и при работи во рударството.

Дефинитивно, Hitachi е посветен само на произ-
водството на багери и камиони. Се смета дека една 
третина од вкупниот број на багери кои денес се ак-
тивни, го носат знакот на јапонскиот производител. 

Во широката палета на понудени багери Hitachi 
EX1200-6 зазема висока позиција во групата на го-
леми снагатори. Максималната моќност на погонски-
от дизел од 760 КС и оперативната тежина од 114 t 
(при натоварување) му ја обезбедуваат таа позиција. 

За да не остане сé само на маркатната појава и 
фасцинантните бројки, конструкторите се погрижиле 
за вградување на низа контролни системи и уреди 
кои на машината и обезбедуваат економична ра-
бота, лесно управување и едноставно одржување. 
Само како илустрација нека послужи примерот со 
електронската дистрибуција на расположивата сила 
помеѓу функциите за копање и ротирање, која се 
активира со едноставно вртење на копче.   

МИКРО СВЕТ ЗА ОПЕРАТОРОТ
Ако подницата на кабината се наоѓа на виочина од 

182 cm јасно е во какво опкружување функционира 
операторот. Добро, иако до таа висина се качува по 
назабени скали, внтаре го очекува комфорен и пријатен 
амбиент. Управуњето со сите 760 КС се извршува во 
исклучително пространа кабина и пријатен амбиент. 
За постигнување на тие услови се грижи одличниот 
клима уред со степенасто филтрирање на воздухот, 
потоа воздушно амортизираното (по потреба и гре-
ено) седиште како и лесните и интуитивни команди. 

Во кабината е вграден и голем монитор во боја 
преку кој може да се следат сите параметри на ма-
шината. Системот дава можност и за сетирање на пе-
риодот потребен за сервис на одредени компоненти, 
за кој потоа операторот благовремено се известува. 
Заради комплетен увид на ситуацијата зад багерот 
и елиминирање на мртвите агли, монтирана е каме-
ра која сликата ја прикажува на истиот тој мултиме-
дијален екран.

Големите машини нормално е да работат и со го-
леми товари па затоа кабината е поставена врз елас-
тични држачи кои се исполнети со хидраулична теч-
ност. Токму затоа вибрациите и звукот во кабината се  
сведени на многу ниско ниво.
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ПРОПОРЦИИ
За да се стекне вистинска слика за големината 

на EX1200-6 ќе терба да се истакнат вредностите 
на оперативната тежина која во случај на ровоко-
пач изнесува 112t додека кога е приклучена нато-
варната лопата таа тежи 114t. Носечката структура 
е изработена од посебно цврст челик и е отпорна 
на увиткувања. Посебно е внимавано на постигну-
вањето на баланс помеѓу функциите кога багерот 
работи како ровокопач или како натоварна лопата.

За извор на силина се користи современ шест-
цилиндерски дизел мотор од 23.15 литри, со озна-
ките на Cummins, кој при полна пареа ослободува 
големи 760 КС и вртежен момент од импозантни 
3.468 Nm. Во зависност од оптеретувањето и мо-
менталните потреби, силината може да се котро-
лира со бирање на посебен мод така да операто-

рот одлучува дали ќе ги впрегне сите мускули или 
пак ќе се одлучи за заштеда на гориво.

Во функција на заштита на погонскиот склоп и 
гасениците, конструкторите се погрижиле да ги 
обложат со посебен лим. Од друга страна за задр-
жување на повижноста и стабилноста при работа 
на помеки терени, оставена е опцијата за избор 
на пошироки гасеници. 

Да не останеме покуси и за основните димезнии: 
широчина 5430 mm, височина до врвот на каби-
ната 4.350 mm, должина 8.100 mm  и газиште на 
гасениците 5.090 mm.

КАПАЦИТЕТИ
Како што рековме багерот може да работи како 

ровокопач или пак како товарна лопата. Во први-
от случај понудена е опција за вградување на две 
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големини на стрелата (7.5 и 9.0 m), четири голе-
мини на работната рака (3.4, 3.6, 4.7 и 6.0 m) како и 
четири големини на корпата (6.7, 5.2, 4.0 и 3.4 m3). 
Во зависност од вградниот сет зависат и параме-
трите на ископот кои се движат помеѓу 14.4 m во 
височина и 13.5 m длабочина.

Во случај кога на багерот му е доверена функ-
цијата на натоварна лопата, а самата лопата има 
капацитет од 6.5 метри кубни, тогаш таа може 
максимално да се подигне до височина на това-
рење од 12.4 m и да зафати до длабочина  4.78 m.

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

ОДРЖУВАЊЕ
Иако самата појава на машината влева 

стравопочит, одржувањето е исклучително 
лесно и едноставно. Идејата е багерот што 
помалку време да поминува вон функција па 
затоа е вгарден инфо-систем за дијагности-
ка. Менувањето на филтрите и маслото е ед-
ноставно со таа специфика што ладилниците 
за масло и течност на моторот се поставени 
паралелно додека ладилникот за хидраулич-
ната течност е одделен. Притоа ладилниците 
имаат и систем за самочистење што во голе-
ма мера го олеснува нивното одржување а 
ја зголемува ефикасноста на ладење. 

Во прилог на ефикасното одржување мо-
жеме да го споменеме и сателитскиот кому-
никациски систем преку кој, по логирањето, 
корисникот може да комуницира директно 
со логистичкиот центар на Hitachi и да ги 
добие вистинските инструкции. 

11



CATERPILLAR 279D – КОМПАКТЕН 
ПОВЕЌЕТЕРЕНСКИ НАТОВАРУВАЧ

 МАЛО АМА ВРЕДНО 

К
ога еден натоварувач во должина (и тоа 
со спуштена корпа) брои само 371 cm а 
притоа оперативната тежина му изнесува 
само неполни 4.5 t, тогаш констатацијата 
дека се работи за навистина компактна 

машина е сосема на место.
А знаеме дека процесот на натоварување речиси 

никогаш не се одвива по рамен терен, напротив, 
најчесто подлогата е од различен материјал кој се 
сретнува на градилиштата. 

Земајќи го тоа предвид конструкторите на CAT, 
компактниот натоварувач го опремиле со „три-
аголни“ гасеници кои лесно излегуваат на крај 
дури и со лизгави подлоги. Гасениците со широ-
чина од 40 cm на теренот газат со должина од 
163 cm што е сосема доволно за стабилно дви-
жење и товарење.

А кога сме кај товарењето да кажеме дека тоа 
може да се одвива до максимална височина од 
317 cm. 

Компактниот натоварувач на CAT може да работи по секаков 
терен, а притоа умешно се справува и кога ќе се најде на најтесни 

простори.
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МОТОР ОД 75 КС
За спретноста на натоварувачот добар показа-

тел е минималниот радиус на вртење од само 226 
cm (мерено во однос на средишната оска), што би 
значело дека Caterpillar 279D може да ги изведува 
рутините и во мало собче, кое не е поголемо од „3 
x 3“ метри. Со споменување на висината на кровот 
које поставен на 211 cm се заокружува приказна-
та околу скромните димензии на натоварувачот.

Целата конструкција ја придвижува четири-ци-
линдерски дизел мотор од максимални 75 КС и врте-
жен момент од 265 Nm. Моторот со работен волумен 
од 3.3 литри, ги исполнува американските еколошки 
стандарди Tier4 Final, како и европските STAGE IIIB. 
Тоа накратко значи дека и на зачувување на при-
родната средина е посветено должно внимание, а 
како нус-продукт од тој пристап, спрема горивото, 
машината се однесува со големо внимание. 

За одличното снаоѓање на терен свој придонес 
дава и менувачот со два степени на пренос. Во пр-
виот степен максималната брзина изнесува 7.2 до-
дека во вториот 11.3 км/ч. 

Хидрауличната секција е раководена од High 
Flow XPS системот, кој преку високиот проток обез-
бедува максимална ефикасност. Во зависност од 
потребната моќност за извршување на дадена 
апликација, се ангажира и адекватен проток на 
хидрауличната течност, овозможувајќи така мак-

симални перформанси со минимум потрошувачка 
на гориво.

ФЛЕКСИБИЛНОСТ ЗА ДА СЕ СПРАВИ  
СО КОЈА БИЛО РАБОТА

Апликациите од различен вид побаруваат и 
специфичен пристап за нивно извршување. Одго-
ворот на CAT доаѓа во вид на “Intelligent Leveling” 
(ILEV) систем во кој се вклучени неколку функции. 

Тоа е нивелирањето во двата правци, потоа 
враќање на алатот на позиција на ископ како и 
повторно позиционирање на алатот за работа. 
Кога овој напреден систем, со висок степен на ав-
томатизираност, ќе се искомбинира со широкиот 
спектар на расположиви алатки, се доаѓа до ло-
гичниот заклучок за сестраноста во справувањето 
со различни апликации.

Применетата висока технологија се забележува 
на секоја позиција. Па така, операторот, кој инаку 
во кабината е заштитен според ROPS/FOPS стан-
дардите, има увид во сите работни параметри. 
Податоците се отчитуваат на работниот екран, а 
воедно на него може да се прати и состојбата на 
сите останати уреди.

Во истиот дух на практичност се изведени и гру-
пираните контролни точки, како и олеснетото ру-
тинско изведување на редовните сервиси кои се 
извршуваат од ниво на тлото.  
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AMMANN АСФАЛТНИ БАЗИ

Ammann е присутен во индустријата 
на асфалтни бази повеќе од 100 годи-
ни, многу пред доаѓањето на рецикли-
раниот асфалт, континуираните миксе-
ри или постројките оптимизирани за 
транспорт. Има голема заслуга за по-
добрување на квалитетот на живот на 
луѓето и ефикасноста на бизнисот на 
компаниите во секоја земја. Но, како 
започна приказната?

Да се навратиме малку подлабоко 
во минатото. Почетокот на изградба 
на патишта досега до старите Римјани 
кои сакаа да бидат поврзани со Грци-
те, Феникијците и Картагинците за да 
можат да тргуваат со нив. Нивни изум 
од тоа време е поплочувањето на па-
тиштата за да можат производите со 
кои тргуваат да останат чисти. Многу 
подоцна, индустриската револуција 
доведе до зголемување на обемот на 

трговијата, а со тоа до сé поголеми по-
треби за подобри патишта. Неподнос-
ливите услови што ги предизвикуваа 
прашината и калта ги натера луѓето да 
пронаоѓаат нови решенија. Запишан во 
историјата но и во нашиот секојдневен 
живот дури и ден-денес остана Шкот-
ланѓанецот МекАдам кој на почетокот 
на 19 век го осмисли првиот модерен 
пат покриен со релативно евтин мате-
ријал од земја и дробен камен. 

Еден век подоцна, поточно во 1908 
година, швајцарската компанија 
Ammann која дотогаш произведува-
ше земјоделски машини патентираше 
машина за изградба на макадамски 
патишта. Таа година беше пресвртни-
ца бидејќи во Франција се одржа пр-
виот меѓународен конгрес за изградба 
на патиштата. На него своите замисли 
за иднината на патиштата ги претста-

Ammann 
производите ги 

обединуваат 
швајцарската 

прецизност 
и врвната 
германска 

технологија, 
што како 

резултат дава 
високонапредни 

машини и 
постројки без 

вистински 
предизвикувач 
во светот на 

изградбата на 
патишта
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ви швајцарскиот доктор Ернест Гуљелминети, 
кој неколку години пред тоа на барање на прин-
цот од Монако да најде решение за правливи-
те улици во кнежевството искористи идеја од 
индонезиските болници каде дрвените подови 
биле прекриени со катран. Така настанаа првите 
асфалтни патишта покриени со смеса на катран, 
песок и чакал. Компанијата Ammann го следеше 
тој тренд од самиот почеток и со механизирање-
то на изградбата на патиштата создаде услови за 
залет на асфалтната револуција. За значењето на 
Ammann за развојот на оваа индустрија најдобро 
сведочи фактот дека триесет година подоцна, во 
1938 година, Швајцарија имаше околу 8.000 km 
асфалтни патишта. 

Сепак не течеше сé без проблеми. Швајцар-
ците не располагаа со доволно цврст минерален 
агрегат кој беше еден од најважните состојки на 
асфалтот и мораа да го увезуваат. Плус на тоа 
катранот кој беше најдобар поврзувачки еле-
мент при градбата на патишта имаше негативно 

влијание на здравјето и е со карценогена при-
рода. Тоа траеше сé додека Хајнрих Еберил кој 
беше одговорен за патиштата во Цирих не дој-
де на идеја како да ги измеша домашниот ми-
нерален агрегат со катранот за да може тој без 
грижи да се употребува. Тој разви процес во кој 
мешавината на агрегат и катран беше долго из-
ложена на топлина со што таа стана попогодна 
за користење и со силно намалено штетно влија-
ние на здравјето. Еберил активно соработуваше 
со компанијата Ammann и заедно развија маши-
на за положување на асфалт. Интересен факт е 
дека првата улица на која е поставен новиот тип 
на асфалт во местото Лангентал каде е седиште-
то на Ammann, многу години популарно се наре-
куваше „Макадамски пат“.

Така сé започна. Јасно, развојот на изградба на 
патишта напредуваше постојано. Многу работи 
се сменија, но една остана иста - нераскинливата 
врска на компанијата Ammann со оваа дејност. 
Денешното мешање на фабрички асфалт се врши  
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со најсовремени технологии во постројки кои се 
едноставни за употреба и доста ефикасни. Светски 
лидер во нивното производство е токму Ammann, 
чии најнови процеси на мешање ја зголемуваат 
продуктивноста и употребата на рециклиран ас-
фалт, со тренд за намалување на емисиите на ја-
гленород диоксид. Постојаноста што ја обезбеду-
ваат асфалтните бази на оваа компанија е клучна 
за квалитетот на мешавината. Таа се обезбедува 
со беспрекорно полнење, просејување, загревање, 
сушење и мешање. Сите процеси и компоненти се 
внимателно развиени и конструирани да помог-
нат на интегрирањето на сите подвижни делови. 
Тајната за успехот на асфалтните бази на Ammann 
лежи и во тоа што во компанијата ги слушаат 
проблемите со кои се соочуваат градежниците 
во оваа работа и ги поставуваат како предизвик 
пред развојните тимови. Ваквиот начин на рабо-
та доведе до патентираниот систем „нула отпад“ 
и до одвојување на греењето и мешањето, така 
што смесата може да се прилагодува во од, без 
скапи запирања на процесот.

Гамата асфалтни бази на Ammann е сеопфат-
на - ги има континуирани и циклични, класични, 
напредни и премиум, стационарни, мобили или 
пак оптимизирани за транспорт. Капацитетот им 
се движи од 80 до 400 тони на час, а големината 
на миксерот од 1 до 6 тони. За помал обем на ра-
бота идеална ќе биде класичната ABC ValueTec 
линија која е на располагање со капацитети од 
80 до 260 тони на час, миксер од 1,2 до 3,3 тони и 
силоси за агрегат и мешавина од 15-56, односно 
50-110 тони. Овие бази се ефикасни, продуктив-
ни и идеално прилагодени за оние кои сакаат 
едноставни процеси и можност за понатамошно 
прилагодување со опциите и додавање надград-
би, со постројката која од најосновна може да 
стане доста напредна. Се карактеризира со нај-
ниска цена на животниот циклус во овој сегмент, 
целосно модулиран горилникот со едноставен и 
лесен механизам за прилагодување на односот 
на воздух и горивото за ефикасно согорување и 
контрола на загадувањето, директно споени мото-
ри на повеќето места што ги намалува трошоците 
за гориво и одржување, сито што користи робус-
ни вибрирачки мотори кое овозможува унифор-
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ма дистрибуција на агрегатот на површината на 
решетката на екранот и друго. Може да користи 
до 40-45% рециклиран асфалт.

Друга интересна и една од најпопуларните бази 
на Ammann е напредната ABA 100-340 UniBatch 
серија, која е доста прилагодлива, има ниски тро-
шоци, лесна за одржување и позната по својата 
издржливост. Како што се гледа од ознаката има 
капацитет од 100 до 340 тони на час, миксер со 
зафатнина од 1,7 до 4,3 тони, силос за агрегат од 
29 до 40 тони и два силоса за мешавина од по 
30 или 40 тони. Серијата ABP 240-400 HRT е една 
од најнапредните во светот, специјално прила-
годена за високи концентрации на рециклиран 
асфалт (и до 100%), а може да користи и отпад-
ни кертриџи за принтери или пак гуми. Интегри-
раниот паралелен систем барабани е поставен 
директно над миксерот од 4 до 6 тони со што е 
оптимизиран протокот на материјал и намалена 
количината отпад. Капацитетот се движи од 240 
до 400 тони, силосите за агрегат од 65 до 300, а 
оние за мешавина од 200 па дури до 1.000 тони. 
Тука се и мобилните ABM EasyBatch и BlackMovie 
серии, ABT QuickBatch и SpeedyBatch кои се оп-
тимизирани за транспорт, континуираните ACP 
ContiMix, ACC ContiBase и CounterMix, напредна-
та SCC ColdMix… Сé на сé петнаесетина разни мо-
дели во бројни изведби и големини, бројка која 
заедно со податокот дека шест генерации од се-
мејството Аман ја водат оваа компанија веќе 150 
години, кажува сé. 
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LOKOTRACK®CW3.2™ - МОБИЛНИ 
ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

 ЕКОНОМИЧНА ЗАМЕНА  
 НА ТРАНСПОРТНИТЕ  

 КАМИОНИ 

Транспортните ленти поставени на тркала се економичен и флексибилен начин за транспорт  
на материјал во рударски копови и во каменоломите. Опсегот на Metso транспортери монтирани 

на тркала се состои од системите Lokolink и Lokotrack®CW3.2 ™.
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Т
ранспортните ленти кои се поставени на 
тркала ги намалуваат трошоците за ра-
бота и ја подобруваат безбедноста при 
изведување на апликациите. Овие транс-
портери најчесто се користат во рудар-

ски апликации и каменоломите. Тие исто така се 
идеални за проекти од нискоградбата и произ-
водство на цемент.

Поради нивната одлична подвижност, исто така 
можат лесно да се прилагодат за совршено да од-
говараат на потреби при физичка промена на про-

цесот на обработка на материјалот. Истовремено, 
транспортерите поставени на тркала претставуваат 
поекономична и поеколошка алтернатива отколку 
транспортот со камиони.

Подвижните транспортни ленти може да се пре-
местат до местото каде што се најмногу потребни, 
а со тоа во голема мера да се зголеми флексибил-
носта на процесите на повеќефазно дробење. Тие 
можат безбедно да се транспортираат низ каме-
ноломите, и тоа во краток временски интервал без 
притоа да се појават големи празни одови.  
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Уште една предност на подвижните транспор-
тери е фактот што материјалот може да се транс-
портира без потреба од камиони, целокупниот со-
обраќај како и емисијата на прашина и издувни 
гасови се значително намалени, што резултира со 
побезбедна работна околина.

LOKOTRACK® CW3.2
Подвижниот транспортер Lokotrack® CW3.2, мон-

тиран на тркала, се заснова на широкото знаење и 
експертиза на конструкторите на Metso, со што се 
гарантира максимална леснотија и брзина на упо-

треба во повеќестепените апликации за дробење 
и просејување. За да се оптимизира и прилагоди 
спрема потребите на различните корисници дос-
тапни се дополнителни функции и опции. 

Неговата подвижност овозможува извршување 
на апликации кои бараат висок капацитет на скла-
дирање и одлични можности за пренесување на 
материјали.

Исто така тој има можност за конфигурирање 
така да работи хидраулично или електрично, 
во зависност од изворот на енергија кој е на 
располагање.
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Дополнителните карактеристики, како што се 
цврстите страници, двојниот погон и ударните шип-
ки се она што го прават Lokotrack® CW3.2 идеално 
решение за разноврсна големина на материјалот.

Висината на празнењето може да се регулира во 
зависност од решеткастите носачи како и од по-
гонскиот склоп. Покрај тоа, дополнителната функ-
ција за двојни погони овозможува додатно зголе-
мување на производствениот капацитет.

Подвижниот транспортер Lokotrack™ CW3.2 е 
подготвен за употреба во рок од неколку минути. 
Само симнете го од приколката, наведнете го зад-
ниот дел и оставете отворете го делот за празнење. 
Потоа прилагодете го аголот, вклучете го во извор 
на напојување и започнете со транспорт. 

Кога е во отворен круг, зголемената височина на 
Lokotrack® CW3.2 овозможува зголемување на ка-
пацитетот на празнење. Дополнителната каракте-
ристика на радијалниот погон исто така овозможува 
радијално движење на крајот на празнење со што 
се овозможува оптимизирање на складирањето.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ 

Lokotrack® CW3.2™ 
Капацитет 400 mt/h 
Хранилка до 150 mm 
Широчина на лентата 1.050 mm 
Височина на истовар 7.832 mm 
Оперативна должина 20 m 
Височина на натоварување 1.262 mm 
Тежина 6.410 kg 

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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ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ТЕРЕНСКИ 
НАТОВАРУВАЧИ GEHL

ПОВЕЌЕ ОД АЛТЕРНАТИВА
Во светот во кој владеат големите 

имиња најголемата предност на Gehl 
е што не спаѓа меѓу нив. Звучи контра-
дикторно, но во суштина е она што се-
кој совесен раководител на машинскиот 
парк на некоја градежна компанија го 
бара - име на кое ќе му верува, а притоа 
набавката на опрема нема во целост да 
ја испразни сметката на фирмата. Диле-
мата е јасна - кога треба да се набави 
нова машина, веднаш се помислува на 
некоја од познат производител. А тие 
секогаш се (пре)скапи за одлуката да 

се донесе веднаш, без многу размислу-
вање. Затоа во понатамошната потра-
га се бараат алтернативи, попат учејќи 
за нивните предности и мани. Резулта-
тот по правило е компромис кој не се-
когаш ги задоволува сите барања што 
се имаат - да не е така, нема да биде 
компромис. Во ваква констелација во 
која се наоѓаат најголем дел од нашите 
градежни компании, на сцена стапува-
ат алтернативите, кои можат да донесат 
доста заштеди, но и доста главоболки. 
Затоа во секој случај мора да се биде 

Луѓето што 
имаат само 

слушнато за 
Gehl се малку 

- или воопшто 
не знаат за 
машините 

на овој 
производител, 
или пак доста 

добро знаат кои 
предности ги 

нудат
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внимателен со проценката на информациите со 
кои се располага. 

Кога зборуваме за Gehl, две работи треба да би-
дат јасни. Првата е дека оваа компанија од Вис-
консин, САД, е основана пред 160 години, а вто-
рата дека според големината воопшто не е мала, 
но бидејќи е специјализирана за мали машини се 
мисли дека е. Таа својот имиџ на мал производи-
тел идеално го надградува со гамата производи 
што ги нуди. Од 2008-мата е дел од француската 
група Manitou, која во целост го почитува името 
што го граделе и како на рамноправен партнер 
сите свои ресурси низ целиот свет ги има ставе-
но на располагање на клиентите, сé со цел да се 
добие повеќе, а да се плати помалку.

А Gehl во маневрирањето на овој пазарен прос-
тор навистина е мајстор. Извиканите имиња во овој 
бизнис како големи играчи го креираат пазарот 
онака како тие сакаат, свесно оставаат простор 
кој не им се исплатува да го покриваат. Помали-
те играчи тоа вешто го користат за да се изборат 
за своето место под сонцето, нудејќи машини кои 
другите воопшто го немаат или пак ги немаат со 
такви карактеристики. Бидејќи се помали, пред-
ност им се флексибилноста, динамичноста и спо-
собноста за брзо прилагодување кон барањата 
на купувачите. Току затоа, луѓето што имаат само 
слушнато за Gehl, односно само дека таква компа-
нија постои без да знаат што нуди, се малку. Секој 
што ќе се заинтересира за нивните машини вед-
наш дознава кои предности ги нудат, со пријатно 
изненадување без исклучок.

Главна карактеристика на сите машини на Gehl 
е тоа што се компактни. Опремен со сериозни ка-
пацитети, развојниот центар на компанијата го-
лем дел од ресурсите насочува токму кон тоа - 
да се понудат мали и ефикасни машини со врвна 
технологија, со цел да ги предводат трендовите. 
Постојаното проширување на гамата производи, 
притоа задржувајќи ја оригиналноста, иноватив-
носта и сигурноста, доведоа до тоа тие по многу 
нешта да ги надминуваат барањата на купувачите. 
Како најочит пример ќе ги земеме повеќенамен-
ски теренски натоварувачи, од кои Gehl нуди две 
серии. Првата се вертикалните натоварувачи кои 
ги има три - V270, V330 и V420. Карактеристика им 
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е вертикалното подигнување на товарот, која ќе 
биде добредојдена во олеснувањето на работата 
за многу бизниси од различни дејности. Висината 
до која можат да досегнат се движи меѓу 3,31 и 3,65 
метри, а тежината на товарот што го подигнуваат 
од 1.125 до 1.906 kg. Цврстата рака со самониве-
лирање, нискиот профил на работа со супериорна 
распределба на тежината и кабината поместена 
нанапред се нешта кои Gehl ги истакнува. На хи-
драуличниот систем можат да се монтираат голем 
број разни додатоци со кои се прилагодуваат на 
работата за максимална ефикасност. Задвижува-
ни се со Tier IV мотори со силина од 71 KS (Yanmar, 
V270 и V330) и 120 KS (Deutz) кај V420, кој може да 
се пофали и со тоа дека е најголем компактен на-
товарувач во светот.

Семејството радијални компактни натоварува-
чи брои 7 члена, означени од R105 до R260. Де-
лат дел од карактеристиките како и вертикални-
те натоварувачи, како што е големата висина на 
подигнување на товарот која се движи од 2,75 до 
3,12 метри. Носивоста им е во опсег од 476 до 1.179 
kg, а моторот со силина меѓу 33 и 71 KS. Главна ка-

рактеристики им се прилагодливоста и маневри-
билноста, овозможена од конструкцијата со малку 
подолго меѓуоскино растојание која ја зголемува 
стабилноста и е идеална за товарање камиони, 
односно подигнување товар на средни височини. 
Тоа ги прави погодни за сите можни комунални 
работи, во кои доста добро ќе се снајдат и зара-
ди исклучителната видливост на операторот кој е 
сместен во добро заштитена кабина
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ППРРЕЕММИИУУММ  УУППООТТРРЕЕББУУВВААННИИ  ММААШШИИННИИ  
• Проверени машини директно од фабрика  

• Употребувани или Демо машини со малку работни часови  
• Сервис, чистење и темелна проверка пред испорака  

• Голем избор на различни модели (Ваљаци, Финишери, Глодалки...)  
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VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT  
(VOLVO CE) И LEGO® TECHNIC 
ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА

 ОД ИГРАЧКА 
 ДО РЕАЛЕН МОДЕЛ 

Volvo CE и техничкиот тим на LEGO потпомогнат од креативни деца, изработија концепт 
на автономен натоварувачна тркала.

28  Година 10  Квартал 3



Volvo Construction Equipment (Volvo CE) и 
LEGO® Technic градежни играчки, ги здружија 
креативните сили со тим на деца за да дизајни-
раат футуристичка, автономна градежна маши-
на. Резултат: Сетот LEGO® Technic Volvo Concept 
ZEUX натоварувач на тркала -  дигитален про-
тотип за автономна машина во реалниот свет.

Она што започна како забавен, неформален 
настан за градење на тим за инспирација на ди-
зајнерските тимови на Volvo CE и LEGO® Technic 
во 2016 година, постепено еволуираше во идеја 
за вистински LEGO® Technic. Крајна цел: дизајн 
на градежни машини на иднината. И сега со-
работката доведе до бројни потенцијално ре-
волуционерни патенти.
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Арвид Риналдо, задолжен за бренд комуникација 
во Volvo CE, објаснува зошто е важно за нивните 
дизајнери да работат на футуристички градежни 
машини со LEGO® Technic:

„Во последните неколку години уживавме во на-
вистина забавна и продуктивна соработка со тимот 
на LEGO® Technic. Таа ни овозможи да ги тестираме 
идеите за нови типови градежни машини за во ид-
нина, како и во однос на функционалноста, обемот, 
дизајнот и интеракцијата. Овој модел можеби сега 
изгледа футуристички, но автономните, поврзани и 
електрични градежни машини веќе почнуваат да 
стануваат реалност. Volvo Concept ZEUX натовару-
вач на тркала, е реален следен чекор во возбуд-
ливата еволуција на нашите градежни машини.“

 Говорејќи за соработката меѓу двете скандинав-
ски марки, тој додава: „Сакавме да соработуваме со 
премиум производител на играчки, исто како што 
сме и ние премиум производител во секторот за 
градежна опрема. Volvo CE и LEGO® групата заед-
но создаваат совршен натпревар, како на културно, 
така и со она што се обидуваме да го постигнеме 

во нашите производи - заедно истражуваме како 
можеме да ја градиме иднината“

 Фокус групата составена од деца помогна во 
процесот на креирање на ZEUX. Гледајќи ги ра-
ните цртежи и модели, групата даде повратни ин-
формации што доведоа до развој на нови, уникат-
ни карактеристики. Две од нив за кои се одлучи 
групата беа извидничкиот дрон и прилагодливата 
работна рака „камера“ поставена на покривот на 
возилото, наречена Око. Покрај извидните беспи-
лотни летала и вградените сензори, би имал реа-
лен модел, „Окото“ илустрира нова и инвентивна 
карактеристика: точно ќе покаже каде е насочено 
„вниманието“ на возилото, што значи дека може 
да направи „контакт со очите“ препознавајќи го 
нивното присуство.

„Кога минувате по зафатен пат, внимавате на 
опасностите и се обидувате да остварите контакт 
со очите со возачите во вашата непосредна близи-
на. Тоа е инстинктивна реакција која ви дозволу-
ва да го оцените вашиот следен потег “, вели Ен-
дру Вудман, постар менаџер за дизајн во групата 
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ФАКТИ ЗА VOLVO CONCEPT ZEUX:
• Футуристички модел на концепт од LEGO 

Technic развиен во соработка со Volvo CE
• Нова, инвентивна функција на „Окото“ за да се 

илустрираат интуитивни интеракции помеѓу 
луѓето и машината

• Работна рака и корпа
• Движење на контратегот со кревање и 

спуштање на шасијата
• Дрон за мапирање
• Зглобно управување со сите четири тркала
• Инструкциите за градење за алтернативен 

модел, Volvo Concept Hauler PEGAX, ќе бидат 
достапни на интернет

• 1167 елементи
• Олеснува заедничка игра: главните и алтер-

нативните модели се дизајнирани за игра на 
градилишта, за да можат двајцата да рабо-
тат заедно.

LEGO®. „Треба ли да останете таму каде што сте, 
или е безбедно да се движите? Обично е лесна 
проценка. Со автономни возила, таа интеракција 
ја немате затоа што не можете да ги видите сите 
сензори што им овозможуваат да се движат низ 
стационарни и подвижни предмети. За нас не е 
интуитивно да декодираме што е следниот потег 
на возилото, каде оди, или дали нè видел. 

Затоа што Volvo Concept Wheel Loader ZEUX нема 
да вози на патишта, тој би бил во интеракција со 
работниците на градилиштето. Затоа, ние треба да 
создадеме карактеристики и функции што ја пра-
ват интеракцијата помеѓу луѓето и машините што 
е можно посигурна и интуитивна. “

Една од основните вредности на дизајнот на 
LEGO® Technic е „ветувањето кое се однесува на 
„автентичност, функционалност и градење предиз-
вик“. Моделите треба да изгледаат што е можно 
поблиску до нивните колеги од реалниот живот, да 
бидат забавни да си играат со нив но и да ги инспи-
рираат градителите да испробаат нови градежни 
техники. Па, како футуристичкиот модел се вклопу-

ва во особено автентичниот дел од ветувањето?
Како резултат од тој пристап, може да се видат 

многу интересни карактеристики како продолжен 
контратег, кревање и спуштање на шасијата, уп-
равување со 4 тркала и многу други одлични идеи 
што одговараат на сите дизајнерски вредности.

 Ендру Вудман: „Volvo CE и групата LEGO ги спо-
делуваат истите вредности кога станува збор за 
нашите барања за квалитет и употребливост, а во 
исто време ги туркаат границите на креативноста 
и функционалноста. Тоа беше многу мотивирачко 
помагање на Volvo CE да го развие тоа што може 
да биде иднината на градежните машини “.
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MAXAM ПНЕВМАТИЦИ

 ВРЕДНОСТ И ИЗВОНРЕДНОСТ 

M
axam пневматици, со седиште во Бир-
мингем, Велика Британија и со канце-
ларии во Данверс, САД, има посветен 
тим на квалификувани инженери за 
продукти, апликации и производство. 

Тие при развивање на процеси на производство 
истовремено дизајнираат пневматици, користејки 
притоа најсовремени уреди и опрема за производ-
ство на целата линија, Maxam.

Maxam цврсто верува дека „квалитетот ја прид-
вижува продуктивноста“, не само на ниво на произ-
водство, каде што најновите системи за контрола 
на квалитетот обезбедуваат најдобар квалитет на 
производот, туку и во логистиката, администра-
цијата, планирањето и дистрибуцијата. Верување-
то на Maxam е дека задоволството на клиентите 
е крајната цел и води кон квалитет, иновативност, 
продуктивност и е крајно профитабилно. Пневма-
тиците Maxam не само што се произведуваат спо-
ред ISO 9001, туку се дизајнирани според најстро-
ги стандарди.  

ИСКУСТВА
Пневматиците Maxam се произведуваат во најсо-

времени фабрики, користејќи материјали со врвен 
квалитет и најнова опрема и технологија. Строгите 
контроли за квалитет ја опфаќаат секоја фаза од 
процесот на производство, од тестирање на суро-
вини до финална проверка на готовиот производ.

Maxam работи преку тим на дилери, стратеш-
ки лоцирани на клучните пазари низ целиот свет. 
Овие компании имаат огромно искуство во областа 
на специјалните пневматици, особено кога станува 
збор за дистрибуција, услуги, продажба и логистика. 
„Знаеме дека прекинувањето на работниот процес 
е трошок за нашите клиенти, затоа нудиме пнев-
матици со највисок квалитет, поткрепена со прво-
класна услуга“ – истакнува производителот. Поврат-
ните информации од клиентите се од суштинско 
значење за развој на асортиманот на Maxam, кој 
постојано се следи за да се обезбеди пневматици-
те да продолжат да ги исполнуваат променливите 
потреби на клиентите од целиот свет.
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Од 2011 година, Maxam пневматиците се дел 
од глобално признатиот Sailun Group - еден од 
водечките топ 20 производители на пневмати-
цит во светот.

РАЗВОЈ
Maxam произведува пневматици за потребите 

на голем број специјализирани апликации - офро-
уд, индустриски, градежни и земјоделски. 

Меѓу најпопуланите производи на нашиот па-
зар се моделите:

Покрај тоа, Maxam нуди специјализирана ус-
лужна област за да им овозможи на крајните ко-
рисници да наведат решенија на пневматици за 
нивниот бизнис.

Имајќи го ова предвид, Maxam неодамна ја соз-
даде цврстата OTR гума, MS708.

Првиот од ваков вид во светот, MS708 е рево-
луционерен нов производ за повеќето OTR и гра-
дежни апликации. Карактеристики на MS708: нема 
потреба од оддржување на цврста конструкција, 
долготраен век на траење, отпорност на греење, 

супериорна отпорност на абење, помеко возење, 
самочистење  кога се вози низ растресит терен.

Потребата за постојан, сигурен и неуништлив 
пневматик за ‘директно докажување' во екстрем-
ни апликации, како што се станици за пренесу-
вање на отпад, постројки за рециклирање, дво-
рови од старо железо, е многу важна во обид да 
се минимизира времето на застој и да се подобри 
продуктивноста. Новата линија на Maxam, MS708 
Solid OTR е дизајнирана за постојаност при рабо-
та во најтешките отпади, рециклирање, депонии 

и рударски апликации.
Новиот MS708 се здобива со популарност во 

широк број на апликации на терен заради екс-
тремна издржливост, супериорен квалитет на 
возење и значително поволен однос, трошок по 
работен час. Дизајнерските решенија на MS708 
резултираат со нулто одржување, непрекината 
продуктивност, без издишувања, без прекину-
вање на машината, без деформации, без провер-
ка на притисокот на воздухот и без трошоци за 
пополнување со пена.

MS 301 MS 701 MS 903
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AGRIXTRA 85
Понатамошна иницијатива е неодамнешниот 

развој на палетата на Maxam  земјоделски гуми - 
Agrixtra - сега достапни како пет специфични ли-
нии на производи кои опфаќаат огромен спектар 
на апликации за земјоделство: Agrixtra 85, Agrixtra 
70, Agrixtra 65, Agrixtra XL и Agrixtra H. 

FLOTXTRA
К о м п л е м е н т а -

рен во опсегот 
Agrixtra е Flotxtra 
- MS961R нуди 
о п т и м а л н а 
заштита на 
почвата, од-
лична стра-
нична стабил-
ност, издрж-
ливост, голема 
километражата 
и безбедност.

Мотоцентар Скопје
Бул. Србија бр. 10, Скопје
(на кружниот тек кај 
скопска цементарница)
тел. +389 2 2774 144

info@motocentar.com.mk
www.facebook.com/Motocentar.mk

www.motocentar.com.mk
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KONECRANES

Македонија нема море - најчесто го 
гледаме само на одмор, и тоа од пла-
жа или таверна. Ретко кој од нас има 
прилика да ги види морските широ-
чини, а уште поретко да биде дел од 
транспортот што тие го овозможуваат. 
Бројките што тука се вртат се огромни. 
На пример во најблиското пристаниште 
до нас, Солун, ланската 2018-та година 
пристигнале 1.929 брода со вкупно 17,55 
милиони тони товар. Крановите со кои 

тој се истоварува од телевизија знаеме 
колкави се. 

Финската компанија Konecranes е спе-
цијализирана токму за нив. Таа нуди 
комплетни решенија за манипулација 
со товар во пристаништата, меѓу кои и 
вилушкари. Тие главно се специјализи-
рани за одреден вид товар, пред сé кон-
тејнери, но можат да бидат и за општа 
намена - како и секој друг вилушкар. 
Разликата е во тоа што се навистина 

Голем, поголем, 
огромен - кога 

зборуваме за 
носивоста на 
вилушкарите 

колку и да 
степенуваме, 

тешко дека ќе 
стигнеме до 

бројката 65. А 
има и такви…

ТОНИ 
ТОВАРВИ

ЛУ
Ш

КА
РИ

 З
А
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огромни - најголемите имаат носивост од дури 
65 тони, на височина од 1.200 милиметри. Бидејќи 
фотографиите не можат во целост да ја доловат 
нивната големина, за нив ќе споменеме неколку 
бројки. Максималната височина што може овој 
модел да ја достигне е 15 метри, со брзина на по-
дигнување меѓу 0,15 и 0,40 метри во секунда. Бр-
зината на возење, пак, е 29 km/h. Моторот е дизел 
од Volvo или Scania, со моќност од 257 и 294 кило-
вати, а трансмисијата автоматска со 4+4 степени на 
пренос. Без вилушката е долг 8,75 метри, висок е 

4 метри, има меѓуоскино растојание од 6 метри и 
оперативна тежина од 90 тони. Ова е доволно за 
да се сфати за каков ѕвер од машина зборуваме. 
Битно е да се спомене и дека Konecranes распо-
лага со решение за поврзување на повеќе вакви 
машини заеднички да подигнуваат потешки или 
подолги товари. 

Konecranes во широката гама вилушкари за 
општа намена има скоро триесет модели, од кои 
најмалиот има носивост од 10 тони.
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ВИЗИЈА НА HITACHI

САМО АВТОНОМНИ МАШИНИ 
ВО РУДНИЦИТЕ

З
наеме колку е тешко рударството, како 
за луѓето така и за машините. Но додека 
тие издржуваат, а ако се расипат можат 
да се поправат, луѓето не. Затоа и Hitachi 
има визија во рудниците да работат само 

автономни машини, без луѓе кои ќе оперираат со 
нив. Заедничкиот проект со назив Solution Linkage 
е платформа која веќе се искористува кај одредени 
клиенти, меѓу кои и канадската компанија Wenco 
International Mining Systems. Да нема забуна, се ра-
боти за компанија која е дел Hitachi групата чија 
основна задача е развој и производство на компју-
терски системи за управување и контрола на повр-

шинските рударски копови. Самата Solution Linkage 
платформа е базирана на определени стандарди 
осознаени од нивното искуство и се заснова на три 
принципи: отворена иновација, взаемна искорист-
ливост и партнерски екосистеми. Вака набројано 
звучи премногу стручно за да се сфати суштина-
та, но во основа и не е. Со помош на автономните 
технологии треба да се избегнат ограничувањата 
во рамките на еден дел од операциите кои сега 
постојат, со цел да им се даде слобода на другите 
во системот да ги искористат технологиите неза-
висно од останатите делови. Тука пред сé се ми-
сли на машинскиот парк, бидејќи токму кај него се 
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и најголемите ограничувања и диспропорции во 
рамномерно распределените капацитети заради 
огромните инвестиции што треба да се вложат. 
Поинаку кажано, автономните технологии треба 
да ги засилат, па дури и отстранат сите сегашни 
слаби алки во синџирот наречен рударство.

Клучно во сето тоа ќе биде поврзаноста меѓу сис-
темите со цел намалување на ограничувањата кои 
меѓусебно влијаат. Во тој поглед Solution Linkage 
системот е планиран со него да може да се повр-
зат автономни машински паркови од различни 
производители во една интегрирана инфраструк-
тура за управување, производство и логистиката. 

Важен елемент во тоа се партнерските екосисте-
ми во кои клиентите или трети страни можат да ја 
подобруваат оваа отворена платформа на Hitachi 
со нови функционалности при автономното делу-
вање на машините. Притоа ризикот од прифаќање 
на новите технологии треба да биде намален до 
максимум. Оваа иновативна платформа веќе е им-
плементирана кај една од најголемите рударски 
компании во светот (Hitachi не кажува која), каде 
практично треба да се докажат интегрираните 
автономни машини и превозни средства кои се 
користат за транспорт како на самата локација на 
ископ така и надвор од неа.
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AMERICAN ROAD PATCH

 „ФЛАСТЕР“  
 ЗА КРПЕЊЕ  
 НА ПАТИШТАТА  
 КОЈ ТРАЕ  
 10 ГОДИНИ 
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Локалните власти и претпријатија-
та задолжени за одржување на ули-
ците и патиштата доста често посегаат 
по привремени поправки на коловозот 
крпејќи ги дупките со врел или ладен 
асфалт, но овие решенија се со краток 
век. Нивниот најголем непријател е во-
дата, која штом ќе продре низ асфалтот 
ја враќа старата дупка која може да се 
појави и за само неколку дена. Компа-
нијата American Road Patch има реше-
ние за овој проблем - таа разви произ-
вод кој го продолжува векот на траење 
на крпениците на патот. Дупката и по-
натаму мора да се наполни со асфалт, 
после што на тоа место се поставува 
еден вид „фластер“ на коловозот. Од 
оваа компанија тврдат дека тој делува 
како слој што не ја пропушта водата, со 
кој асфалтното полнење на дупката се 
задржува на своето место подолго вре-
ме - дури и до 10 години. Примената на 
овие закрпи е доста едноставна. Работ-
ниците ја полнат дупката како и обич-
но, го поставуваат „фластерот“ наопаку 
за да ја симнат заштитата од лепливата 
површина, го вртат и го лепат за подло-
гата. На температури под 21 °C потребно 
е да се загрее површината за подобро 
прилепување. Секако, ова не е решение 
за патиштата преполни дупки кои се во 
состојба на распаѓање и на кои ништо 
освен целосна реконструкција нема да 
им помогне. 
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DRAGO САНДАЦИ ЗА КИПЕРИ

САМ СВОЈ МАЈСТОР
При изборот на механизација, прво 

со што се водат градежните компании 
е издржливоста. Од неа зависи исплат-
ливоста на инвестицијата, но и оператив-
носта на самата компанија. А тоа може 
да биде проблем во земји како нашата, 
кои се далеку од центрите на настаните 
во индустријата. Пример се градежни-
те камиони чија издржливост е општо 
позната, што не може секогаш да се 

каже и за сандаците на киперите. Тие 
имено се први „на удар“ на товарот, кој 
никој не го мери. Затоа и се подложни 
на оштетувања, пред сé разни вдлаб-
натини предизвикани од истурањето на 
товарот во нив. Тие пак доведуваат до 
микро и макро искривувања на самата 
конструкција на сандакот, која кога-то-
гаш ќе доведе до пукање било на ма-
теријалот, било за заварените шевови. 

Издржливоста 
на градежните 

камиони е 
општо позната, 

што не може 
секогаш да 

се каже и за 
сандаците на 

киперите
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А кога ќе се појават тие се појавува и проблем, за 
кој постои само „прва помош“ во вид на привре-
мено решение - за трајно решение киперот треба 
да оди на сериозен сервис, кој вообичаено е од-
далечен многу километри и скап. За среќа, постои 
прецизно решение.

Приказната започнува во раните осумдесетти, 
со средба на двајца Италијанци, еден вешт метал-
ски работник, а вториот сопственик на тогаш една 
од водечките италијански компании специјализи-
рана за надградба на индустриски возила со ки-
пер-сандаци. Брзо доаѓа до соработка во која со 
текот на годините протагонистот на оваа приказ-
на ги осознава бројните проблеми што се јавуваат 
кај сандаците за кипери кои традиционално се со 
заварена конструкција. Предизвикот го преточува 
во идеја за развој на нешто сосема поинакво, лес-
но за производство, уште полесно за монтирање 
и демонтирање, нешто практично, едноставно за 
транспорт и сервисирање, но сепак многу стабилно 
и издржливо. После поминато безброј часови во 
планирање и експериментирање со разни реше-
нија, материјали и компоненти, тој доаѓа до реше-
ние што идејата ја претвора во реалност. Се работи 
за сандак за кипер кој не е заварен, туку склопен 
и зацврстен со завртки и навртки. 

Охрабрувачките резултати од првите тестирања 
доведуваат до основање на компанијата Drago 
Ribaltabili S.r.l. и почеток на производството и про-
дажба на овие кипер-сандаци буквално низ цел 
свет. А тоа и не е некаков проблем бидејќи тие се 
состојат од неколку парчиња: страници, дно, пре-
ден ѕид, задна врата, засилувања и комплет заврт-
ки и навртки. Транспортот е едноставен, а монта-
жата може секој да ја направи, и тоа за само 2-3 
часа. Конструкцијата на овие кипер-сандаци е мо-
дуларна и прилагодена за секој вид (соло камион, 
приколка, полуприколка), тип (6x4, 8x4…) или пак 
марка на возило. Со тоа гамата производи прак-
тично е неограничена, но сепак главно поделена 
на неколку групи - за тешки секојдневни работи на 
градилиштата, во каменоломи и слично, за лесни 
и средно тешки задачи (земјоделие, изградба на 
патишта) и за специјални намени каде со корис-
тењето на челични и алуминиумски компоненти се 
намалува тежината.
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НИШ СЕ ПОВРЗУВА СО ДРАЧ

НОВ АВТОПАТ СЕ ГРАДИ 
ВО СРБИЈА

Настрана политичките препреки, ев-
ропските тела настојуваат да ги истера-
ат до крај своите проекти кои во голема 
мерка ќе влијаат на иднината на реги-
онов. Еден од е и кракот од автопатот 
од коридорот 10 (Е-75) кој Ниш ќе го 
поврзе со Драч, како продолжеток на 
трасата која од Бугарија води кон јуж-
ниот дел на Србија. За таа цел, европска 
инвестициска банка издвои 40 милиони 
евра како грант на Србија за реализи-
рање на делот кој поминува низ нивна 
територија. Вкупната вредност на цела-
та делница се проценува на 240 мили-
они евра, а остатокот на парите Србија 
повторно ќе ги добие од Европа, но во 
форма на кредити. Благодарејќи токму 
на неповратните средства, изградбата 
на првите километри од овој автопат 

ќе започне наскоро. Предвидени се на-
доврзување на веќе постоечката клучка 
кај Ниш, како и нови седум клучки сé до 
административната граница со Косово. 
Брзината за која ќе биде проектиран е 
130 km/h, освен во зоната околу Про-
купље каде заради обиколницата на 
населените места и ритчестиот терен ќе 
биде 100 km/h. Мал дел од трасата се 
поклопува со постоечките регионални 
патишта, кои ќе бидат проширени за да 
се вклопат во проектот. Ќе има и неколку 
тунели и мостови, а за да се комплетира, 
покрај српските 77 километри, и косов-
ската страна ќе треба да изгради 22 ки-
лометри. После тоа, вкупната должина 
на автопатот од Ниш до Драч треба да 
изнесува 384 километри.

Согласно 
плановите 

за европско 
регионално 

поврзување, 
започнува 

изградбата на 
автопат кој ќе 

ги поврзе Ниш и 
Драч
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WRIGHTBUS STREETDECK FUEL CELL

 ПРВ ДВОКАТЕН АВТОБУС  
 СО ГОРИВНИ ЌЕЛИИ 

Двокатни, се разбира, од компанија-
та Wrightbus од Северна Ирска. Нив-
ниот прв ваков производ со погон на 
водород како прототип веќе неколку 
години вози низ Абердин и ги поми-
на сите пробни и тест фази. Нарачките 
за Wrightbus StreetDeck Fuel Cell веќе 
пристигнуваат од повеќе места - по-
крај наведениот шкотски град уште и 
од Лондон и Бирмингем, благодарејќи 
и на издашната финансиска помош на 
европската иницијатива за водородни 
возила JIVE, проект кој има за цел да 
пласира околу 300 вакви автобуси во 
20-тина европски градови. Парите не се 
мали, бидејќи цената на ваков автобус 
на водород е висока - Лондон на при-

мер ќе набави најмалку 20 автобуси за 
кои од програмата JIVE ќе добие околу 
5 милиони фунти, а сам и со други до-
нации од домашни извори ќе обезбеди 
уште најмалку 7 милиони. По тој повод, 
градоначалникот Садик Кан рече дека 
сака Лондон да стане водечки град во 
светот во примена на водородот и елек-
тричните автобуси, како поддршка на 
строгите и тешки мерки за чистење на 
токсичниот воздух во градот. Тој исто 
така смета дека со набавката на еколош-
ки чисти автобуси се дава јасен сигнал 
на другите градови. Во градскиот превоз 
во Лондон веќе сообраќаат 10 fuel-cell 
автобуси, 233 електрични, 3.669 хибри-
дни и 5.308 дизел, односно вкупно 9.210 

Додека Скопје 
се одлучи за 

автобуси 
на метан, 

Англичаните 
ќе се подноват 
со автобуси со 

погон на водород

46  Година 10  Квартал 3



автобуси. Повеќе од три четвртини од нив ги за-
доволуваат Euro VI нормите, а просечната старост, 
во зависност од операторот (во Лондон линиите на 
градскиот превоз ги држат 10 компании), изнесува 
меѓу 3,2 и 6,1 година. Со исклучок на 10 историски 
возила од 60-тите години кои сообраќаат само за 
летните викенди и празниците на една одредена 
рута, најстарите автобуси (вкупно 8) се набавени 
2002 година.

Автобусот Wrightbus StreetDeck Fuel Cell користи 
горивни ќелии Ballard FcveloCity од 85 kW, погон-
ски систем на Siemens и батериски блок со капа-
цитет од 46 kWh. Овој автобус е долг 10,9 метри и 
има капацитет за 85 патници, односно 64 места за 
седење и 21 за стоење. Оперативната автономија 
со полни батерии и резервоар за водород е 320 km, 
а можно е вградување и на дополнителен резер-

воар со кој таа се зголемува на 425 km. Полнење-
то на резервоарот со водород трае само 7 минути. 
Работи на принцип во кој водородот во горивни-
те ќелии стапува во контакт со кислородот преку 
полупропусна мембрана. Притоа се одвива елек-
трохемиска реакција во која молекулите на водо-
род се делат на позитивни протони и негативни 
електрони. Протоните поминуваат низ мембрана-
та кон катодата, додека електроните остануваат на 
анодата. Како резултат на реакцијата се добиваат 
електрична струја, вода и топлина - нема никакви 
штетни материи, ниту пак издувни гасови. Струјата 
ги задвижува електромоторите, водата се испушта 
во атмосферата, а топлината може да се користи 
за загревање на автобусот во студените денови.

Првите возила ќе бидат испорачани наредна-
та година.
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IVECO S-WAY

НОВА ДВИЖЕЧКА СИЛА
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После скоро две децении на пазарот, Iveco 
Stralis оди во пензија - него го заменува новиот 

S-Way

На спектакуларен начин, Iveco го претстави 
својот нов тежок камион S-Way. Овој новитет е 
развиен со цел на корисниците да им се испора-
ча комплетен пакет - не само камион, туку и ус-
луги насочени према возачот, со високо ниво на 
поврзаност и одржливост. Затоа и на глобалната 
конвенција одржана во Мадрид каде S-Way беше 
претставен пред скоро 1.500 гости, учествуваа и 
глобалните партнери на Iveco во овој проект - 
Amazon, Shell и Microsoft.

Во S-Way, за да може да се соочи со острата 
конкуренција, Iveco ги има имплементирано сето 
свое знаење и искуствата стекнати од претходните 
генерации тешки камиони, засилени со некои но-
вости прилагодени на потребите на корисниците, 
со јасна цел за намалување на вкупните трошоци 
на сопственост. Затоа и со камионот како произ-
вод ќе се нуди нов деловен модел кој го покри-
ва работниот циклус на возилото и им помага на 
корисниците да ги задоволат барањата на свои-
те клиенти.

Веќе на прв поглед Iveco S-Way се издвојува со 
новиот дизајн на кабината, како однадвор, така и 
одвнатре. Нови се покривот, решетката на ладил-
никот, браникот, бочните панели, како и аероди-
намичкиот пакет со гумени продолжетоци кои 
го олеснуваат текот на воздухот. Во Iveco тврдат 
дека аеродинамиката е подобрена за 12%, што 
се одразува на намалување на потрошувачката 
на гориво за 4%. При конструирањето на каби-
ната се водело сметка за постигнување заштеди 
во производството, но никако на штета на сигур-
носта и квалитетот, па засилените структури (во 
согласност со ECE R29.03 нормите), не само дека 
го подигнуваат ниво на безбедност, туку овозмо-
жуваат и подобра позиција на возачот во кабина-
та, што осигурува подобра видливост и преглед-
ност во сите услови. Од Iveco посебно истакнуваат 
дека конструкцијата на вратите е потполно нова 
и дека нуди исклучително високо ниво на сигур-
ност и функционалност.
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Внатрешноста на кабината е пространа и добро 
искористена. Подот е рамен, а внатрешната висина 
е 2.150 mm. Зголемен е капацитетот на внатреш-
ните простори за одложување, така што сега ко-
рисната зафатнина на ормарчињата сместени над 
ветробранското стакло е 270 литри. Големо внима-
ние е посветено на ергономските решенија - сите 
контроли се сместени на дофат на раката, а цен-
тралната конзола е свртена кон возачот. На управу-
вачот се сместени команди за бројни функции, а на 
централната конзола 7-инчниот дисплеј на новиот 
инфотаинмент систем. Тој овозможува мироринг на 
телефонот користејќи Apple Car Play, a e опремен 
и со блутут за хендс-фри и аудио стриминг, диги-
тално радио, препознавање на глас и навигациски 
систем, како и бројни други хардверски и софтвер-
ски подобрувања. Покрај тоа, тука се и бројните 

нови услуги кои ќе помогнат при превентивното 
одржување, како и за дополнително намалување 
на оперативните трошоци. На пример, креиран е 
нов систем, всушност збир на решенија наречен 
MyIveco. Овој систем ги поврзува, собира, обрабо-
тува и разменува податоците во реално време, а 
користи услужна платформа развиена во соработ-
ка со Microsoft која овозможува сигурно чување на 
податоците, управување и многу дополнителни ус-
луги кои ќе бидат достапни на мобилните уреди 
или на компјутер.

За погон на S-Way се користат веќе провере-
ните дизел погонски агрегати на Iveco со работна 
зафатнина од 9,11 и 13 литри и опсег на силина од 
330 до 570 KS, како и Natural Power моторите од 
9 и 13 литри кои како гориво користат природен 
гас и испорачуваат од 270 до 460 KS. За пренос на 
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силината, како и во Stralis, се користи проверени-
от ZF автоматски менувач, чии команди, поточно 
прекинувачи D, N и R, се сместени на централна-
та конзола. Логистичките оператори ќе бидат по-
себно задоволни бидејќи моментално Iveco S-Way 
Natural Power е единствен LNG камион кој со 460 
KS нуди автономија до 1.600 km. На тој начин во 
потполност е можно да се искористат сите пред-
ности на употребата на природен гас (метан), кој во 
однос на дизелот создава помалку бучава и кој во 
продуктите на согорувањето има за 99% помалку 
честички и за 90% помалку азотни оксиди, а со ко-
ристење на биометан и емисијата на јагленород 
диоксид е намалена за 95%.

За да го сврти вниманието кон новиот S-Way, 
Iveco претстави и два концептни камиони Fit Cab и 
Magirus, со кои планира да им се обрати на посебни 

категории купувачи. Кај првиот возачот и негови-
те фитнес потреби се на прво место. Внатрешноста 
на кабината е уредена како посебна вежбалница, 
така што камионот станува некој вид фитнес про-
грама за возачот. Iveco Magirus, пак, одава призна-
ние на богатото наследство на германскиот бренд, 
со иновативен пристап и класична двобојна шема 
на компанијата од Улм, основана во 1864 година, 
во која денес Iveco ги произведува противпожар-
ните возила.

Како и Stralis, новиот S-Way ќе се произведу-
ва во Шпанија. Првите примероци ќе се најдат на 
пазарот веќе есенва. Номинално S-Way спаѓа во 
категоријата од 18 до 44 тони, но секако дека за 
одредени пазари ќе постојат и верзии со поголе-
ма тонажа - Stralis на пример во Австралија се ко-
ристи како 90-тонски влечен воз.

51



VOLVO FH XXL КАБИНА

 ДОМ ДАЛЕКУ ОД ДОМА 
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Новата XXL FH кабина на Volvo им нуди на возачите дом 
далеку од дома

Поголема, со повеќе простор за складирање и еден од 
најголемите кревети во светот на камионите - со тоа Volvo 
Trucks ја унапреди својата веќе докажана FH кабина за 
комфорен престој на долгите патувања. Нејзината нова 
XXL верзија е дизајнирана да биде дом далеку од дома 
за возачите. Разликата е навистина голема - кабината е 
за цели 600 литри поголема од и онака веќе пространата 
FH, пружајќи им на возачите многу повеќе простор за да 
се протегнат. Вклучува и поголем кревет и многу допол-
нителни лесно достапни места за складирање. 

Преработката на кабината бараше поместување на зад-
ниот ѕид наназад за 25 cm и нејзино засилување со допол-
нителни Ц-столбови. Резултатот е многу подолга кабина 
која исто така е и доволно силна за да ги исполни строгите 
стандарди за безбедност на Volvo Trucks. „Сакавме мно-
гу поголема кабина, која исто така има сила да ги издржи 
предните тестови за удар на Volvo Trucks, но без премно-
гу да ја зголемиме тежината. XXL кабината ги исполнува 
сите овие услови“, вели Ларс Франк, продукт-менаџер за 
специјални понуди на возилата во Volvo Trucks. 

Во неа веднаш се забележува поголемиот кревет, еден 
од најголемите во камионите. Тој е за 13 cm подолг од ре-
гуларниот FH и неговата должина изнесува дури 213 санти-
метри. Поширок е за 25 cm, давајќи му на возачот мноштво 
дополнителен простор како за главата, така и за нозете. 
И душекот е нов, направен со S-Touch технологија со која 
се интегрирани перничиња од полиетарска пена на секоја 
пружина. Подигнат е за пристап до зголемениот простор 
за складирање во постојните прегради, кој располага со 
дополнителни 50 литри. До него може да се стигне и од-
надвор, а дополнителна флексибилност и удобност на ен-
териерот дава и тоа што креветот може да се нарача со 
функција за подигнување под агол на горниот дел, што, 
на пример, овозможува полесно читање. 

„Добро одморениот возач е побезбеден и посреќен. За-
тоа сакавме да понудиме навистина голем кревет, кој исто 
така е исклучително удобен“, вели Јоаким Вернерсон, гла-
вен директор на одделот за специјални проекти во Volvo 
Group Trucks Technology. „Многу возачи на камиони со не-
дели се на патиштата. XXL кабината е дизајнирана ним да 
им обезбеди флексибилност и удобност од светска класа“, 
додава Вернерсон.

Продажбата на новата XXL FH кабина веќе е започната.
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Повеќе не мора да се бира меѓу спортски 
автомобил и пикап бидејќи Ford Ranger Raptor  

ги нуди двете во едно возило 

Ако мислите дека се работи само за Ranger со 
нешто поинаков изглед и појак мотор, не сте во 
право. Raptor Ranger е нешто сосема друго - се 
работи за еден од најдобрите пикапи кои пари-
те можат да го купат. Секако, да се биде подобар 
или полош секогаш е прашање на критериуми-
те. Ако барате најголема носивост или можност 
за влечење приколка, тогаш ова не е модел за 
вас, но ако пак сакате Focus RS во пикап светот, 
тогаш штотуку сте го нашле. Што сé е поинакво? 
За почеток, Ranger Raptor од обичниот Ranger е 

поголем во сите димензии - подолг е за 44 mm, 
поширок за 168 mm и повисок за 52 mm, а тра-
гите на тркалата му се проширени за 150 mm. Но, 
можеби е уште поважно зголемувањето на одда-
леченоста од подлогата за 51 mm, па со вкупниот 
клиренс од 283 mm Raptor добива доста повеќе 
можности на терен.

Сепак, најважната промена е потполно новото 
ослонување. Ranger Raptor назад нема лиснати 
пружини туку мултилинк ослонување, додуша сé 
уште во комбинација со крута погонска оска. Оваа 
комбинација на полуги на ослонувањето се наре-
кува ватова врска и е неопходна за да се осигура 
латерална носивост на ослонувањето која се губи 
со недостатокот на лиснатите пружини, кои на-

FORD RANGER RAPTOR

 СПОРТСКИ АВТОМОБИЛ  
 СПАКУВАН ВО ПИКАП  
 КАРОСЕРИЈА 
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зад се заменети со спирални. Одот на FOX Racing 
амортизерите напред и назад се прилагодува на 
условите на возење - подолг е (за 30 отсто во од-
нос на стандардните) при off-road возење, однос-
но пократок на подобри подлоги. Затоа и Ranger 
Raptor е посебно импресивен при брзо off-road во-
зење каде одличното ослонување најдобро доаѓа 
до израз. Иако мотор не е експлозивен како некои 
V6 изведби, перформансите се повеќе од достојни. 
Амортизерите исто така имаат и прилагодлива ка-
рактеристика која се менува зависно од оптовару-
вањето, така што при лесно возење овозможуваат 
исклучителна удобност, а кога заради брзината или 
теренот шасија почне посилно да притиска, амор-
тизерите одговараат со потврда карактеристика. 

Засилена е и шасијата, а под моторот е поставена 
2,3 mm дебела заштитна плоча од нерѓосувачки 
челик, која има и декоративна функција. Кога сé 
ќе се зброи, Raptor има 2.510 kg, односно добри 
200 kg повеќе од обичниот Ranger заради што и 
сопирачките исто така се засилени - и напред и 
назад се вентилирани дискови со пречник од 332 
mm, при што напред се со дебелина од 32 mm и 
клешти со два клипа, а назад од 24 mm и клешти 
со еден клип.

Моторот сигурно е најконтроверзниот дел од 
оваа приказна и откога се појавија податоците за 
него не престанува расправата за тоа дали е дос-
тоен за ваков автомобил или не. За Ford-овите 2.0 
EcoBlue мотори веќе доста се знае и без сомне-
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вање се работи за инженерско ремек дело. Во 
Transit се нудат со најмногу 170 KS, a најсилната 
изведба на обичниот Ranger има верзија со две 
турбини чија сила е подигната на 213 KS, со мак-
симален вртежен момент од 500 Nm, што е за 13 
KS и 30 Nm повеќе од стариот 5-цилиндричен 
3,2 литарски мотор. Но ако за моторот и може да 
се расправа, за остатокот од автомобилот дефи-
нитивно не. Ова е пикап кој најдобро се вози од 
сите на пазарот. Raptor се нуди само во комбина-
ција на споменатиот мотор и 10-степен автомат-
ски менувач кој е уште една светла точка на овој 
пикап. Благодарејќи на големиот број преносни 
односи секогаш ќе се најде оптимален степен за 
најдобро да се искористи големиот вртежен мо-
мент. При тоа промените се исклучително брзи и 
скоро неосетни, а возачот со помош на елегант-
ните магнезиски полуги може и сам да ги префр-
лува степените, но за тоa дефинитивно нема по-
треба. Автоматскиот менувач е од голема помош 
при возење на тежок терен бидејќи покрај сите 
проблеми што тоа ги носи најчесто се нема време 
уште да се бара и вистинскиот степен на пренос. 
Посебно ако возењето е изискувачко, на пример 
во песок, каде една погрешна или недоволно брза 
промена на степенот на пренос може да доведе 
до заглавување со мали изгледи за извлекување 
без туѓа помош. За помалку грижи во теренското 
возење ќе придонесат и посебните BF Goodrich 
пневматици, наменски развиени за Raptor. 

Возните својства не се ништо полоши ни на ас-
фалт каде одличното ослонување повторно доаѓа 
до израз, во комбинација со еднакво доброто уп-
равување. Возењето е брзо, исклучително тивко 
и удобно со минимално наклонување на каросе-
рија, со што Raptor повторно поставува стандар-
ди во пикап светот. Како и стандардниот Ranger, 
и Raptor има преклоплив погон на сите тркала, 
односно 4x2 погон за поголеми брзини и пок-
валитетни подлоги, 4x4 за терен и редукција за 
најтешки услови со можност за блокада на зад-
ниот диференцијал. Иако нема централен дифе-
ренцијал туку само разделник на силината, тоа 
во возењето не се чувствува и при управувањето 
го нема оној неугоден отпор при поостри сврту-
вање карактеристичен за возила со преклоплив 
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погон на предната оска. Ford понуди можност за 
избор меѓу неколку режими на возење каде во 
зависност од условите конфигурацијата на пого-
нот и преносот се прилагодува. Новост е и така-
наречениот Baja режим наменет за брзо off-road 
возење каде посебно е прилагодена работата на 
системот против пролизгување, а ESP системот е 
целосно исклучен.

Raptor се нуди само во една конфигурација, 
а единствено што може да се бира е бојата. 
Внатрешноста нуди комбинација на спорт и лук-
суз со профилираните седишта во комбинација на 
алкантара и кожа, агресивната графика на инстру-
ментите, рамките на вентилациските отвори во боја 
на возилото, како и кожата на арматурата и упра-
вувачот. Покрај натписите Raptor на седиштата и 
вратите, впечатокот го подигнуваат сините ше-
вови и означената средина на управувачот, за во-
зачот да има подобар преглед накаде се свртени 
тркалата. Секако, сето ова има и своја цена - ова 
уживање ќе ве чини 60-тина илјади евра. Книга-
та за нарачки е отворена, а првите примероци ќе 
стигнат при крајот на годинава.
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RENAULT MASTER

 ПОУБАВ,  ПОСИГУРЕН, ПОЈАК 

Новиот Master доби редизајниран преден дел, кој 
сега е поробусен и го задржува визуелниот иден-
титет со останатите модели на Renault од понудата 
на лесни комерцијални возила. Изменета е пред-
ната маска, светлата се со C-облик, линијата на по-
клопецот на моторот е нешто повисока, а крилата 
се засилени и повеќе истакнати. Рестилизирана е 
и внатрешноста, која доби некои елементи како кај 
патничките автомобили, а избрани се поквалитет-
ни материјали и потемни бои. Кокпитот има пого-
леми отворени и затворени прегради, воздушните 
отвори на клима уредот добија хромирани инсерти, 
а нови се и управувачот и рачката на менувачот. 
Дисплејот на навигацискиот уред е интегриран, а 
во понуда се мултимедијалните системи R-LINK 
Evolution и Media Nav Evolution. Во возачката ка-
бина како и во товарниот простор ново е ЛЕД ос-
ветлувањето, така што новиот Master може да се 
пофали со 5 пати повеќе светло во делот за товар.

Големо внимание е посветено на системите за 
безбедност и асистенција. Така, новиот Master е дос-

тапен со системот ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems), а автоматското палење на светлата и ак-
тивација на бришачите и Side Wind Assist асистен-
цијата против бочен ветар се дел од стандардната 
опрема. Тука се и Front Park Assist, Rear View Assist 
со камера за возење наназад, Blind Spot Warning, 
Active Emergency Braking System…

Обновена е и понудата на погонски агрегати 
која се ослонува на 2.3 dCi моторот кој дава повеќе 
сила и вртежен момент, а во просек троши литар 
гориво на 100 километри помалку од порано. Тој е 
достапен во верзии од 130, 145 и 165 KS (Euro VI-
D), со погон на задните тркала и со 135, 150 и 180 
KS (Euro VI-Dtemp) со погон напред.

Новиот Master е достапен со три висини и че-
тири должини на каросеријата, вкупно дозволе-
на тежина од 2,8 до 4,5 тони и товарен простор со 
зафатнина од 8 до 22 m³, кои искомбинирани да-
ваат 350 варијанти. Исто така, тука се и посебните 
изведби на каросеријата, вклучително оние со ка-
бина со 7 седишта за транспорт на работници до 

После 9 години на пазарот, дојде време за уште еден редизајн на големиот ван на Renault

58  Година 10  Квартал 3



градилишта, кипер, платформа, шасија… Или, сé 
на сé, вкупно 500 варијанти.

Новост е и електрично задвижуваниот Master 
Z.E., кој со батериите со капацитет од 33 kWh има 
автономија од околу 120 km во реални услови на 
возење. Има електромотор со силина од 57 kW, а 
се произведува во фабриката Клеон во Франција. 
За полнење на батериите на WallBox полнач (32 
A, 7,4 kW), потребни се 6 часа. Master Z.Е. е доста-
пен во 6 верзии со три должини и две висини на 
каросеријата и товарен простор со зафатнина од 
8 до 13 m³.

Renault го претстави Master во 1980 година, 
Master 2 во 1997-мата, а Master 3 2010 година. От-
тогаш до денес се направени 2,4 милиони приме-
роци, од кои 118.176 се продадени во текот на 2018 
година. Master е присутен на пазарите на 50 земји. 
Освен во Renault-овата фабрика Батили во Фран-
ција, од 2009 година се произведува и во Куритиба 
во Бразил, а е пазарен лидер во Франција, Полска, 
Словенија, Хрватска, Бразил и Мароко.
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НОВИ MAN АВТОБУСИ ЗА СКОПЈЕ

 ГАСИФИКАЦИЈАТА НАВЛЕЗЕ  
 И ВО ГРАДСКИТЕ АВТОБУСИ 

Иако уште многу порано имаше оби-
ди, до ден денес нашите градски авто-
буси останаа да трошат нафта како по-
гонско гориво. Конечно, со набавката од 
MAN, низ улиците на Скопје ќе започ-
нат да сообраќаат и еколошки градски 
автобуси. Се работи за модели на мин-
хенскиот производител кои како го-
риво користат компримиран природен 

гас, односно CNG, чија главна енергет-
ска состојка е метанот. Главни негови 
предности се далеку почистите издувни 
гасови во однос на моторите кои корис-
тат дизел, како и пониската цена пред 
сé затоа што таа не е оптоварена со ак-
циза како дизел горивото. Недостато-
ците се лоцираат во немањето доволно 
развиена инфраструктура за полнење 

Со набавката 
на новите 

автобуси, Скопје 
конечно започна 

да раскрстува 
со дизелот како 
движечко гориво 

за градскиот 
превоз
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(што во случајот не е никаков проблем), како и во 
повисоката цена на возилата заради конверзија-
та на моторите и сместувањето на резервоарите за 
складирање на горивото кое е под висок прити-
сок. Сепак, на ова компримираниот природен гас 
без поговор, барем во моментов, се гледа како на 
еколошки најприфатлива алтернатива на дизелот 
токму за градскиот превоз и така ќе биде додека 
струјата не завладее. Затоа и возилата со ваков 

погон имаат најголем пораст на продажбата.
Тоа MAN одамна го согледа и во својата гама 

автобуси нуди и такви кои го користат ова погон-
ско гориво, фабрички прилагодени на него. Во по-
нудата има повеќе модели, а градските власти не 
објавија прецизно точно за кои се работи. Од офи-
цијално достапните информации се знае само дека 
ќе бидат 12 зглобни и 21 единечен, нископодни, 
со 3 односно 4 врати и капацитет за 149 односно 
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85 патници. Сите ќе бидат со Еуро VI мотор. Наве-
дено е уште и дека со нив се намалуваат цврстите 
честички во издувните гасови за 700% (?!), однос-
но дека за разлика од сегашните кои емитуваат 
0,137 g/km тие ќе емитуваат само 0,02 g/km цвр-
сти честички. Во поглед на заштедите се споме-
нуваат (преамбициозни) 25.000 евра по автобус на 
годишно ниво на име пониски трошоци за гориво. 

Од MAN, пак, официјалните информации велат 
дека во нивната нова генерација автобуси со по-
гон на компримиран природен гас се вградуваат 
E18 моторите од 9,5 литри чија основа е дизел аг-
регатот со ознака D15. Имаат по четири вентили 
на секој од шесте цилиндри, новоразвиен систем 
за рециркулација на издувните гасови и 3-степен 
катализатор. Постојат две верзии на овој мотор со 

номинална излезна сила од 280 и 320 KS и макси-
мален вртежен момент до 1.200 односно 1.400 Nm. 
Сервисните интервали се предвидени на 30.000 
km. Компримираниот природен гас се чува во ре-
зервоари на покривот, кои, во зависност од нив-
ниот број, обезбедуваат автономија од околу 500 
km со едно полнење. Треба да се напомене и тоа 
дека без дополнителни мерки овие автобуси се 
способни за ладен старт на температури до -15 °C. 

Својот прв автобус на погон на компримиран при-
роден гас MAN го има направено во 1943 година. 
Овој германски производител е лидер во Европа 
на ова поле. Вкупната цена што ќе ја плати градот 
за новите 33 автобуси кои ќе стигнат од хрватска 
фирма, со европски пари добиени на кредит, из-
несува 9,85 милиони евра.
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ОДГОВАРААТ, 
НО НЕ ВРШАТ 

РАБОТА!

КОРИСТЕТЕ ОРИГИНАЛНИ 
ДЕЛОВИ.



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


