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1. 
Во новата година влегува-
ме со веќе закажан датум 
за предвремени парламен-
тарни избори. Прекрасно. Во 

годината во која ќе се озваничи на-
шиот влез во НАТО и извесното до-
бивање (конечно) датум за почеток 
на преговори за влез во ЕУ, нашите 
политичари успеаја да се договорат 
за предвремено мерење на силите. 
Добро. тоа е чиста политика, нели, 
па работите се јасни. Но кај нас сé е 
политика, а од неа во најголема мера 
зависи и економијата. Кога е веќе така, 
а во тоа постајано нé потсетува горко-
то 29-годишното искуство, што тогаш 
можеме да очекуваме.

Одговорот е повеќе од јасен – ништо посебно! Кога 
партиите си ги ставаат сопствените интереси над др-
жавните, резултатите се и повеќе од јасни. Нивната ло-
гика е едноставна, да ја освоиме власта па потоа лесно 
ќе управуваме со сите државни ресурси. Со економиијата 
посебно - текот на парите притоа игра пресудна улога. 

Нашите интеграции во големите светски структури 
неизбежно ќе доведат до значително придвижување на 
капиталот. Па зар некој нормален политичар би го про-
пуштил тоа? Кога ќе се земе во обзир таа димензија на 
освојување на власта, станува јасно зошто оваа политич-
ка битка им е од животно значење. Иако на прв поглед 
изборите ја ставаат во втор план економијата, сепак, по-
веќе од јасно е дека токму парите се основен лајт мотив 
за навремено позиционирање во одлучувачките структури 
кои ќе менаџираат со парите и капиталот. Логиката, ова 
што го имаме во раце не ни бега, дај да се сконцентира-
ме на тоа што не очекува, станува доминантна. 

Влезот во канцелариите на глобалните институции 
практично значи и пристап до нови, далеку побогати 
фондови. Во тој контекст занемарувањето на домашна-
та економски текови добива полна смисла. Е сега, дека 
домашните субјекти од реалниот сектор ќе требане нека-
ко да го преживеат овој период, ќе треба. Како тоа ќе го 
направат во услови на шест месеци однапред закажани 
избори, па потоа на период на кампања, и на крајот со 
самиот изборен процес, тоа сами си знаат. А поголемиот 
дел од нив имаат насобрано и доволно иксуство, па умеат 

да се справат и со такви ситуации. Едно 
е само сигурно, од големиве политички 
„игранки“ страда – државата. Односно, 
сите ние заедно. Поточно, сите кои ре-
шиле да останат во неа!

2. 
Нашето списание, почиту-
вани читатели, излегува не-
посредно пред истекот на 
календарската година. На-

место оценка на резултатите кои ги 
постигнуваат индустриските гран-
ки кои ние ги покриваме, Градеж-
ништвото и Транспортот, можеме да 
констатираме дека повторно поми-
навме низ едногодишен период ис-

полнет со повеќе очекувања отколку со резултаи. Сето 
тоа поради опкружувањето на кое сме упатени. Може-
би и така мора да биде, важно дека економијата е на 
стабилни нозе а за некој пдинамичен развој малку ќе 
попричекаме. 

Конкретно, во годинава која изминува градежните ак-
тивности бележат минимален раст кој вероајтно се должи 
на застојот и реораганизацијата на изградба на патни-
от правец Кичево-Охрид, како и на забрана за градење 
стамбени објекти во делови од главниот град. Од друга 
страна транспортерите функционираа во рамки на про-
ектираниот раст, така да можеме слободно да констати-
раме дека во таа област работите се прилично стабилни. 
Секако, ова е само првична анализа додека за детална 
анализа ќе мора да попричекаме на службените извештаи. 

Што во овие области ќе се случува во 2020 година? 
Го нема тој аналитичар што со сигурност може да ги 
предвиди тековите. Нашите итеграции во евра-атлант-
ските структури ќе значат почеток на нов период во кој 
економските законитости конечно би требало да дојдат 
до полн израз. Само да не заборавиме, без разлика на 
променетите услови кои не очекуваат, сепак и понатаму 
остануваме во регионот познат како - Балкан.

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Агрон Сулејман

УШТЕ ЕДНА ИЗБОРНА ГОДИНА 
ОД УРЕДНИЧКИ АГОЛ
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VOLVO EC300E HYBRID

КОГА СЕ ВЕРУВА 
ВО ИНОВАЦИИТЕ
Уникатната хидраулична хибридна технологија  
Volvo EC300E Hybrid го користи движењето  
на стрелата надолу за полнење  
на хидрауличните акумулатори.
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С
екоја нова генерација машини значи и квалитативен скок не само во однос на претход-
ниците туку и во однос на конкуренцијата. Разликата се прави во сите опишани составни 
склопови на багерот. Располагајќи со уникатен ЕКО режим на работа, што придонесува за 
до 5% зголемување на ефикасноста во искористување на горивото на машината, и памет-
ната електро – хидраулична контрола, овие машини покрај намалувањето на потрошувач-

ката на гориво по изработен циклус, испорачуваат и зголемување на перформансите при копање.
Згора на тоа кога ќе се додаде оптимизација и систем за  регенерација на расположливата 
енергија се добива хибриден погон кој станува многу внимателен кон трошењето на гориво. 

ГЕНИЈАЛНИТЕ ИДЕЈИ СЕ ЕДНОСТАВНИ, НЕЛИ?
Кога на тоа ќе се додаде познатиот факт дека најчесто најдобрите идеи се еднос-
тавни, а оваа е едноставна, поедноставна не може да биде - за разлика од другите 

системи што ја регенерираат енергијата при вртење на суперструктурата на баге-
рот за електрично помагање на моторот, хидраулична хибридна технологија на 
Volvo ја собира енергијата добиена од спуштањето на стрелата под дејство на 
гравитацијата. 

На тој начин се полнат хидрауличните акумулатори од 20 литри, кои потоа ис-
порачуваат енергија за задвижување на хидрауличните мотори кои помагаат 
во напојувањето на хидрауличната пумпа. Резултатот е помало оп-
товарување на моторот, зголемување од 12% до 17% на ефикаснос-
та и задржување на моќта и перформансите што ги има конвенцио-
налниот EC300E. 

5



ХИБРИДЕН РЕЖИМ ПОТПОМОГНАТ 
СО ЕКО МОД 

А тој како што знаеме е од 30-тонската класа 
со оперативна тежина меѓу 29.300 и 32.700 ки-
лограми. Има 7.8 литарски Stage 5 мотор од 180 
kW кои ги остварува при 1.800 вртежи во мину-
та. Може да досегне до 10,7 метри и да копа 7.34 
метри во длабочина. Силата на кинење му е 168 
kN, а во засилен режим 182 kN. Може да подигне 
11.400 килограми на метар и половина со досег 
од 6 метри. Задвижувањето му е двостепено хи-
дростатичко, а должината му изнесува 10.6 метри. 
Висок е 3.58, а радиусот на вртење е 3.12 метри. 

Во резервоарот за гориво собира 470 литри, 
а во хидрауличниот резервоар 207 литри масло. 
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Некомплицираното хибридно решение е доверливо и лесно за одржување, за разлика од електрични-
те хибридни конкуренти. Се состои од само неколку дополнителни компоненти, така што во целост е 
задржан начинот на кој EC300E е конструиран. Тоа подразбира и користење на еко режимот на работа 
без ограничувања, истовремено со хибридниот. 

ЗАШТЕДА
Истражувањата покажаа дека хибридот EC300E ги намалува емисиите на CO₂ за 10 до 12%, што 

го прави повеќе почитуван на оние на кои чистотата на животната средина, особено кога се работи 
во населени области, им е приоритет. 

Благодарноста место од природата ќе ја добијат со заштедата на гориво и зголемената профи-
табилност во работењето. Пресметката вели дека со 9 часа дневна работа, 22 дена во месецот, ин-
вестицијата ќе се поврати за само една година. Технологиите како што е ова се уште еден пример 
за посветеноста на Volvo CE на заложбите за иновации и развој на поодржливи и економични ре-
шенија за клиентите.
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Hyundai Construction Equipment има 
силна индустриска база во Индија - 
оттаму доаѓа и овој багер.

елувајќи како засебна дивизија на Hyundai 
Heavy Industries групата, Hyundai Construction 
Equipment денес располага со глобално ра-
ширена мрежа од преку 540 локални дист-
рибутери во 150 земји, распределени во 
девет оперативни центри во Јужна Кореја, 

САД, Европа, Кина, Бразил, Индонезија и Индија. Со 
употребата на напреден ергономски инженеринг и 
технологија, овој производител на градежна опрема 
е нашироко признат како лидер во овој индустриски 
сектор. Широкиот спектар на градежна опрема ги 
задоволува потребите на сите клиенти благодарејќи 
на примената на иновациите, системот за контрола на 
квалитетот со нулта толеранција и високонапредната 
автоматизација на фабриките.

Таква е и онаа во Индија, која започна со работа 
во 2008 година. Оттаму доаѓа и овој багер со ознака 
R210 Smart, која кажува дека е од 21-тонска катего-
рија. Поточно, има оперативна тежина од 21.200 ки-
лограми и нешто е помал од познатиот R210LC-9. Со 
стандардната стрела од 5.680 mm и рака од 2.000 mm 
има должина од 9,65 и височина од 3,2 метри. Растоја-
нието меѓу оските му изнесува 3,37, а широчината 2,7 
метри. Може да биде опремен и со рака од 2,4 или 2,92 
метри, како и со гасеници широки 500 или 600 mm. 
Стандардната корпа е од 0,92 m³, додека засилена-
та за карпи и камења од 0,87 m³. Максималната дла-
бочина на копање се движи од 5,82 до 6,74 метри во 
зависност од раката, а досегот од 9,14 до 9,94 метри. 
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Моторот е шестцилиндричен Cummins 6БТ5.9-Ц 
со 5,9 литри работна зафатнина и 141 KS бруто. Хи-
драуличниот систем располага со две главни пумпи, 
два хидраулични мотора и два цилиндра на стре-
лата и по еден на раката и корпата. Трансмисијата 
е планетарна со редукција, брзината на движење 
5,3 km/h напред и 3,4 назад, а може да искачи на-
гиб до 70%. Користи 290 литри хидраулично масло, 
15 литри моторно масло, 5 литри за механизмот за 

вртење и по 5,8 литри за финалниот пренос. Во 
резервоарот му собира 340 литри гориво, а 

во моторот 35 литри течност за ладење.
Hyundai R210 Smart е конструиран 

за висока профитабилност. Неговите 
напредни технички карактеристики 

им овозможуваат на операторите да ја завршат 
својата работа со голема леснотија, а малата пот-
рошувачка на гориво и ниските трошоци за одр-
жување придонесуваат за побрзо враќање на ин-
вестицијата. На големата ефикасност влијаат мно-
штво мали нешта, како што е копчето на врвот на 
џојстикот кое со еден допир го намалува бројот на 
вртежи на моторот. Опцијата за автоматски празен 
од кога е вклучена го прави истото во рок од 4 се-
кунди. Моторот има системи против прегревање 
и рестартување доколку операторот случајно по 
грешка го сврти клучот кога тој работи. Вртењето е 
автоматизирано со комбинирана работа на хидра-
уличните пумпи и оптимизиран проток на маслото. 
Седиштето на операторот може да се подесува во 
7 насоки, а кабината е климатизирана. 

Од 1988 година кога започна со продажба на 
првите два багера (од 21 и 29 тони) од сопствен 
развој, Hyundai Construction Equipment досега има 
произведено преку 650.000 градежни машини.
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METSO HP200 – КОНУСНИ ДРОБИЛКИ

ВИСОКА 
ПРОДУКТИВНОСТ  
ЗА ВИСОКА ДОБИВКА

HP (Hight Performance) серијата на конусни 
дробилки се состои од шест различни по 
перформанси машини кои меѓусебно се 

разликуваат според моќноста додека заедничко 
за сите е ефикасното дробење, доверливоста и 

докажаниот квалитет. 

С
емејството на HP (Hight Performance) дро-
билките го сочинуваат моделите: HP100, 
HP200, HP300, HP400, HP500 и HP800. Се-
кој модел посебно, претставува уникат-
на комбинација на оригинален дизајн и 

брзина на дробење. Конусна дробилка HP200 со 
сито CVB веќе вредно работи во каменоломот на 

„МИ-СА“ кај Велес.
За да биде поајсно по што се разликуваат моде-

лите од HP серија, треба да истакнеме дека освен 
според димензиите, разликата ја прават бројките 
кои всушност ја означуваат силината на погонски-
те мотори. Едноставно, бројката ја означува коли-
чината на ангажираните коњски сили за погон, на 
пр. HP200 ни покажува дека погонскиот агрегат 
испорачува 200 КС.

Кога сме веќе кај перформансите да истакнеме 
дека максималната тежина во плочата за дробење 
може да изнесува 1.200 кг додека брзината на дви-
жење на конусот може да изнесува помеѓу 750 и 
1.200 вртежи во минута. 
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КОНУСНИ ДРОБИЛКИ  
СО СПЕЦИФИКИ КРЕИРАНИ 

ОД METSO
HP дробилките претставуваат комби-

нација која во пракса се покажа како  ре-
волуционерна во обезбедувањето на по-
голем капацитет и супериорен квалитет 
на производите но и во обезбедување 
на поширок спектар на употребливост 
во разни апликации. Од варовник до 
цврсти камења, од производство на ба-
ласти до производство на песок, како и 
од мали преносни постројки, конусни-
те дробилки овозможуваат супериорни 
перформанси во примарни, секундарни 
и терциерни апликации.

Историјата на квалитетни конусни ма-
шини HP се гради врз успешноста на 
над 70-годишна традиција и искуство 
со Symons и Omnicone компонентите. 
Конусите од Symons се добро познати 
по својата цврста градба и разновидност 
на апликациите. Тие ги поставија стан-
дардите во рударската индустрија, каде 
работат на 24-часовните апликации под 
маскимални оптеретувања, факти што 
уништувачки би делувале на остантите 
производи на пазарот но не и на овој 
тип дробилки. 

Од друга страна Omnicone има вове-
дено многу нови иновации за да ги на-
мали трошоците за одржување и рабо-
тење, како и да обезбеди модерни ка-
рактеристики како што се хидраулич-
кото прилагодување на поставките, ос-
лободување на бранувачот и чистење 
на шуплината. Практично докажаните 
вредности на HP серијата ги комбини-
ра најдобрите технологии за да обезбе-
ди најголем капацитет, најдобар облик 
на производите, лесна автоматизација 
и најголема можна сигурност и фле-
ксибилност. Сето тоа овозможува по-
стигнување на највисоко можно ниво 
на профитабилност.
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КОМПАРАТИВНИ ПРЕДНОСТИ
Помалку време вон строј како и цилиндри 

со двојно дејство на хидраулични откину-
вачи значат дека HP дробилките може да 
сработат таму каде што многу конкурент-
ски машини би биле блокирани. Големиот 
од на чистење, независен од потрошеноста 
на облогите го намалува напорот потребен 
за чистење на дробениот материјал, го на-
малува времето на застој и ја олеснува ра-
ботата на операторот.

Хидрауличните мотори го ротираат садот 
за фино прилагодување на поставките за 
контрола, кои исто така целосно го ротираат 
садот надвор од прстените за прилагоду-
вање за промена на лежиштата, во голема 
мера поедноставувајќи ја нивната промена. 

Високите перформанси со бесконтактни 
заптивки, обезбедуваат голема сигурност со 
отстранување на прашина без трошење на 
облогите. Нивниот едноставен дизајн значи 
дека помалку движечки делови доаѓаат во 
контакт со материјалот и прашината. Одлич-
на заштита при абење на сите компоненти 
на дробилка - вклучително и заменливата 
сферична глава, облоги за лежиштата на 
главната рамка, лакови за поклопување на 
главната рамка, , ... - трошоците за одржу-
вање ги сведуваат на минимум. 

Повисок капацитет постигнат благода-
рение на патентираната комбинација на 
поголемата брзина и поголемиот од, што 
ја зголемува моќноста на машината, ко-
нусните дробилки од HP серијата, според 
капацитетите, ги поставуваат на врвот во 
нивната класа. 

HP технологијата овозможува користење 
помали единици за да се добие најголемо 
можно производство од најмалиот можен 
простор. Metso е пионер во производство-
то на HP технологијата, откако самостојно 
ја разви во 1989 година преку детално пи-
лотско и прототипско тестирање на цела-
та серија. Токму затоа Metso e носител на 
сите патенти за овие иновативни решенија.

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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HITACHI ZX220W-5

НАЈГОЛЕМ МЕЃУ МАЛИТЕ

Иако е поточно да кажеме 
најмал меѓу големите, багерот 
на тркала ZX220W-5 е најголем 
од Zaxis серијата на Hitachi која 
ги опфаќа помалите машини од 

овој производител.
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С
о самото споменување на Hitachi веднаш се помислува на нешто поголемо од големото, нешто 
огромно, многутонско. Затоа е и дилемата дали овој багер на тркала да го наречеме најмал 
меѓу големите или пак најголем меѓу малите. Технички прецизно гледајќи тој е второто, но 
во секој случај претставува еден комплетен пакет кој ќе ја заврши работата како да е првото 
наведено. Која е тајната формула?

Едноставно - ја нема, барем не како тајна. За да се постигне тоа што Hitachi го 
има постигнато со овој багер потребни се децении и децении напорна работа 

каква што само Јапонците можат да поднесат. Плус на тоа треба малку и ев-
ропско сфаќање на маркетингот, односно потребите на пазарот и клиентите. 

Ако сето тоа се заокружи со инженерско знаење собрано од целиот свет, то-
гаш се добива производ како овој. 

КОЈА Е БИЗНИС ВРСКАТА СО ZAXIS?
А каков е тој, најдобро илустрираат сведоштвата на изве-

дувачот Grötz GmbH & Co. KG. Оваа германска компанија 
веќе користеше машини од Zaxis сериите за широк спек-
тар на проекти, така што однапред знаеше што добива. 
За илустрирање на нејзината стручност и прецизност во 
изборот на машинерија нека послужи податокот дека 
е основана пред повеќе од 100 години и има 500 вра-

ботени само во своето седиште 
во Гагенау. Покрај тоа, преку 

своите филијали работи и во 
Франција, Швајцарија 
и Полска, на широка 
палета услуги кои ги 
извршува по нарачка 
и според барањата на 
клиентите од јавни-
от и приватниот сек-
тор за разни градеж-
ни работи меѓу кои и 
патишта, железнички 
и општи проекти. Ги 
користи машините на 
Hitachi повеќе од че-
тири децении и има 
комплетна доверба 
во нив. За тоа све-
дочи и Курт Кремер 
кој е регионален ме-
наџер за продажба на 
Hitachi, кој кажа дека 
ниту една од неодам-
нешните набавки на 
машини кои Grötz ги 
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изврши не е покриена со продолжена гаранција 
или некаков сервисен пакет, бидејќи тие сметаат 
дека машините што ги купуваат се толку добри што 
не им треба дополнително покритие. Тој дообјасни 
и дека при преговорите со Grötz разбрал дека не-
кои од Zaxis-3 моделите кои тие ги користат иако 
имале акумулирано и по 8.000 работни часови, се 
во перфектна состојба заради што во Grötz толку 
веруваат во сигурноста и доверливоста на маши-
ните на Hitachi.

КАКО Е НА ТЕРЕН?
Тоа впрочем веќе го потврди и првиот проект на 

кој беше ангажиран ZX220W-5 - шестнеделна рабо-
та на откоп за дренажа во објектот на тест-цента-
рот на европскиот дистрибутер на делови на John 
Deere. Задачата беше да се инсталира подземна 
дренажна цевка и на песоклива почва да се ископа 
базен кој ќе ја собира дождовница од асфалтот на 
тренинг полигонот кој претходно се поплавуваше. 
Ископувајќи по 800 кубни метри дневно, ZX220W-5 
се покажа како идеална машина за овој вид на ра-
бота. Дури и повеќе, како што потврди надзорникот 
на проектот Ален фон Бон: „Овој багер на тркала е 
квалитетен производ и целосен пакет за извршу-
вање широк спектар на задачи - од копање ровови 
до товарење на камиони. Тој тука мораше да ра-
боти на песоклива површина, а потоа да се движи 
по асфалтниот пристапен пат за да продолжи со 
работа на трева. Да не можеше тоа ефикасно да го 
направи, нам ќе ни требаа две различни машини“. 

Слично размислува и Рихард Лајболд кој работи 
како оператор 22 години: „Јас сум навистина задо-
волен со целокупната изведба на ZX220W-5“, вели 
тој. „Го прави токму она што сакам да го направи, 
и тоа моќно, стабилно, глатко и брзо. Моќноста и 
капацитетот за кревање се исто така импресивни, 
а управувањето е најдобрата карактеристика на 
машината, одлична за машина од оваа класа. Сé 
што е во кабината е исто така одлично, особено 
ниското ниво на бучава, климатизацијата и удоб-
ното седиште, што е многу важно за багер на тр-
кала. Имам добар преглед на страните и тркалата, 
а додатоците лесно се менуваат. Мултифункцио-
налниот монитор е исто така корисен за проверка 
на потрошувачката на гориво, информациите за 
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работата и следење на камерата на задниот пре-
глед, што ја користам често особено кога мора да 
ја свртам машината“.

Тој всушност од практичен аспект гледано ги 
објасни конструктивните карактеристики на овој 
багер на тркала од средна тежинска категорија. 
При тоа за основа се зедени пет клучни цели - пер-
форманси, продуктивност, удобност, издржливост 
и сигурност. Со нивна имплементација е покриено 
сé што сопствениците на компаниите бараат - ви-
сококвалитетни и продуктивни машини кои можат 
да работат ефикасно, дури и во предизвикувачки 
услови. Во пакет со тоа операторите добиваат без-
беден и функционален простор за работа и машина 

која својата со брзина и прецизност може да од-
говори на нивните вештини. 

КАПАЦИТЕТИ
А таа е со оперативна тежина меѓу 21.400 и 24.000 

килограми и има мотор од 164 коњски сили кој ѝ 
обезбедува сила на кинење од 158 kN. Може да 
биде опремена со корпа со зафатнина меѓу 0,51 и 
1,40 кубни метри, а максималната длабочина на ко-
пање се движи од 5,26 до 6,31 метри. Засилената 
шасија и цврстата стрела овозможуваат справување 
и со тешки терени за ископ. Новиот систем за при-
цврстување на додатоците овозможува нивна лесна 
и брза замена и мало потребно време на неопера-
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тивност меѓу различни за-
дачи, кое и онака е крат-
ко заради подвижноста 
на машината која ја обез-
бедуваат гумените трка-
ла заради што не му тре-
ба специјална приколка 
за транспорт од една на 
друга локација. Ниските 
вкупни трошоци на соп-
ственост се подразбираат, 
како и високата вредност 
при препродажба. Тоа го 
гарантираат издржливи-
те компоненти констру-
ирани од експертите на 
Hitachi. Тука спаѓа и хи-
драуличен систем про-
ектиран да овозможи 
поголема продуктивност 
со помала потрошувач-
ка на гориво од претход-
ните модели. ZX220W-5 е 
опремен и со функции за 
работа во место и авто-
матско исклучување, со 
што освен заштедата на 
гориво се намалуваат и 
емисиите на јагленород 
диоксид.

За крај, треба ли да 
споменеме дека Hitachi 
Construction Machinery е 
најголемиот производи-
тел на градежна машине-
рија во светот? Како до-
каз ќе ви наведеме дека 
компанијата има имот во 
вредност од илјада ми-
лијарди и годишен обрт 
од 750 милијарди јапон-
ски јени. На вас ќе оста-
виме да ги конвертирате 
во валута која најдобро ќе 
ви илустрира колку е тоа.
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CAT D4K2

ЛИЧИ НА ИГРАЧКА, 
НО ДАЛЕКУ  
Е ОД ТОА
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Како еден од водечките 
производители на 

градежна механизација, 
CAT има и големи и 

мали машини за секоја 
работа.

Г
олемината лаже. Секој од нас барем еднаш во 
животот се има уверено во оваа вистина. По-
себно кога гледаме нешто мало, каков што е 
овој булдожер на CAT. Оваа компанија е еден 
од водечките производители на градежна ма-

шинерија и како таква во своето портфолио има и го-
леми и мали машини за секоја работа. Сепак позната 

е по големите машини што и дава предност и своите мали 
производи да ги развива со еднакво внимание и да ги пра-
ви еднакво способни како и големите. Посебно заради тоа 
што иако ги има во распон од 8 до 105 тони, CAT и нема 
некоја обемна гама булдожери. Таа е поделена на три 
семејства, од кои она на најмалите брои само 3 модели. 
Моделот кој сега ќе ви го претставиме е среден меѓу 
нив, иако од најмалиот се разликува само за нијанса.

ОПТИМИЗАЦИЈА НА СИТЕ СИСТЕМИ
Целото семејство мали булдожери на CAT е кон-

струирано да ја оптимизираат брзината, транспортот, 
маневрирањето, разнообразноста и прецизноста во 
работата. Овие булдожери се идеални за работа во 
станбени области и во нискоградбата каде вршат 
такви задачи како што се расчистување на терен, 
уредување на косините покрај патиштата, попол-
нување на ископи и завршни работи за уредување 

разни површини. Ги карактеризираат прецизната 
контрола на силата на влечење и плугот, кои ги 
прават продуктивни, прецизни и ефикасни. Го-
лемата пространа кабина обезбедува удобно ра-
ботно место. Интуитивните контроли поставени 
на седиштето се лесни за употреба и обезбеду-
ваат голема точност и ефикасност во работење-
то. Сите модели ги исполнуваат EPA Tier 4 Final/

EU Stage IV барањата за емисии.
D4K2 без плуг е долг 3,3 метри, широк 2 а висок 

2,76 метри. Како играчка, би рекле, но дека голе-
мината навистина лаже првиот доказ е 4,4 литарски-

от мотор со кој е опремен. Тој располага со скромни 94 
коњски сили, што доволно кажува за неговата издржливост. Има 

оперативна тежина од 8.168 килограми, а може да се движи со брзина 
од 10 километри на час. Во резервоарите собира дури 195 литри гориво 
и 19 литри AdBlue адитив. Потребни му се уште и 60 литри хидраулично 
масло, 11 литри моторно масло, 10 литри масло за финалниот пренос и 
22.4 литри течност за ладење. Гасениците можат да му бидат широки 46 
или 64 сантиметри и со нив остварува површински притисок од 38,6 од-
носно 29.2 kPa. 
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ШТО СÉ МОЖЕ МАЛИОТ
За способностите најдобро кажуваат 

технологиите со кои е опремен, кои ги 
вклучуваат и докажаните CAT Grade сис-
теми. Тие имаат само една задача - зго-
лемување на продуктивноста и помош 
на бизнисот да создава поголем про-
фит. Функциите на CAT Grade се еднос-
тавни за употреба и главно интегрира-
ни во машините уште во фабриката без 
притоа да има потреба од дополните-
лен софтвер или хардвер. На искусните 
оператори овозможено им е попродук-
тивна работа додека помалку искусните 
, во широк спектар на апликации можат 
да постигнат поквалитетни резултати за 
пократко време. Ги набројуваме:
 y CAT Slope Assist - помага на опера-
торот автоматски да го постигне за-
дадениот агол на нагиб на плугот на 
булдожерот. Овој систем овозможува 
за 39% поголема брзина со над 68% 
поквалитетно обработена површина 
и со 82% помал напор на операторот
 y CAT Stable Blade - го следи движење-
то на плугот и автоматски го подигнува 
и спушта, во соработка со операторот, 
за да се постигне побрзо и поглатко 
нивелирање со помалку вложен напор
 y CAT Slope Indicate - во реално вре-
ме го прикажува попречниот нагиб и 
ориентацијата на погонот, олеснувајќи 
ја задачата на операторот за поставу-
вање на машината во посакуваниот на-
гиб и постигнување на бараниот агол 
при секое поминување
 y CAT Grade Control 3D - интегрален 
контролен систем кој му овозможува 
на операторот зголемување на ефи-
касноста, ажурноста и продуктивноста 
како при распределбата така и при фи-
ната обработка на површините. Инте-
грираната антена поставена на кровот 
од булдожерот ја елиминира потреба-
та од класичниот предавател поставен 
на плугот како и каблите преку кои е 
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поврзан. CAT AutoCarr системот како 
и AccuGrad Ready Option се вклуче-
ни во истиот пакет со единствена цел 
за зголемување на продуктивноста и 
разнообразноста
 y CAT AccuGrade - претставува систем 
кој се вградува постпродажно во ди-
лерската мрежа. Овозможува зголе-
мена и разновидна обработка како и 
можност за скалеста примена при про-
менливи потреби, обезбедувајќи избор 
на ласер за рамни и нагибни повр-
шини, потоа Global Navigation Satellite 
System (GNSS) систем за контрола на 
сложени 3Д засеци и контури и/или 
Universal Totl Station (UTS) системи за 
фина и завршна обработка
 y AccuGrade Ready Option - овозможува 
полесно инсталирање или надградба 
на CATAccuGrade 2D и 3D Grade кон-
тролните системи со помош на кои се 
обезбедува дополнителна разнообраз-
ност и зголемување на вредноста на 
машината при препродажба.
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JCB ACCESS

ЛУЃЕ,  
ВИДЕТЕ МЕ 
КОЛКАВ СУМ!

С
екое дете сака да по-
расне што поголемо, а 
секој човек кога ќе по-
расне сака да може да 
дофати што повисоко. 

Желбите на децата се исполнува-
ат, а за желбите на луѓето им треба 
мала помош - скала или дигалка. 
Но скалата не е секогаш практична 
- мора да се поместува ако се рабо-
ти на поголема површина, а некои 
и треба да бидат потпрени некаде. 
Со дигалка пак не може да се прис-
тапи секаде, посебно не во затво-
рен простор, така што подвижни-
те платформи за оние кои треба да 
работат на високо се единственото 
решение кое вистински ќе им по-
могне во работата.

Британскиот JCB во својата про-
изводствена програма ги има мно-
гу, со различна широчина и должи-
на и различна височина до која мо-
жат да се подигнат. Во нив е вгра-
дено целокупното 70-годишно ис-
куство на оваа компанија и се сер-
тифицирани според CE стандардот 
EN280 кој го гарантира највисокиот 

можен квалитет. При нивното про-
изводство се употребени најквали-
тетните материјали и најсовреме-
ните технологии, што е неопходно 
за потребната безбедност во ра-
ботата дури и после многу години 
експлоатација. 

Гамата подвижни платформи на 
JCB се состои од дури 9 модели. 
Според широчината може да ги 
поделиме на четири групи - од 0,76 
метри, 0,81 метри, 1,15 метри и 1,25 
метри. Според должината и меѓу-
оскиното растојание пак на три гру-
пи - со должина од 1,78 метри, 2,39 
и 2,76 метри. 

Вака гледано сите тие изгледа-
ат мали, но најмалата од нив, мо-
делот S1530E, има работна висина 
од дури 6,6 метри. Најголемата пак, 
моделот S4550E, досега до цели 
15,8 метри, што е височина пого-
лема од петкатница. 

Сите се електрични и имаат погон 
на двете предни тркала, кои воде-
но се и управливи. Сопирачките пак 
се монтирани на задните тркала. 
За полнење им е потребен полнач 

Подвижните платформи на JCB се како 
идеални за китење елка!
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од 100 волти и 25 ампери. Задвижу-
вани се со електромотор од 24 волти 
и 3,3 киловати, додека најголемиот 
модел е посилен и има електропогон 
од 4,5 киловати. Опремени се со по 4 
батерии од по 6 волти и 225, 240 или 
300 ампер-часа. Тркалата им се од 
полна гума со димензии 305х115 или 
380х125, а брзината на движење кога 
се склопени им изнесува 3,2 или 4 ки-
лометри на час во зависност од моде-
лот. Товарени до максималната работ-
на височина се подигнуваат за време 
меѓу 15 и 85 секунди повторно во за-
висност од моделот, а се спуштаат за 
25 до 63 секунди. Кога се подигнати 
се движат со безбедносна брзина од 
0,8 километри на час. Имаат носивост 
меѓу 230 и 550 килограми, а на плат-
формата собира двајца работници. 

Таа може да биде со димензии од 
1,64х0,76 метри до 2,64х1,25 метри, а 
во склопена состојба е висока 1,1 ме-
три. Треба да се напомене дека заради 
опасноста од превртување при ветер 
поголем дел од нив се проектирани 
само за внатрешна употреба - един-
ствено моделите S2046E и S2646E без-
бедно издржуваат ветер со брзина од 
12,5 километри на час. 

Притоа сите можат да се навалуваат 
до 3° напред-назад и 1,5° лево десно, 
а искачуваат нагиб од 25 проценти - 
само најмалата може да искачи 30%. 
Хидрауличниот систем со притисок 
од 24 мегапаскали бара 18 и 25 литри 
масло за работа. За крај, да спомене-
ме дека за свртување во зависност од 
големината им е потребен простор од 
2,98 до 5,12 метри и дека се тешки 
меѓу 1.330 и 3.366 килограми.

JCB во своето производствено порт-
фолио има преку 300 машини кои се 
достапни насекаде низ светот пре-
ку дистрибутивната мрежа од 770 
дилери.

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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Hyundai Construction Equipment стана првата ко-
рејска компанија која разви автономен вилушкар

На свечена церемонија пред стотина избрани 
гости, Hyundai Construction Equipment го претста-
ви првиот корејски автономен вилушкар за чија 
работа не е потребен оператор. Демонстрацијата 
вклучуваше и некои сродни технологии кои по-
магаат автономниот вилушкар да ја одреди опти-
малната траекторија на движење, како и да може 

далечински да се управува. За негово автономно 
движење се грижи систем на контрола на возило-
то со 2Д безбедносни ласерски скенери кои можат 
да го согледаат околината. Ги детектира подвиж-
ните објекти на 1 метар растојание и застанува на 
10 cm пред нив за да се спречи контакт со нив. 
Ако на патеката се наоѓа неподвижна пречка, ав-
томатски ја заобиколува. Базиран е на електрич-
ниот 16BRJ-9, има носивост од 1.600 килограми и 

HYUNDAI АВТОНОМЕН ВИЛУШКАР

 САМ СВОЈ НОСАЧ, САМ СВОЈ ВОЗАЧ 
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висина на подигнување од 10,5 метри, а се движи 
со брзина од 2,9 km/h.

Иднината на автономните вилушкари се гледа 
во тоа што тие ја зголемуваат продуктивноста и го 
забрзуваат логистичкиот процес со оптимизирање 
на управувањето со магацините. Тие, исто така, во 
голема мерка го намалуваат ризикот од несреќи на 
индустриските простори кога се движат по плани-
раната патека. Со овие придобивки, автономните 
вилушкари можат во голема мерка да придонесат 

за подобрување на оперативната ефикасност во 
магацините каде што се вклучени задачи кои се 
повторуваат, посебно во мал и тесен простор или 
пак индустриски простори каде се бара целодневно 
работење. Особено се очекува да ги исполнат по-
требите на производствените компании кои имаат 

усвоено паметна фа-
бричка околина која 
им овозможува на ра-
ководителите на по-
гоните да имаат да-
лечински пристап до 
опремата и машините.

Во подготовките 
за четвртата индус-
триска револуција, 
Hyundai Construction 
Equipment проактив-
но се вклучи во ло-
гистиката со паметни 
решенија. Покрај по-
кажаниот автономен 
вилушкар, оваа ко-
рејска компанија ам-
бициозно планира да 
го заврши до крајот на 
оваа година развојот 

на системот за контрола на батериите за управу-
вање со преостанатиот напон и системот за без-
жично полнење. „Бидејќи пазарната околина сé 
повеќе бара подобрена оперативна ефикасност, 
автоматските и автономните решенија за логис-
тичките процеси привлекуваат поголемо ниво на 
внимание и побарувачка“, изјавија официјални 
личности на компанијата. „Ние сме подготвени да 
ја преземеме водечката улога во формирањето на 
четвртата индустриска револуција, фокусирајќи се 
на развојот на напредни решенија за логистиката“. 

Според неодамнешниот извештај на американ-
ската истражувачка и консултантска компанија 
MarketsandMarkets, глобалниот пазар за автомат-
ски управувани возила, вклучувајќи ги и автоном-
ните вилушкари, се проценува дека во наредните 
пет години од сегашните 1,86 милијарди амери-
кански долари ќе порасте за 50%.

 САМ СВОЈ НОСАЧ, САМ СВОЈ ВОЗАЧ 
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Т
оп-листата на најскапите град-
би на планетата е долга, но на 
самиот врв е осамено - една 
градба целосно се издвоју-
ва како според цената, така 

и според толкувањето дали навистина 
може да се најде на оваа листа, бидејќи 
не е на планетата на која сме и ние. Збо-
руваме за меѓународната вселенска ста-
ница која сепак е изградена на земјата 
и чини 150 милијарди долари. Дати-
ра од 1998 година кога првата нејзина 
компонента е испратена во вселената. 

Составувана е и кружи околу земјата во 
пониската орбита на растојание од 330 
и 435 километри, со брзина нешто по-
мала од 28.000 километри на час. Иако 
планирано до 2011 година, нејзината 
градба сé уште не е комплетирана до-
крај, така што и цртата под сметката 
за цената на чинење не е подвлечена. 
Заеднички проект е на пет вселенски 
агенции (американската НАСА, рускиот 
Роскосмос, европската ESA, јапонската 
JAXA и канадската CSA. Димензиите и 
изнесуваат 109 метри ширина и 51 ме-

НАЈСКАПИТЕ СВЕТСКИ ГРАДБИ

 СКАПОТИЈАТА  
 ВСУШНОСТ  
 Е РЕЛАТИВНА 

Луѓето зад себе 
низ вековите 

имаат оставено 
огромен број 
импресивни 

градби, 
кои покрај 

величината 
и убавина ги 

одредуваат и 
парите што 

биле потрошени 
за да се изградат
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тар должина, а тежи 420 тони. Досега 
на неа престојувале 236 лица од 18 др-
жави, најмногу Американци, а некои и 
повеќе пати. Може да се види од земја-
та со голо око.

Да се вратиме на површината, каде 
како најскапи и едни од најкомплици-
раните проекти од градежништвото 
се браните, односно хидроцентралите. 
Најскапа таква во историјата е кинеска-
та Три Клисури, за која постојат спро-
тивставени податоци за тоа колку чи-

нела. Според ки-
неските власти, 
во неа се вложе-
ни 203 милијарди 
јуани, односно 32 
милијарди дола-
ри. Според стран-
ски проценки пак, 
таа чини најмал-
ку 50 милијарди, 
а некои радикал-
ни проценки досе-
гаат и до 100 ми-
лијарди. Разлика-

та во цената е главно заради различни-
те начини на пресметка на трошоците. 
Имено, оваа брана на реката Јангцекјанг 
зад која езерото кога водата е макси-
мално ниво е долго 660 километри и 

зафаќа површина од околу илјада ква-
дратни километри. Има 32 турбини од 
20 kV (секоја со дијаметар од 9,7 до 10,4 
метри и тешка по 6.000 тони) и два по-
мошни генератори со вкупна инстали-
рана моќност од 22.500 MW, што е ед-
накво на околу 15 нуклеарни реактори, 
или со наши бројки изразено 32 пати 
повеќе од РЕК Битола. Се градеше од 
1994 до 2012 година, а заради неа беа 
раселени 1,3 милиони луѓе и поплаве-
ни 1.208 историски локалитети. Самата 
брана е долга 2.335 метри и висока 181 
метар. За тоа се употребени 27,2 ми-
лиони кубни метри бетон и 463 илјади 
тони челик, а се ископани 102,6 мили-
они кубни метри земја и карпи. За неј-
зината големина сведочи и фактот дека 
според податоците на американската 
агенција за истражување на вселената, 
ова хидроелектрана заради промената 
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на текот на водата, односно создавањето огромен 
резервоар на огромна количина вода на 110 метри 
над нивото на реката, ја има забавено ротацијата на 
земјата и го има продолжено просечното траење 
на денот за 0,006 микросекунди. Таа сепак произ-
ведува најмногу струја во светот - 11% од потре-
бите на Кина за електрична енергија, а властите 
проценуваат дека ќе се исплати после 10 години 
полна работа. Нејзиното големо влијание на еко-
номијата се огледува во заштитата од поплави - во 
долината на реката Јангцекјанг се остварува по-
ловина од земјоделското производство на Кина и 
три четвртини од оризот. Плус на тоа, сега по ре-
ката место од по 3.500 тони, можат да пловат бро-
дови од 10.000 тони. 

Трета (или можеби дури и втората) најскапа град-
ба во светот е целосно неочекувана, бидејќи се ра-
боти за забавен парк за кој се потрошени околу 40 
милијарди долари. Станува збор за Ferrari World Abu 
Dhabi кој се смета за највозбудливиот тематски парк 
во светот. Се градеше меѓу 2007 и 2010 година, се 
доградуваше до 2015-тата и сé уште по нешто се 
додава во него. Има неколку десетина атракции 
меѓу кои и 5 воза на смртта со тематика од Ferrari. 
Најбрзиот од нив со кој Арапите се фалат и гордеат, 
Ferrari Rosa, за пет секунди достигнува брзина од 
240 km/h. Овој забавен парк е распослан на повр-
шина од 86.000 квадратни метри кои се покриени 
со голема кровна структура на која се наоѓа логото 
на италијанската марка автомобили со димензии 
65×48,5 метри. Дневната влезница чини 73 евра.

Ќе се префрлиме на аеродромите, кои исто така 
се скапи градби но не толку како оние од светот 
на забавата кои се пред и зад него. Станува збор 
за аеродромот во Пекинг кој после 5 години и 12 
милијарди долари беше отворен есенва. Го има 
најголемиот терминал во светот сместен во една 
зграда со површина од 700.000 квадратни метри, 
а се очекува од 2025 година да прима по 72 мили-
они патници и 2 милиони тони стока пристигнати 
со 620.000 авиони годишно . Констриуран е за оп-
тимален проток на патници заради што најодда-
лечениот гејт е на само 600 метри од пунктот за 
безбедносна контрола.

Има уште мноштво градби кои заслужуваат да 
бидат спомнати, на пример калифорниската брза 
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железница (33 милијарди) или тунелот под Ла-
манш (22 милијарди), но ние ќе се префрлиме 
на неколку „поевтини" градби, кои чинеа пар 
милијарди. Повеќето се хотели, меѓу кои најскап 
е Марина беј сендс во Сингапур кој има повеќе 
од 2.500 соби, музеј, седум светски познати гот-
вачи, трговски центар, коцкарница со маси и 
преку илјада слот-машини… Чинеше 6 милијар-
ди долари, малку повеќе од гинисовиот рекор-
дер по големината, одморалиштето Светот на 
Сентос, исто така во Сингапур, кое се состои од 
шест тематски различни хотели со вкупно 1.500 
соби. Друг екстралуксузен и прескап хотел е 
Палатата на емирите во Абу Даби која чинеше 
4,5 милијарди долари и во која елитните гости 
можат да уживаат во апартманите обложени 
со злато. Тука е и незаобиколниот Лас Вегас, 
во кој за најлуксузниот хотел Космополитен се 
вложени нешто повеќе од 4 милијарди дола-
ри. Следат новоизградениот Светски трговски 
центар во Њујорк кој е највисока зграда на за-
падната хемисфера и трета по висина во цели-
от свет, но и резиденцијата на претседателот 
на компанијата Reliance Industries сместена во 
срцето на јужниот дел на Мумбаи, Индија, која 
според многу нешта важи за најскапа „куќа" на 
светот. Се наоѓа на брегот на океанот, има 27 
ката, ја одржуваат околу 600 луѓе, а е подигната 
2010 година на земјиште чиј квадратен метар 
чинеше 10.000 долари. За неа беа потрошени 
2,5 милијарди долари.

Тука треба да го споменеме и според свет-
ските медиуми најскапиот автопат на планета-
ва кој се наоѓа во Уганда. Долг е 51,4 киломе-
три и чинеше 476 милиони долари, или еден 
километар за 9,26 милиони долари. Но како 
стојат работите, приматот ќе го презеде кога 
ќе биде готов нашиот автопат Кичево-Охрид, 
чии 57 километри ќе чинат 598 милиони евра, 
односно 658 милиони долари според сегаш-
ниот курс, што значи дека еден километар ќе 
нé чини малку над 11,5 милиони долари. Затоа 
после сето ова спомнато брана-забавен парк, 
тунел-аеродром-хотел, ќе се запрашаме нели 
всушност скапотијата е релативна?
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СИСТЕМ ЗА РАНО 
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 

ОД МРАЗ

В
еста дека снегот среде зима ги изнена-
дил нашите служби за одржување на 
патиштата одамна веќе не е вест - тоа е 
наше секојдневие, нешто што се повто-
рува секоја година скоро без исклучок. 

Толку се навикнавме на тоа што одамна престанав-
ме да се прашуваме како земјите каде снегот им е 
нормален декор во зима се справуваат со него. Од-
говорот го побаравме во Швајцарија, кај фирмата 
Boschung, која е специјализирана за решенија со 
кои на општеството му се овозможува нормално 
да функционира и среде најлутата зима.

Оваа компанија е добро позната кај големите 
инфраструктури - аеродромите и концесионерите 
на автопатиштата. Нејзините специјализирани ре-
шенија се високоефикасни без конкуренција. Има-
ат скоро за сите по нешто, дури и за комуналните 
служби во градовите. Сепак еден нивни продукт 
посебно ни го привлече вниманието. Тоа е систе-
мот за рано предупредување од мраз, кој навре-
ме ги алармира задолжените да се подготват и да 
излезат на терен пред снегот, мразот и воопшто 
зимата да започнат да делуваат. На првата линија 
на фронтот се наоѓаат метеоролошки сензори кои 

Напреден систем за рано предупредување од мраз на швајцарската компанија Boschung

МЕТЕОРОЛОШКИ СЕНЗОРИ ВО СЛУЖБА НА СООБРАЌАЈОТ
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своите отчитувања ги праќаат до одделението 
за далечинска обработка каде се евидентира 
видот и интензитетот на врнежите, видливоста, 
температурата на воздухот, релативната влаж-
ност и сите други параметри што ги бара кли-
ентот. После тоа на сцена стапува BORRMA-Web 
софтверот кој се состои од различни модули, 
со што може да се прилагоди за секоја задача 
посебно. Со анализата на собраните податоци, 
тој предвреме алармира за подигнување на 
нивото на готовност и активирањето на меха-
низацијата, во зависност од временските ус-
лови што се очекуваат - попрскување на ин-
сталациите за одмрзнување или интервенции 
на возила. На тој начин се овозможува лесна 
и целосна контрола на капацитетите и нивна 
динамична и навремена реакција.

Од наш македонски аспект гледано, инфор-
мативниот систем за временските услови на па-
тиштата RWIS е важна компонента. Швајцар-
ците за него ќе кажат дека овозможува најдо-
бра комбинација на безбедност на патиштата, 
заштита на животната средина и економич-
ност, а ние дека неговата црвена сијаличка ќе 
ги разбуди нашите служби пред снегот среде 
зима да ги изненади. Неговото функционирање 
е едноставно, за што се грижат модулите кои 
ги собираат податоците. Нивни главен извор 
се сензорите инсталирани во мерната повр-
шина на патот, кои меѓу другите параметри 
ги мерат температурата на површината, точ-
ката на замрзнување и состојбата на површи-
ната (сува, влажна, лизгава поради вода или 
мраз, голомразица, снег…). Уникатниот концепт 
на интегрираните системи за алармирање со 
претходно дефинирани предупредувачки пара-
метри и специфични сугестии што може да ги 
конфигурира клиентот ги обезбедува потреб-
ните информации за да се донесе соодветна 
одлука во вистинско време за стартување на 
оперативната механизација за одржување на 
патиштата и оптимална употреба на сите ре-
сурси што се на располагање. Битно е да се 
напомене и дека сето ова е само превентива - 
вистинската акција започнува дури откако овој 
систем ќе си ја заврши својата работа.

МЕТЕОРОЛОШКИ СЕНЗОРИ ВО СЛУЖБА НА СООБРАЌАЈОТ
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Како одговор на барањата и предиз-
виците со кои се соочуваат комуналните 
работници при одржување на совреме-
ните урбани средини, хрватската ком-
панија Rasco го претстави својот нов 
производ - компактниот чистач Lynx. Во 
овој проект се вложени 4 милиони евра, 
а од него се очекува во иднина прихо-
дите на компанијата да ги зголеми за 
50 отсто. Претседателот на управата на 
Rasco Иван Франичевиќ на претставу-
вањето на ова комунално возило истак-
на дека првенствената негова намена е 
одржување на градски сообраќајници, 

тротоари и паркиралишта во урбаните 
центри - собирање на прашина, лисја и 
помалку крупни отпадоци. 

Lynx е компактен вакуумски чистач чиј 
агресивен и модерен дизајн ги поврзува 
напредната естетика и функционалност. 
Моќен, удобен и едноставен за корис-
тење, тој е обликуван според барањата 
на корисниците. Главните предности 
покрај врвниот дизајн му се комфорот, 
ефикасноста, автономијата и подвиж-
носта. Lynx има единствен и прегледен 
дизајн на кабината со удобна положба 
на седење, при што обете четки се во 

RASCO LYNX

 RASCO ПРЕТСТАВИ НОВ  
 ЧИСТАЧ НА УЛИЦИ 

Уште во фаза 
на тестирање, 

првиот 
примерок од 
новиот Lynx 

беше продаден, и 
тоа во Норвешка 
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видното поле на операторот. Седиштата за воза-
чот и совозачот имаат воздушни амортизери, до-
дека кабината е опремена со автоматски систем за 
климатизација и продолжен покров кој штити од 
директна сончева светлина. Системот за управу-
вање е лесно достапен и интуитивен за употреба. 
Сите функции поврзани со возењето се сместени 
на столбот на управувачот, а најчесто користените 
функции за чистење вградени во наслонот за раце 
на возачката врата. 

Тивкиот но силен всисен вентилатор со капацитет 
од 9.000 m³/h задвижуван со хидрауличен систем 
чувствителен на оптоварувањето во комбинација-
та со посебно конструирана всисна уста осигурува 

најголеми перформанси на чистење во класата на 
компактни чистачи. Прашината, песокта, големите 
количини лисја па дури и шишиња полни течно-
сти не претставуваат препрека. Рециркулацијата 
на вода осигурува мазен проток на собраниот ма-
теријал и дополнително сузбивање на прашина-
та. Заради големите резервоари за отпад, вода и 
гориво може да работи цела смена без потреба за 
враќање во базата. Компактните димензии и сис-
темот за вртење на обете оски во работен режим 
му даваат одлични способности за маневрирање 
во тесните урбани простори. Хидропневматското 
ослонување со променлива височина го олеснува 
влегувањето во ниски простори како што се под-
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земните гаражи и во комбинација со големите 
тркала и високото отстојание на всисната уста од 
тлото одлично совладување на високите ивичници. 

Lynx без проблем ќе совлада нагиб до 30%. 
Максималната брзина му е околу 50 km/h, а град-
ските служби можат да го користат во текот на 
целата година, со што освен хигиената се подо-
брува и квалитетот на воздухот. Моторот му е VM 
R754 Euro6 C дизел со максимална силина од 62 
kW, резервоарот за гориво 65 литри, а работната 
брзина 12 km/h. Максималната ширина на чис-
тење со 2 четки изнесува 2,8 а со 3 четки 3,2 ме-
три, а брзината на вентилаторот 3.500 вртежи во 
минута. Волуменот на резервоарот за отпад е 2 
m³, за чиста вода 230 литри, а рециркулацискиот 
резервоар 170 литри.

Компанијата Rasco чие седиште е во местото 
Калиновац на самата граница со Унгарија кое има 
едвај 1.600 жители, настана пред 30 години, а де-
нес своите производи ги извезува во 40-тина земји 
на пет континенти. Годишниот приход на групата 
лани изнесуваше 20-тина милиони евра, а во овој 
момент вработува околу 400 луѓе, од кои 340 во 
Калиновац каде е и главната фабрика и 60-тина 
во Сента, Србија. Главниот дел на производстве-
ната програма се однесува на приклучни маши-
ни за одржување на сообраќајниците, летно одр-
жување на вегетација, крански косилки, снежни 
плугови и посипувачи, четки за снег, мијачи на ко-
ловози и широк спектар надградби за различни 
типови возила. Според плановите за развој тоа и 
понатаму ќе остане доста важен дел на понудата 
на производи, но самоодните машини за чистење 
како што е Lynx во иднина ќе имаат значаен дел 
во приходите. Франичевиќ верува дека овој про-
ект ќе и овозможи на компанијата да стартува со 
идната фаза на развој, примарно преку значајно 
зголемување на извозот кој веќе сега достигнува 
80 отсто од вкупните приходи. Самиот факт дека 
Rasco е присутен на 40-тина светски пазари прет-
ставува предност, со оглед дека нивните произ-
води се изразито високотехнолошки. 

Основачите и сосопственици на компанијата 
Дарко Павиша и Фране Франичевиќ кои бизнисот 
го започнаа како мала занаетчиска работилница 
истакнаа дека Lynx е круна на нивните долгого-
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дишни настојувања да заокружат една производ-
ствена програма за одржување на сообраќајници 
и чистота на градовите. Истакнаа дека оваа маши-
на посебно се одликува со својот дизајн и во кон-
куренција со полно други вакви чистачи сметаат 
дека е најубава. Како куриозитет, можностите на 
возилото ги тестираше и рели возачот Јурај Ше-
ваљ, кој беше изненаден со функционалноста и 
подвижноста на Lynx. За него уште додека беше 
во фаза на тестирање, пред да му започне офи-
цијалната продажба, Rasco доби десетина нарач-
ки - првата беше од Норвешка.

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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TESLA CYBERTRUCK
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Да, ова е серискиот Tesla Cybertruck со неуништлива 
каросерија, неверојатни перформанси и цена од 

39.900 долари

Елон Маск (повторно) го шокираше светот, но овој пат 
не со некаква непромислена изјава, туку со претставу-
вањето на новиот пикап на Tesla. Тој веќе некое време 
се најавува, но сто отсто сме сигурни дека никој не само 
што не очекуваше, туку не ни има помислено дека Маск 
ќе претстави вакво нешто. Наречен Cybertruck, овој мо-
дел изгледа како да дошол од некој научно-фантас-
тичен филм. Пред да кажете било што, знајте дека не 
станува збор за прототип за покажување на способно-
стите, туку за возило кое кој сака уште сега може да го 
нарача по цена од 39.900 долари, со повратен депозит 
од само 100 долари. Вистина, на него ќе чека две цели 
години, но затоа ќе добие електрично возило со авто-
номија од 400 километри, забрзување до 96 km/h за 6,5 
секунди, максимална брзина од 177 km/h и можност за 
влечење приколка од 3,4 тони. Оние кои бараат повеќе 
за уште 10 илјади долари ќе се одлучат за верзијата 
со два електромотора и погон на сите тркала, која има 
автономија од 480 километри, забрзува до 96 km/h за 
4,5 секунди, постигнува максимални 193 km/h и вле-
че 4,5 тони. Ултимативните пак, ќе се стрпат до крајот 
на 2022-рата кога за 69.900 долари на располагање ќе 
биде моделот со три електромотори, автономија од 800 
km и сила да повлече 6.350 килограми, да забрза до 60 
милји на час за 2,9 секунди и да постигне максимална 
брзина од 209 km/h. 
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Овие бројки ја потврдуваат целта на Маск, кој 
изјави дека сакале да створат пикап кој ќе го за-
срами Ford F-150 и надмине Porsche 911. Ова се-
пак можеби се претерани зборови, но мора да 
признаеме дека перформансите на Cybertruck се 
импресивни. Покрај тоа, тој треба да биде и неу-
ништлив бидејќи има самоносечка каросерија од 
нерѓосувачки челик и блиндирани стакла отпорни 
на удари и куршуми со калибар до 9 mm. Должи-
ната му изнесува 5,9 метри, ширината малку над 
2, а висината 1,9 метри. Има носивост од 1,6 тони, 
клиренс од 30 сантиметри и прилагодливо и само-
нивелирачко воздушно ослонување кое може да 
се спушти или подигне за 10 сантиметри. Просто-
рот за товар изнесува 2,8 кубни метри и може да 
се покрие со еден вид ролетна. Во внатрешноста 
има шест седишта и 17-инчен екран чувствителен 
на допир. Возилото е опремено и со надворешен 
приклучок за струја и компримиран воздух, а ав-
топилот опцијата е стандардна.

Во секој случај, ова е најрадикално возило прет-
ставено којзнае колку години (или децении) на-
назад, кое со својата одлична основна цена, до-
брите перформанси и уникатниот дизајн сигурно 
ќе резултира со успех.
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EATON CONNECTED

М
есто класичен генератор, Eaton има 
решение со интегрирано резервно на-
појување и дистрибуција на електрич-
на енергија кое е потполно подготвено 
за моментално вградување

Ова решение за поврзано непрекинато напоју-
вање со струја UPS и дистрибуција на електрична 
енергија на компанијата Eaton е идеално за бан-
ки, болници, аеродроми и слични установи кај кои 
од критична важност е стабилното и непрекинато 
напојување со електрична енергија. Генераторот 
тука не врши работа од повеќе причини - потреб-
но е време тој да стартува, ја загадува околината, а 
кога не работи не ја обезбедува ниту стабилноста на 
напонот. Затоа за да се осигура безбедно и довер-
ливо работно опкружување, единствено решение 
е користењето на UPS за непрекинато напојување. 

Но секоја инсталација на какво било резервно на-
појување, покрај самиот UPS бара негово поврзу-
вање со разводните уреди како и доводен прекину-

вач, by-pass прекинувач за потребите на одржување 
и изводни прекинувачи, што е од суштинска важност 
за патот на енергијата од дистрибутивната мрежа 
до одреден критичен потрошувач. Притоа никој не 
гарантира дека сите слабости или проблеми на ин-
тероперабилност кои можат да се појават се опти-
мално решени. Сето ова ги прави ваквите решенија 
комплицирани и скапи и бара високо обучени кадри 
за нивна правилна монтажа. Eaton го елиминираше 
тоа со интеграција на сите овие компоненти во едно 
урамнотежено решение, кое покрај тоа ја зголему-
ва доверливоста и расположливоста, го намалува 
времето потребно за проектирање и инсталација и 
го сведува ризикот на најмала мера. 

Eaton Connected ја постигнува својата висока 
расположливост и ги минимизира непланираните 
испади благодарение на комбинација на некол-
ку фактори. Сите компоненти доаѓаат од еден ист 
производител чија репутација за квалитет и издр-
жливост е добро позната. Тие се испитани според 
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СИСТЕМ ЗА НЕПРЕКИНАТО 
НАПОЈУВАЊЕ МЕСТО 
ГЕНЕРАТОР

релевантните стандарди заради потврдување на 
нивната безбедна и доверлива работа и отпор-
ност на отежнати услови во моментите на појава 
на краток спој. Времето на исправна работа мак-
симално се зголемува со by-pass преклопниците 
за потребите за одржување и заштита од инверз-
но напојување, а однапред одредени поставки се 
грижат за заштита од преоптоварување. Плус на 
сé целиот систем е модуларен и скалабилен. Мо-
дулите можат брзо да се монтираат за да се ис-
полнат точните барања на проектот, без губење на 
средства или простор за прекумерен и непотре-
бен капацитет. Во случај на некоја идна потреба, 
дополнителниот капацитет може лесно и брзо да 
биде обезбеден со едноставно додавање на уште 
модули. Треба да се напомене и дека самиот UPS и 
капацитетите за дистрибуција на електрична енер-
гија можат заедно или независно еден од друг да 
се скалираат, според потребите.

На располагање се различни решенија со номи-

нално напојување од 30 до 900 kVA со секции на 
статичка склопка до 1.200 kVA. Разводниот уред 
ќе обезбеди сигурна дистрибуција на електрична 
енергија и функционална контрола до 6.300 А во 
сите комерцијални и индустриски примени. Ефи-
касноста на режимот на двојна конверзија може да 
биде оптимизирана со помош на систем за управу-
вање со варијабилен модул, а системот за заштеда 
на енергијата обезбедува максимална енергетска 
ефикасност од преку 99 отсто. Разводниот уред 
испитан во независна лабораторија според стан-
дардот IEC 61439-2 нуди исклучително доверливо 
работење благодарејќи на користењето на 4B об-
лик на внатрешното одвојување. За најмногу 300 
kVA достапни се и дополнителни модули и фикс-
ни прегради, со што се овозможува модификација 
без исклучување на комплетниот систем. За да се 
осигура безбедност во секој момент, прекинува-
чите автоматски се активираат при извлекување, 
а достапни се и опции за заклучување.
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СИСТЕМИ НОСАЧИ НА КАБЛИ

ПОДГОТВЕНИ 
ЗА НАЈТЕШКИТЕ УСЛОВИ

Б
ез кабли одамна не се може - 
ги има секакви и насекаде. Но 
кога условите во просторија-
та се лоши, тие место внатре 
се поставуваат надворешно 

на ѕидовите. За тоа служат специјални 
системи на носачи, со кои лесно се пре-
мостуваат и големи растојанија, на при-
мер во тунелите. Тоа впрочем, заедно со 
заштитата од пожар, им е и основна ка-
рактеристика. Позицијата на потпорите 
зависи од начинот на монтажа и опто-
варувањето, а самиот избор на типот на 
носачите од намената. Можат да бидат 
универзални - мрежести или перфорира-
ни, кои се применуваат кај мали и сред-

ни оптоварувања и потпорни растојанија 
до 3 метри, сеедно дали инсталацијата 
се изведува со тавански или ѕидни при-
цврстувачи или пак со подигнување на 
конструкцијата од подот. На места каде е 
потребно да носат големи товари, да се 
премостат големи потпорни растојанија 
и генерално реализираат тешки траси, 
се користат летвичасти и перфорирани 
носачи и пошироки системи за големи 
оптоварувања со кои без проблем се 
совладуваат потпорни растојанија од 10 
метри. За стабилноста на сите системи 
носачи на кабли се задолжени монтаж-
ните системи од носачи и конзоли. Во 
внатрешни и надворешни области, во 

Без разлика 
за каков тип 
инсталации 

се работи - од 
стандардни 

електрични па 
до индустриски, 

кога тие се 
сместени 
во влажни 

и воопшто 
агресивни 

средини мора 
да бидат 

поставени на 
носачи
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агресивни атмосфери или под специјал-
ни хигиенски услови, потребно е носа-
чите да бидат површински заштитени и 
изработени од отпорен на соодветната 
средина материјал. Носачите на кабли 
главно се изработуваат од челичен лим 
или челична жица со висок квалитет, во 
различни варијанти на површина. Се 
применуваат и различни постапки за 
облагородување односно ослојување 
кои обезбедуваат заштита од корозија 
ускладена со примената. Кога е битна 
и естетиката, системите на носачите на 
кабли се произведуваат и од нерѓосу-
вачки челик или во боја.

Од градежничка страна гледано, бит-
на карактеристика на носачите на кабли 
е и времето потребно за нивна монтажа. 
Затоа различни производители место 
да користат завртки и навртки, имаат 
патентирано различни системи со кои 
поставувањето и спојувањето на носа-
чите се изведува едноставно без алат и 
разни спојници, за многу кратко време. 
На тој начин се намалуваат и компонен-
тите потребни за нивно одржување, што 
ги намалува и трошоците. 
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VOLVO HEAVY-DUTY ELECTRIC

ТЕЖОК ЕЛЕКТРИЧЕН КАМИОН  
ЗА РЕГИОНАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА  
И ГРАДЕЖНИШТВО
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П
осле моделите наменети за градски 
превоз, Volvo претстави концепт на 
тежок камион со електричен погон на-
менет за регионална дистрибуција и 
градежништво

Во годината што изминува Volvo започна со про-
дажба на електричните камиони FL и FE од лес-
ната и средната категорија. Првите искуства уште 
се собираат, но Швеѓаните веруваат дека струјата 
може да биде конкурентна алтернатива и кај теш-
ките камиони. За да ги истражат можностите, тие 
развија концептни електрични камиони наменети 
за градежниците и регионална дистрибуција. За 

тешките работи во градежништвото е предви-
ден кипер со 4 оски, а за дистрибуција влекач со 
адекватна полуприколка. Целта е да се проценат 
различни решенија и измери нивото на интерес на 
пазарот за вакви возила. 

А освен дека убаво изгледаат, за нив скоро ништо 
не се знае бидејќи Volvo не објави никакви детали. 
Истакнато е само дека ваквите камиони се наме-
нети за превоз на компании чии возила годишно 
поминуваат околу 80.000 километри, што значи 
дека минималната автономија на електричните ка-
миони кои ќе произлезат од овие концепти треба 
да биде најмалку 250 km.
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MERCEDES-BENZ ACTROS

КАМИОН НА ГОДИНАТА 
ЗА 2020-ТА 
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„Со воведувањето на новиот Actros, Mercedes-
Benz создаде модерен камион, кој го поставува 
патот на автономно возење“, Грифини, меѓу-
народно жири

Специјализирани новинари од медиумите за 
следење на комерцијални возила од 24 европ-
ски држави го изгласаа Mercedes-Benz Actros 
за „Камион на годината“ за 2020 година. Ова 
е досега 5-та титула воопшто за овој модел, а 
успешната приказна започна пред повеќе од 
20 години, во 1997-та година, кога беше про-
мовирана првата генерација на Actros. 

Со вкупно 9 победи, Mercedes-Benz е наус-
пешниот бренд во однос на конкуренцијата во 
трката за признанија при избор на најдобри 

камиони. Инаку, гласањето на меѓународното 
жири за избор на „Камион на годината“ е врз 
основа на постигнатиот развој на иновативни-
те технологии. Поголемиот дел од иновациите 
на Mercedes-Benz се развиени со цел да се по-
стигне напреден начин на користење од страна 
на возачите и општеството во целина. Тоа се 
однесува на безбедноста, ефикасноста и удоб-
носта, што вклучуваат мноштво опции како на 
пример, мултимедијалниот кокпит, ретровизо-
ри-камери кои се наместо надворешните рет-
ровизори, делумно автоматско управување со 
Active Drive Assist или дополнителните систе-
ми за безбедност и друго.
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М
еѓународното новинарско 
жири го прогласи новиот 
MAN Lion's Coach за меѓу-
народен автобус на година-
та. Престижното признание 

му беше доделено на германскиот про-
изводител на саемот Busworld, кој оваа 

година за прв пат се одржа во Брисел. 
Овој високоподен туристички автобус 
ги одушеви 22-цата члена на жирито 
со добриот однос на опремата и цена-
та, високото ниво на удобност, тивкото 
возење, пространиот патнички прос-
тор и силните мотори. Исто така, MAN 

MAN LION‘S COACH

ДЕСЕТТА ТИТУЛА ЗА MAN
На саемот 

Busworld 
Europe 2019 

беше доделена 
наградата 

„Автобус на 
годината“
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Lion's Coach е првиот туристички автобус кој има 
камери место ретровизори. Тој беше еден од пе-
тте кандидати кои се бореа за престижната титу-
ла. Производството со полна пареа му се одвива 
во MAN-овата фабрика во Анкара. 

Од секој детаљ е видлива припадноста на брен-
дот, нагласена со линиите кои ја сочинуваат силу-

етата на лавот, симболот на MAN. Доаѓа во неколку 
верзии, со познатиот шестцилиндричен 12,4 литар-
ски дизел мотор со различни силини (430, 470 или 
510 KS). Најкраткиот модел е долг 12,1 метар, сле-
ди должина од 13,1 метар, а гамата ја заокружува-
ат верзиите со три оски и должина од 13,36 и 13,9 
метри. Во зависност од изведбата има капацитет 
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за 53, 57, 59 или 63 патници и простор за багаж со волумен 
меѓу 11,7 и 14,3 m³. За удобност и ефикасност во возењето е 
опремен со 12-степен автоматизиран MAN TipMatic менувач 
со интегриран ретардер. Големо ниво на ефикасност е по-
стигнато со оптимизирање на движењето и преносот, заедно 
со неколку безбедносни системи за помош на возачот. Така, 
овој автобус доаѓа опремен со ESP, EBS, ASR, JLS, ACC, EBA 
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системите, како и со темпомат со BrakeMatic и автоматски 
Distance Control систем кој во комбинација со EfficientCruise и 
EfficientRoll функциите чија работа се темели на топографија-
та, штеди доста гориво. 

Ова е за MAN вкупно 10 титула за автобус на годината, 
која една година се дава за градски, а друга за туристички 
автобуси.
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Рускиот GAZ го 
претстави мо-
дернизираниот 

Sobol со погон на 
сите тркала

GAZ SOBOL 4X4

 ТЕРЕНСКО  
 КОМБИ  
 ЗА СЕКОЈА  
 ПРИЛИКА 

На големиот Comtrans 2019 салон на 
комерцијалните возила компанијата GAZ 
настапи со дури 10 новитети. Малку не-
очекувано, јавноста најмногу се инте-
ресираше за модернизираниот комби 
Sobol со погон на сите тркала. Тоа јас-

но покажува во каква состојба сé уште 
се руските патишта, но и барањата и 
реалните потреби на бизнисот и покрај 
значителниот напредок на сите полиња. 
Sobol 4x4 има преден дел преземен од 
новиот GAZelle NN, додека остатокот од 
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каросеријата главно е ист - разликите се во дета-
ли. Внатрешноста е малку помодерно опремена со 
инструмент табла и седишта презедени од други-
те модели на GAZ. Суштинските измени секако се 
во механиката - робусниот погон на сите 4 трка-
ла, оските, менувачот и моторот кој може да биде 
руски атмосферски YMZ Evotech или кинески тур-
бодизел Huadong (Cummins). Не е познато кога ќе 
започне сериското производство, ниту пак колку 
ќе чини бидејќи според зборовите на компанија-
та од Нижји Новгород, изложениот прототип има 
задача да го испита пулсот на публиката.
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ДОМИНАЦИЈА НА FORD

ИЗБОР НА ВАН И ПИКАП НА ГОДИНАТА

F
ord по втор пат ги освојува двете звуч-
ни титули, и тоа повторно со Transit 
Custom и Ranger

Во изборот за меѓународен ван на 
2020 година учествуваа дури 12 кан-

дидати, кои после првиот круг на гласање беа 
сведени на шест - во потесниот избор вле-
гоа Fiat Ducato, Ford Transit Custom Hybrid, 
Ford Transit EcoBlue Hybrid, Iveco Daily, Renault 
Master и Volkswagen T6.1. Во една вака силна 
конкуренција, Ford апсолутно доминираше - не 
само што ја однесе победата, туку го освои и 
второто место. Со гласовите на жирито соста-
вено од 25 специјализирани новинари од исто 

току европски земји, Transit Custom Hybrid освои 
97 поени, со 54 поени зад него се најде Transit 
EcoBlue Hybrid, додека Transporter T6.1 се пла-
сираше на третото место. Жирито ги пофали ни-
зата електрифицирани погонски решенија што 
ги нудат хибридните гами на Transit Custom и 
Transit, развиени да ги намалат трошоците за 
гориво и емисиите на штетни гасови. 

Истовремено, Ford Ranger ја освои титула-
та пикап на годината во жестока конкурен-
ција која ја сочинуваа Mitsubishi L200, Nissan 
Navara, Renault Alaskan и Toyota Hilux. Тој освои 
78 поена, за 6 повеќе од L200 кои им ги доде-
ли 18-членото меѓународно жири.
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ОДГОВАРААТ, 
НО НЕ ВРШАТ 

РАБОТА!

КОРИСТЕТЕ ОРИГИНАЛНИ 
ДЕЛОВИ.


