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1.Годинешното пос   лед -
но издание на на ше то 
спи сание излегува од 
пе чат непосредно по 
за вр шување на вон ред-
ни те парламентарни из-
бори. 
додека ги пишу ваме 
овие редови, сеуш  те се 
пребројуваат гласовите, 
а вие почитувани наши 
читатели веројатно веќе 
го знаете исходот од 
гла сањето. 

Некој со право ќе замери зошто тоа ги мешаме из-
борите со теми  што се од непосреден интерес на 
нашето списание, градежништво и транспорт. Од-
го ворот е јасен уште и пред да се изнесе. Влија ние-
то на политиката над економските текови е толку 
сил но изразено што ниту една гранка од нашето 
бизнис живеење не може да се пофали дека е имун 
од тоа и дека делува во амбиент кој е ослободен од 
било какви наметнувања.
Грчот од непознатото и неодминливите промени 
кои секогаш доаѓаат со евентуална промена на 
власта, економските субјекти го искажуваат преку 
намале ната активност. Во период на исчекување, 
за пок рупни инвестици воопшто и не станува збор. 
При таков амбиент, хибернацијата станува импе-
ратив. Нашата држава е мала, економијата е на 
стаклени нозе, па секоја промена на условите 
(макар и на подобро) предизивикува драматични 
стресови кај домашниот бизнис. А тоа не е добро, 
за никого, најмалку за нашиот имиџ кај странските 
инвеститори. дали конечно политиката ќе сфати 
дека треба да ги тргне рацете од нормалните еко-
номски текови. доволно ќе биде само да ги поста-
ват правилата на игра и потоа да остават еко номс-
ките закономерности да си ја вршат работата.   

2. Иако годишниот биланс сеуште не е објавен, 
повеќе од извесно е дека проектираниот економски 
раст на државата нема да биде остварен. Без 
разлика што градежниците се придржуваат на ди-
намиката на изградба на започнатите автопатски 
делници.

Ги наведуваме овие согледувања поради тоа што 
големината на инвестициите тоа го заслужува, а 
што е уште поважно, значението кое овие авто па-
тишта ќе го имаат во можноста за локален и ре-
гионален економски развојот на земјата. Што се 
однесува до транспортот, трендовите исто така се 
позитивни со таа разлика што природата на нивна-
та дејност подразбира исполнување на сé постро-
ги технички предуслови. А тоа чини пари, многу!
  
3. Веќе подолго време, почитувани наш читатели и 
со работници, редакцијата на GT подготвува и 
електронска верзија на списанието. Наша интенци-
ја е објавените содржини да ги направиме по дос-
тапни за сите заинтересирани како во државата 
така и за читателите во дијаспората. Бидејќи под-
готовките се во завршна фаза се надеваме дека на 
почетокот на идната година, содржините на овој 
број број ќе можете да ги прочитате на нашиот сајт: 
www.g-t.com.mk. Поблиската комуникација секако 
ќе биде овозможена и преку нашиот fb профил: 
G&T-Списание за градежништво и транспорт.

4. Според нашата вообичаена практика, послед-
ниот дел од воведот го посветуваме на темите кои 
ви ги нудиме во овој број. Ги претставуваме пос-
тавувачот на цевки CAT PL87, големиот багер Volvo 
EC750D,  дробилката Metso Lokotrack 1213S, потоа 
мини багерот Wacker Neuson ET20 како и големиот 
булдожер Komatsu 375A.
Секако во овој број и транспортните теми си го 
најдоа своето место и единсвтено што можеме да 
ви кажеме е дека одбраните содржини се ис к лу-
чително интересни. За овие како и за останатите 
прилози ќе мора внимателно да го прелистате но-
виот број на G&T и да дознаете кои сѐ наслови ги 
обработивме во овој број за Вас! 

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Благоја дрнков

Од уреднички агол
Економијата како заложник!
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Metso Lokotrack 1213S

Metso Lokotrack LT1213S е комплетно опремена преносна дробилка со сито 
со двоен нагиб и повратен транспорт. Машината е изградена околу моќниот 
дизел мотор C13 на Caterpillar, а нејзиниот транспорт се изведува едноставно 
со нископоден камион.

Посакуваниот удар
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да се говори на тема, мобилна дробилка е при-
лично едноставна работа. Барем тоа така се 
чини кога дробилката се именува како, Metso 
Lokotrack 1213S. Штом се слушне тоа име вед-
наш асоцијациите одат во правец на ефикасно 
завршена работа. Без разлика дали се работи 
за површински коп, сепарација или пак каме-
нолом, дробилката може да се позиционира 
непосредно до големите грамади кои потоа ќе 
бидат издробени и сепарирани во саканата 
фракција.

Додавката „S“ ја прави разликата
Иако двете дробилки, стандардната Lokotrack 
1213 и новата Lokotrack 1213S, користат иден-
тични механички компоненти, сепак постојат и 
меѓусебни разлики. додека „S“ верзијата по-
седува сито со двоен нагиб и повратен транс-
порт, основната изведба доаѓа без тие опции. 
И во двете варијанти ударната дробилка е 

усовршена верзија на Nordberg NP1213M, а 
тоа за сите упатени е повеќе од доволен 
показател за ефикасноста и капацитетите на 
машината.
На корисниците добро им познато а по тен ци-
јалните интересенти треба да знаат дека дро-
билката може да биде пуштена во функција са-
мо со едноставно активирање на погонскиот 
агрегат. За посебни подесувања не е потребен 
ниту алат ниту пак многу време. Процесниот 
контролор iC700 ги памети сите параметри на 
одредената локација, автоматски ја подесува 
дробилката и се грижи за меко вклучување во 
работниот процес. 
Lokotrack LT1213S може да работи самостој но 
или пак во комбинација со други дробилки од 
широкиот спектар на Metso, финото доте ру ва-
ње овозможува употреба во каменоломи, повр-
шински копови или при разни операции во ре-
циклирачки апликации.
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Транспортот до работната локација може да 
се изврши со нископоден камион а низ сама та 
локација дробилката користи сопствен транс-
порт кој е изведен преку гасеници. компактни-
те транспортни димензии  (19.4 x 3.20 x 3.60 ) m. 
и вкупната тежина од 55 t. го прават транспор-
тот релативно едноставна операција.

Мотор Cat C13
Основен генераторна сите склопови е линис-
киот шестцилиндерски дизел од 12.5 литри кој 
испорачува 310 kW (415 кС). Тој доаѓа со пот-
пис на Caterpillar кој се јавува како ексклузи-
вен снабдувач на Metso дробилките. 
Lokotrack 1213S се храни преку отвор со ди-
мензии 1.100 x 4.200 mm а целиот кош има во-
лумен од 6 m3 (со екстендер, 9m3). роторот е 
со димензии од (1.300 x 1.200) mm. а главниот 
транспортен механизам има должина од 3.100 
и широчина од 1.200 мм. 
Вака конципираната дробилка, иако мобилна 
и со компактни димензии, може за еден ра-
ботен час да преработи до 400 t материјал. 
Притоа конструкторите овозможиле строга 
конт рола на штедливото искористување на 

енер гијата. За оставрување на таа цел е вгра-
дена напредна менувачка кутија која овоз мо-
жува најефикасен можен погон на секцијата  
за дробење. Заедно со оптимизираната хид-
раулика со независно управување на венти ла-
торот на ладилникот и „стендбај“ функција, е 
овозможена заштеда на горивото за цели 20%. 
Ова сепак се само бројки кои во никој случај 
не можат да ја доловат ефикасноста, дол-
говечноста и постојаноста на Metso дроби л-
ките. Најдобар начин да се дознаат овие трајни 
вредности е поглед во состојбата на некоја 
машина која е произведена пред многу де-
цении. 
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Hitachi eH 1700

Тешкиот дампер на јапонците може да понесе тежина од преку 100 тони, тоа 
да го прави долго време притоа барајќи за себе многу скромно внимание.

HitacHi Преферира 
механика
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дамперите се придружен дел на сите рударски 
копови и каменоломи. Свежо ископаниот ма-
теријал треба брзо и лесно да биде пренесен 
до линијата за обработка. Тој процес под раз-
бира стресни моменти при товарење и исто-
варување на тешкиот материјал. Притоа конст-
рукцијата на дамперот треба да ги издржи сите 
тие стресови и плус тоа максимално натоварен 
треба да се движи низ нерамен терен и тоа да 
го прави долги години во низа.
еден од производителите кои преку половина 
век се соочува со тие предизвици е секако 
Hitachi. 
Последната генерација на тешкиот дампер од 
серијата „EH“ се потпира целосно на класич-
ните механички решенија избегнувајќи ја така 
хидрауликата која знае понекогаш да покаже и 
незгоден карактер.

Што вели механиката
конфигурацијата со мотор сместен напред и 
менувач сместен на пола пат помеѓу двете 
оски, овозможува одлична функционалност. 
Во менувачката кутија (производ на Allison), 
која е наполнета со синтетичко масло, има 6 
автоматски степени на пренос. Предвидено е 
маслото да се менува по 4.000 работни часови 
што значи дека внатрешните отпори и ладење-
то на целиот склоп е многу ефикасно.
При разгледување на масивната носечка струк-
тура внимание привлекува начинот на кој се 
споени компонентите при што големо внима-
ние е посветено на стресните ситуации при 
товарење па спрема нив е изведено и спо ју-

вањето на челичните елементи. 
За сместување на моторот предвиден е голем 
простор кој овозможува вгнездување на 16 
цилиндерски мотор од Detroit Diesel со ог-
ромни 31.9 литри или пак мотор од Cummins 
Quantum со идентична конфигурација и 30.5 
литри. Тој момент гарантира лесно одржување 
како на моторот така и на останатите склопо-
ви.
За сопирање на оваа голема тежина се гри жат 
задни дискови кои се потопени во течност ка ко 
и предни суви дискови. Ова решение е при-
менето поради тоа што при максимално то-
варено возило тежината со поголем процент 
паѓа врз задната оска. кога ќе го истакнеме и 
фактот за хидростатскиот систем за упра ву-
вање, тогаш на некој начин ќе биде заокруже-
на механичката структура на дамперот. При тоа 
да не заборавиме и на потпирањето каде што 
амортизерите се поставени во вертикална по-
ложба, што пак овозможува максимална пригу-
шување на стресните ситуации.

Капацитети
За дамперите на Hitachi важи вистината дека 
иако се ангажирани на сите континенти, за-
дачите ги извршуваат без поговор и со постајан 
квалитет на сите вградени компоненти. Тоа е 
одлична референца која е градена низ де ка-
дите. квалитетот е докажан, но што е со ефи-
касноста и економичноста? да ги илустрираме 
тие вредности преку бројки. 
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Оперативната тежина на моделот EH 1700 из-
несува нешто над 68 t. додека понесениот то-
вар може да изнесува максимални 104.9 t. 
Големината на товарниот простор од 39.5 m3 
при товарање на средни и поголем карпест 
материјал може да досегне до 54.1m3 однос но 
60.4 m3. Стандардниот мотор на Detroit Diesel 
ослободува 1.050 кС, посебната негова из вед-
ба 1.250 кС додека ако е вграден Cummins 
Quantum тогаш на располагање се ставени 
1.200 кС.
кога ќе се погледнат бројките станува малку 
појасно зошто огромен дел од акцентот се 

става на механичките компоненти и нивниот 
квалитет. Всушност овде говориме за класич-
ни механички компоненти кои се оптимизира-
ни со најсовремени електронски уреди за 
упра вување и контрола, а резултатот од таквиот 
пристап е инвестиција која дава извонредна 
ефикасност при работата и постојаност и 
доверливост при долгогодишна употреба. 
дали е тоа нешто ново што ни го кажуваат 
јапонските производители или е веќе добро 
позната приказна?   

РАБОТНИ 
ПРИКЛУЧОЦИ ЗА 
ГРАДЕЖНИ 
МАШИНИ: 
корпи, сврдли, 
хидраулични чекани, 
глодалки за асфалт, 
четки, грејдери, ножеви 
за снег...

ул. Христо Татарчев 47Ж/1 лок. 7
02/613 44 60  078/90 58 66
info@megatehnika.eu.mk • www.megatehnika.eu.mk



МГ КОМПАНИЈА ОВЛАСТЕН ДИСТРИБУТЕР ЗА МАКЕДОНИЈА 
ул. ЛЕРИНСКА бр. 68а  / моб.: +389 78 383 484 / тел.: +389 02 615 52 50 

e-mail: info@mgk.mk / www.mgk.mk



komatsu 375a

Булдожерот 375A на Komatsu целосно е изграден од сопствени компоненти 
и претставува современ примерок на моќна машина која е способна за 
преместување на големи количини материјал.

силно момче
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кога Komatsu конструира некоја машина, ком-
понентите и склоповите за неа обично ги зема 
од сопствените инженерски рафтови. Тие овој 
пристап го нарекуваат „интегриран дизајн“ а 
не говите главни каракеристики се одличната, 
хармонична композиција на одделните ком по-
ненти.
Идентичен пристап е користен и при конструк-
цијата на големиот булдожер 375A. Носечката 
структура, моторот, менувачот, погонот, хид-
рау ликата,... сé се тоа склопови кои се из ра-
ботени во домашните конструкторски столови. 
Иако на прв поглед се истакнува класичната 
структурна поставеност сепак посветеноста и 
кон најситниот технички детал резултира со 
исклучителна економичност на експлотацијата, 
ефикасност при работата и долговечност на 
машината.

Маркантна појава
кога говориме за класична структура го имаме 
предвид тракторскиот тип на машината при 
што под долгиот нос е поставен моторот, нап-
ред е работната лопата а на задниот дел рас-
парувачот. Сето тоа е веќе видено, со таа 
разлика што овој модел изгледа грамадно. 
Вкуп ната работна тежина од 71.640 kg пре-

дизвикува почит. За покренување на оваа 
челична маса се грижи дизелски агрегат со 
работен волумен од 23.15 литри кој ослободу-
ва максимални 636 кС.
Преносот на оваа силина се остварува преку 
автоматска трансмисија со по 4 степени на 
пренос и конвертор на вртежниот момент со 
затварач на диференцијалот. Финалниот пре-
нос е на гасеници кои се дизајнирани според 
иновативна „K-Bogie“ технологија. 
На предниот дел на булдожерот, во завис ност 
од видот на теренот, е поставена работна ло-
пата во „полу U“-формат, при што капацитетот 
на зафатот изнесува 18.5 m3 или пак лопата во 
„целосен U“ - формат, која зафаќа 22 m3. рас-
парувачот е изведен во вид на паралелограм 
кој се поставува во саканата позиција преку 
хидрауличен погон а со целата конструкција 
раководи контролно/командна електроника.
На почетокот истакнавме дека на техничките 
детали е посветено големо внимание, еве само 
еден пример: вентилаторот на ладилникот, кој 
има хидрауличен погон, функционира во за-
висност од температурата на разладната теч-
ност со што се остварува значителна заштеда 
на гориво. Во истата насока: системот на га-
сеници е составен од т.н K-Bogie елементи кои 
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елеастично се прилагодуваат спрема теренот 
и во значителна мерка го подобруваат грипот 
со истовремено амортизирање на нерамни-
ните.
Основната намена на секој булдожер сепак се 
состои во ефикасно померување на матери јал. 
За да не дојде до расипување на силината на 
моќниот мотор, автоматскиот менувач ја при-
лагодува испораката на вртежниот момент сп-
рема моменталното оптеретување. При акција 
на подигнување автоматиката префрла во по-
низок степен а веднаш по растеретувањето, се 
прфлра во повисок степен на пренос при што 
се намалуваат вртежите а со тоа и потро шу-
вачката на гориво. Менувачот од автоматски 
мо же рачно да се префрли во мануелен начин 
на менување, со тоа операторот непосредно ја 
контролира испораката на силина. како доказ 
на темелноста на конструкцијата да го ис так-
неме уште и системот за контролирано спуш-
тање при надолнини кој автоматски ја одржу ва 
саканата брзина. 

Амортизирана кабина
работното место на операторот можеме да го 
опишеме како управувачка станица. Покрај ме-
ханичката заштита, кабината е изолирана од 
вибрации со посебни амортизери и гумени 
држачи а како тоа да не било доволно па од 
стресни ситуации седиштето на операторот е 
додатно заштитено со посебни хидраулично-
механичкии амортизери. 

За добрата атмосфера во кабината се грижи 
клима уред кој воздухот го всисува од задниот 
дел на кабината и потоа двојно го филтрира. 
командните палки се крајно едноставни и 
стандардни, добриот поглед од кабина со хек-
сагонална форма, го гарантираат тонираните 
стакла а камерата поставена на задната стра-
на сликата ја проектира на големиот LCD мо-
нитор. 

Големата машина бара мало внимание 
кога сме веќе кај централно поставениот мул ти 
монитор да истакнеме дека на него можат да 
се следат сите параметри на машината. допол-
нително, операторот се потстува за извршува-
ње на контролните и сервисните интервали, и 
секако, за секоја неправилност системот вед-
наш ја пријавува грешката. 
За сопирање на моторот при ургентни си туа-
ции, вградени се по еден прекинувач во внат-
решноста и надворешноста на машината.
Во однос на одржуавњето големи изненадува-
ња нема, односно редовните контроли можат 
да се извршат од една контролна точка. Сис-
темот на гасеници е изграден модуларно што 
значи дека на едноставен начин може да се 
заменат една или повеќе ламели и тоа сосема 
чисто, без истекување на масло или други теч-
ности.     
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JcB 457

Работата на градилиштата или на локациите за експлоатација на материјали 
денес е незамислива без машини - но не било какви

неПрикосновен класичар
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JCB е марка позната по компактните ровоко-
пачи-натоварувачи. Не е чудо што речиси по-
ловината од сите вакви машини во светот се 
нејзини. Но има многу работи каде нивната 
практичност и флексибилност не може да се 
искористи. Тогаш на сцена стапуваат класи ча-
рите - натоварувачите со тркала. Нив JCB ги 
има многу во понуда, поделени во повеќе ка-
тегории и наменети за секаква апликација. 
Сега ќе фрлиме поглед на најголемиот - два-
есет тонскиот 457. 
како и другите натоварувачи со тркала од 
новата програма на JCB, овој еволутивно нас-
танат модел преместува повеќе материјал со 
помалку гориво. Опремен е со најдобрите 
компоненти за обезбедување врвни перфор-
манси, како резултат на што се справува и во 
најтешки услови за работа. Тој е првата машина 
на компанијата со новата CommandPlus ка-
бина, а има и нов облик на задниот дел - пок-
лопецот на моторот и контратегот. Погледот 
на техничките податоци ќе забележи и дека 

има мотор кој ги исполнува Tier 4 стандардите 
за емисии, MTU-овиот 7,7 литарски шест ци-
линд ричен дизел со 258 коњски сили и 1.150 
њутн-метри максимален вртежен момент. Сов-
ремените технологии со кои е опремен (турбо 
компресорот со променлива геометрија, хид-
ра у личниот вентилатор и друго) придонесува  а т 
овој мотор да биде за околу 16 отсто поштед-
лив во споредба со претходниот модел. ефи-
касниот процес на согорување со SCR систем 
е заслужен и за исполнување на строгите еко-
лошки норми без потреба за DPF филтер.
кабината на овој голем натоварувач на тркала 
има предни столбови кои се поместени на ис-
тата ширина како и оние на задниот дел, обез-

бедувајќи на тој начин поголем простор внат   ре 
и можност за панорамско ветробранско стак-
ло кое ја гарантира одличната видливост. ре-
видираните педали, новиот прилагодлив упра-
вувач и хидраулично монтираното седиште ја 
зголемуваат ергономијата, а со тоа и ефи кас-
носта и безбедноста во работата. JCB 457 е на 
располагање со четири опции на подигнувачот 
на раката за да може да одговара на широк 
спектар индустриски апликации. Стандардни-
те со ZX геометрија и издржливата HT рака 
имаат опции за високо подигнување, со кои 
оваа машина се прилагодува на сечии потре би 
и барања. За тоа придонесува и широкиот 
спек тар на дополнителна опрема, по што JCB 
е познат. 
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Посматрано низ призмата на градежништвото, 
примената на вистинската машина за секоја 
работа е еден од најбитните фактори за ефи-
касна реализација на било кој инвестициски 
проект. Но за се бележи постојан напредок, 
неопходен е и постојан развој и усовршување 
на работните карактеристики на машините. А 
тие кај 457 се унапредени до ниво за да може 
да се каже дека тој е најдобриот голем уто-
варувач на тркала денес достапен на пазарот. 
Има стандардна корпа од 3,5 m³, која при 45° 
може да се подигне до 2.845 и 3.416 милимет-
ри (ZX и ZX High Lift), односно 3.027 и 3.993 
mm (HT и HT Super High Lift), со товар кој кај 
секо ја од нив соодветно изнесува 6.496, 4.846, 
6.388 и 4.121 kg. четиристепената целосно 
автомат с ка ZF трансмисија (која може да се 
замени со опционална петстепена) обезбедува 

транс порт на брзина поголема од 40 километри 
на час, а зглобот со агол на прекршување од 
±40° супериорни маневарски способности. 
дифе рен цијалите можат да бидат блoкирачки 
(рач но или автоматски). ефикасните хидрау-
лич ни сопирачки на сите тркала имаат син-
теризира ни ламели за намалување на заг ре-
вањето, би дејќи кај машините на британската 
компанија акцентот секогаш е ставен и на 
безбедноста и комфорот на операторот. За 
издржливоста на виталните делови и машински 
системи не тре ба да зборуваме - сепак се 
работи за непри косновен класичар направен 
без компромиси, тестиран до крајни лимити во 
секакви услови насекаде низ светот. Или, 
пократко кажано, се работи за JCB.

ДТУ ГЛОБАЛ МОТОРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Булевар Македонско-Косовска Бригада 

Бр.60 БУТЕЛ 1000 Скопје
Тел. цен.: 02 2600 550; Факс цен.: 02 2600 555

е-mail: info@global-motors.mk
www.global-motors.mk
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Volvo ec750

Стратегијата на Volvo да понуди поголема ефикасност и економичност со 
истовремено намалување на трошоците за гориво и одржување, најдобро се 
огледа во карактеристиките на големиот багер, EC750.

Повеќе со Помалку
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Големината е релативна, но сепак мерлива ка-
тегорија. Ако на листата на Volvo, се до Bauma 
2016 кога е претставен моделот EC950E, се 
фи гурира како најголем багер, тогаш нависти-
на треба да се работи за импозантни димензии. 
Максималаната оперативна тежина која е во 
границите помеѓу 72.7 и 74.7 t е добро наго-
вестување за капацитетите. комбинацијата на 
моќен мотор, оптимизиран електро хидрау ли-
чен систем и зголемени димензии на корпата 
се елементите преку кои конструкторите на 
Volvo ја постигнуваат саканата продуктивност 
и бараните перформанси. Ако ги разгледаме 
поединечно овие три стратешки определби на 
Volvo можеби ќе успееме да допреме до ре-
цептот кој веќе 184 години му носи успех на 
шведскиот производител.

Мотор, Volvo D16
Машина која тежи преку 70 t мора да е и 
адекватно моторизиран. За EC750 инженерите 
обезбедиле 6 цилиндерски линиски дизел od 
16.1 литри, кој ослободува 374 kW (508 кС) и 
вртежен момент од 2.500 Nm. Ветувачки  бројки 
кои увабо изгледаат на хартија, а во пракса 
предизвикуваат стравопочит. Не само поради 
излезната силина, уште повеќе поради вгра-
дената висока технологија. 

Притоа шведскиот производител строго вни-
мава на еколошките норми а како последица 
на тој пристап бенефитира потрошувачката на 
гориво. Турбо дизелот со директно вбризгува-
ње преку оптимизираниот електро хидраули-
чен систем овозможува одлични перформанси 
и висока продуктивност. кон општиот тренд на 
економичност придонесуваат и петте начини 
на работа на моторот: I (Idle), F(Fine), G(General), 
H(Heavy) и P(Power). Понудените модови му 
овоз можуваат на операторот, во зависност од 
очекуваното оптеретување, да го избере по са-
куваниот начин на работа и со тоа да се анга-
жира секогаш оптимална количина на силина. 

Оптимизиран електро хидрауличен систем
кај багерите дизел моторот ги покренува хид-
рауличните пумпи кои потоа преку створениот 
притисок ја вршат потребната работа. Посеб-
носта кај EC750 е што системот генерира ра-
ботен притисок и проток на течност токму во 
количини колку што е потребно за извршува ње 
на конкретната работна задача. 
Вградената опција, Eco Mode го прави тоа 
автоматски притоа не немалувајќи ги воопшто 
перформасните. Овој мод на работа на хид-
рауликата има можност за мануелна деакти ви-
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зација која се врши преку мултифункционал-
ниот дисплеј. Системот исто така овозможува 
хидрауликата да ја контролира тракција при 
работни апликации кои се извршуваат на ло-
кации со голем нагиб. Тоа се прави преку зго-
лемување на притисокот врз погонската група 
кој потоа овозможува ефикасна и стабилна 
тракција. Благодарејќи на поставениот контра-
тег во задниот дел, стабилноста на машината е 
зголемена, односно при високи оптеретувања 
доаѓа до израз извонредната избалансираност 
на машината. 

Зголемени димензии на корпата
Над 20 посебни приклучоци можат да бидат 
употребени за разновидни работни задачи. 
Посебен софтверски систем, со едноставни 
команди преку корисничкиот интефејс, ги при-
лагодува параметрите на машината за секој 
приклучок посебно. Сите тие се изработени по 
посебна технологија каракеристична за Volvo 
а можат да бидат заменети на многу едноста-
вен и брз начин, преку универзалните адап-
тери. 
За EC750 на список се наоѓаат вкупно 6 разни 
корпи со капацитет од 3.30 до 5.16 m3. Во 
зависност од намената секоја од корпите е 
изработена по специјална технолгија, со за јак-
нувања на критичните точки, но и со помала 
тежина. 
Очекувано, посебните приклучоци можат да 
бидат комбинирани со по три големини на ра-
ботната рака и стрелата. Во секој случај го-
лемиот багер на Volvo има една силна ком-
понента на универзалоност што повторно оди 
во прилог на ефикасноста и економичноста. 

Работен простор
Во секцијата која се бави со работниот прос-
тор на операторот, EC750 нуди класични, 
проверени решенија. Но повторно конструк-
торите одат чекор понапред и ја поставуваат 
кабината на посебно дизајнирани гумени но-
сачи. Подесивото седиште е стандард од кој 
Volvo не отстапува, а одличната видливост се 
должи на тенките носачи на кабината. Изо-
лираноста од бучава и вибрации оди до таму 
да може да се спореди со таа од автомобили-
те.
Во делот на одржувањето нема поголеми из-
ненадувања. Сервисните интервали се про дол-
жени и се изведуваат со минимално време во 
кое машината е вон строј.

ул. лерИНСкА бр. 68а

моб.: +389 78 383 484 / тел.: +389 02 615 52 50 

e-mail: info@mgk.mk / www.mgk.mk
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Бомаг мега проект

Вечниот сон за летање - сон кој има нова димензија во Турција

BOMaG MеГа Проект: 
новиот аеродром во 
истанБул

24 Година 7 • Квартал 4



Од Јуни 2014 година започна да се гради нов 
аеродром во Истанбул, кој по комплетирањето 
ќе биде најголем во светот и ќе постави нови 
стандарди во овој сегмент. BOMAG има зна-
чајна улога во изградбата на овој аеродром 
блиску до Црното Море - фирмата го изведува 
својот најголем проект на набивање во исто-
ријата, со преку 130 BOMAG валјаци со еден 
бандаж за набивање земја.
Столбовите на терминалната зграда веќе се 
по дигнати кон небото и ја даваат првата им-
пресија од очекуваните димензии на новиот 
ис танбулски аеродром. Целиот проект чини 
околу 10 милијарди евра и самиот аеродром ќе 
се простира на околу 8.000 хектари, екви ва-
лент но на 12.000 фудбалски терени. Терминал-
ната зграда се простира на површина 5 пати 
поголема од фамозната еmpire State зграда 
во Њујорк и е планирана да услужи до 200 
милиони патници годишно кои преку шесте 
нови писти ќе патуваат на повеќе од 350 дес-
тинации во светот. 

Градилиштето на овој огромен аеродром се 
наоѓа околу 35 km северозападно од центарот 
на Истанбул (европскиот дел), веднаш покрај 
брегот на Црното Море. локацијата е пора не-
шен површински рудник за јаглен, кој се карак-
теризира со цврст терен што најпрво мора да 
се изнивелира. За да се постигне тоа, потреб-
но е да се отстранат 400 милиони кубни ме три 
земја и да се пополнат сите дупки и отвори. Со 
околу 13.000 работници распоредени на гра-
дилиштето и со работна динамика од 7 дена во 
неделата во две смени и околу 20 работни 
часови на ден, BOMAG валјаците имаат своја 
значајна улога во овој проект. 
Во почетокот на 2015 година, на градилиште то 
беше распоредена флота од BW 226 и BW 216 
валјаци за земја со еж и полигонални бандажи 
- вкупно 136 машини (валјаци), од кои 61 валјак 
се опремени со BOMAG Terrameter (BTM), до-
дека 45 валјаци се опремени со BOMAG Com-
paction Management 05 (BCM 05) со GPS систем 
- два система за контрола на набивањето од 
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кои зависи квалитетот на набиената површина. 
Набивањето е поделено на 5 посебни големи 
зони, со по 20 валјаци на секоја зона. Секој 
слој е со дебелина од 40 cm и бараната на-
биеност се постигнува со 4 поминувања на 
валјаците.
За да се олесни процесот за операторите на 
валјаците, во зависност од типот на почвата 
комбинација од 4 еж-бандаж валјаци и/или 
полигонални бандаж - валјаци возат еден зад 
друг во линија, следени од валјак со мазен бан-
даж кој го финишира набивањето и ги до ку-
мен тира процесот на набивање и резултатите. 
еден од предизвиците е дневната проверка на 
набивните резултати. Со површина на наби ва-
ње од околу 2 милиони квадратни метри днев-
но, потребни се околу 2.500 индивидуални 
тестови, кои се многу скапи и одземаат многу 
време. BOMAG-овиот BCM05 Систем за конт-
рола на набивањето и GPS системот нудат 
ефикасна алтернатива. Тие ја следат набиена-
та површина и ги собираат потребните реле-

вантни податоци, кои потоа се пренесуваат во 
лабораторија која ги собира и чита. Надво ре-
шен консултант кој е одговорен за потврда на 
тестираните површини го евалуира секој 
документ - околу 20 дневно и го проверува про-
цесот на набивање. Ова гарантира комплетна 
документација што за возврат овозможува ле-
сен и ефикасен процес на изградба. 
BOMAG валјаците имаат пред себе уште многу 
работа до планираното отворање на првата 
фаза во февруари 2018 година, но се повеќе 
од способни за овој предизвик демонстрирај-
ќи ја својата ефикасност и перформанси се кој 
ден. 
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Metso Mining and Construction Technology
ul. Njudelhiska 2-1/6, 1000 Skopje

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

e-mail: vasko.salamovski@metso.com

Crush with external electricity or on-
board generator

That’s how we make the big difference, the Metso Way.

The new generation Lokotrack® LT1213™ (LT1213SE™ hybrid version) is all 
about more crushing and screening performance. It includes a 40% larger 

dual-slope screen, direct high-efficiency power transmission and other unique 
solutions like an idling stand-by function to lower fuel 

consumption.#TheMetsoWay



Giporec r90 fDr Giga

Швајцарската компанија Gipo на овие простори испорача уште една нова 
мобилна дробилка со сито Giporec R 90 FDR Giga, овој пат на градежната фирма 
Teleg-M од Љубљана 

силна и ефикасна 
дроБилка со сито
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И покрај тешките времиња за низ словенечки 
градежни компании кои сé уште чекаат на вис-
тинското опоравување на градежниот сектор, 
оние со јасна деловна визија токму сега се 
одлучуваат на инвестиции во квалитетни и 
ефикасни повеќенаменски машини и построј-
ки кои можат да им помогнат за унапредување 
на работната ефикасност и конкурентноста на 
пазарот. Во тој контекст е реализирана и со-
работката на словенечката фирма Teleg-M од 
Љубљана со реномираниот швајцарски про из-
водител на опрема за дробење, сеење и ре-
циклирање на минералните суровини, компа-
нијата Gipo од Зеедорф. 
Фирмата Teleg-M е основана во 1998 година и 
оттогаш успешно делува на подрачјето на гра-
дежништвото и телекомуникациите. Покри ва 
широк спектар услуги, меѓу кои доминантни се 
градежните и монтажните работи, како што се 
подготовката на терен за изградба на елек-
тродистрибутивни и телекомуникациски мре-
жи, изградба и обнова на канализација, водо-
вод или гасовод, подигнување столбови за 
пре даватели на мобилните оператори, из град-
ба и обнова на патишта и слично. 
За уште повеќе да ги подигнат квалитетот и 

брзината на работата, на задоволство на свои-
те клиенти, тие го збогатија машинскиот парк 
со нова мобилна дробилка со сито Giporec R 
90 FDR Giga. Новата постројка се одликува со 
нап редна конструкција и висок квалитет на 
изработка, современи технолошки решенија, 
ви сока енергетска ефикасност, минимално 
вли  јание врз околината, долг работен век, ви-
сока доверливост во работата, едностав ност 
за употреба и ниски трошоци за одржување. За 
набавка на оваа постројка се одлучија во прв 
ред за да ја оптимизираат ефикасноста и уна-
предат конкурентноста на пазарот. Постројка-
та ќе се користи за рециклирање на градежен 
отпад за сопствени потреби, како и за над-
ворешни клиенти.
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Висока мобилност и продуктивност 
Giporec R90 FDR Giga е мобилна дробилка со 
маса од 32 тона со сито односно 26 тона без 
него и капацитет на преработка до 200 тона 
материјал на час. Оваа постројка отвора широк 
спектар можни примени, а се одликува со ви-
сока продуктивност и квалитет на излезниот 
производ. Покрај тоа, релативно малата маса и 
компактните габарити ги олеснуваат транс-
портот и преместувањето од градилиште на 
градилиште. За донесување на одлуката за 
нејзина набавка секако придонесоа и бројни-
те референци и препораки на задоволните ко-
рисници. 
Мобилната дробилка Giporec R90 FDR Giga е 
опремена со двоетажно предсито за јаловина, 
магнет, далечинско управување, интегриран 
по врат на надзрната, компресор, филтер за 
честички, мерни ваги и систем за влажно от-
прашување. Благодарејќи на наведената оп-
рема, мобилната дробилка Giporec R90 FDR 
Giga е во состојба да ги исполни сите барања 
за дробење на камен, материјал и рециклира-
ње на армиран бетон, асфалт или мешан гра-
дежен отпад.

Надградба на дробилката 
Основниот модел Giporec R 90 може да се 
надгради со едноетажно или двоетажно сито 
за просејување. На ваква ударна дробилка со 
просејување може да се добијат повеќе фи-
нални производи со квалифицирана големи на 
на зрното. Основниот модел може по избор да 

се превезува со сито или без него. Тоа секако 
придонесува за заштеда во трошоците за 
транс порт, намалување на потрошувачката на 
гориво и загадувањето на околината. Транс-
порт ната лента за надзрната цврсто е мон ти-
ра на на постројката и не мора да се расклопу-
ва при превозот. единицата за просејување 
осигурува едноставна монтажа и демонтажа, 
која се спроведува за помалку од 10 минути. 

Giporec R90 FDR Giga подготвено за превоз
Од Teleg-M инвестицијата во набавка на мо-
билна дробилка ја објаснуваат со потребата 
за рециклирање на градежен отпад како за 
сопст вени потреби, така и за сé поголемата 
по барувачка за овие услуги на пазарот. За 
Gipo се одлучија бидејќи им понуди највеќе со 
оглед на нивните барања и специфични пот-
реби
Мобилна дробилка со маса од 32 тона со сито 
односно 26 тона без него и капацитет за 
преработка до 200 t/h
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Клучни карактеристики на Giporec дробил-
ките 

• ниски трошоци по тон дробен материјал
• најсовремена технологија, висока мобилност 
и минимално потребно време за пуштање во 
погон 
• долг век на траење и висока вредност на по
ловната постројка при понатамошна продажба 
• целосно хидрауличен погон со квалитетни 
компоненти и минимална потрошувачка на 
енер гија, докажан во пракса во екстремни 
услови од -50 °C во Сибир до +55 °C во дубаи 
• едноставно намалување на транспортната 
тежина со отстранување на ситото 
• монтажа и демонтажа на ситото без потреба 
за дигалка - доволно е само едни лице
• континуирана промена на брзината на ро тор
от што директно влијание на финалниот про-
извод 
• силен Volvo Penta дизел мотор со најнова 
технологија 
• робусна ударна дробилка со два ударни 
механизми 
• висока мобилност  кратко време за подготов
ка за работа - без потреба за голема работна 
површина 
• едноставно одржување благодарејќи на прис
тапноста на клучните компоненти 
• Gipo сервисната служба која е гаранција за 
издржливост во експлоатацијата и долгорочно 
партнерство 
• истовремено производство на разновидни 
финални класирани агрегати од природен 
камен, бетон и асфалт

Kohlplatzstrasse 15, CH-6462 Seedorf
T +41 41 874 81 10, F +41 41 874 81 01

Mile Krznaric M +41 79 235 58 68
mile.krznaric@gipo.ch

Технички податоци 
Giporec R90 FDR Giga

кош за сипање 4 m³

горен вибро додавач 800x2.500 mm

предсито за јаловина 800x1.500 mm

сито 1.300x3.000 mm

димензии на влезниот отвор 870x850 mm

дијаметар на роторот 1.100 mm

капацитет на уситнување 200 t/h

погонски мотор Volvo Penta 235 kW

транспортна должина 16.500 mm

транспортна ширина 2.500 mm

транспортна висина 3.120 mm

маса со сито 32.000 kg

маса без сито 26.000 kg
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Hidromek  alpha 102s/102B

Alpha серијата на комбинирани машини на Hidromek е позната по своето 
економична експлоатција, одлични перформанси при интензивна експ лоа-
тација, едноставно оперирање и задржување на вредноста. Сите тие особини 
прават инвестицијата во нив да биде оправдан економски чекор.

култивирана комБинирка
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комбинираните машини се особено благо дар  
ни средства за работа, поготово ако тие при-
паѓаат на групата која не надминува 10 тона. 
Тоа добро го знаат градежниците кои треба да 
оперираат во урбани средини или пак на друг 
простор кој е физички ограничен.
Токму при такви услови Alpha серијата на Hi-
dromek ќе може да ги демонстрира сите свои 
предности. Основната кофигурација го гаран-
тира тоа: моторот од 4.400 ccm со својата 
економичност и постојаност, автоматскиот ме-
нувачот со 6 степени нанапред и 3 наназад 
како и двете оски посебно димензионирани за 
тешки услови на работа. Од високите тех но-
логии тука свое место најдоа и системот за 

стабилизација на движењето, контролираната 
распределба на хидрауличниот притисок но и 
диференцијал за изедначување на моментот 
на предната оска и затварач на диференци-
јалот на задната оска.

Класична конфигурација
уште на прв поглед се воочува класичниот 
распоред на механичките склопови. Трак-
торс ката архитектура е нарушена со димен-
зиите на тркалата кои кај “B” варијантата се 
разли ку ва ат за 8 инчи (20 со 28), додека кај “S” 
изведбата тие се со идентична големина од 28 
инчи.
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унаку моторот кој е стандардно сместен зад 
предната оска, е изработен под Perkins и од 
своите 4.400 ccm ослободува рамно 100 кС. Во 
зависност од желбите моторот може да ги 
исполнува еколошките стандарди Tier 3 или 
Tier 4i при што во последнава варијанта 
вртежниот момент од 410 е зголемен на 450 
Nm. 
Силината на моторот се пренесува преку ав-
томатски менувач кој има 6 степени за возење 
нанапред и три наназад. Тешките терени и 
посложените апликации се совладуваат со 
електронска контрола на пролизгувањето на 

предната оска или пак со вклучување и на 
задната оска која има и додатна можност за 
затварање на диференцијалот.
Вака посложената механичка основа е подр-
жана од хидрауличен систем кој прилично 
домаќински се однесува спрема создадениот 
работен притисок. Имено, во случај на повеќе 
вклучени функции, електрониката ќе се пог-
рижи за соодветна распределба на прити сокот 
спрема моменталната оптеретеност на ком-
понентите, а истата е опремена и со додатен 
вентил за регенерација на потребниот при-
тисок.
Современиот конструкторски пристап се ог-
леда и во капацитетите и стабилноста на 
структурата и при изведувањето на работи при 
сложени услови. Освен големите механички 
ста билизатори во машината е вграден и софт-
вер кој преку регулација на притисокот на 
хидрауличните системи, автоматски ја стаби-
лизира машината. Ако посветеноста кон де-
талите најдобро го опишува конструкторскиот 
пристап, да истакнеме дека сопирачкиот сис-
тем има посебен акумулатор кој во случај на 
пад на работниот притисок обезбедува стврд-
нување на педалата и непречено сопирање.    
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Панорамски поглед
кај машините кои од едната страна имаат 
натоварна лопата додека од другата им е 
монтиран класичен ровокопач, потребна е иск-
лучителна видливост и на двете страни. Поради 
фактот што работниот простор на операторот 
треба да одговара и на двете позиции , на не-
кој начин симетричното сместување во однос 
на двете позиции само се наметува.
Токму во организацијата на простотот на опе-
раторот, Alpha 102S/102B нуди решенија кои 
несомнено се наметнуваат како најнапредни 
во својата класа. Со едиште кое се подесува по 
сите параметри и со можност за подесување 
на управувачот веќе се обезбедува одлична 
контрола над уредите. Останатите команди се 
логично распоредени и лесно употребливи а 
за добрата атмосфера се грижи ефикасниот 
уреди за климатизација. Иако погледот на сите 
страни е надпросечен, кабината ги исполнува 
строгите FOPS/ROPS стандарди. За добра вид-
ливост во секое време и услови се грижат по 4 
фарови поставени на предната и задната 
страна на машината.

Едноставното оддржување секој го очекува
едно од главните очекување кај современите 
машини е да имаат крајно едноставно и одр-
жување кое се изведува во краток временски 
рок. Се рабира тоа го имаат комбинирките од 
Alpha серијата. Со подигнување на предната 

маска се отвара пристап до ладилникот и 
радијаторите додека со отварање на двата 
странични капаци практично ниту еден дел за 
контрола и интервенции не останува покриен. 
И сето тоа од ниво на тлото, што пак е ка рак-
теристика на сите современи уреди. 

Транспорт
уште да истакнеме дека Hidromek Alpha 
102S/102B имаат оперативна тежина од мак-
симални 9.550 kg (во зависност од изведбата) а 
сето тоа е спакувано во транспортен габарит 
кој изнесува (605 x 230 x 650) cm. еве уште еден 
одличен пример дека вредните и сестрани 
работници воопшто не треба да изгледаат ка-
ко атлети.  
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Wacker Neuson et20

Мини багерот ET20 на Wacker Neuson со своите навистина скромни димензии 
ќе може да одговори на многу различни задолженија околу копањето инстала-
циски канали по разни урбани средини.

мини БаГерче за макси 
Градови
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Пазарот на најмалите багерчиња е во посто јан 
пораст. Поставувањето на инсталации најчес-
то е поврзано со големите урбани центри, а 
тоа пак најчесто значи работа на прилично 
тесен простор.
Токму тоа е причината за голема понуда на 
багери во класата со работна тежина која се 
движи помеѓу 1.7 и 2.4 t. Моделот ET20 со 
тежина помеѓу 2.005 и 2.324 kg спаѓа токму во 
оваа група на машини.

Мотор сместен под седиште
Во надворешни димензии (405 x 99 x 230) cm. 
да сместите кабина, работна рака стрела, се-
кач, гасеници, мотор и уште цела низа уреди, 
навистина мора да сте вистински мајстор по 
машинска архитектура. 
Од тие причини моторот кај ET20 е сместен на 
подницата од ротирачката структура, точно во 
просторот под возачкото седиште. Трицилин-
дерскиот дизел е производ на YANMAR, од 
своите навистина скромни 1.116 cm3 при само 
2.200 вртежи истиснува солидни 18 кС.
Хидрауличниот сет задолжен за придвижува ње 
на сите механички делови, се состои од двој на 
варијабилна пумпа која работи во 2 степена а 
максимално може да генерира притисок од 
200 bar. Тоа на машината и обезбедува ис к-
лучителна снаодливост, така да ротирачкиот 
дел може да изведе 10 вртења во една минута и 
притоа да се движи со брзина од 4.1 км/ч.

Замена за работна сила
да ги разгледаме уште малку капацитетите на 
багерчето. Надолжно испружени, работната 

рака и стрелата можат да ископаат материјал 
до длабочина од 2.683 mm. и потоа да го 
подигнат на височина од 2.836 mm. За ста бил-
носта се грижи секалото со димензии 990 x 
220 mm а за подвижноста, гасениците со 
широчина од 250 mm. како специфика се ис-
такнува VDS системот кој овозможува хидрау-
личните носачи да ја наклонот кабината под 
агол од 150 за да може поефикасно да ги 
извршува работните циклуси на кос терен.
Кабина со двостран пристап
Иако говориме за екстремно копактни ди мен-
зии, операторот до своето работно место може 
да пристапи и од двете страни на машината. 
Притоа и престојот да му биде пријатен пора-
ди добрите изолации, а безбеден поради 
цврстата носечка структура.
Во поглед на економичноста на експлоатација 
не би требало многу да се трошат зборови 
поради самиот факт што како основен погон е 
искористен мал и докажан дизелкси мотор кој 
притоа ги исполнува и високите Tier 4 Final - 
стандарди.
Се рабира дека и дневните контроли како и 
периодичните интервенции се едноставни и 
брзи, а се изведуваат само со отварање на 
страничниот капак.
дали е потребно да се истакне фактот што 
видливоста и контролата над извршените ко-
пања е одлична и непосредна.  
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Претставуваме: „Машинокоп“

Кавадаречкиот холдинг, Машинокоп - кој практично претставува континуитет 
во работењето на порано надалеку познатиот „АД Рудкоп“ од Кавадарци - 
опремен со широк спектар на работни машини, успева лесно да се справи со 
експлоатацијата на површински и подземни рудни богатства.

ексПлоатацијата како 
основна дејност
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Ја имаме среќата нашата држава да е богата 
со минерални богатства кои пак се основен 
ма теријал во многу гранки од индустријата. 
Проблем е што тој руден материјал понекогаш 
се наоѓа на површината а уште почесто во дла-
бочината на земјината утроба. И во двата слу-
чаја за ефикасно ископувања на тоа благо е 
потребен специфичен машински парк и тес но 
поврзано со тоа, стручни екипи кои раководат 
со истата таа механизација.
Токму како сервис на големите површински и 
подземни ископи на минералите се бави 
„Машинокоп“, приватна фирма со седиште во 
кавадарци. Всушност секаде каде што е пот-
реб но померување на теренот тука се присутни 
екипите на кавадаречката фирма. 
Во богатото портфолио на „Машинокоп“ се 
присутни извршени работи во сите републики 
од бившата федерација. Започнувајќи од руд-
никот за ураниум „ЖИрОВСкИ ВрВ” во Слове-
ни ја, преку рудниците за јаглен „кАкАЊ”, „Бре-
ЗА”, „СреБреНИЦА”, „ГАЦкО”, „ВИШеГрАд“, 
сите во Босна и Херцеговина, па се до “БО ГО-
ВИНА” од Србија. Набројувањето на работните 
локации во Македонија ќе одземе поприличен 
простор, само ќе напоменеме дека практично 
не постои рудник, брана, каменолом или некој 
патен правец на кој екипите на кавадаречкиот 
холдинг не биле ангажирани.   

Во стекнувањето на довербата кај партнерите 
секако свој удел има и техничката опрема која 
вклучува:  електрични багери, хидраулични ба-
ге ри, електрични и хидраулични бушилки, стан-
дардни дампери, зглобни дампери, гумени ва-
љаци, железни ваљаци, ваљаци (гума, железо), 
булдожери, дозери, грејдери, камиони-кипери, 
натоварни лопати, камион за транспорт на 
бетон, камион-пумпа за бетон,... Исто така ком-
  панијата располага со мобилни дробилки за 
преработка на неметаличен камен, вклу чу вајќи 
го производството на истиот до најситни 
фракции кои понатаму се користат во про це-
сите за асфалтирање, тампонирање и бето-
нирање.
Но тука не завршуваат активностите на 
„Машинокоп“. Тие се исто така специјализи-
рани и за изведување на минерски работи, 
промет со експлозивни материи за стопански 
активности во рударството и градежништвото 
како и изградба на објекти. 
Последната активност заедно со техничко ис-
питување и анализа, и подигање на згради спа-
ѓаат во споредните активности на компа нијата. 
Но од друга страна, во рамки на овие дејности 
работи и песокара за сепарирани фракции со 
капацитет од 60 m3/h, потоа бетонска база со 
капацитет од 65 m3/h, тубиера за производство 
на бетонски цевки за фекална канализација од 
ф150 до ф1000, каменолом за дробен камен 
(дијабаз) со капацитет 80 m3/h, како и асфалтна 
база со капацитет од 100 t/h. 
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Во областа на рударството на “Машинокоп” 
како што истакнавме погоре, му се доделени 
работни задачи во повеќе каменоломи и руд-
ни ци низ републиката, а му се доверени и 
специфичните работи на браната кнежево-
Злетово. Очигледно станува збор за колектив 
со силна механизација кој зад себе остава 
резултати во површинска и подземна експлоа-
тација во рудниците и каменоломите во р. 
Македонија и странство.
Од актуелните ангажмани „Машинокоп” денес 
е вклучен во реализација на површинскиот коп 
БучИМ радовиш, ржаново-Фени индустри и 
рек Битола, а во Брод-Гнеотино за ископ на 
руда и јаловина. Во зависност од побарувања-
та на инвеститорот, друштвото има капацитет 
за прерботка на 5-10 милиони метри кубни во 
текот на годината. Исто така компанијата го-
динава почна со реализација на проектите во 
р. Македонија како што се: пробивање, и про-
ши рување на патиштата, ископ на песок, чакал, 
камен како и други рудници за металични и 
неметалични суровини. Заради специфич нос-
тите на хол динг от го пренесуваме профилот 
на компа ни јата во чиј состав се наоѓаат: „елта 
– 96” кавадарци и „Машиноградба” кавадарци.

Плоштад Маршал Тито 17/2 кавадарци.
Телефон : +389 43 416 181

Факс: +389 43 400 176
Phone: +389 43416181
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модерните достиГнувања 
во рударството и 
ГеолоГијата

Во периодот од 11 до 13 ноември во Струмица 
се одржа деветтото по ред стручно советува-
ње од областа на рударството и геологијата. 
Советувањето беше организирано од Здруже-
нието на рударски и геолошки инженери на 
Македонија, а како коорганизатори земаа 
учес т во и универзитетот „Гоце делчев“ од 
Штип и Балканската академија на рударски 
науки. Од година во година, советувањето до-
бива на квалитет и зголемена присутност. Во 
организацијата на ова советување активно 
учествуваа истакнати професори од Маке до-
нија, Словенија, Србија, Турција, Бугарија и 
Босна и Херцеговина, со цел да се зголеми 
квалитетот на стручните трудови, да има што 
поголем број на посетители но и присутните 
гости да имаат можност за дискусија со екс-
перти од оваа рударско-геолошка фела. Пре-
зентирани пред присутните гости беа 15 
стручни трудови од модерните достигнувања 
во рударството и геологијата, од вкупно 31 
објавени трудови. По изминати осум сове ту ва-

ња, на последново советување за прв пат беше 
организиран и симултан превод, со оглед на 
големиот број на гости од странство. како 
заклучоци за во иднина ќе напоменеме дека за 
наредното советување бројот на странски екс-
перти од областа на рударството и геологијата 
сигурно ќе биде поголем, со што ова совету-
вање би преминало во Балканска конферен-
ција, а исто така ќе се направат обиди об ја ве-
ните стручни трудови да бидат рецензирани, 
со што бројот на трудови би се намалил но 
квалитетот на објавените би бил несомнено 
поголем.
Здружението на рударски и геолошки инжене-
ри има своја годишна програма која ја под-
несува Извршниот одбор, а ја одобрува Соб-
ранието на Здружението. Во наредниот пери од 
е планирано организирање и давање поддрш-
ка на инженерите, техничарите и другите ин-
вол вирани во рударството и геологијата, потоа 
развивање на творечка иницијатива за развој 
на производството во рударството и геоло ги-

поДЕкС – поВЕкС 2016
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јата, а се планира и соработка од заеднички 
интерес со соодветни републички институции 
и стручни организации, како Стопанска комора 
на Македонија, и неколку образовно-научни 
институции. Здружението на рударски и гео-
лош ки инженери исто така активно учествува 
во работата од областа на стандардизацијата 
во рударско-геолошкото производство како и 
други индустрии кои се неопходни во процесот 
на производството. Во текот на идната година 
Здружението на рударски и геолошки инженери 
има за цел издавање на реномирано списание 

во кое ќе бидат публикувани најсовремени 
техники и достигнувања од областа на ру дарс-
твото и геологијата.
како и секоја година, спонзорите и оваа година 
овозможија ова советување да биде со голема 
посетеност. Имаше 230 гости, а за истите да се 
чувствуваат одлично се погрижија ЗрГИМ, 
Балканската академија за рударски науки, Фа-
култетот за технички науки - Штип, потоа 
еуромакс ресоурцес, рудникот СИВеЦ, цемен-
тара ТИТАН - Скопје, рудникот САСА, рудникот 
Бучим, МИ-СА, Машинокоп, САрдИч МЦ, 
АдИНГ, Ваталко, Бобкат, ТекНОкС, детонит и 
останатите. Огромна благодарност за ус пеш-
ното организирање на ПОдекС – ПОВекС 2016 
на членовите на ИО од ЗрГИМ и тоа Митко 
крмзов, драган димитровски, Мице Тркалески, 
Филип Петровски, Горан Сарафимов, Стојанче 
Мијалковски, Шериф Алиу и останатите, потоа 
до претседателот на Организациониот одбор 
Проф. д-р Зоран Панов, деканот на факултетот 
за технички науки Проф. д-р Зоран десподов, 
претседателот на Македонската асоцијација 
на рударство Николајчо Николов и други.



диГитален алат Без кој не 
се може

Jaltest Global Diagnostic solutions

Времињата се менуваат - денес сé е дигитално, па и алатот
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Ако порано добар мајстор беше оној што „од 
уво“ ќе знаеше да каже што е расипано, денес 
добар мајстор е оној што нема да дозволи не-
што да се расипе. А за тоа треба алат - дигитал-
ен, се разбира, бидејќи денес сé е дигитално. 
еден таков, добро познат во светот на комп-
јутерската дијагностика, е Jaltest, за кој пог-
реш но се вели дека е тест-компјутер. Тој всуш-
ност е многу повеќе од тоа - компјутерот е 
само „кутијата“ за алатот на 21-от век. Но и она 
што е внатре не е сé - вистинскиот алат е 
комплекс ен склоп на повеќе компоненти, во 
чиј развој е вложено многу време и знаење. 
Полека и темелно развиван заедно со компа-
ни јата што го создала - Cojali од Шпанија, ден-
ес тој е нивна гордост и неопходен елемент за 
секој модерен сервис. Овозможува да се врши 
дијагностика на сите возила и машини што ги 
поседува секоја компанија, без разлика на 
дејноста - камиони, автобуси, комбиња, прикол-
ки, градежна и земјоделска механизација, па 
дури и пловила. Само авионите (сé уште) не се 
поддржани. 
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Шегата настрана, без оглед за што се работи, 
со едноставна замена на каблите основната 
тест единица се поврзува со машината што 
тре ба да се дијагностицира и толку - остатокот 
од работата ќе го заврши софтверот. Ваквата 
универзалност е главната но не и единствена-
  та причина зошто Jaltest денес се среќава во 
секој современ сервис опремен по светските 
стандарди.
Но, да започнеме по ред. 
компонентите на Jaltest дијагностичкиот сис-
тем се компјутерот, единицата за поврзување, 
каблите, софтверот и базата на податоци. 
компјутерот за разлика од оние што ги корис-
тиме за нашите секојдневни работи, е спе ци-
јално изведен за оваа намена. Внатрешноста 
му е горе-долу стандардна, но куќиштето е нап-
равено да биде цврсто и да ги издржи ус ловите 

за работа кои владеат во сервисите или на 
терен. Неколкуте додадени умни решенија ка-
ко што се бравата за заклучување, мониторот 
кој може да се ротира, рачката за носење или 
пак батериите со голем капацитет се резултат 
на годините искуство.
Следен во низата е Link Interface модулот, 
всуш ност хардверот за дијагностика. Тој со 
компјутерот комуницира преку USB или блутут 
конекција, а со возилото е поврзан преку каб-
ли. Секој Jaltest сет на Cojali вклучува пакет 
кабли за дијагностика, кои покрај OBD прик лу-
чокот опфаќа и кабли кои се специфични за 
секој производител и протокол за комуника-
ција од регион од каде доаѓа машината - 
европа, Азија, Америка…

клучната улога во сета приказна ја има софт-
верот за дијагностика. Тој покрај големиот сте-
пен на автоматизација што го прави интуити-
вен за употреба, располага и со можност за 
мануелно изведување дијагностика, мерења, 
ак  тивација на компоненти, читање податоци од 
електронската единица на возилото, калиб ра-
ција и ресетирање на електронските системи и 
друго. Jaltest Soft важи за најкомплетен мул-
тибренд и мултисистем дијагностички софт вер 
на пазарот и овозможува изведување дијаг-
ностика на различни видови електронски еди-
ници, во зависност од типот на возилото - 
камиони, приколки и сé што набројавме 
прет ходно. Преведен е на 25 јазика и опфаќа 
14.000 трговски марки. 
Исто така важно за целосно функционирање 
на системот е постоењето комп јутерска база 
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на резервни делови со можност за барање 
според Ое бројот од производителот или до-
ба вувачот. Тука се и технички информации за 
возилата (со инструкции за монтирање на де-
ловите и нивни димензии), како и податоците 
за локацијата на компонентите. Самиот софт-
вер кој редовно се апдејтира овозможува во-
дење евиденција за клиентите и извршените 
поправки, како и формирање извештаи за тоа. 
Целината е заокружена со 24-часовната тех-
ничка поддршка, годишните обуки и предава-
ња, како и одреден број додатоци кои ја зго-
лемуваат неговата употребна сеопфатност.
еден таков е ETM модулот, всушност допол ни-
телна функција на Jaltest која се користи за 
тестирање на електронски уреди и сензори 
директно на возилото. Ова придонесува за 
брзо откривање на дефектите и избегнување 
на грешките кои може да се јават како резул тат 
на влијанијата од другите компоненти (кабли, 
конектори и слично). Неговото постоење до-
бива посебно значење со можноста за дијаг-
ностика на EBS модулаторите, сензорите за 
бр зина кои се употребуваат кај ABS и EBS сис-
темите како и сензорите за истрошеност на 
диск плочките, затоа што општо е познато дека 
EBS модулаторите мора да бидат тестирани 
директно на возилото бидејќи сите конектори 
(за воздух и струја) треба да бидат поврзани.

Значаен дел од пакетот наречен Jaltest е и 
изборот на Cojali за фирмата што ќе ги заста-
пува во Македонија. Тоа е АБ Новоселски од 
Струмица, која е основана во 1993 година под 
името АБ Мерцедес како мала семејна фирма 
за превоз на стоки во патниот сообраќај со 
еден вработен и едно возило прерасна во ком-
пан ија која претставува повеќе од триесет 
светски познати компании за производство на 
делови и потрошен материјал за тешки возила 
и приколки. Има претставништва во Скопје, 
Штип и Струмица и дилери во сите поголеми 
градови во Македонија, а постојаниот инвент-
ар опфаќа повеќе од 10.000 артикли. довер-
бата што Шпанците ја дадоа на АБ Новоселски 
не е случајна - истото го сторија и Continental-
Contitech, Jurid, MAN, SAF, GF, Valeo, Tesla, 
Wolf, Nissens…, а секоја година се додава уште 
некоја нова програма.
Основното мото на струмичката компанија е 
„квалитет пред квантитет“.
Jaltest на Cojali е само еден дел од успешната 
приказна на АБ Новоселски пласирана во 
Македонија.
Очекувајте дополнителни информации во 
следното издание.
Секогаш со вас АБ Новоселски.

ДООЕЛ АБ-НОВОСЕЛСКИ (Струмица)
 ул. Гоце Делчев бр.43, 2400 Струмица
+389 34 345 981
+389 75 310 073
info@ab-novoselski.com
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350-милиметарски 
Бензински секач за Бетон

Makita Ек7301Ws 

Не знам за вас, но кога ќе треба да пресечам парче бетон тоа го правам со 
брзање во стил на акционен херој од филмовите, што ме прави лекомислен со 
адреналинот. Се разбира, не го правам тоа 8 часа дневно, секој ден. 
Но оние што го прават, ќе го ценат новиот Makita EK7301 350-милиметарски 
секач. Оваа нова бензинска машина на Makita е развиена да ги вклопи 
најдобрите аспекти на практичноста и ефикасноста. Таа е подобрена во однос 
на претходната понуда на Makita со побрзо стартување, поголема моќност и 
помала потрошувачка на гориво.
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Makita ЕК7301WS 
350 -милиметарски бензински секач за бетон 
- карактеристики 
Makita ек7301WS 350 - милиметарскиот бен-
зинс ки секач за бетон користи двотактен мо-
тор од 73 cm³ со максимални 5,2 коњски сили. 
Тој го врти сечилото со брзина до 9.350 вртежи 
во минута и е доволно голем да биде во мож-
ност да одржи пристојна брзина, дури и кога е 
под оптоварување. 
Индукциониот калем има функција на за под-
дршка на стартувањето со која складира елек-
трична енергија со секое повлекување, така 
што стартувањето е многу полесно. Исто така 
има преработен карбураторот кој користи по-
добрени деко-вентил и пружина за подесува-
ње за прецизно регулирање на горивото при 
стартување. Тоа значи помало негово про те-
кување. 
Makita EK7301 дури доаѓа и со SLR пригушу вач 
за поефикасна потрошувачка на гориво. При-
гушувачот ги рециклира несогорените пареи 
од горивото и овозможува неверојатни 15% 
подобрување на потрошувачката.
На самиот секач ергономијата е подобрена 
пре ку преместување на рачката на стартерот и 
вентилот за декомпресија на иста страна од 
алатот. Ова е направено за побрзо стартување. 
Обложените рачки за операторот имаат чети-
ри гумени бафери за апсорпција на вибрациите 
за покомфорна употреба. кога ќе држите ди-
јамантска пила за сечење на бетонски раб-
ници, тротоари и други површини со павер 
еле менти, сé што може да ги намали вибра-
циите се смета за божји дар. 
Makita EK7301 испушта голема количина из-
дувни гасови кои се исфрлаат настрана од 
опе  раторот. кај оваа алатка алуминиумот е 
користен за заштитните и притисните плочи со 
цел да се намали нејзината тежина. раката за 
сечење лесно се прилагодува од централна та 
кон надворешната позиција, така што може да 
се сече директно во непосредна близина на 
рабовите, ѕидовите или веднаш над тлото.
дополнителните функции за олеснување на 

упо требата вклучуваат петстепен пена-харти-
ја-најлон систем со однапред насочен проток 
на воздух за негово подобрување, зголемување 
на моќта и намалување на времето потрошено 
за одржување (подобра филтрација, полесна 
замена). 
Оваа алатка има свои поклоници меѓу екипите 
кои работат на патни и железнички конструк-
ции, спасувачкиот персонал, општите челични 
изведувачи, ѕидарите, па дури и градинарите. 
EK7301 пакетот ги вклучува алатката, универ-
зален кофер, торкс клуч, одвртка и адаптер 
прстен. Може да се набави и со Makita Dolly & 
Gravity Feed Tank (модел DT2000) кој може да 
се користи со градинарски црева, гравитацис-
ки резервоар или резервоар под притисок.
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за чисти „Бели дроБови“

Donaldson решенија за филтрирање

Donaldson е водечки светски производител на системи и резервни делови за 
филтрација. Основан пред цел еден век, Donaldson е технолошки ориентирана 
компанија посветена на задоволување на потребите на клиентите преку ино-
вативни решенија и постојан развој. Нејзините производи присутни во многу 
стопански гранки посебно се ценети за работа во најтешки услови. Причината 
е ориентацијата кон навремено откривање и отстранување на евентуалните 
недостатоци на целиот систем произлезени од секојдневната експлоатација, 
тогаш кога редовното одржување не е доволно за максимум перформанси. За 
тоа Donaldson има цела серија решенија, додатоци, индикатори и мерачи - ова е 
само дел од програмата.
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Сервисните индикаторите на филтрите го мак-
си мизираат нивниот животен век. Типично се 
монтираат на излезната цевка за воздух и на 
влезниот канал, но и можат да бидат и рело-
цирани за полесен пристап. Замената на филт-
рите врз основа на отчитаните податоци од 
мерачите може значително да ги намали тро-
шоците за одржување. Визуелната инспекција 
на филтрите за воздух не секогаш е соодветна 
и доволна и не треба да го диктира векот на 
нивното траење - често се случува филтрите 
кои изгледаат многу валкани всушност уште 
многу да можат да си ја вршат работата. Од 
друга страна, пак, интензивниот ангажман на 
филтрите може да резултира со сериозни пос-
ледици - штета по самиот филтер, несоод ветна 
инсталација, контаминација од околната пра-
ши на и/или зголемување на цената на ус лугата 
во однос на времето за одржување и ис ко рис-
тениот потрошен материјал. Спротивно на тоа, 
сервисирањето на филтрите врз основа на от-
читаните податоци може да овозможи да се 
добие што е можно подолг работен век без 
ризици по максимално добрата обезбедена 
за штита на моторот.

Ограничувачки отчитувања, каде и кога
Ограничувачките отчитувања вообичаено се 

при менуваат на чистиот воздух на чистата 
страна на филтерот. Ако протокот на чистиот 
воздух не е ограничен, отчитувањата може да 
се земат било каде во системот меѓу филтерот 
и моторот. За да исправно се отчитаат пара-
метрите кај атмосферски дизел мотор, тоа е 
потребно да се направи при целосно регу ли-
рана работа без оптоварување. За турбо мото-
рите, пак, се користат два метода. Првиот е да 
се отчитаат вредностите на динамометар под 
полно оптоварување. Овој резултат дава по-
пре цизни вредности, но сепак попрактичен е 
вториот метод со мерач за предпозиционира-
ни резултати. Тој ќе даде и пореални вреднос-
ти, поблиски до оние во експлоатацијата.
Избор на начинот на мерење кој најдобро од-
говара на вашите апликации
Donaldson нуди широк избор мерни уреди кои 
помагаат да се добие максимална иско рис те-
ност на филтрите. Сите се отпорни на виб ра-
ции, кинење, временски услови, корозија, како 
и прашина и нечистотија, за да се обезбедат 
релевантни мерни отчитувања. Индикаторите 
за сервисирање на филтрите се најефикасни 
кога се монтирани на излезната цевка на фил-
терот за воздух, како што е случајот со уредот 
Informer. Тоа му овозможува на операторот 
пос тојано и прецизно следење на трајноста на 

51Година 7 • Квартал 4



филтерот. континуираното отчитување на овие 
податоци ќе покаже колку уште животен век му 
преостанува. кај тешките возила се користи 
оди/не-оди ServiSignal мерачот, како и Safety-
Signal за сигурносните филтри. Во поглед на 
измерените вредности, секој од произ води те-
лите препорачува сопствени максимални ог-
раничувања, односно дозволени граници во 
кои можат да се движат отчитаните вредности. 
Ако максималната граница за моторот што го 
користите е непозната, контактирајте со не го-
виот производител. како алтернатива можат да 
се користат општоприфатените максимално 
измерени нивоа на неактивни и неоптоварени 
атмосферски и компресорски натполнети ди-
зел мотори. Турбодизел, бензинските и мото-
рите напојувани со карбуратор се мерат при 
полно оптоварување. да разгледаме некои од 
конкретните решенијана на Donaldson.
Informer индикаторот служи за постојани от-
читувања на параметрите на работа. Се мон-
тира на филтерот за воздух или инструмент 
табла и обезбедува континуирано отчитување 
без разлика дали моторот работи или не. Има 
и копче за ресетирање, а комплетот вклучува 
целосни инструкции за инсталација и без бед-
носен механизам. 

Mini-lnformer e наменет за лесни и средни 
камиони и е направен така да се монтира на 
пластичниот дел од филтерот  на возилата. Тој 
е едноставен, издржлив и лесен за читање 
индикатор, помал од оригиналниот Informer. 
Преку јасно согледливо прозорче зеленото 
знаменце покажува кога филтерот за воздух сé 
уште е во рамките на дозволениот сервисен 
интервал. кога тој ќе се надмине, се појавува 
портокалово знаменце. ServiSignal мини-инди-
каторот е доволно мал (околу 4 сантиметри) да 
се вклопи секаде, но сепак да остане доволно 
видлив. Покажува интензивно светло црвено 
знаменце кога ќе се достигнат лимитираните 
вредности. Може рачно да се ресетира со по-
мош на копчето после извршеното серви си-
рање на филтерот за воздух. комплетот вклу-
чува навоен дел од месинг за монтирање на 
филтерот, а возможна е и релоцирана монта-
жа за далечинско отчитување.
Visual Restriction Indicator e стандардниот 
мерач на Donaldson кој може да се монтира 
директно на филтерот за воздух, на инструмент 
таблата или на контролниот панел, во завис-
ност од апликацијата. кога ќе се достигне оп-
ределената вредност и е потребно сер ви си-
рање на филтерот, тој покажува видливи 
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светло-црвени ознаки за тоа. После серви си-
рањето се ресетира со гуменото копче на 
врвот. електричните индикатори кои се повр-
зуваат со светлосни или звучни сигнализатори 
директно или преку компјутерот се наменети 
за различна примена во температурен распон 
од -40 °С +100 °C. кога ќе се достигне критично-
то ниво, електричниот сигнал испратен од нив 
активира светлосно или звучно предупреду-
вање. Овој индикатор автоматски се ресетира 
по сервисирањето. Може да работи на инс-
талации од 12 или 24 волти, со максимално 
оптоварување од 6 вати светлосен или звучен 
сигнал, а има контакти кои се без поларитет.
SafetySignal Wing Nut индикаторот за си гур-
носни филтри е наменет за константно сле-
дење на протокот на воздух. кога е потребно 
сервисирање, тој свети црвено. Не бара по-
себна опрема или адаптери, а е конструиран 
да трае повеќе од примарниот филтер. Safety-
Signal Wing Nut индикаторот помага во заш-
тедата на време и пари преку елиминирањето 
на непотребни односно предвремени замени и 
сервисирања на филтрите. Мерачот за инст-
румент таблата постојано ги отчитува вред-
ностите кога моторот работи. Може да се пос-
тави секаде каде што операторот може лесно 
да го види. комплетот вклучува навртки, држач 
за монтажа и инструкции за инсталација. Сер-
висниот мерач е опремен со долго вакуум 

црево за тестирање на филтерот за воздух. 
лесно се пакува за складирање. Манометар-
китот за вода е комплетен прибор на Donald-
son со магнетни држачи со кои лесно се 
прицврстува било каде на површината на во-
зилото што се контролира. располага со спе-
цијален вентил кој ја елиминира потребата да 
се празни од вода после употребата.
И покрај обемноста на опишаното, тоа не е сé 
што Donaldson нуди. Не ни може, бидејќи како 
компанија која е технолошки ориентирана кон 
задоволување на потребите на клиентите пре-
ку иновативни решенија, постојано развива 
нови производи.

ул. Скупи бб (спроти канал 5)
тел. 02/3096 - 006

info@filtrola.mk • www.filtrola.mk
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Посебен линиски превоз на патници е превоз 
само на определена група патници со исклу-
чување на други патници. Со посебниот ли-
ниски превоз на патници се врши превоз на 
ученици од дома до училиште и обратно, на 
работници од дома до местото на работа и 
обратно, на работници кои вршат сезонски 
работи од дома до местото на работа и об-
ратно, на војни лица од дома до работа и об-
ратно и превоз на лица кои имаат потреба од 
медицинска нега од дома до здравствената ус-
танова и обратно, доколку превозот на тие 
лица го организира истата. Патниците кои се 
превезуваат треба да се наведени во списокот 
на патници кој е составен дел на договорот за 
извршување на овој вид на превоз, при што во 
возилото може да има максимум 10% патници 
кои не се наведени во списокот на патници.
Патниците треба со себе да имаат документ за 
идентификација издаден од нарачателот на 
превозот.
Посебен линиски превоз на патници е и пре-
возот кој е неопходен за извршување на друг 
вид на превоз (превоз од и до аеродром) при 
што патниците кои се превезуваат не треба да 
се наведени во списокот на патници кој е сос-

тавен дел од договорот за извршување на овој 
вид на превоз. За извршување на посебниот 
линиски погореопишан превоз во првиот пас-
ус, нарачател на превоз може да биде учи лиш-
тето во кое учат учениците  кои се превезуваат, 
фирмата или органот во кои се вработени ра-
ботниците кои се превезуваат, здравствената 
установа во која се лекуваат лицата кои се пре-
везуваат и претпријатието кое врши аерод-
ромс ки услуги.
Нарачателот на превозот и превозникот склу-
чуваат писмен договор со кој се регулираат 
меѓусебните права и обврски. 
Составен дел на договорот за ивршување на 
превозот е списокот на патниците кои се пре-
везуваат и истиот треба задолжително да биде 
заверен од Министерството за транспорт и 
врски или од општините или градот Скопје. 
При извршување на посебен линиски превоз 
опишан во вториот пасус не е потребен список 
на патници.
По исклчок за превоз на воени лица од дома 
до работа и обратно списокот на патници не е 
составен дел од договорот за извршување на 
превозот. При превозот на воени лица од дома 
до работа и обратно задолжително е во вози-
лото од страна на корисникот на превозот да 
има лице кое ќе биде задолжено со список на 
патници кои се превезуваат.
По исклучок за превоз на работници кои вршат 
сезонски работи  од дома до местота на работа 
и обратно списокот на патници не е составен 
дел  на договорот за извршување на превозот, 
но истиот задолжително се наоѓа во возилото 
при вршењето на превозот.
Посебниот линиски превоз на патници се врши 
со автобуси, а може да се врши и со патнички 
возила со 8+1 седиште, врз основа на договор 
склучен во писмена форма меѓу правно лице 
кое го нарачува превозот и превозникот прав-
но лице. договорот мора да биде склучен ис-
клучиво со превозник или со конзорциум од 
превозници кои имаат во сопственост или ме-

ПосеБен линиски Превоз 
на Патници
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ѓусебно имаат договор за користење на до во-
лен број на возила за експлоатација на рела-
циите кои се наведени во договорот.
Пре воз никот или конзорциумот од превозници 
превозот ќе го врши исклучиво со возилата кои 
ги навеле при склучувањето на договорот за 
превоз и кои ги исполнуваат минималните тех-
ничко-експлоатациони стандарди определени 
во јавниот оглас или кои исполнуваат технич-
ко-експлоатациони стандарди исти или пови-
соки од оние кои биле понудени на јавниот 
оглас. Непочитувањето на договорните од ред-
би преставува основ за раскинување на до го-
ворот за превоз.
При извршувањето на посебниот линиски пре-
воз опишан во првиот пасус во возилото мора 
да се наоѓа извод од лиценца, дозвола со возен 
ред со станици и термини за поаѓање и прис-
тигнување, патен налог во оригинал и договор 
со список на патници.
При извршување на посебен линиски превоз 
опишан во вториот пасус во возилото мора да 
се наоѓа извод од лиценца,, дозвола, патен 
налог во оригинал и договор.
Превозникот може да врши посебен линиски 
превоз, доколку поседува соодветна лиценца 
согласно со законот за превоз во патниот со-
об раќај и доколку поседува возила со изводи 
од лиценца колку што е потребно за да може 
да ги одржува сите поаѓања согласно со доз-
волата за посебен линиски превоз вклучувајќи 
ги и возилата кои му се потребни за одржува ње 
на возните редови за меѓуопш тинс ки, меѓу на-
роден или посебен линиски превоз кои веќе ги 
поседува.
За извршување на гореопишаниот превоз пре-
возникот мора да прибави дозвола. Ако пре-
воз от се врш меѓудве или повеќе општини доз-
волата ја издава Министерството за транспорт 
и врски.
Против решението со кое се одбива барањето 
за издавање на дозволота за вршење на по-
себен линиски превоз на патници, може да се 
изјави жалба во рок од 8 дена од денот на 
приемот на решението до државната комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен.
Ако превозот се врши на подрачјето од оп ш-
тината, односно градот Скопје дозволата ја 
издава градоначалникот на општината, од нос-

но градоначалникот на градот Скопје.
Против решението со кое барањето се одбива 
може да се изјави жалба во рок од 8 дена од 
денот на приемот на решението до министерот 
за транспорт и врски.
Формата и содржината на дозволата за по се-
бен линиски превоз на патници ја пропишува 
министерот за транспорт и врски.
кон барањето за издавање на дозволата пре-
возникот е должен да достави:
• копија од лиценцата за вршење на посебен 
линиски превоз на патници,
• извод од лиценца за возила со кој потврдува 
дека поседува најмалку едно возило во сопст-
веност или по договор за лизинг (со најмалку 
8+1 седиште) кое ги исполнува посебните 
техничко-експлоатациони услови пропишани 
за возилата за врѓшење на превоз на патници,
• договор склучен со правно лице со список на 
патниците што ќе се превезуваат,
• временски термини за поаѓање и враќање во 
кои ќе се врши превозот,
• вработени возачи во редовен работен однос 
кои ги исполнуваат условите пропишани со 
прописите за безбедност на сообраќајот на 
патиштата.
дозволата се издава со рок на важење за кој се 
договориле превозникот и нарачателот на 
превозот,а најдолго за период од една година. 
По исклучок дозволата за превоз на работници 
кои вршат сезонски работи се издава за период 
не подолг од три месеци.
Патниците кои се превезуваат со овој вид на 
превоз мора кај себе да имаат доказ за иден-
тификација.. 

                                                                       
Андријан Трипунов
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Volvo tandem axle Lift

Со едноставно решение на кревање на задната тандем оска, камионите на 
Volvo штедат и до 4% гориво

солистички тандем
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Градежен камион без задна тандем оска не 
може ни да се замисли. Но градежните камио-
ни - без исклучок - половина од својот пат по-
минуваат празни. А тогаш тандем оската само 
пречи при маневрирањето, непотребно троши 
гориво, гуми… Затоа и инженерите на Volvo 
смислија и развија едноставно решение со 
едноставно име - Tandem Axle Lift. Оваа функ-
ција, како што и самото име кажува, овозможу-
ва подигнување на задната тандем оска кога 
таа не е потребна, односно кога камионот во зи 
празен или пак со малку товар. Овој систем 
освен што ги крева тркалата за 140 mm од 
површината на патот, автоматски го исклучува 
и погонот во оската, што е постигнато со за-
мена на диференцијалот во првата погонска 
оска со запчеста спојка. како резултат се 
добива директна заштеда на горивото и до 4% 
во споредба со возењето со спуштени сите 
тркала, а значително се подобрени и мане-
варските способности. На пример, возењето 
со подигната втора погонска оска го намалува 
и кругот на вртење за цел метар. како нус-про-
дукт се јавува и помалото трошење на пнев-
матиците и на системот за ослонување. Плус 
на сé, кога има потреба од поголемо осно оп-
товарување заради пролизгување на тркалата 
на лош терен, со подигнувањето на задната 
оска се подобрува контактот на тркалата од 
првата оска со подлогата. 

За овој систем Јонас Одермалм, менаџерот на 
сегментот за градежништво на Volvo Trucks, ќе 
каже: „кревањето на тандем оската е соврше-
но решение за превозите каде условите на 
подлогата или бруто масите на возилото ба-
раат камион со тандем погон, а во спротивна 
насока камионот се враќа празен или со многу 
лесен товар. На лизгави или меки површини 
возачот може да го зголеми притисокот на 
првата оска со кревање на втората погонска 
оска, што резултира со подобар контакт со 
подлогата и го намалува ризикот од заг ла ву-
вање“.
Не треба да заборавиме и дека возењето со 
крената тандем оска обезбедува подобар ком-
фор за возачот и помала бучава, што не е за 
занемарување кога се знае дека градежните 
камиони половина од работното време возат 
празни. Исто и вибрациите на управувачот се 
намалени кога пневматиците од само една 
погонска оска имаат контакт со патот. При 
развојот на ова решение, инженерите на Volvo 
добро си ја имаат завршено работата, така што 
подигнувањето на задната погонска оска е 
можно дури и во движење. Целата процедура 
за подигнување и исклучување на погонот од 
оската се активира со едноставен притисок на 
копче на инструмент таблата.
Tandem Axle Lift системот за кревање на тан-
дем оската е достапен кај Volvo FM, FMX, FH и 
FH16 сериите. Секако, употребната вредност 
на ова решение не е само во градежништвото, 
туку секаде каде е потребна флексибилност - 
од една страна издржлив 6x4, а од друга под-
вижен 4x2 камион.

ул. 1550 бр. 5, 1000 Скопје
Тел. 02 2652 112 / Факс 02 2653 271

www.volvotrucks.com.mk

Volvo Truck Center Skopje
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scania

Scania ја претстави новата генерација камиони специјално развиени за 
европскиот пазар

се роди нова Генерација 
камиони
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Во годината кога го слави 125-тиот роденден, 
Scania ги претстави резултатите од најголема-
та своја инвестиција во нови производи во 
досегашната историја. Премиерата на новата 
генерација камиони се очекуваше со нетрпе-
ние скоро цела година откако стана јасно дека 
производителот подготвува изненадување кое 
ќе го открие непосредно пред годинешното 
66-то издание на IAA во Хановер. Затоа пак не 
беше изненадување што таму новите камиони 
на Scania беа во центарот на вниманието, ниту 
пак што ја освоија престижната титулата 
„камион на 2017 година“. Неа им ја додели 
стручно жири составено од 25 водечки но ви-
нари специјализирани за тешките возила, од 
исто толку држави. Од нив новата Scania собра 
149 од максимално можните 175 бода, 
победувајќи ги Iveco Stralis XP-NP и Mercedes-

Benz Actros со најновата генерација OM471 
мотори. Победата на Scania беше целосно 
оче кувана и логична, бидејќи согласно прави-
лата на изборот, за меѓународен камион на 
годината се прогласува оној што има направе-
но најголем придонес за ефикасноста на 
транс портот врз база на следните критериу ми: 
технолошките иновации, комфорот, безбед-
нос та, однесувањето на патот, економичноста, 
еколошката прифатливост и трошоците за 
експлоатација. А тоа изгледа како да е пре-
пишано токму од карактеристиките на новата 
генерација камиони на Scania.
Новата гама камиони се состои од и обнове-
ната R серија и сосема новата S серија, со која 

Scania сака да го промени светот на камионите. 
Новите модели се развиени да бидат поефи-
касни, побезбедни и покомфорни. Тоа всуш-
ност се и основните насоки на шведскиот 
производител, чии инженери на овој проект 
работеа цели 10 години. крајниот резултат од 
нивните напори поддржани со две милијарди 
евра инвестиции, ги гледаме. Обмислени се во 
секој детаљ и разработени до најмалата под-
робност која може да доведе до подоб рување 
на ефикасноста. Предниот мост е поместен за 
50 понапред, а тежиштето е пониско. 
Благодарение на тоа, како и на подобрените 
сопирачки, една 40-тонска композиција при 
дви жење со 80 km/h при нормални услови ќе 
има за 5% пократок пат на кочење. Многу 
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системи за безбедност се нови, автома ти зи-
раните Opticruise менувачи сега се побрзи, а 
од многубројните иновации уште пред фи нал-
ната фаза на подготовката за почетокот на 
производството на првите примероци на Sca-
nia од новите R и S серии, Швеѓаните не можеа 
а да не се пофалат дека новата гама прва во 
светот ќе има странични воздушни завеси за 
заштита на возачот при превртување. 
кабините се целосно нови, со модерен изглед. 
една од поважните карактеристики е што се 
направени на модуларен принцип, исто како и 
целиот камион. Тоа значително ќе влијае на 
висината на трошоците за поправка во случај 
на сообраќајна несреќа, но и на големата раз-
нообразност на гамата. кога сите варијанти на 
кабините ќе бидат воведени во производство, 
новата генерација камиони на Scania ќе може 

да се добие со вкупно 24 различни варијанти 
на кабини. Освен аеродинамиката на која е 
работено многу часови во воздушен тунел, по-
добрена е и видливоста. За тоа но и за поголем 
комфор и безбедност во возењето придо несу-
ваат и пониската инструмент табла, потенките 
предни столбови, поголемото предно стакло и 
новите ретровизори. 
Основната позиција на возачот е поместена за 
65 mm поблиску до предното стакло и за 20 до 
вратата. како ре зултат се добива и поголема 
пространост. Токму ова, посебно во кабината 
на S серијата која има рамен под, ќе биде 
посебно ценето од возачите на кои камионот 
им е втор дом, во кој често поминуваат повеќе 
време отколку со семејството. 

Гамата на обновените мотори со кои се поми-
нати преку 10 милиони тест километри покри-
ва широк дијапазон од 410 до 730 коњски сили. 
Сите се еуро 6 и имаат нови системи за упра ву-
вање и ревидирани инсталации. Преработени 
се и коморите за согорување, бризгалките се 
нови, а маслото се лади со термостат.
Подобрената аеродинамика и поефикасното 
искористување на горивото значи и поголема 
економичност - шведскиот производител на 
ка миони споменува намалување на потрошу-
вачката за 5%. Сите мотори со кои ќе се нудат 
новите камиони на Scania ќе можат да работат 
со специјалното HVO биогориво со кое еми-
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сиите на CO2 можат да се намалат и до 90%.
Новиот модел е исклучително важен за Scania. 
Тој е кулминацијата на целокупното знаење на 
околу 4.000 вработени, колку што беа анга жи-
рани во неговиот развој. лансирањето е вни-
мателно испланирано и ќе се одвива во неколку 
етапи со јасен фокус на различните индустрии 
и пазарните сегменти. Затоа и досегашната 
генерација камиони ќе се продава паралелно 
со новата, чие постепеното воведување ќе 
започне со изведбите наменети за превоз на 
долги релации. Целокупно, Scania ќе разрабо-
ти широка гама од индивидуализирани ре ше-
нија за сите сегменти. Заедно со новата 
генерација камиони ќе бидат претставувани и 
нови продукти и услуги кои ќе помагаат за на-
ма лување на оперативните трошоци и про дол-
жување ефективното време на експлоатација 

на превозните средства. Scania има цел да 
стане лидер во одржливиот транспорт, каде 
интеграциите и дигитализацијата ќе играат сé 
поголема и поважна улога. Scania всушност 
веќе ги менува правилата на играта во ин дус-
тријата бидејќи во моментот веќе се вмрежени 
220.000 нивни камиони, бројка која постојано 
расте - по околу илјада секоја седмица. Од нив 
секојдневно се собираат податоци за рутите 
по кои поминуваат, посебно оние специ фич-
ните. Така, секој камион што после ќе помине 
по истите рути, од централа добива податоци 
кој е најефикасниот начин за тоа. Заради сето 
ова на новата генерација камиони на Scania   
не се гледа само како на нов модел, туку и како 
на исклучително иновативен производ кој го 
насочува правецот на развој на целата ин дус-
трија
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автобуси plaxton

Напуштањето на Европската Унија може скапо да ја чини Велика Британија, 
посебно во автомобилскиот сектор. Но, некои ќе имаат и корист од тоа

коГа минатото, 
сеГашноста и иднината 
се ПреПлетуваат
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Британците летоска гласаа за напуштање на 
еу. Иако тоа автоматски не значи напуштање и 
на заедничкиот пазар, условите за игра се ме-
нуваат, така што Брегзит може да ја чини бри-
танската автомобилска индустрија добар дел 
од извозот на возила. Се намалува и продажба-
та бидејќи заради губењето на вредноста на 
фунтата возилата поскапеа. А тоа пак авто-
матски значи и дека дома произведените сега 
се поконкурентни. Плус на сето тоа, евентуал-
ното излегување на Британија од европската 
царинска унија ќе значи и административни 
ба риери за слободна продажба на увезеното.
Но од сета оваа мрачна приказна некои можат 
да имаат и корист. Тоа пред сé се произ води-
телите на автобуси, кои секаде во светот за-
ради глобализацијата во изминативе децении 
клекнаа на колена пред големите играчи во 
оваа индустрија. Во моментов со ограничено 
локално делување, ним паралелно со затво ра-
њето на британскиот пазар било админи стра-
тивно било финансиски, ќе им се отвораат 
нови можности, не само дома туку и за извоз 

бидејќи, нели, заради послабата фунта бри-
тан ските производи сега се поевтини. Тешко 
дека еден ден ќе видиме некој британски 
автобус во служба на нашите транспортери 
(ѓаволски се скапи), но вреди да се запознаеме 
со нив.
едно од ретките имиња кои успеаја да пре-
живеат до денеска, додуша со мака, е Plaxton. 
компанијата основана во далечната 1907 го ди-
на како столарска работилница набргу си го 
наоѓа своето место во градежништвото. Стек-
натото искуството добро им доаѓа во проши-
рувањето на понудата после првата светска 
војна. Првите нивни возила (со дрвена каро се-
рија, се разбира) биле на шасии од Ford Model 
T. растот на побарувачката за транспортни 
средства ги насочува кон производство на над-
градби на автомобилски шасии на Rolls-Royce, 
Sunbeam, Daimler и Crossley. 
како тогаш било вообичаено автомобилските 
производители глав но да прават само шасии, а 
надградбите  ги препуштале на независни ком-
пании, во Plaxton имале полни раце работа сé 
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до големата депресија кога побарувачката за 
луксузни возила драстично опаѓа. како пос ле-
дица, дел од нивните производители се пре-
ориентираат кон автобусите. 
уште тогаш Plaxton, чие седиште е во познато-
то одморалиште Скарбото, својата иднина ја 
согледува во туристичките автобуси кои се 
негова специјалност и ден-денес. Моделите 
ка ко Embassy, Panorama и легендарната Pano-
rama Elite со својот препознатлив стил со за-
облен преден дел и големи стаклени повр шини 
кои на страниците се протегаат и на кровот, со 
помош на туристите што ги превезуваат ја ши-
рат славата на Plaxton низ цела Британија. 
доаѓаат златни времиња за компанијата, која 
согласно трендовите го напушта топчестиот 
дизајн и со Supreme и Paramount преминува 
кон покоцкасти форми. Но колку и да се ус-
пешни, со овие модели ќе започнат тешките 
времиња за Plaxton, кој во 1987 година е пре-
зеден од својот најголем дилер Kirkby Bus & 
Coach. 
Иако вложува во модернизација на фаб  риката, 
како трговец по вокација тој купува и други 
производители на возила кои ги обе динува под 
името Plaxton. Оттогаш преку бројните акви зи-
ции, здружувања и заеднички компании како 
дома така и во странство работите почнуваат 
да се мешаат до непрепознатливост кој е кој и 
што, за да скоро две децении подоцна Plaxton 

и како марка и како производител ја доживее 
својата реинкарнација, а од 2007 година и да 
стане дел од познатата група Alexander Dennis.
Новите модели оттогаш се раѓаат еден по еден, 
продолжувајќи ја традицијата на трендсетери. 
Наследената репутација е надградена со ино-
вативност и стил изразени преку новите гене-
рации наречени Pronto, Cheetah, Leopard, 
Panther, Elite и Elite i. 
како најголема произ водс твена база на Alex-
ander Dennis, Plaxton за матичната компанија 
ги произведува и моделите Enviro 200 и 400. Се 
проценува дека денес во употреба се околу 
20.000 автобуси од оваа марка.
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MaN tGe

Нашиот народ е снаодлив, но не до толку да натурка камион во тесна уличка

коГа ќе Пораснам ќе 
Бидам…
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Ако, на пример, разнесувате леб или млеко низ 
маалските продавници, тогаш камионите од 
која и да се тежинска категорија едноставно 
се прегломазни - ниту може да се искористи 
нивната носивост, ниту пак било која друга 
предност што ја имаат над доставните возила. 
Напротив, нивните габарити само ќе пречат - 
нема да може да влезат во секоја уличка, а и 
таму каде ќе влезат нема да може да се пар-
кираат пред секоја продавничка. 
Затоа пос тојат доставните возила, кои, на 
жалост на транс портерите, ги нема со марките 
на кои им се верни - освен Iveco, а со исклучок 
на Renault и Mercedes кои произведуваат сé 
што има тр кала, никој од производителите на 
тешки во зила се нема осмелено да навлезе во 
секто р от на комбињата. Сé досега, кога MAN 
користеј ќи ги можностите што конгломератот 
VW му ги пружа, се реши под своите ознаки да 
го пону ди моделот Crafter, актуелниот носи тел 
на титулата „Ван на годината“.
Јасно е дека се работи за негов близок род-
нина, кој ќе се произведува во истата сосема 
нова фабрика во Полска. Но исто така е јасно 
и дека за разлика од Volkswagen, TGE како што 
ќе се вика доставниот модел на MAN, во своите 
гени ќе има вградено камионски искуства. Тео-
ретски, пристапот од различна гледна точка 
може да донесе само позитивни нешта. кои 
точно, од MAN сé уште не соопштуваат. За 
разлика од VW, кој објави доста детали за 

Crafter, производителот од Минхен е попрет-
пазлив бидејќи знае дека гази по за него не-
познат терен, кој може да биде многу лизгав. 
Според досега познатите податоци, MAN TGE 
ќе биде достапен во неколку различни верзии 
(фургон, комби со застаклени страници, ка-
мион че или шасија со единечна или продол-
жена кабина) во категориите од 3 до 5,5 тони 
вкупно дозволена маса, со две меѓуоскини 
растојанија (3.640 или 4.490 mm), три должини 
(од 5.986, 6.836 и 7.391 mm) и три висини (2.355, 
2.590 и 2.798 mm). Ќе има товарен простор со 
максимален капацитет од 18,4 m³, или пак се-
диш та за деветмина. Новиот еуро 6 мотор е 
развиен на база на веќе добро познатиот дво-
литарски TDi на VW со работна зафатнина од 
1.968 cm³. Ќе биде достапен со 102, 122, 140 и 
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177 KS со 6-степен мануелен или 8-степен 
автоматски менувач и погон на предните, зад-
ните или сите четири тркала. дел од стан дард-
ната опрема е и EBA (Emergency Brake Assist) 
системот, додека со доплата можат да се до-
бијат многу современи електронски асистен ти 
познати од светот на автомобилите.
кабината во целост е идентична на Crafter, 
барем дизајнерски, и има коефициент на отпор 
на воздухот од 0,33 - најдобар во класата. Внат-
решноста донесува препознатлив VW распо-
ред и ергономски решенија. За содржините 
многу што не е кажано - една од ретките рабо-
ти е дека седиштето за возачот ќе биде дос-
тапно во четири различни дизајни и обложено 
со доста отпорни материјали, како кај камио-
ните. 

Со овој модел, понудата на германскиот про-
изводител на тешки возила се рашири на сите 
категории од 3 до 44 тони. досега MAN-овата 
понуда започнуваше од 7,5 тони. Продажбата 
на TGE треба да започне напролет 2017 година, 
најпрво на пазарите во Германија, Австрија и 
Швајцарија. дотогаш MAN има време да ја 
обмисли целата понуда и можностите за пер-
сонализација на моделите, кои, веруваме, ќе 
имаат „камионска“ конотација, односно ќе се 
базираат на искуствата што марката ги има со 
клиентите од поголемите категории. Тука спа-
ѓаат и специјалните изведби, како и орга ни за-
цијата на сервисирањето. За да го слушне 
гласот на клиентите, MAN организираше семи-
нар на кој покани 80 компании од Германија и 
соседните земји.
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Mercedes X-класа

Со новиот луксузен пикап, Mercedes реши да ги освои и последните парчиња 
пазарна територија

Германска ѕвезда со 
јаПонски зраци
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Некои ќе кажат дека ова се чудни времиња за 
автомобилската индустрија и ќе имаат право - 
откако Renault Kangoo стана Mercedes, дојде 
редот и на Nissan Navara. долго најавуван, 
новиот модел ќе покрие едно од последните 
парчиња пазарна територија на која возилата 
со трикрака ѕвезда не се присутни. деби тант-
скиот модел на Mercedes во сé попопуларната 
пикап категорија ќе ја има ознаката X-класа и 
од донаторот главно ќе се разликува во ди-
зајнот на каросеријата и степенот на луксуз во 
внатрешноста - технолошката платформа ќе 
им  биде скоро идентична. Велиме скоро, затоа 
што сé уште не се во целост познати погон-
ските групи - најавено е само дека ќе бидат со 
четири и шест цилиндри, бензински и дизел. 
Некој попат спомна и хибридна варијанта, но 
тоа повеќе е бидејќи сега е на мода така да се 
каже. Секако, X-класата ќе има напреден погон 
на сите тркала, но основните верзии сепак ќе 
бидат понудени со погон само на задните. 
Носивоста на овој луксузен камионет ќе 
изнесува, 1.100 kg, а ќе може да влече приколка 
од 3,5 тони.
При најавувањето на овој модел, од Mercedes 
кажаа дека ќе биде направен така да ги 
задоволи специфичните потреби на нивните 
купувачи. А кога нешто Mercedes ќе каже, тоа е 
исто како да ветил. А она што пак ќе го вети, го 
исполнува. дека е така се гледа веќе на прв 
поглед - иако возилото е базирано на Nissan 
Navara, има потполно поинакви преден и за-
ден дел во однос на неа. И внатрешноста е по-

инаква, и тоа значајно. Пред сé во поглед на 
материјалите и опремата, не само што повеќе 
да се дистанцира од споменатиот Nissan-ов 
модел. Затоа и беа покажани две верзии на 
концептот. Првата ја има ознаката Stylish Ex-
plorer. Станува збор за елегантно пикап вози ло 
со спортска црта. Од 22-инчните тркала со 
нископрофилни пневматици е јасно дека пред 
сé е наменето за возење по асфалтирани па-
тишта. Од друга страна, пак, целосно конт-
растна е приказната за Powerful Adventurer 
верзијата на X-класата, која како и што самото 
име кажува, е возило за вистинските аван ту-
ристи. Тоа е робусен пикап со поголемо рас-
тојание од тлото, моќни теренски гуми и ка-
росерија на долните делови опремена со 
заш  титни елементи карактеристични за во зи-
лата кои поголем дел од работниот век го 
поминуваат по најтешки терени.
двете верзии на Mercedes-овиот пикап се раз-
ликуваат и по маската и задниот дел на каро-
серијата, односно товарниот сандак. Внат реш-
носта им е типична за најновите модели на 
германската премиум марка, со препознат ли-
вите кружни вентилациски отвори и екранот на 
мултимедијалниот систем налик на таблет пос-
тавен на врв од централната конзола. како и 
кај надворешноста на двете покажани верзии, 
Mercedes и во кабината на возилата направи 
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јасна разлика меѓу елегантната и тврдокорна-
та варијанта. ентериерот на Stylish Explorer е 
поспортски и префинет, додека внатрешноста 
на Powerful Adventurer е прилагодена за екс-
плоатација во теренски услови на возење. 
Со X-класата, германскиот премиум произ во-
дител се обидува да се наметне на купувачите 
во пазарен сегмент во кој досега не беше 
присутен. Тоа и не е некое изненадување, со 
оглед на тоа колку модели од нови за него 
класи претстави последниве години, да не ка-
жеме децении. И скоро сите до еден се ус-
пешни. Од согледаното, овој не само што ќе ги 
надмине туку ќе постави и нови стандарди. 
доаѓа во моментите кога во светот се забе-
лежува пораст на интересирањето за пикап 

модели со средна големина, но и нивна ево-
луција од чисто работни машини кон вистин с-
ки алтернативи на теренците. Тоа значи и по-
голема префинетост и повеќе опрема, односно 
комбинирање на најдоброто од двата света.     
А една од клучните предности на Mercedes е 
тоа што е премиум производител и што прв од 
друштвото се одлучи на ваков чекор.
За европскиот и останатите пазари, X-класата 
ќе се произведува во фабриката на Nissan во 
Барселона. За Јужна Америка таа ќе излегу ва 
од погоните на Renault во Аргентина. Во про-
дажба треба да се најде при крајот на идната 
година. Северна Америка не е во плановите на 
Mercedes за освојување.
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