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ОД УРЕДНИЧКИ АГОЛ

1. На големите политички про-
мени, економиите реагираат со за-
дршка. Поготово малите економии 
како нашата, која згора на тоа е под 
силно влијание токму на таа полити-
ка. Инвестициските циклуси се сто-
пираат, новите инвеститори според 
добро познатата теорија на „пла-
шливост на капиталот“ се одлучу-
ваат на одложување на плановите, 
па дури и редовните финансиски об-
врски се ставаат на „почек“.  

Кога од оваа перспектива ќе се пог-
ледне економијата веднаш станува 
јасно дека проектираниот раст ќе доживее поприлична 
редукција. Па, зарем ниту економски раст од кој бенефит 
речиси и да не може да се забележи, станува недостиж-
на цел? За жал на широките народни маси, одоговорот 
на ова прашање е потврден.

Без да навлегуваме во конкретните актуелни бројки 
- експертите се со неподелени мислења дека само по-
следователен годишен раст на БДП од минимум 6% ќе 
може директно да се почуствува кај населението. Па тоа 
во моментов изгледа како преоптимистичка проекција, 
ќе изјават скептиците. И не само тие туку и реалистите 
ќе го поделат нивното мислење. Тогаш, ... што правиме?  

Најпрвин трпеливо расчистување со сите нееконом-
ски чинители кои се вгнездени длабоко во сите пори на 
економското живеење. Не помалку важно - политички-
те партии рацете да ги држат што подалеку. Задача на 
Владата е да ги регулира правилата на игра, останатото 
да го остави на механизмите на пазарот. Здрава конку-
ренција без протекционистичко мешање од страна, ... 

Како и да е, од ова место не мислиме никому да делиме 
лекции по слободна економија туку едноставно само да 
се потсетиме на основните механизми на делување кои 
на сите ни се понати, но кои за жал политиката така чес-
то знае умешно да ни ги замагли и да ни наметне некои 
други правила на игра. Дали и со новата гарнитура на 
власт ќе се случи истото, колку ќе зависи од нивните апе-
тити уште повеќе од нас и нашата одлучна решеност да 
реагираме на секој нивни обид за мешање на лонците. 

2. Веќе извесно време, почитува-
ни наши пријатели, нашиот портал 
www.g-t.com.mk е активен и целос-
но ставен во функција. Покрај ком-
плетната содржина на списанието 
која ви е достапна во „PDF “ формат, 
на порталот ќе можете да најдете и 
широк избор на содржини поврза-
ни со темите кои ние ги третираме.

Поради полесна достапност до 
информациите, ве повикуваме да се 
придружите и на нашиот fb-профил: 
G&T-Списание за градежништво и 
транспорт кој го креиравме со намера 

да ја олесниме можноста за наша постојана комуникација.
При проширувањето на нашето списание воопшто 

немавме дилема за потребата од портал со ваква содр-
жина и формат кој ќе биде достапен на сите заинтере-
сирани за случувањата и активностите од областите на 
Градежништвото и Транспортот. Таа дилема веќе е по-
зитивно решена.

3. Според нашата вообичаена практика, послед-
ниот дел од воведот го посветуваме на темите кои 
ги подготвивме за ова (31-во) издание на нашето и 
ваше списание. 

Од понудените содржини би ги издвоиле поставувачот 
на цевки CAT PL87, потоа 100-тонскиот дампер Liebherr 
T 236, конусната дробилка Metso MX4™ Multi-Action, об-
работувачот на суровини GIPOREC R 100 C GIGA, финише-
рите на Bomag, самоодната работна платфрома Paus TSL 
853, прилог за 125 годишнината на Schmitz Cargobull, ...

Секако дека на ова место нема да ви ги откриеме 
сите содржини, но затоа повелете и со внимание по-
гледнете што се Ви подготвивме за овој број, а ние сме 
уверени дека ќе ги пронајдете темите кои токму Вас ве 
интересираат.

Ви посакувам пријатно читање

Главен уредник 
Благоја Дрнков

ПРОМЕНИ ЛИ СЕ, ПРОМЕНИ!
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METSO MX4™ MULTI-ACTION CONE CRUSHER

Конусната 
дробилка MX4 

се базира на 
патентираната 

Multi-Action 
технологија која 

ги комбинира 
ударниот клип 

и ротирачкиот 
сад во една иста 

дробилка. 

ГИГАНТСКИ СКОК  
НА ПРОДУКТИВНОСТА

ПОВЕЌЕ ФУНКЦИИ, ЕДНА ЦЕЛ
Без никакви дилеми, одлучувачки мо-

мент при инвестирањето во работни ма-
шини се доверливоста и трајноста. Но 
кога се работи за производител од ка-
либарот на Metso, тие два момента во-
општо не се диксутираат, па затоа се 
преминува на ново, повисоко ниво. Во 
случајот на Metso тогаш говориме за 
зголемени перформанси кои преку по-
голема ефикасност обезбедуваат екстра 

профит за производителот. Лесно е да 
се констатира, но притоа главното пра-
шање гласи: како тоа го прави финскиот 
индустриски гигант? 

Колку и да изгледа неверојатно се-
пак одговорот е крајно едноставен: по-
стојан развој! Токму како плод на тој 
пристап, новата конусна дробилка MX4 
обезбедува перформанси кои изразени 
во бројки значат: +10 проценти зголему-
вање на активното време на ангажира-
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ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ METSO 
MX4™ MULTI-ACTION 

  
Макс. силина 315 kW (400 КС) 

Хранилка 257 mm 

Минимално подесување 8 mm 

Пречник на главата 1. 175 mm 

Должина 3. 700 mm 

Широчина 2. 840 mm 

Височина 2. 930 mm 

Тежина 21. 200 kg 
 

Metso MX4™ Multi-Action
Метрички тони 
на час 

Максимален проток 430–600 

Производство на чакал 160–220 

0/20 mm 220–285 

0/10 mm 130–160 

Производство на песок 60–80 
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ност; 10% намалување на оперативните трошоци; 
за 70% зголемување на истрајноста на потрошни-
те површини на деловите; револуционерна мул-
ти системска технологија на дробење; контрола и 
селекција на обработениот материјал, и на крајот 
сето тоа зачинето со безбедно раководење и ед-
ноставно оддржување. 

Каменоломот на бразилската компанија Minermix, 
лоциран во државата Сао Паоло, од почетокот на 
минатата година ја користи најновата технологија 
за дробење на Metso. Во процесот на примарната 
фаза на дробење тие ја употребуваат челустната 
дробилка Metso Nordberg C125. Потоа дробењето 
го презема секундарна конусна дробилка Nordberg 
HP400, а според потребите терцијалното дробење 
го извршуваат две паралелни линии. 

Се до јануари 2016 година секундарното дробење 
го извршуваа две HP4 дробилки (ангажирани од 
2010 год. ) на кои потоа им се приклучи најновата 
конусна дробилка, Metso MX4™ Multi-Action. За да 
ја расчистиме дилемата околу бројката „4“ во озна-
ката, само накратко, таа се однесува на 400-те КС 
со кои располага погонскиот агрегат. 

Капацитетот од 200 илјади метрички тони кој 
каменолотмот го оставрува просечно секој месец, 
и тоа во период од последниве 7 години, јасно 
укажува на димензиите на најголемиот бразилкси 
каменолом (членка на групацијата Extrabase). Спо-
менатиот датум од кога во процесот на дробење е 

вклучена новата конусна дробил-
ка, Metso MX4™ Multi-Action, спо-

ред извори од Minermix значи и пораст на продук-
тивноста за неверојатни 30%. Истото е пропратено 
и со зголемување на квалитетот на обработениот 
материјал. 

Би било добро накратко да погледнеме на што 
се должи тоа. 

 КОМБИНИЦИЈА ОД ПОЗНАТИ 
СИСТЕМИ 

Сите овие поглавја заслужуваат посебен осврт 
со детално образложение за вградените решенија, 
но во оваа прилика ќе се задржиме само на делот 
околу двата системи за дробење. 

Всушност се работи за два добро познати систе-
ми - вертикално придвижување на ударниот клип 
и ротирање на садот околу таа оска. Оваа комбина-
ција овозможува подесување на сите параметри на 
дробењето и тоа без интервенција на операторот, 
и што е уште поважно без сопирање на машината. 

Од друга страна, штом контролниот електрон-
ски систем забележи отстапување од работните 
параметри веднаш интервенира, па така дробе-
ниот материјал повторно се враќа на доработка. 

Ако кон ова го додадеме и фактот што комбини-
раниот систем на дробење овозможува и намалу-
вање на процентот на штетната прашина која се 
јавува при дробењето. Со овој податок кој е од ес-
енцијална важност за производителите на бетон, ја 
надополнуваме сликата околу ефикасноста и упо-
требливоста на Metso MX4™ Multi-Action. 

Metso Mining And Construction
ul. Njudelhiska 6/2-4, 1000 Skopje

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

e-mail: vasko.salamovski@metso.com
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CATERPILLAR PL87

 СПЕЦИЈАЛИСТ  
 ЗА  ПОСТАВУВАЊЕ  
 ЦЕВКИ 

Обновената серија на поставувачи на цевки Caterpillar PL 83/ PL 87 претставува одлична  
опција за изведувачите на големите енергетски токови кои треба да ги поврзат Русија  

и бившите руски републики со европскиот пазар а ќе поминуваат во непосредна  
близина на нашата земја.  

8  Година 8  Квартал 3



И
зградбата на големите токови за пренос 
на течни и енергенси во гасна состојба 
игра голема стратешка улога при кон-
тинуираната дистрибуција од изворот 
до крајните потрошувачи. При нивна 

изградба, во принцип секогаш се бира најефикас-
ната рута односно тој пат што обезбедува најдо-
бар количник помеѓу најкраткиот и најлесниот пат. 

Во практика најчест случај e рутата на големите 
цевководи да се протега по најкраткиот пат, што пак 
значи дека копањето на каналите и поставување-
то на цевките се изведува низ најразличен терен. 

Токму при тие задачи непроцонлива е ефикаснос-
та и доверливоста на употребената механизација. 
Во секцијата за поставувачи на цевки Catepillar има 
свој истакнат претставник, моделот PL 87. 

ТЕЖИНА И КОНТРАТЕГОВИ
Кога една машина има оперативна тежина од 

над 55 t (55. 246 kg) и уште притоа може да подиг-
не товар од над 41 t, очекувано е да има пристојна 
бројка од коњски сили која ќе биде способна да 
излезе на крај со тие предизвици. 

Кај PL 87 таа задача ја презема современ ди-
зел со 15. 2 литри волумен кој во зависност од па-
зарот може да развие максимална силина од 350 
КС. Веднаш да кажеме дека таа расна коњица се 
користи за придвижување на неколку независни 
хидраулични системи. Пред се тука се мисли на 
движењето, работната рака, макарата, контрате-
говите. Со тоа се постигнува рамномерна работа 
независно од моменталната оптеретеност на не-
кој од системите. 

9



Говорејќи за движењето на положувачот на 
цевки, само да напоменеме дека основната кон-
фигурација се состои од екстремно цврста носечка 
структура која е поставена на гасеници а работна-
та рака и макарата се поставени странично. За да 
се задржи статичката стабилност од спротивната 
страна на машината е поставен хидраулично поме-
руван контратег кој може да биде оптеретен спре-
ма очекуваната тежина на подигнуваниот товар. 
Освен како балансирачка тежина контратегот го 
спушта и тежиштето на машината со што се доби-
ва на стабилност. Истата улога ја има и системот кој 
овозможува прилагодување на гасениците спрема 
аголот на теренот со што се обезбедува максимал-
на газна површина. 

При движење PL 87 користи менувач со по три 
степени за движење напред и назад. Управување-
то е диференцијално со можност за сопирање на 
секоја страна да се користи по една посебна педа-
ла со што пак се добива на ефикасно вртење при 
лизгави подлоги. 

МОДУЛАРНИ КОМПОНЕНТИ
За лаиците сервисирањето и одржувањето на 

машини со вакви димензии претставува голема 

непознаница. Но за специјалистите од Caterpillar 
тоа претставува обична рутина. Започнувајќи од 
секојдневните контроли па преку редовното сер-
висирање се до модуларноста на механичките 
компоненти. Додека сите овие операции можат 
да се вршат од висина на тлото и се крајно ед-
ноставни поради групираните контролни точ-
ки, внимание привлекува моментот кој говори 
дека моторот, трансмисијата и финалниот погон 
со гасеници, се модуларни и може многу еднос-
тавно да им се отстранат или додадат одредени 
компоненти. 

За стекнување на вистинска претстава за 
димензиите на поставувачот на цевки, Caterpillar 
PL 87 би додале само неколку параметри: вкуп-
ната работна должина на машината изнесува 545 
cm, максималната височина на работната рака е 
925 cm, газиштето на гасениците 386 cm, додека 
најниската точка од тлото е подигната за 45 cm. 

Сепак, поставувачот на цевки Caterpillar PL 
87 воглавно импресионира со неговата еконо-
мична и долготрајна употребливост. Ефикаснос-
та при работа и одржувањето се стандардни 
вредности според кои е познат американскиот 
производител. 
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ПИЛОТСКА КАБИНА
Работното место на операторот е во целосна 

спротивност со дивата природа низ која обично 
функционира поставувачот на цевки. Седиште-
то освен што може да се прилагодува во сите 
правци, може и да се загрева и вентилира. На-
слонот за раце исто така може да се прилагоди 
а пријатната микро клима е обезбедена преку 
двојно филтирање на воздухот. 

Палките за контрола на работната рака и мака-
рата се исклучително едноставни за ракување а 
заедно со големите стаклени отвори обезбедуваат 

одлична видливост врз состојбата на товарот. На 
големиот екран може да се отчитаат сите работ-
ни параметри, со можност за самодијагностика 
во случај на евентуалена грешка и со можност 
за регулирање на управувањето спрема личните 
преференции на операторот. 

Интересно е да се спомене можноста само со 
едно притискање на прекинувач да се ослобо-
ди товарот од макарата. Се рабира тука станува 
збор само за итна потреба кога нешто ќе тргне 
наопаку. 
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V
olvo Construction Equipment 
го претстави својот прв кон-
цепт на хибриден натовару-
вач на тркала уште во 2008 
година, а потоа настана молк. 

Но, долгото чекање не значеше дека не 
се работи. Напротив, се работеше, и тоа 
вредно. Резултатот го видовме лани ес-
ента, во облик на концептот LX1. Долгиот 
период донесе и свои предности - техно-
логијата на електрификација значително 

се подобри, а во меѓувреме се појавија 
и системи кај автобусите на Volvo кои 
можеа да се искористат. 

Од шведската компанија велат дека 
LX1 е фундаментално нова машина, со 
наново проектирани дури 98% од ком-
понентите. Тоа директно придонесува за 
ефикасноста, но и за промена на цело-
купниот технолошки процес на констру-
ирање и производство. Најсуштинската 
разлика во однос на сегашните машини 

VOLVO LX1 

 ЗА 50% ПОДОБРА ЕФИКАСНОСТ 
Прототипот на 
натоварувачот 

Volvo LX1 со елек-
трична хибридна 

погонска група 
беше подложен 
на испитување 

кај два клиента. 
Резултатите од 
тоа навистина 
се впечатливи
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е што електрификацијата за разлика од механич-
ките или хидрауличните системи овозможува да 
се одвои и помести сé и да се смени начинот на 
кој функционира машината бидејќи потсистемите 
не мора физички да бидат поврзани и можат да 
се оптимизираат секој поединечно.

На пример, LX1 нема оски. Не му ни требаат - во 
секое тркало се наоѓа по еден електромотор. Тоа 
пак овозможи конструкцијата на шасијата да биде 
сосема поинаква и корпата да се помести поблиску 
до средината на машината. Со тоа е овозможено 

потежок товар да се подигнува повисоко со по-
мала машина. Помал е и моторот, кој со своите 3,6 
литри е за 50 отсто ефикасен во однос на потро-
шувачката на гориво. 

Овој факт беше верификуван со теренските тесто-
ви кои во меѓувреме беа направени во две фирми 
кои се занимаваат со рециклирање и депонирање 
на отпад во Калифорнија. Во такви услови на ра-
бота, прототипот на натоварувачот во едната фир-
ма забележа подобрување на ефикасноста за 50%, 
а во втората за 45%, при што потрошувачката на 
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гориво и емисиите и во двата случаи 
се намалени за 35%. Работниците не 
можеа а да не забележат дека покрај 
поголемата економичност, оваа маши-
на е и доста тивка во работата. Забе-
лежаа и дека заради помалиот мотор 
и спуштениот заден дел видливоста е 
драстично подобрена, како и дека зара-
ди немањето оски нема ниту механич-
ки делови кои се ниско поставени и кои 
закачуваат додека машината се движи 
низ купиштата ѓубре.

Volvo LX1 засега е само прототип и не 
се произведува. Предностите на новиот 
концепт ги препознаа и  калифорниски-
те власти, кои финансиски го поддржаа 
проектот на Швеѓаните со 1,8 милиони 
долари.
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РУДАРСКИ МАШИНИ: LIEBHERR T 236

ЕЛЕКТРИЧНА ПОМОШ ЗА   100-ТОНСКИОТ КАМИОН

Од своето концептно претставување пред точно година дена, камионот на Liebherr сеуште ги 
бранува технолошките духови. Причините се јасни: нивото на вградена технологија ги надминува 
сите досегашни важечки стандарди. За Liebherr T 236 кој во редовна продажба ќе се појави во 2018 

веќе се прави подолга листа на чекање.
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ЕЛЕКТРИЧНА ПОМОШ ЗА   100-ТОНСКИОТ КАМИОН

а потсетиме, новиот камион, T 236 на 
Liebherr припаѓа на 100-тонската кла-
са. Ништо необично, би се рекло на 
прв поглед. Во производната програ-
ма на германците постојат и помали 
но и камиони кои можат да понесат 

двојно поголем товар. 
Но, овој камион е сосема поинаков од нему 

сличните. Покрај целосно новиот дизел во него 
се вградува и Litronic Plus Generation 2 системот, 
како и целосно нов менаџмент и управување со 
хидрауликата. 

ДАЛИ ГОВОРИМЕ ЗА ХИБРИДНА 
ТЕХНОЛОГИЈА? 

Целосно новиот дизел мотор е развиен во фран-
цуските погони на Liebherr и се издвојува со него-

вата модуларна изведба. Во случајот на T 236 гово-
риме за V12 конструкција која развива поприлични 
1. 217 КС. Но тоа ниту од далеку не е единствената 
нова технолошка новина во импозантниот камион. 

Паралелно со дизелот е вграден и електричен 
погон кој енергијата ја црпи од четирите сопирачки. 
Имено, при инерцијални сили или при сопирање, 
четирите ретардери вградени на краевите на двете 
оски силите на триење ги претвараат во електрична 
енергија која потоа се складира во системот и по 
потреба се користи за погон. Така при одредени 
услови се случува воопшто да не се троши гориво. 

Оваа технологија веќе две децении ја сретнува-
ме во автомобилската индустрија, но имплемента-
ција во 100-тонски камион претставува апсолутна 
новина. Бенефитот од вградувањето на целосно 
нов погонски систем е јасен: драматично намалу-
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вање на потрошувачката, зголемена ефикасност и 
намалување на трошците изразени преку чинење-
то на превозот по количина пренесен материјал. 

За да не остане само на новиот погон, конструк-
торите на Liebherr, во T 236 вградуваат и нов систем 
на хидрауликата. Сега пумпите не продуцираат ли-
неарен притисок туку тој се генерира спрема мо-
менталната оптеретеност на камионот. Како бонус 
на вгардената висока технологија, сите компонен-
ти - кои се од сопствено производство - се дизај-
нирани да функционираат по секакви временски 
услови, а воедно и да се сервисираат во подолги 
сервисни интервали. 

КАПАЦИТЕТИ
За да не ја заборавиме основната „дејност“ на 

T 236 да напоменеме дека тој е способен да носи 

товар од рамно 100t што покрај сопствената те-
жина од 80t резултира со вкупна тежина од им-
позантни 180t. 

Максималната брзина која ја постигнува изнесу-
ва 55 км/ч, податок кој гарантира брз и ефикасен 
работен циклус. Сето тоа под суровите услови кои 
владеат во каменоломите и површинските ископи. 

Кога говориме за новиот T 236 треба да се земе 
прдвид и комбинацијата на натоварувачи со кои се 
постигнува највисок ефект. Како идеални партнери 
експертите на Liebherr ги посочуваат натоварува-
чите од „R“ серијата: R 9100/R 9150/R9200 и R9250. 

Иако однадвор со импозатни димензии, откако 
операторот и буквално ќе се искачи до своето ра-
ботно место, по влегување во кабината ќе ги ужива 
сите благодети на перфектно изведената ергоно-
мија. Одличната атмосфера во темелно изведена-
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та механичко/акустична кабина, му овозможува 
престој преку целиот работен ден без притоа да 
почуствува ниту минимум од суровата работна сре-
дина во која оперира. 

Точната спецификација на редовните сервиси, во 
моментов немаме можности да ви ја соопштиме, 

но со оглед на најавите при неговото претставу-
вање при што се говореше за продолжени сер-
висни итервали и зголемена издржливост на сите 
склопови, воопшто не би требало да се сомневаме 
дека станува збор за воспоставување на нови стан-
дарди во класата на 100-тонски камиони. 
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И
зградбата на патишта е комплексна 
задача. Затоа секој BOMAG финишер е 
систематски дизајниран за ефикасност 
- без разлика на класата или верзијата 
на гасеници или тркала. Ова се однесу-

ва и на пониската потрошувачка на гориво, како и 
на брзата работна спремност и одличната пред-на-

биеност. Развиен и оптимизиран од инженери, кои 
црпат искуство од преку 50 години, особено во по-
глед на ефикасната изградба на патишта. Секоја 
машина излегува од фабрика со највисоко можно 
ниво на доверливост. Уште една причина, зошто 
избирајќи го BOMAG oсигурува инвестиција која 
се исплаќа на долг рок.

ПРЕТСТАВУВАМЕ: BOMAG ФИНИШЕРИ

ФИНИШЕРИ СО BOMAG ДНК
Развиени и оптимизирани од инженери кои црпат искуства од пола вековна успешна работа, 

финишерите на BOMAG преку доверливоста и ефикасноста обезбедуваат инвестиции  
кои се исплаќаат на долг рок.
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1. MAGMALIFE® Греење преку алуминиумски плочи
Високите температури се апсолутно критични при 

асфалтирањето, a брзината на греење не е прашање 
на магија, туку како резултат на креативен инжене-
ринг насочен кон крајниот корисник. Magmalife сис-
темот на BOMAG го редефинира греењето на дас-
ките, со 3 пати побрзо загревање од конвенционал-
ните системи. 

Сите греачи се залиени во алуминиумска блок 
плоча. Благодарејќи на одличната спроводливост 
на алуминиумот, времето за загревање на плочите 
е значително пократко, така што финишерот и еки-
пата се спремни за работа побрзо.

 y Период на греење и еднаква дистрибуција на 
топлината за само 20 минути;

 y Зголемена заштита од корозија;
 y Мин. 2 години гаранција на алуминиумските 
плочи за греење;

 y Едноставна интуитивна работа;
 y Намалување на трошоците за работа.

2. Продолжетоци со брзи спојки
Брзо, едноставно, совршено: тоа претставува 

системот на брзи спојки на BOMAG. Паметен брз 
приклучок на даската, кој  овозможува продолже-
тоците да се поврзат без комплицирани зашрафу-
вања. Резултат: пократко време за припрема и 
значително намалување на трошоците.

 y „Закачување” на продолжетоците со водилки;
 y Користење на лизгачки спојки;
 y Не е потребна латерална потпора;
 y Најдобра можна флексибилност за сите 
должини на поставување.

3. BOMAG ECOMODE® - Систем за заштеда на гориво
Со ECOMODE Системот, BOMAG го нуди најекономичниот фини-

шер на пазарот. Со активниот менаџмент систем на работа на мо-
торот и хидрауликата се заштедува до 20% гориво и значително се 
намалува буката, како и негативниот ефект врз околината.

 y Контролираните брзини на моторот, заштедуваат гориво и обез-
бедуваат потивка работна атмосфера;

 y Хидраулика контролирана према барањата. Точна моќност кога 
е потребна;

 y Хидраулично контролирани перки, кои дополнително ја намалу-
ваат потрошувачката и буката.

ШТО ГИ ПРАВИ BOMAG ФИНИШЕРИТЕ УНИКАТНИ?
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4. Најдолги и најтешки даски  
на пазарот

BOMAG финишерите се одликуваат 
со најтешките даски на пазарот (3.900 и 
4.200 kg.), како и со најдолги плочи кои го 
рамнат асфалтот со должина од 400 mm. 
Искуството на BOMAG во технологија-
та на набивање, овозможи даските на 
финишерите да се карактеризираат со: 

 y Пред-набиеност на поставениот ас-
фалт до скоро 95% (со само 1 тампер 
и вибрација). Не се потребни до-
полнителни 2 или 3 тампери, како 
и шипки за притисок, кои ги нудат 
конкурентите);

 y Подобра рамност, поради долгите 
плочи и тежината;

 y L.C.S. системот, не дозволува про-
паѓање на даската или нерамност 
при чести застанувања.

5. BOMAG SIDEVIEW SYSTEM®  
Одличен преглед на сите страни

Патентираниот SideView систем на 
BOMAG, ја опфаќа целата работна кон-
зола и седиштето во една варијабилна 
прилагодлива единица. Целата контрол-
на кабина се поместува латерално лево 
или десно до макс. 60 cm. Со тоа, воза-
чот се фокусира на најважните работи: 
оптимален преглед на краевите, бунке-
рот, полжавите и даската.

Сите функции се достапни пред ра-
ботникот, логично и ергономски наре-
дени, без губење многу време за обука.
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ОПРЕМА ЗА РУДАРСТВО: 
САМОДВИЖЕЧКА ПЛАТФОРМА PAUS TSL 853

ЗА ВИСОЧИНИТЕ ПОД ЗЕМЈА

Работата по рударските тунели е толку специфична што бара посебна опрема со која 
деликатните операции ќе се извршуваат безбедно, ефикасно и брзо. Paus TSL 853 е проектиран 

уважувајќи ги точно овие потреби.

24  Година 8  Квартал 3



Р
удникот „САСА“ кој функционира под па-
тронат на „Линкс рисорсис“ работи под 
полна пареа. Тој како еден од најголе-
мите рудници за олово, цинк и сребро во 
Европа, годишно произведува приближ-

но 30.000 тони олово, 22.000 тони цинк и 400.000 
унци сребро во концентрат. Овие бројки пред се сé 
должат на ефикасноста на ископот и примарната 
и секундарна обработкана рудата. А во тој дел ко-
ристењето на современи машини и опрема прет-
ставува една од најзначајните предуслови.

Со цел зголемување на ефикасноста, одговор-

ните во рудникот пред извесно време решија во 
производниот процес да вклучат и неколку зглоб-
ни платформи од типот Paus TSL 853 кои веднаш 
беа пратени во нивната природна работна среди-
на, односно директно во рударските окна.    

 PAUS TSL 853
Кога ги разгледуваме можностите на зглобната 

Skaler – платформа веднаш паѓа во очи дека го-
вориме за повеќенаменска платформа специјали-
зирана за изведба на работи во рударските окна. 
Тргнувајќи од оваа специфика воочуваме дека кај 
TSL 853 станува збор за зглобна машина која како 
погонски агрегат користи дизелски погон, и која 
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во предниот дел има вграден ротирачка телес-
копска дигалка.

Поради прилагодување кон работа во тесни-
те рударски тунели, од машината се бара да биде 
исклучително подвижна. Тоа е постигнато со ре-
лативно мала широчина од 190 cm, и секако, со 
големиот агол на вртење кој се должи на зглоб-
ното управување. Околу стабилното движење се 
грижи погонот на сите четири тркала со предна 
крута и со задна осцилациска оска. Во делот на 
мултифункционалноста ќе ја споменеме можноста 
телексопската платформа да биде изведена како 
натоварна лопата, натоварна кука, хидрауличен 
чекан, самоодни работна платформа или пак да 
има додаток кој е според специфичните потреби-
те на корисникот.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКИ
Како што кажавме погонската силина ја обез-

бедува линиски дизел од 71 КС. Него го испорачу-
ва DEUTZ што би требало да претставува доволна 
гаранција за доверливост и долговечност. Двата 
одвоени дела од носечката платформа се изра-
ботени од посебно цврст челик што резултира со 
вкупна тежина од округли 9.000 kg. 

Погонот на двете оски и управувањето се изве-
дени со ходростатски мотори а интересно е да се 
напомене дека иако моторот е сместен во задни-
от дел и двете оски можат да се оптеретат со по 
5.400 kg. Вкупната должина на машината изнесува 
560 cm со кабина чија највисока точка е поставена 
на 240 cm. И сега спецификите што оваа машина 
ја прават специјална за изведување на сложени 
подземни активности. Кога во неа е монтирана ра-
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ботна корпа со димензии (100 x140) cm, 
вкупната тежина од 300 kg може да биде 
подигната на максимална височина од 
538 cm. Овде треба да се истакне дека 
носечкиот столб на телексопската дигал-
ка, во однос на надолжната оска на ма-
шината, може да ротира по 900 во двата 
правци. Кога оваа можност ќе се иском-
бинира со променливиот надолжен на-
гиб се добива целосно слика за опсегот 
во кој може да работи машината.

Исто така, кога TSL 853 е опремена 
со работна Skaler – платформа, од која 
операторот може да раководи со ко-
мандите за движење, па дури и да го 
активира или гаси погонскиот агрегат. 
За безбедносно оперирање, освен ма-
ханичките заштити на кабината, е обез-
бедено и адекватно LED осветлување.

Прегледот на машината ќе го завр-
шиме со динамичките својства кои се 
разликуваат по тоа дали е активирана 
телескопската платформа или пак таа 
слободно се движи до работното место. 
Во првиот случај брзината на движење 
нанапред и наназад е ограничено на 6 
км/ч додека во вториот таа изнесува 
максимални 18 км/ч. 
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К
омпанијата FA-ST од Ново Место пролетва реши да го про-
шири својот машински парк со уште една нова дробилич-
но-рециклажна машина GIPOREC R 100 C GIGA. Првата ма-
шина од овој тип ја купија пред четири години, а сега по-
ради зголемена потреба за рециклирање на градежен от-

пад, и секако, благодарејќи на позитивните искуства со таа машина, 
повторно и се обратија на компанијата GIPO. 

GIPOSCREEN RR 100

СОРАБОТКА 
КОЈА ТРАЕ

Словенската компанија FA-ST 
од Ново Место и швајцарскиот 
производител на опрема, сеење 
и рециклирање на градежен ма-

теријал, GIPO AG ја продолжува-
ат успешната бизнис соработ-

ка која трае веќе низа години. 

GISLER POWER
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НИЗА ПРЕДНОСТИ НА ПРИМЕНЕТИОТ 
ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС

Дробилката со сито и интегриран повраток на по-
големите зрна GIPOREC R 100 C GIGA е најсовремена 
и најефикасна машина од ваков вид во светот. Оп-
ремена е со богата опрема која обезбедува највисок 
квалитет на излезниот производ како и максимално 

искористување на влезната суровина, притоа не пра-
вејќи разлика дали се обработува природен камен, 
армиран бетон, асфалт, или разна мешавина од гра-
дежни отпадни материјали со минерално потекло. 

Машината е опремена со систем за одвојување 
на полесните материјали (пластика, дрво, текстил, 
разни изолации, итн. ), потоа со магнет за одвоју-
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вање на железото, далечински управувач, линиски 
ваги, одвојувач на јаловината, компресор, состав за 
отпрашување со влага, сито како и со интегриран 
повраток на поголемите парчиња. 

Машина за дробење со сито и интегриран повра-
ток на над-зрната (поголеми парчиња материјал) 
во процесот на производство покажува низа пред-
ности - строго дефиниран конечен производ кој за-
виси од големината на ситото, како и можност за 

работа со поголем отвор во млинот што доведува 
до заштеда по прашање на абењето и потрошу-
вачката на гориво. 

Влијанието на гранулцијата на конечниот про-
извод се постигнува со регулирање на брзината на 
роторот како и преку примарниот и секундарниот 
отвор во млинот, се со цел да се добие квалитетен 
конечен производ, кој во склад со пропишаните 
стандарди, ги задоволува сите барања и потреби. 

GIPOREC R 100 C испорачан 2008 година

GIPOREC RR 100 C испорачан 2011 година

GIPOREC R 100 C GIGA испорачан 2013 година

GIPOREC R 100 C GIGA испорачан 2017 година
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ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ GIPOREC R 100 C GIGA 

Транспортна широчина 2. 500 mm

Должина cca. 17. 000 mm

Транспортна височина 3. 400 mm

Маса без сито 43. 000 kg

Маса со сито 53. 000 kg

УДАРНА ДОБИЛКА
Пречник на оската роторот 180 mm

Ударен пречник на роторот 1. 200 mm

Широчина на роторот 970 mm

Брзина на роторот 25 - 42 m/s

Дим. на влезниот отвор 970 x 800/920 mm

Големина на зрната (min. ) 0/20 mm

Големина на зрната (max. ) 0/200 mm

Погонски дизел мотор CAT C9 261 KW/350 KS

GIPOREC R 100 C GIGA
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 ПОРТАБЛ–ХИДРАУЛИКА  
 ЗА НА ТЕРЕН 

Е
фикасноста на работата на те-
рен директно зависи од енер-
гијата која е на располагање за 
погон на машините. И додека 
кај грубите градежни зафати 

на отворено нема никаков проблем со 
тоа, секоја работа во потешко достапна 
околина е предизвик за себе. Посебно 
при рушењето и подготовките за него, 
или пак доработките и преправките во 

веќе изградени објекти. Таму, јасно, 
не може да влезе ниту една машина, 
дури ни оние со скромни капацитети 
– сé е препуштено на рачниот алат. А тој, 
по правило, е електричен, што само по 
себе ги ограничува неговите можности 
бидејќи конструкцијата на рачен елек-
тричен алат со посериозна продуктив-
ност едноставно е невозможна заради 
габаритите и тежината на електричните 

Зошто Попај 
морнарот е 

најсилен? 
 Затоа што 

секогаш со себе 
има конзерва 

спанаќ

HUSQVARNA PP 418
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компоненти. Заради тоа, колку е машината помоќ-
на, толку е потешко со неа да се работи. 

Решението за излез овој маѓепсан круг Husqvarna 
Construction го има во облик на портабл–хидраули-
ка за на терен, која служи за задвижување на се-
рија нивни алати. На тој начин нивната тежина и 
габарити се задржуваат на ниво лесно за манипу-
лација, а моќта со која располагаат многукратно се 
зголемува. Еден таков продукт е преносниот хидра-
уличен систем PP 418, кој работи 
на бензин. Неговата моќ и го-
лемина се избалансирани 
во оптимален однос да 
обезбедат максимум 
перформанси од хи-
драуличната опрема 
и да биде совршен 
извор на енергија 
за неа. Тежок е 135 
килограми, зара-
ди што е поста-
вен на тркалца и 
има специјално 
сидриште на вр-
вот за закачување 
на дигалка. Ком-

пактните димензии – должината од 895 mm со 
склопена рачка, ширината од 530 mm и висината 
од 740 mm овозможуваат лесно да се однесе каде 
и да треба во внатрешноста на секој објект, при што 
цевната метална рамка го штити од оштетувања. 

Прилагодливата хидраулична пумпа обезбе-
дува проток од 20, 30 или 40 литри во минута, со 
максимален притисок од 140 бари. Дозирањето 
е автоматско, во зависност од оптоварувањето и 
потребата на разните алатки приклучени на него. 
Десетте литри ISO 46 хидраулично масло се ладат 
со голем вентилатор за да се обезбеди максима-
лен век на траење како на маслото, така и на ма-
шината. За тоа се грижат и двата негови филтри 
кои се менуваат на 100 работни часа или еднаш 
годишно, заедно со маслото. Опремен е со хидра-
улични црева од половина инч долги 7, 5 метри, 
кои може да се продолжат до максимални 40 ме-
три. Двоцилиндричниот воздушно ладен Briggs & 
Stratton мотор од 18 KS работи на безоловен бен-
зин со низок октански број, а може да користи и 
E10 етанол. Се подмачкува со 1, 4 литри синтетичко 
масло, без употреба на специјални адитиви, кое се 
менува на секои 50 работни часа заедно со фил-
трите за масло и воздух. Филтерот за гориво, пак, 
се менува на 250 часа. Во резервоарот за гориво 
собира 7, 9 литри, а акумулаторот 
му е обичен автомобилски од 12V 
и 230 A. 
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Г
радежните машини трошат го-
риво, и тоа многу, но никогаш 
нема да видите градежна ма-
шина на бензинска пумпа – го-
ривото ним им се носи на самото 

градилиште. За мали зафати некогаш 
се доволни само понеколку канистри, 
но за големите работи требаат и големи 
количини гориво, дури и за само една 
машина. Градежниците за тоа си има-
ат цистерни кои го носат горивото до 

машините таму каде се и кога им тре-
ба. Или, во случај на големи проекти, се 
користат стационарни цистерни во кои 
се складира поголема количина гори-
во, кое секогаш мора да го има во до-
волни количини. 

Сето ова не би претставувало никаков 
проблем да не е ризикот од контами-
нација на горивото со нечистотии, која 
може да се настане случајно, дури и кога 
добро се внимава при полнењето на го-

DONALDSON OFF-LINE ФИЛТРАЦИЈА

Теренската ра-
бота знае да 

донесе непред-
видливи пробле-
ми. За среќа, по-
стојат струч-

ни фирми кои ги 
предвидуваат 

место вас и ну-
дат превентив-

ни решенија

„ВАКЦИНА“  
ЗА ДИЗЕЛ ГОРИВОТО 
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ривото во цистерните, или пак заради долгот-
рајното користење на цистерните без нивно де-

тално чистење. А дека горивото содржи штетни 
за моторот нечистотии се дознава на најболниот 

начин – со дефект на машината. Но, маката да биде 
поголема, тоа значи и дека секоја друга машина на 

која и е доставено гориво со истата автоцистерна или 
пак од истиот стационарен резервоар е подложена на 

истиот ризик.
Порано сé беше поедноставно – машините беа по-
робусни и не беа толку чувствителни на квалитетот на 
горивото. Но кога работеа, брмчеа и чадеа, а кога се 
расипуваа, се поправаа долго. Сега не е така. Од нив 

се бара висока ефикасност и задоволување на сé 
построгите стандарди за емисии. Тоа кај денеш-

ните софистицирани дизел мотори е постигнато 
со висок притисок на вбризгување на гориво-

то до 3.000 бари. Заради тоа, бризгалките и 
другите прецизни делови од common–rail 
системот може да бидат оштетени дури и 
од најмалите честички, што пак наложува 
апсолутна потреба од чисто гориво секо-
гаш и секаде.

Водечкиот светски производител на 
системи за филтрирање Donaldson има 
решение и за ова. Неговите системи за 
off–line филтрација обезбедуваат макси-
мална заштита на дизел моторите од се-
какви нечистотии. Конструирани се да го 
филтрираат до ISO 4406 ниво на чисто-
та 14/13/11, што е најмалку 16 пати по-
чисто од барањата на светската повел-
ба за гориво. Дизел гориво филтрирано 
на помалку строги нивоа на чистота не 
секогаш ќе ги спречи оштетувањата на 

системите за вбризгување на гориво-
то, поради што од витално 

значење е да се обезбе-
ди негова ефективна и 
максимална филтрација.

Покрај супериорна-
та филтрација, систе-
мите на Donaldson се 
одликуваат и со голе-
ма преносливост и ав-
тономност во работата. 
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Лесни се за манипулација, а достапни се во верзии 
за еднонасочна или наизменична струја. Ја апсор-
бираат и водата, така што можат да работат и во 
влажни услови. Можат да се користат за прочис-
тување на горивото во резервоарите со затворен 
кружен тек, за филтрирање на контаминирано го-
риво од една во друга цистерна или пак директ-

но во резервоарот на машината. Цврстата челична 
рамка ги прави издржливи при експлоатацијата и 
отпорни на корозија и им обезбедува долг работен 
век, а елементите за филтрирање лесно се мену-
ваат. За безбедноста во работата се грижат сигур-
носниот вентил и заштитниот прекинувач против 
прегревање. Електромоторот обезбедува работен 
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притисок на горивото од 5 бари и проток од 50 ли-
три во минута. Кабелот од 5 метри и влезното и из-
лезното црево од 3 и 4 метри овозможуваат нивно 
поставување на најприкладното место во близина 
на резервоарот. За поголема практичност, целиот 
систем за филтрирање можe да биде монтиран и 
на количка со тркала.

ул. Скупи 72, до Тинекс маркет Злокуќани
тел. 02/3096 - 006

info@filtrola.mk • www.filtrola.mk
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П
рва асоцијација кога ќе 
се спомене „Еуроим-
пекс“ секако дека се во-
зилата од програмата 
на Peugeot. Но упатени-

те никако нема да застанат на тоа 
туку ќе продолжат со набројување 
на маслата Total и Valvoline, потоа 
Banner акумулаторите, Toyo Tires 
пневматиците, професионалниот тју-

нинг на возила од брендовите CSS, 
Alientech, Ragazzon и Vogtland, и... и 
секако професионалниот електри-
чен и батериски алат од брендовите 
Milwaukee, Bahco, AEG и Irimo. 

Десетте успешни години на гене-
рално застапништво на Milwaukee 
мораше да биде одбележано на 
адекватен начин. На тоа обврзува-
ат големиот број професионалци кои 

ПРЕТСТАВУВАМЕ: ЕУРОИМПЕКС АЛАТИ

 БЕЗ АЛАТ НЕМА  
 ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ 

Еуроимпекс, домашна 
компанија која во јав-
носта е позната како 
застапник на возила-

та Peugeot, веќе десет 
години со ист таков ус-

пех го застапува про-
фесионалниот алат од 
брендовите Milwaukee, 

Bahco, AEG и Irimo.
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ги користат токму производите на 
најреномираниот американски про-
изводител. Во склоп на одбележу-
вањето на 10-годишнината на брен-
дот на македонскиот пазар, на присутни-
те им беше овозможено да бидат дел од 
„Големата црвена промоција“ во која г-дин Piotr 
Kuciapski ги промовираше акумулаторските бру-
салки, дупчалки и други специфични алати од про-
грамата на Milwaukee. 

Притоа Ана Николовска, маркетинг асистент во 
Еуроимпекс, им се обрати на присутните: „Во текот 
на годините, како компанија развиваме стабилни 
деловни односи како со производителите, така и 
со клиентите, креирајќи нераскинливи врски на 
лојалност. Оваа година Еуроимпекс прославува 

10 години како Генерален увозник на македон-
скиот пазар за брендот Milwaukee – електричен 
и акумулаторски алат. Имено кога станува збор 
за алати за професионална и приватна употре-
ба, покрај Milwaukee, Еуроимпекс е генерален за-
стапник и на други 3 веќе познати брендови како 
што се: Bahco, AEG I Irimo. Овие брендови заедно 
со брендот Milwaukee ја истакнуваат компанијата 
Еуроимпекс како број еден во продажба на ала-
тите во Македонија“. 
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Помладите корисници кои само што стапнуваат 
во светот на професионалното работење добро е да 
знаат дека Milwaukee Electric Tool Corp. е водечки 
индустриски производител на рачен, електричен 
и акумулаторски алат и прибор, кој својот имиџ го 
гради уште од 1924 година. Освен производство-
то на алат, американците се познати и по грижата 
која ја водат за веќе испорачаните производи, па 
така Milwaukee е прв производител кој започнува 
со сервисирање и поправка на алатите. Следејќи 

ја истата филозофија на настап, Еуроимпекс покрај 
продажбата располага и со сопствен сервисен цен-
тар во кој обучени сервисери се грижат за добрата 
кондиција на сите продадени машини. 

„Да се работи со алатките на Milwaukee на одре-
ден начин претставува задоволство и привилегија. 
Зад името Milwaukee се крие најдобриот квалитет, 
најдобрата достапност и најдобрата исплатливост 
за парите што сте ги вложиле“ – помеѓу останатото 
ќе изјави Роберт Анастасов, директор на секторот 
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алати во Еуроимпекс. 
Со цел да се создадат услови за да им се излезе 

во пресрет на различните потреби на лицата чии 
работни задачи се поврзани со физички напор, а 
кои секогаш очекуваат алатите кои ќе ги употре-
бат да се карактеризираат со трајност, сигурност 
и прецизност, Еуроимпекс располага со широко 
распостранета дистрибутивна мрежа низ целата 
држава, со што брендот Milwaukee е секогаш лес-
но достапен до крајниот потрошувач. 

Генерален увозник
Бул. Трета Македонска Бригада број 72,

1000 Скопје / Тел.: (0)2 3111-000
е-mail: euroimpex@euroimpex.com.mk
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К
ога ќе се спомене рушење, на секого 
од нас најпрво на памет му паѓа голем 
багер или пак метална кугла закачена 
на сајла, како на филмовите. Сепак, таа 
слика е погрешна бидејќи иако ди-

ректно поврзано со употребата на груба сила, за 
рушењето е потребна голема прецизност. А таа 
не може да се постигне без специјални алати 
како што се дијамантските секачи, кои пак освен 
прецизни мора да бидат и моќни, и издржливи. 
Значењето на овие нивни карактеристики уште 
повеќе доаѓа до израз при изведувањето разни 
интервенции на веќе изградени објекти - на при-
мер санирање на пукната цевка. Од нив во такви 
работи се очекува да излезат на крај со суштинска 
спротивставеност, бидејќи секоја градба се прави да 
биде што подолготрајна и употребата на што е можно 
поцврсти материјали се подразбира. 

Во такви случаи, дијамантските алати за сечење се един-
ствени со кои може да се заврши работата - брзо и хирурш-
ки прецизно. Тие се направени со ласерски заварени сегменти 
и во себе содржат високата концентрација на дијаманти што ги 
гарантира нивната ефикасност, долготрајност и квалитетот на сра-
ботеното. Без нив ваквите разни мајсторски интервенции би налику-
вале на сечење лубеница со секира. Затоа и велиме дека дијамантските 
дискови како алат се злато вредни. 

Можеби е случајно, а можеби исто размислувале и во Husqvarna кога широка-
та производствена палета дијамантски дискови ја поделиле во три основни се-

HUSQVARNA ДИЈАМАНТСКИ ДИСКОВИ

ДИЈАМАНТИ 
ЗЛАТО 
ВРЕДНИ

Звучи контрадикторно но е вистинито – 
дијамантските дискови на Husqvarna се злато 

вредни, како алат, се разбира
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мејства - Silver, Gold и Professional. Секое од нив има свои карактеристики и мож-
ности, така што изборот практично е неограничен. Но не секој диск има еднакви 
способности за справување со разни материјали. Ќе ја споменеме новата Vari-Cut 

S50 линија на дијамантски дискови која спаѓа во Silver класата со стандарден 
квалитет. Овие дискови се универзално прилагодени за секој материјал. 

Може да се монтираат и на рачна пила за сечење на ѕидови, а и на 
режачи на асфалт. Развиени се за извршување разни секојдневни 

операции и најдобри перформанси покажуваат во општи градеж-
ни работи. Се карактеризираат со висока брзина на сечење и 

отпорност на абење. Се употребуваат за широк дијапазон 
материјали вклучително и бетон, асфалт, гранит, мермер, 

цигли, плочки, разни абразивни материјали… Констру-
ирани и произведени се според EN13236 стандардот, 

со што е осигурено највисоко ниво на безбедност во 
работата. На градежниците им се омилени бидејќи 
обезбедуваат квалитетно завршена работа и имаат 
висок степен на издржливост за прифатлива цена. 

За поголеми предизвици, пак, се наменети S 
1465 Diagrip2 дијамантските дискови од злат-
ната серија на Husqvarna. Тие имаат одлич-
ни перформанси и како премиум производ се 
имаат покажано како најдобри за армиран бе-
тон и асфалт, а дури можат да се справат и со 
железо. Овие, како и сите други дискови на 
Husqvarna, одговараат за широк спектар ма-
шини и се достапни во бројни варијанти, така 
што секој може да го најде она што најмногу 
му одговара за дадената работа. 
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К
ога говориме за Schmitz Cargobull, гово-
риме за најголемиот европски произво-
дител за приколки од сите видови и за 
сите намени. Денес германскиот произ-
водител во шесте погони во Германија 

и по еден во Шпанија, Литванија, Русија, Кина и 
Турција ангажира околу 5.700 работници кои го-
дишно преку производство на 57 илјади едини-
ци, остваруваат доход од околу 2 милијарди евра. 

Во производното портфолио на Schmitz Cargobull 
како носители на поголемите групи производи се 
издвојуваат:

 y Ferroplast – Thermo technologies – Термоизо-
лирачка технологија

 y Double – deck system – систем за двоспратно 
товарење

 y Rotos Drive technology – Шмиц Каргобул осо-
вини со 1.000.000 км гаранција

 y Modulos chassis technology – модуларна из-
ведба на шасија

 y Trailer connect – Телематика
 y S.CS Speed curtain – Брзоракувачка церада
 y Refrigeration unit – Разладен уред
 y S.CS Genios – Genios полуприколка со церада
 y S.KI Tipper trailer – полуприколка – кипер
 y S.KO Cool complete – Полуприколка – ладилник
 y S.CS Curtain sider with power curtain
 y V.KO Van bodies – Изолација на комбиња

SCHMITZ CARGOBULL – 125 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

Пред точно 125 години, во септември 1892 година, ковачот Хеинрих Шмиц (Heinrich Schmitz) во 
Алтенберге близу Минстер, ја формирал компанијата која денес е европски лидер  

во производството на полуприколки, камионски шасии и термоизолирани приколки,  
општиот транспорт како и транспортот на рефусна стока. 

 ЈУБИЛЕЈ КОЈ ОТСЛИКУВА 
 ТРАДИЦИЈА И ПОСВЕТЕНОСТ 
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 y Validation center – Центар за валидација на 
квалитетот

Самата номенклатура најдобро ги објаснува ка-
рактеристиките на групите производи, па затоа и 
не е потребно посебно објаснување зошто токму 
производителот со седиште во Хорстмар, Минстер-
ланд (Германија), е најголемиот производител во 
Европа. И најразновиден, секако.

Широкиот опсег на активности кои опфаќаат 
од истражување и развој па сè до производство и 
специјални услуги како што се консалтинг, теле-
матика на приколки, финансирање, резерви дело-
ви и FULL SERVICE, претставуваат здрава основа 
за натамошниот раст и прогрес на компанијата.

КАКО ЗАПОЧНА?
Освртот на настанувањето на Schmitz ќе нè вра-

ти на самите почетоци на индустријализацијата на 
Германија. За место на раѓање на компанијата се 
смета Алтенберге близу до Мiнстер. Имено, локал-
ниот ковач по име Хајнрих Шмиц (Heinrich Schmitz) 
во 1892, пред точно 125 години ја основал компа-
нија која се бавела со занаетчиско производство 
на железни делови. 

Сe до почетокот на дваесетите години од мина-
тиот век кога започнува масовната моторизација, 
покрај производство на железарија и трговија со 
земјоделски машини, Schmitz започнува и со про-
изводство на надградби за камиони. За да ја отсли-
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ка таа состојба во 1932 г. компанијата, во која веќе 
биле ангажирани 75 работници, го менува името во 
Heinrich Schmitz, Maschinen – und Fahrzeugbau.

Во педесетите и шеесетите години на минати-
от век компанијата ја водат двата сина на основа-
чот, Јосеф и Аугуст Шмиц (Josef и August Schmitz) 
кои го преземаат управувањето во 1943 г. а во 
1948 г. го менуваат името во Schmitz – Anhänger 
Fahrzeugbaugesellschaft. Растот во тие децении е 
интензивен, и пред сè сe должи на проширување на 
гамата на производи кои се базираат на сопствен 
развој. За илустрација нека послужи податокот кој 
говори дека во 1961 г. околу 300 работници произ-
ведувајќи 300 продукти остварувале годишен про-
мет од 10 милиони германски марки. Зголемената 
побарувачка се задоволува со отварање уште два 
нови погони во Берлин (1967 г.) и Вреден (1969 г.). 

Третата генерација, др. Хајнц Шмиц (Dr Heinz 
Schmitz) и Петер Шмиц (Peter Schmitz), ја презе-

маат компанијата во раните седумдесети, а нив 
во 1974 г. им се придружува Бернд Хофман (Bernd 
Hoffman). Во периодот кој следи се постигнува не-
веројатен раст, пред сè благодарејќи на бизнисот 
со земјите произведувачи на нафта. 

Schmitz – Anhänger во 1977 веќе брои над 500 
вработени, потоа над 1.000 во 1986 и преку 2.000 
во 1992 г. Растот на комапнијата директно се од-
разува и на годишниот промет кој помеѓу 1970 и 
1990 на годишно ниво изнесува по 250 милиони 
германски марки.

Почетокот на деведесетите значи и драматич-
на промена на пазарот. Прометот со производи-
телите на нафта опаѓа, двете Германии се споју-
ваат, а во рамки на Европа (1993 г.) се формира 
единствен пазар. На новонастанатата ситуација 
Schmitz – Anhänger одговара со радикална про-
мена во организацијата која почнува да се раково-
ди под мотото “раст преку жртвување“. Тоа помеѓу 
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останатото значи дека компанијата се посветува 
на производство само на приколки со платформи 
и церада, потоа на шасии за кипери и контејнери. 
Тој пристап бргу почнува да дава резултати, па 
така времето на производство на една приколка 
се намалува од пет недели на пет дена. Концеп-
тот функционира, во 1992/93 се произведуваат 
5.100 возила а во 1998/ 99 бројката се искачува на 
17.000 единици.

Во 1998 компанијата сопственички се дели на три 
еднакви делови помеѓу семејствата Петер Шмиц, 
др. Хајнц Шмиц и Бернд Хофман. Сопственичка-
та структура е проследена и со промена на името 
во Schmitz Cargobull AG, форма која и до денес ја 
познаваме.

Во поновиот период на чело на комапнијата се 
менуваат Петер Шмиц (1999 до 2003), кој го от-
стапува местото на Бернд Хофман за да во 2016 
на чело повторна застане член на основачкото 

семејство, Андреас Шмиц. Тој заедно со уште че-
тири членови на управниот одбор ја изготвуваат 
развојната стратегија до 2015 која на прво место 
ги поставува дигитализацијата и глобализацијата 
на пазарот. Гледајќи 125 години наназад, никој 
не би се осмелил да се посомнева во успешниот 
исход на таа визија. 
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П
ерниците од воздушното 
ослонување не спаѓаат меѓу 
клучните камионски компо-
ненти, но ниту еден возач или 
сопственик не го потценува 

нивното значење како што тоа е вооби-
чаено кај другите споредни системи за 
функционирањето на товарните возила. 
Кога воздушните перници се во пра-
шање, транспортерите дури и пред сер-
висерите да им кажат секогаш проверу-
ваат во каква состојба се тие. Во едно по-
ранешно време во светот на камионите 
се чинеше дека челичното ослонување 
суверено ќе продолжи да владее заради 

првобитно 
п о к а ж а -
ните про-
блеми што 
се појавуваа 
во текот на долг 
век експлоатација на возилата со 
воздушно ослонување, но благодарејќи 
на фирмите како што е Continental кои 
вложија голема стручност во развојот на 
ова мало парче техника, тие останаа да 
бидат примарен избор на производи-
телите на возила за многу апликации. 

Зошто е така сосема е јасно - воз-
душното ослонување има супериорни 

CONTITECH - АБ НОВОСЕЛСКИ

Ако прашате не-
кој камионџија 
што попрво би 

сакал - скапа 
француска пер-

ница полнета со 
пердуви отка-
ко ќе се врати 

од долг пат, или 
пак квалитетни 
воздушни перни-

ци за возилото 
пред да тргне на 

него, одговорот е 
неминовен

ЗА МИРЕН СОН 
ПОТРЕБНА Е 
КВАЛИТЕТНА 
ПЕРНИЦА
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ДОО АБ-НОВОСЕЛСКИ
ул. Гоце Делчев бр. 43, 24000 Струмица
+389 34 345 981
+389 75 310 073
ул. Јани Лукроски (кули) бр. 14, 1000 Скопје
+389 02 3171 531
+389 75 404 373
ул. Брегалничка бр. 41А, 2000 Штип
+389 32 383 808
+389 76 200 342
www.abnovoselski.com
www.facebook.com/ABNovoselski/
info@ab-novoselski.com
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карактеристики во однос на челично-
то кај товарните и приклучните возила 
од сите категории и сите намени. Авто-
бусите да не ги споменуваме. Постојат 
повеќе видови и конструктивни извед-
би на воздушното ослонување, но цен-
трална компонента кај сите до еден се 
токму воздушните перници. Од нив за-
висат целокупните перформанси и на 
ослонувањето, и на возилото во однос 
на возните својства и носивоста. Овој 
елемент во основа е многу едноставен 
и самиот збор воздушна перница верно 
го опишува. Се произведува од гума за-
силена со текстил од која зависат многу 
својства на перницата во однос на из-
држливоста и долготрајноста. Всушност, 
колку конструкцијата им е поедностав-
на, толку тие се подоверливи.

Токму во овој факт се крие вистината 
за воздушните перници и нивниот из-
бор за товарните возила. Транспортери-
те долг низ години не можат да знаат 
што купиле бидејќи проблемите кај по-
малку квалитетните воздушни перници 
најчесто се јавуваат како последица од 
стареењето на гумата и оштетувањата 
предизвикани од влагата во воздухот 
внатре во нив, а поретко од механички 
оштетувања заради лошите патишта 
или заради слабости во нивната кон-
струкција. А кога воздушната перница 
ќе откаже, тогаш започнуваат ноќните 
мори за возачот. А ако пак, не-дај-боже, 
во возење при голема брзина се случи 
да пукне на воздушната перница, по-
следиците би можеле да бидат фатал-
ни. Тоа многу добро го знаат и возачи-
те и сопствениците на возилата, кои не 
прават компромиси околу нив.

Но како да се препознаат помалку 
квалитетните воздушни перници? Теш-
ко, да не кажеме никако - тоа може да 
се дознае само после некој период на 
користење, а не кога се нови. Затоа и со-
сема оправдана е вербата што се има во 
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докажаните производители на овој ед-
ноставен, но за транспортните средства 
значаен дел. Меѓу нив, на врвот на лис-
тата секогаш и секаде е ContiTech. Де-
цениите експертиза во истражувањето 
и развојот на системите за воздушно ос-
лонување го поставија ова одделение на 
Continental AG на позиција како еден од 
водечките специјалисти на глобалниот 
пазар на овие компоненти. Инженерите 
на ContiTech ги познаваат и ги разбира-
ат и секојдневните, и специфичните ба-
рања што се наметнуваат на корисни-
ците и затоа нивните продукти често се 
примарен избор на производителите на 
камиони, автобуси и приклучни возила 
за прво вградување. Во тесна соработка 
со нив се развиваат поединечно прила-
годени решенија со максимално ниво на 
квалитет, функционалност, сигурност и 
економичност во експлоатацијата. Во 
портфолиото на ContiTech се среќаваат 
воздушни перници наменети не само 
за ослонувањето, туку и за кабините, 
седиштата и сите други места каде тие 
имаат примена, и тоа не само кај патните 
транспортни средства туку и во индус-
тријата, градежните машини, шинските 
возила, стационарните машини…

Што значи името ContiTech добро 
знаеја и во АБ Новоселски уште на са-
мите почетоци на нивното делување - 
токму германскиот производител е пр-
вата компанија со која имаат потпиша-
но договор за генерално застапништво 
уште во 1997 година. Колку наши возачи 
оттогаш се имаат решено за производи-
те на ContiTech - не само за воздушните 
перници туку и каишите и сé друго што 
произведува, не треба да споменуваме. 
Успешната соработка меѓу ContiTech и 
АБ Новоселски е типичен пример за 
взаемна доверба која се јавува на рела-
ција производител-дистрибутер-клиент, 
од која произлезе и дополнувањето на 
асортиманот со продуктите од брендот 

53



Phoenix од истата групација специјализиран за ком-
понентите од воздушното ослонување. На возачите 
и сопствениците им преостанува само да кажат за 
какво возило што им е потребно - сето останато е 
грижа на тимот стручњаци од АБ Новоселски кои 
ќе ги услужат од нивниот лагер кој во секој момент 

брои повеќе од 10.000 артикли.
ContiTech AG од Хановер е еден од најголемите 

светски производители на производи од гума и 
пластика. Има околу 43.000 вработени и остварува 
годишен приход од 5,5 милијарди евра, што е око-
лу 13,5% од целокупните приходи на Continental. 
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ОРИГИНАЛОТ СЕКОГАШ Е ПОЕВТИН ОД КОПИИТЕ

Contitech Air Spring Kопија на Air Spring
гаранција: 2 години непознато
цена за 1 парче: 100 евра 50 евра
работна рака - монтажа: 1x50 евра 1x50 евра

трошоци за наредната година нема
цена за 1 парче: 50 евра

работна рака - монтажа: 1x50 евра
вкупна цена на воздушна  
перница со монтажа

150 евра 200 евра     

Ако не се согласувате со нас, докажете ни - ние имаме факти да ве насочиме на правиот пат.

WWW.TOYO.MK
/TOYO.MAKEDONIJA

ЛОКАЦИЈА 1 Бул. Трета Македонска бригада бр. 72 1000 Скопје, Македонија
Е-пошта: toni.trajkoski@euroimpex.com.mk тел: + 389 2 3111 000 локал 220

ЛОКАЦИЈА 2 Ул.Скупи 3А, 1000 Скопје, Македонија Тел. + 389 2 3096 900
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Н
а патиштата има сé повеќе 
возила а сообраќајните те-
кови се сé побрзи, со што 
низите информации што го 
одвлекуваат вниманието на 

возачите поставуваат значајни барања, 
посебно за комерцијалните возила. Од 
друга страна, никогаш порано не посто-
еле толку можности возачот да управу-
ва безбедно отколку денес. Системите 
за активна безбедност што се среќаваат 
во многу современи возила значително 
придонесуваат за успешно спречување 
на несреќи. Volvo Trucks е компанија која 
не само што ги следи, туку и ги поставува 
трендовите на ова поле. Но за разлика 

од другите кои само во своите развојни 
програми имаат бројни напредни систе-
ми, тие кај Volvo Trucks се во напредна 
фаза на практично имплементирање. 

Еден од нив е и Emergency Brake сис-
темот, кој од крајот на 2015 година за-
конски е задолжителен во ЕУ за сите 
нови дво и трооскини тешки камиони. 
Обврската за оваа функција за автомат-
ско сигурносно кочење кај нас не постои, 
но нашите транспортери покажуваат ви-
соко ниво на свесност и сами ја бараат 
затоа што го знаат нејзиното значење 
- целта е намалувањето на несреќи-
те во кои камион се удира со возилото 
пред себе, што претставува сценарио кое 

VOLVO TRUCKS EMERGENCY BRAKE

ИДНИНАТА 
ДЕНЕС

Умните 
сигурносни 

системи 
значително 

го смалуваат 
ризикот од 

несреќи
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чини отприлика една петина од сите сообраќајни 
несреќи во кои учествуваат камиони. Зошто е тоа 
така, не треба да образложуваме. 

Во моментов европските прописи бараат ваквите 
системи за сигурносно кочење да се способни да ја 
намалат брзината на камионот за 10 km/h, што од 
следната ќе се зголеми на 20 km/h. Кај Volvo Trucks 
целта е поинаква - камионот мора да запре. Затоа и 
директорот на одделението за безбедност во ком-
панијата Карл Јохан Алмквист ќе каже: „Извонред-
но е што легислативата станува сé построга, но јас 
сепак сметам дека законските барања се преблаги. 
Ако во моментот на активација на сигурносната коч-
ница возите со брзина од 80 km/h, таа мора да се 
намали многу повеќе од 20 km/h за да се избегне 
тежок судар ако возило пред вас запрело“. 

Шведската компанија го има развиено својот 
систем за итно кочење доста пред европските пра-
вила да стапат во сила и тој значително ги надми-
нува моменталните и идните законски барања. Во-
веден е со намера во прв ред да се усредоточи на 
предупредувањето на возачот за опасноста. „Во 
многу случаи тоа е доволно бидејќи возачот брзо 
ја проценува ситуација и ја избегнува несреќата“, 
вели Алмквист. Ако тоа е апсолутно неизбежно, си-
гурносната кочница се активира за исклучително 
кратко време. Нејзината ефикасност е зголемена 
- брзината на кочење, односно технички исправно 
кажано забавување, изнесува околу 7 m/s², што 
скоро одговара на она што се способни да постиг-
нат патничките автомобили. Во пракса тоа значи 
дека брзината на камионот може да се намали од 
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80 на нула километри час за околу 40 метри. Не тре-
ба да заборавиме дека зборуваме за возила чија 
максимална тежина надминува 40 тони. 

Emergency Brake систем на Volvo работи со по-
мош на камера и радар кои ги следат возилата 
пред него, без разлика дали надвор е сончево, 
магловито или мрак. Во случај на опасност од су-
дар возач се предупредува со постапни светлосни 
и звучни сигнали. Ако системот не детектира дека 
возачот реагира, камион започнува благо да кочи. 
Ако возачот и понатаму не реагира, тогаш тој се 
активира со полна сила додека возилото потполно 
не застане. Во случај ако пет секунди после тоа не 
дојде до било какво поместување на управувачот 
или некоја друга логична човечка реакција, авто-

матски се активира и рачната кочница како сигур-
носна мерка која го спречува задвижувањето на 
камионот во случај возачот да е во шок или без 
свест. Плус на сé, при активирањето на сигурнос-
ната кочница стоп-светла започнуваат да трепка-
ат за предупредување на другите возачи назад, а 
кога брзината на камионот ќе падне под 5 km/h 
се активираат и сите четири мигавци. Системот на 
Volvo функционира и на кривудави патчиња и може 
да ја препознае разликата меѓу бочните огради на 
патиштата и вистинските препреки, вклучувајќи 
ги и мотоциклите. Единствен битен предуслов за 
потполно негово искористување е да се обезбеди 
сите функции, на пример ABS сопирачките, да се 
активираат и на камионот и на приколката. 
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Земајќи го во оглед краткиот период поминат 
од воведувањето на прописите за системите за 
сигурносно кочење, ќе помине уште некое време 
пред неговите позитивни ефекти да започнат да 
се одразуваат на црната статистика. Но и без тоа, 
во Volvo Trucks се уверени во предностите што ги 
носат овој и другите уреди за активна безбедност. 
„Нашите системи се дел од сеопфатните решенија 
кои влијаат на намалувањето на опасноста во со-
обраќајот, но важно е да се запамети дека самите 
технолошки решенија не можат да ја завршат це-
лата работа. Безбедното опкружување бара актив-
на интеракција на сите на патиштата. Искусниот и 
внимателен возач кој одговорно ракува со своето 
возило сé уште е најдобриот облик на спречување 

на несреќите“, додава Карл Јохан Алмквист. 
Покрај системот за предупредување на возачот 

кога постои ризик од судар со возило напред кое 
бавно вози или стои и по потреба ја активира си-
гурносната кочница, Volvo Trucks во своите ками-
они вградува и други интелигентни безбедносни 
системи меѓу кои адаптивниот темпомат кој актив-
но ја контролира брзината и му помага на возачот 
во одржувањето на поставеното растојание од во-
зила пред него, како и системот за одржување на 
будноста на возачот кој доколку открие било каков 
знак на невнимание или поспаност, го предупре-
дува дека треба да се одмори. 

КАКО РАБОТИ COLLISION WARNING WITH EMERGENCY BRAKE СИСТЕМОТ
Напредниот систем за автоматско кочење кој е опремен со систем 
за предупредување од судар работи со помош на камера и радар 
кои функционираат заедно за да се идентификуваат и следат 
возилата напред.

Првото предупредување 
кога системот ќе детектира 
опасност од судар со возилото 
напред е појавувањето 
на црвено светло на 
ветробранското стакло. Ако возачот не реагира, црвеното 

светло започнува да трепка 
проследено со звучен сигнал.

Доколку сé уште изостанува 
реакција тогаш системот 
најпрво благо, а потоа и 
со сета сила ги активира 
кочниците и ќе направи 
сé што е можно камионот 
да запре пред да удри во 
возилото напред.

1

2

3
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С
о освојувањето на новите 
технологии и производство-
то на најсовремени автобуси 
на шасии од Mercedes и MAN, 
земунскиот Ikarbus успеа да 

претурка преку долготрајниот и болен 
процес на реструктурирање и сега со 

многу повеќе оптимизам ја чека утреш-
нината. Во оваа српска фабрика за авто-
буси очекуваат до крајот на годинава да 
падне и понуда за преземање на мно-
зинскиот пакет акции - нивните погони 
ги обиколуваат бројни претставници на 
странски компании, а најсериозни меѓу 

IKARBUS ПРЕД ПРЕРОДБА

 КИНЕЗИ  
 И ПОЛЈАЦИ  
 ВО ТРКА  
 ЗА IKARBUS 

Во земунски 
Ikarbus се во оче-

кување на понуди 
за преземање на 

фабриката
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нив се две фирми од Кина и една од Полска. Според 
челните луѓе на компанијата, странците изразиле 
интерес и за производство на електрични автобуси. 

Во моментов во фабриката се работи со полна 
пареа. Работа има доволно - се привршуваат 30 
зглобни автобуси за јавниот превоз во Белград, а 
се подготвуваат и за две големи нарачки - делови 
за Унгарија и автобуси за Иран. Заради тоа, освен 
250-те редовно вработени, привремено се ангажи-
рани уште 50 луѓе кои работат и на реновирање и 
одржување на возилата од повеќе фирми во Ср-
бија. Завршен е и прототипот на новиот меѓуград-
ски автобус Ikarbus IK-312MB поставен на шасија 
Mercedes-Benz OC500RF. Тој воедно е и прв Еуро 
6 автобус произведен во Србија во категоријата 
од 12 метри. Каросеријата ја развива инженери-

те на Ikarbus во соработка и според инструкциите 
на Mercedes, кој на крај ја одобри и верификува-
ше надградбата. 

Новиот автобус го привлекува вниманието со 
својот ненаметлив дизајн со остри рабови од стра-
на и ненагласената маска. Решетките назад убаво 
се дизајнирани и визуелно се надополнуваат со 
светлосните групи. Вратите за патниците целосно 
се застаклени, со што се подобруваат и преглед-
носта и атрактивноста на изгледот на овој автобус. 
Во него се вградени вкупно 51 седиште од турскиот 
производител Sege со наслон кој се соборува, по-
ставени на големо растојание што ќе ги израдува 
патниците, посебно оние со повисок раст. Нивни-
от одличен изглед и привлечно тонираните бои 
на ткаенината и материјалот на облогите добро се 
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вкомпонирани со современо дизајнираниот патнич-
ки модул за осветлување, вентилација и разглас. 
Просторот над главите на патниците е доволен 
само за помали предмети, клима уредот Pneumo 
Logic е задолжен за пријатна атмосфера а енте-
риерот е добро изолиран од бучавата на моторот. 
Патниците на располагање имаат два TFT мони-
тора закачени на плафонот, а возачот управува со 
мултимедијалниот систем од Pioneer преку екран 
чувствителен на допир. 

Командната табла е изработена од материјал 
мек на допир и добро е вклопена околу управу-
вачот и кластерот испорачан заедно со шасијата. 
Таа пак е опремена со сите безбедносни системи 
на Mercedes, како што се темпоматот, системот за 
предупредување при напуштање на сообраќајна-

та лента или пак автономниот систем за кочење во 
случај на опасност. Системите против блокирање 
на тркалата, против пролизгување, за помош при 
кочење и за контрола на стабилноста се подраз-
бираат. Моторот е OM936 LA со работна зафатнина 
од 7,7 литри и 299 KS, а менувачот сервозасилен 
шестстепен мануелен Mercedes GO190. Багажни-
от простор е сосема доволен за еден меѓуградски 
автобус, а електронскиот систем за контрола на ос-
лонувањето дава можност за спуштање на нивото 
на автобусот за полесно влегување и излегување 
на патниците. 

Значењето на овој автобус е поголемо ако се 
знае дека е прв меѓуградски модел направен во 
Ikarbus после десетгодишна пауза. 
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У
раганот Харви со незапа-
метените поплави од биб-
лиски размери само во Тек-
сас предизвика штета која 
се проценува на неверојат-

ни 180 милијарди долари. Настрадаа и 
околу милион возила, но ова не е меѓу 
нив. Напротив, креирано е токму за вак-
ви несакани настани - елементарни не-

погоди и природни или од човек пре-
дизвикани катастрофи каде животот и 
смртта тесно балансираат меѓусебе. Што 
ќе превагне често зависи од брзината 
на реакцијата на спасувачките служби, 
на кои најголемиот проблем им е како 
во услови на уништена инфраструктура 
воопшто да стигнат таму каде помошта 
е најпотребна. 

UNICAT DRV63

ПРКОСЕЈЌИ НА ПРИРОДАТА
Човекот 

отсекогаш сакал 
да ја покори 

природата, но 
таа возвраќа на 

суров начин
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Ваков предиз-
вик на ум имаа од-
говорните од уни-
верзитетскиот ме-
дицински центар 
од калифорниски-
от град Лома Лин-
да кога се одлу-
чија на реализа-
цијата на проектот 
за оваа мобилна 
клиника. Акцен-
тот при креирање-
то на ова такана-
речено Disaster 
Response Vehicle, 
односно возило за 
интервенции при 
катастрофи, е ста-
вен на неговата проодност и комуникациите. Како 
основа послужи сенаменскиот Unimog U 500. Меѓу 
главните критериумите за изборот на возило беа 
неговите теренски способности, во овој случај висо-

кото растојание од тлото и погонот на сите тркала 
со диференцијали кои се блокираат при возење. 
Додадена е уште една, трета оска за зголемување 
на носивоста но и намалување на површинскиот 

притисок што е од 
клучно значење за 
проодноста во во-
зењето на меки и 
растресити тере-
ни. Од истата при-
чина притисокот 
во пневматиците 
може да се регу-
лира од кабина-
та, и тоа во во-
зење. Шестци-
линдричниот ди-
зел мотор развива 
260 коњски сили 
кои се пренесу-
ваат преку авто-
матска трансми-
сија со редуктор 
за бавно возење. 
На сите тркала се 
наоѓаат диск со-
пирачки, а напред 
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е монтиран и вител. За да стигне таму каде тре-
ба се грижат сателитската навигација и двата по-
веќекоморни резервоари за гориво со капацитет 
од 380 литри.

Надградбата направена од сендвич панели од 
композитни материјали со дебелина од 60 ми-
лиметри е прицврстена со кинематички зглобо-
ви за шасијата. Прозорците се двојни термички и 
на нив е поставена мрежа за заштита од инсекти. 

Во внатрешноста има два кревета, тоалет со туш, 
кујна со бојлер, индукциска плотна и микропечка, 
работен простор и дел за административна работа 
со интегриран монитори и врвна опрема за кому-
никации. Нив ги овозможуваат сателитската анте-
на сместена на кровот, безжичниот интернет, две-
те компјутерски работни станици со интегрирани 
20-инчни монитори и 30-инчниот ѕиден монитор со 
кој е овозможена и телемедицина, односно изве-

дување зафати со инструкции и надзор директно 
од центарот. Медицинските работници на терен 
меѓусебе можат да комуницираат со шест радио 
станици, а во задниот дел има оставено простор 
за квадрицикл поставен на хидраулична плат-
форма. На држачите назад лесно се прикачува 
и теренски мотоцикл, а во резервоарите собира 
425 литри питка и 120 литри отпадна вода. Двата 
клима уреди е опремени и со електричен систем 
за греење, а струјата ја обезбедуваат акумулато-
ри со капацитет од 1.020 Ah и генератор на наи-
зменична струја од 7 kW.

Финалната изработка на ова возило беше до-
верена на германскиот специјалист Unicat. Без 
медицинска опрема тоа чини 800.000 долари, а 
во финансирањето на проектот учествуваше и 
американската армија. 
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FORD ГИ ОСВЕЖИ TOURNEO И TRANSIT CUSTOM

В
изуелните промени највеќе се забележу-
ваат на предниот дел - повпечатлива 
маска, дотеран браник, светла со нова 
графика и интегрирани ЛЕД дневни свет-
ла и друго. Внатрешноста е освежена со 

нов преден панел, таблет-екран за инфозабавниот 
систем со SYNC3 конекција, хромирани и црни де-
тали и повеќе места за ситници. Tourneo Custom 
доби и Intelligent Speed Limiter технологија која 
овозможува автоматско подесување на брзина-
та за таа секогаш да остане во законски дозволе-
ните ограничувања. Треба да се споменат и сис-
темите за предупредување за возила во мртвите 
агли, Pre-Collision Assist со детекција на пешаци и 
автоматско кочење, за задржување на лентата на 

возење… За погон се грижи дволитарски EcoBlue 
дизел мотор во три варијанти со 105, 130 и 170 KS, 
во комбинација со 6-степен мануелен или автомат-
ски менувач. Во понуда ќе бидат и две нови топ 
верзии - Titanium X и Sport. Titanium X меѓу другото 
доаѓа со кожен ентериер, навигација, задна камера 
и HID Xenon светла, а Sport верзијата со боди-кит, 
ексклузивни 17-инчни тркала, две украсни ленти 
на хаубата и друго. 

Заедно со претставувањето на најновата верзија 
на Tourneo Custom, Ford ги објави и првите инфор-
мации за неговата комби изведба Transit Custom. 
Подобрувањата на екстериерот кај него се скоро 
идентични со оние на Tourneo Custom серијата, 
вклучувајќи ги и ексклузивната мрежа на маската 

Ова возило сега се одликува со ново лице, изменет 
ентериер, побогата опрема, како и со неколку нови 
системи

ПРЕМИУМ 
ЗАБАВА ЗА 
ДЕВЕТМИНА
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и светлата кои сега можат да бидат LED DRL или 
Xenon кај моделите од врвот на понудата. Со тоа 
и овој модел дизајнерски повеќе се доближува 
до најновите патнички автомобили на компанија-
та. Во прилог на тоа се и најголемите подобру-
вања во однос на досегашната генерација, кои се 
среќаваат во кабината. Иако се работи за модел 
подложен на фејслифтинг, таа е потполно нова и 
според последната филозофија на компанијата по 
прашање на ентериерот на возилата започната со 
Fiesta. Применета е на контролната табла и плутач-
киот екран од инфо-забавниот систем чувствите-
лен на допир, но тоа не е сé. Од Ford тврдат дека 
новиот со дизајн на внатрешноста Transit Custom 
сега нуди 25 литри повеќе простор за нозете, како и 

три отворени дела кои се наоѓаат на горната повр-
шина. Користените материјали се опишани како 
атрактивни и доста издржливи, што и мора да се 
очекува од комерцијално возило од категоријата 
од еден тон, додека комплетно редизајнираните 
панели на вратите имаат нови ракофати и обезбе-
дуваат повеќе место за одлагање на секогаш не-
опходните ситници. 

И за новиот Ford Transit Custom се наменети 
истите моторни опции како и за Tourneo Custom 
- врвниот EcoBlue мотор кој сега е поефикасен за 
13% и има подобар вртежен момент на ниски ре-
жими на работа за 20%. Најштедливата опција во 
просек троши 5, 7 литри на 100 km и емитува само 
148 g/km јаглен диоксид благодарејќи на старт-
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стоп функцијата, комплетот пневматици со низок 
отпор на тркалање, контролата за забрзување и 
максималната брзина лимитирана на 100 кило-
метри на час. 

Скоро истовремено со новите верзии на Tourneo 
и Transit Custom, од Ford стигна известување дека 
компанијата ќе инвестира 52 милиони американ-
ски долари за зголемување на капацитетите на 
фабриката во Турција, каде во соработка со Koç 
Holding се произведуваат и овие возила. Причината 
е зголемената побарувачка на лесните комерцијал-
ни возила на марка во Европа. За да одговори на 
барањата на пазарот, Ford планира да го зголеми 
производството за 12% односно за околу 40.000 
возила годишно, со што од оваа фабрика ќе се ис-
порачуваат по 330.000 возила секоја година. Пла-
нирано е активностите да завршат идната година, 
по што ќе бидат монтирани дополнителни роботи, 
брзината на монтажната лента ќе биде зголемена, 
а капацитетите на лакирницата проширени. Оваа 
инвестиција има и стратешко значење бидејќи за 
2019 година е планирано лансирање на plug-in хи-
бридна верзија на Transit Custom. 

Според Ford, благодарение на семејството Transit, 
марката е лидер на европскиот пазар во класата 
лесни комерцијални возила со учество од 13,2%. 
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