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ОД УРЕДНИЧКИ АГОЛ

Почекајте да ги решиме првин кру-
цијалните политички предизивици со 
кои сме соочени па потоа целосно ќе се 
посветиме на економските проблеми. 
Дали оваа наметната логика навистина 
ќе профункционира или можеби уште 
еднаш „тоа од што живееме“ ќе го ста-
виме во втор план. Прераспределбата 
на националните приоритети, при што 
економијата секогаш се става во некоја 
инфериорна улога, толку ни е одомаќе-
на што веќе ја прифаќаме како нормал-
но однесување. 

А замислете, во меѓувреме треба и да се (пре)живее. 
Но и за ова налудничаво однесување, политиката има ре-
шение, едноставно ќе позајмиме (скапи) пари. И така од 
година во година. Тоа што нормалниот свет нема разби-
рање за нашите балкански логики, и не е толку страшно. 

До пред само една деценија ние (балканците) им пре-
тевме, или дајте ни пари или ќе се испотепаме меѓу себе. 
Тие не веруваа во ваквата безумност, не дадоа пари на 
националните касапи па резултатот потоа го почуствуваа 
со прилив на илјадници избегани души. За тие што ја не-
маа таа среќа, воопшто не се возбудуваа, но практично се 
убедија во вистинитоста на балканската лудост. Поучени 
од лошото искуство, сега решија малку, и крајно внима-
телно, да го подотворат  ќесето. 

Тука доаѓаме до логиката врз која се потпираат и на-
шите политичари. Буџетот го проектираме со негативно 
салдо, а разликата ќе ја платат тие, нели? Само што логи-
ката на западните, развиени заедници, е крајно прагма-
тична. Еден ден позајмените пари ќе треба да се вратат, 
со камата. 

Со актуелното, и општо прифатено од-
несување, дека кога еден ден ќе стане-
ме дел од развиените, а за тоа нели баш 
сега е моментот да им се придружиме, е 
баш тогаш, сите (економски) проблеми 
автоматски ќе бидат решени. А до тогаш? 
До тогаш песната која ја слушаме веќе 
четврт век се вика, трпение - спасение.

Токму со таа густо посеана магла ќе 
се соочиме со првите денови помина-
ти во друштвото на развиените. Тие во 
најмала мера ќе очекуваат да се одне-
суваме барем близу до нивната логика, 

односно да поченеме да размислуваме економски и до-
маќински. Пред сé, да трошиме колку што ќе заработи-
ме, и плус уште нешто да остане за враќање на долговите 
земени во минатото. 

Ако соосдветно не се подготвиме, влезот во НАТО 
и евентуалниот почеток на преговорите, економските 
субјекти ќе го доживеат трауматично, како голем шок. 

Токму затоа, третирањето на економијата како прашање 
со секундарна, па дури и како прашање со терцијално 
значење, ќе ни се врати лошо, многу лошо. Навременото 
отрезнување за приоритетите, со паралелно третирање 
на политичките и економските прашања, освен што ќе 
придонесе за сеопшта добросостојба, ќе ни овозможи и 
полесен приклучок кон друштвото на развиените.

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Благоја Дрнков

КОЛУ НИ Е НАВИСТИНА 
 ВАЖНА ЕКОНОМИЈАТА
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844 K во моментот е најголемиот булдожер на 
тркала во големата ергела на CAT. Тој е идеа-

лен за апликации во големите рударски компле-
кси, во компаниите за производство на елек-
трична енергија, како и при преместување на 

големи количини на материјал.  

Кога булдожерот на Caterpillar ќе се погледне 
во својата природна средина, а тоа секако се ка-
меноломите, површинските ископи, или при рам-
нење на големи површини, впечатокот за негови-
те пропорции и не е така импресивен. Разбирли-
во, на таков отворен простор и должина од преку 

11 и височина од безмалку 5.5 метри знаат да ги 
прелажат перцепциите. Но кога ќе проработи V12 
моторот од 752 КС и ќе се придвижат оператив-
ните 75 тона, нештата се менуваат од корен. Овој 
булдожер тогаш почнува да го покажува својот 
вистински карактер - моќен, ефикасен, неуморен. 

КАБИНА ИЗОЛИРАНА ОД 
НАДВОРЕШНИОТ СВЕТ

Кабината на 844K е поставена на вискозни др-
жачи со што се постигнува одлична механичка и 
акустична изолација. До операторот допира звук 
со јачина од само 69 db. За секој случај проверете 

CATERPILLAR 844K - БУЛДОЖЕР НА ТРКАЛА

ВГРАДЕНА ИЗДРЖЛИВОСТ

- Опертивна тежина: 74.883 kg
- Максималан силина: 752 ks,
- Капацитет на корпата 15.9 до 30.7 m3
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ја јачината на звукот на вашето возило, па ќе ста-
не појасен ангажманот на американските инжене-
ри. И не само поради звукот, операторот откако (и 
буквално) ќе се искачи на неговото работно место 
ќе може да ги ужива благодетите на ергономско 
осмислениот работен простор. 

Колку и да изгледа грубо однадвор, толку е 
пријатен престојот во овој булдожер. Командите 
се стандардни, операторот е одлично информи-
ран за сите параметри, а на располагање стои и 
персонализација која овозможува до 10 опера-
тори да ја подесат машината според сопствените 
преференции.  

Просторната внатрешност овозможува сместу-
вање за уште еден оператор кој има можност преку 
практичен тренинг да се обучи за самостојна работа.    

СО СИЛИНА И УМ 
Основната конструкција на булдожерот на тркала 

доаѓа во стандардна конфигурација: мотор поме-
рен на задниот крај, операторска кабина сместе-
на на средина и ножот истурен на предниот дел. 
Добро, ножот е малку необичен, но нели токму тоа 
го прави CAT посебен. 

Ако добро се погледне ножот е дел од „U“ ви-
лушката на која има монтирано и два хидраулич-
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ни држачи кои служат за регулирање на нагибот 
на ножот, додека за вертикално померување има 
два други држачи кои се изведени како кај кла-
сичните булдожери. Можноста за избор на еден 
од трите мода (Standard, Fine, Fast) за делување 
на ножот е финеса која оди во прилог на еконо-
мично трошење на горивото. Предноста на оваа 
конструкција се огледа во брзината на работни-
те циклуси како и во зголемената ефикасност при 
тешките аплпикации. 

Зглобната конструкција поддржана со моќна 
хидраулика (чувствителна на оптеретување) ја 
овозможува потребната окретност, големите тр-
кала ја даваат потребната проодност, а моќниот 
мотор во секој момент е подготвен да ја испорача 
потребната силина. Во овој контекст може да се 
разгледа современиот V12 дизел кој ги исполнува 
најстрогите американски и европски критериуми 
за сочувување на природната средина, но тоа што 
во суштина го карактеризира тој мотор се долго-
вечноста и ефикасноста. 

Погонот на тркала е изведен преку конвертор 
на вртежниот момент кој има можност и за затва-
рање на диференцијалот што овозможува дирек-

тен погон (Direct Drive), а тоа знаеме дека оди во 
прилог на проодноста. За движење  нанапред и 
наназад се предвидени по три степени на пренос 
при што се постигнуваат максимални брзини од 
22.9 односно 24.9 км/ч.

Сето тоа е успешно спакувано во робусна кон-
струкција која е всушност најзначаен момент во 
целата оваа приказна околу булдожерот 844K на 
Caterpillar.

Иако појавата, која во оперативна состојба тежи 
точно 74.883 kg, предизвикува почит, сервисерите 
не би требало воопшто да се грижат околу потреб-
ните контролни и сервисни интервенции. Произво-
дителот најпрвин овозможува продолжен сервисен 
век на сите компоненти а редовните контроли се 
извршуваат од ниво на тлото. Групираните кон-
тролни точки максимално ја олеснуваат работата, 
но за интервенции секако треба да се отворат ка-
паците од платформата и да се извршат потреб-
ните зафати. 

Краткиот опис за булдожерот на тркала 844K се-
како би ги содржел атрибутите, проверено, моќно 
и долговечно.
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Volvo е подготвен за влез во пазарот на крути 
дампери со комплетен асортиман. Користејќи 

ја експертизата на шкотскaта фабрика на 
Terex, во понуда ќе бидат 4 машини кои започ-

нуваат од 45-тонскиот R45D се до најголемиот 
100-тонски R100E.  

Од Volvo Construction Equipment (Volvo CE) јавува-
ат дека во вториот квартал на 2018 г. влегуваат на 
пазарот на крути дампери кои ќе бидат понудени 
под сопствените, Volvo ознаки. Развојот на нови-
те четири модели силно се потпира врз долгого-
дишната експертиза и искуство кои ги има Terex 
Trucks, како и на сопственото искуство и технолош-

ките сознанија на Volvo групацијата. Иницијално, 
понудата ќе се состои од 45-тонскиот R45D, потоа 
преку 60-тонскиот R60D и 72-тонскиот R70D па се 
до знаменосецот, 100-тонскиот R100E.  

Серијата „Е“ (R100E) претставува целосно нов 
100-тонски Volvo крут дампер кој ја комбинира по-
барувачката на пазарот и познавањата на клиентите 
со проверени компоненти, нови технологии и про-
дуктивни решенија, за да се исполнат очекувањата 
на корисниците од рударството и каменоломите. 

ДЛАБОК ИНЖЕНЕРСКИ ПРЕГЛЕД
Изработени врз постоечката и одлично докажана, 

TR серија на Terex Trucks, развојот на серијата „D“ 

VOLVO R45D, R60D, R70D И R100E

VOLVO ЛАНСИРА СЕРИЈА      СОПСТВЕНИ КРУТИ ДАМПЕРИ
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VOLVO ЛАНСИРА СЕРИЈА      СОПСТВЕНИ КРУТИ ДАМПЕРИ
(R45D, R60D и R70D) на крути дампери, погледната 
од инженерски агол, обезбедува исполнување на 
стандардите кои се очекуваат од една Volvo маши-
на. Истото, ако не и поизразен, е аспектот на ква-
литетот понуден во однос на припаѓачката класа. 
Подобрувањата вклучуваат поголема видливост и 
подобрување на вградените безбедносни системи 
кои се резултат од зголемената техничка поддршка 
на Volvo, а во согласност со шведскиот брендинг.  

Како резултат од лансирање на новата серија 
под ознаките на Volvo, крутите дампери на Terex 
Trucks постепено ќе бидат повлечени од пазарот. 

 „Нашето купување на Terex Trucks во 2014 го-
дина беше стратешка одлука која му овозможи на 

Volvo на своите купувачи да им понуди крути дам-
пери“ изјави Томас Битер, потпреседател на мар-
кетинг и производи во Volvo CE. 

„Оттогаш ние работиме на конструирање на 
целосно нов крут дампер кој ќе го почитува 84-го-
дишното искуство на Terex Trucks, притоа вгра-
дувајќи ја водечката индустриска технологија на 
Volvo CE како и врвниот квалитет, безбедноста и 
еколошките стандарди. Денеска ние влегуваме во 
нова фаза во која новите машини на Volvo, а по-
готово E-Series R100E започнуваат со работа. Ние 
сме убедени дека со нив ќе бидат импресионира-
ни корисниците во рударството и каменоломите“, 
истакна Томас Битер. 
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ФОКУС ВРЗ НОВИТЕ МАШИНИ
Целосно новиот знаменосец, R100E е дизајниран 

за исполнување на очекувањата за крут дампер 
кој ќе испорачува високи перформанси и продук-
тивност, ниски трошоци на оддржување, олеснет 
сервис и висок комфор за операторот. Со неговиот 
голем капацитет и влечна брзина, новата V-шасија, 
ефикасната хидраулика, паметен систем за монито-
ринг и возачко опкружување, R100E ќе им помогне 
на корисниците да преместат повеќе материјал за 
пократко време.

„Крутите дампери на Terex Trucks познати се по 
добри перформанси при влошени работни услови, 
како и за едноставно оддржување и евтина екс-
плоатација“, изјави Пол Даглас, потпреседател на 
Volvo CE за крути дампери и Terex Trucks. „Наши-
от докажан дизајн обезбедува силна поддршка 
која ќе помогне да се развие иновативниот влез на 
Volvo CE во оваа нова производна линија. Новата 
E-Series R100E е целосно нова машина која се ка-
рактеризира со стабилност, долг сервисен интер-
вал, висока профитабилност, постојаност и комфор. 

И уште повеќе, таа е брза и едноставна за опери-
рање и оддржување“.

СВЕТЛА ИДНИНА
Новите крути дампери брендирани со Volvo беџ, 

ќе бидат произведувани и ребрендирани како и 
досега во матичната фабрика во Матервел, Шкот-
ска а ќе бидат продавани само низ продажната 
дилерска мрежа на Volvo. 

Како и до сега зглобните дампери на Terex Trucks 
ќе продолжат да се развиваат и произведуваат во 
погоните на Матервел, а ќе бидат дистрибуирани 
преку постоечката независна дилерска мрежа на 
Terex Trucks.

Бул. Трета Македонска бригада 72,
1000 Скопје, Македонија

Tel  ++389 2 3111 000 локал 205;  204

e-mail: euroimpex@euroimpex.com.mk
                 robert@euroimpex.com.mk

www.euroimpex.com.mk
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Компанијата HBM Graders која е во сопстве-
ност на акционерското друштво GP (Gunter 

Papenburg) произведува грејдери со оперативна 
тежина од 8.5 до 23 тона и со погонски мотори 

кои развиваат помеѓу 87 и 234 КС.

Компанијата „GP Gunter Papenburg AG“ е фор-
мирана во 1962 по иницијатива на мнозинскиот 
соптвеник и реализатор на целата идеја, Гинтер 
Папенбург. Големиот почетен успех и постојаното 
вложување во квалитет и развој денес се огледу-
ваат во присуството на компанијата во преку 100 
земји. Во рамки на акционерското друштво момен-
тално се ангажирани над 3.500 вработени кои се 
рапсоредени во 40 фирми ќерки. 

Од широкиот спектар на произоди и услуги кои 
ги покрива акционерското друштво, за сегментот 

на грејдери задолжена е фирмата „HBM Nobas“ 
под чии ознаки овие машини се пласираат на сите 
континенти. Токму широката распостранетост на 
грејдери за производителот значи специфици-
рање на секој грејдер посебно спрема условите 
и потребите на светскиот пазар. Од понудата на-
менета за европскиот пазар, нашиот избор падна 
на моделот BG 180 TA-6 (6x6) кој на најефикасен 
начин го илустрира високото технолошко ниво со 
кое владее производителот.

ПРЕЦИЗНОСТ
Производите кои носат германски печат довол-

но се опеани и возвишени така да не е потребно 
посебно нагласување на тие основни квалитети. 
Но кога станува збор за грејдер, и токму за него 
се тврди дека е извонредно прецизен при извед-

ГРЕЈДЕР HBM GRADERS BG 180 TA-6 (6X6)

РАМНЕЊЕ ПО ГЕРМАНСКИ ТЕРК

- Оперативна тежина 19 тона,
- Силина 205 КС, 
- Погон на сите три оски.
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ба на работни апликации тогаш навистина треба 
да се имаат цврсти аргументи.  

Во случајот на BG 180 TA-6 (6x6), како и впрочем 
за целата гама на HBM Graders, говориме за кла-
сична конструкција во која разликата ја прават ма-
теријалите со кои е изведена конструкцијата, ед-
накво како и капацитетите на машината.

Традиционално германскиот производител како 
погонски единици употребува британски мотори од 
Perkins. Кај разгледуваниот модел тој има линиски 
распределени шест цилиндри со вкупен волумен 
од 7.01 литри кои во заедничко содејство ослобо-
дуваат максимални 205 КС при 2.200 вртежи. Инаку 
станува збор за современ агрегат кој ги исполнува 
најстрогите европски Stage IV и американски EPA 
Tier 4 Final еколошки критериуми. Од применети-
от пристап освен чистата природата, профитира и 

економичноста која е меѓу најниските во својата 
категорија.

Во прилог на наведената прецизност оди и пого-
нот на тандемскиот пренос кој се одвива преку хи-
дростатски конвертор на двете задни оски како и 
хидродинамичкиот пренос кој обезбедува погон на 
предната оска. Преносот на вртежниот момент се ост-
варува преку менувачка кутија која има 6 степени на 
пренос и обезбедува максимални 40 км/ч, додека за 
движење наназад се користат 3 степени кои овозмо-
жуваат 29.5 км/ч. Во случај да се наиде на потежок 
терен автоматски се активираат двата затварачи на 
диференцијалите со чија помош се обезбедува макси-
мална проодност. Распределбата на вкупната тежина 
по оски (13.5 тона на задните и 5.5 тона на предната 
оска) се смета за одличен компромис помеѓу проод-
носта и ефикасноста при разни теренски апликации. 
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Протокот и притисокот во хидрауличниот систем 
се чувствителни на моменталното оптеретување 
со кое се соочува машината, со што прецизно се 
дозира ангажираната моќност на погонскиот мо-
тор, а тоа знаеме дека поволно влијае на заште-
дата на гориво. 

НОЖ КОЈ СЕ СЕЧЕ И ВЕРТИКАЛНО
Цврстината и крутоста на грејдерот е гарантирана 

со употребата на посебно цврсти челични профили, 
и тоа е податок кој е очекуван од секој продукт од 
ваков вид кој носи германски печат. Тоа што по-
себно се истакнува кај грејдерот на HBM, BG 180 
TA-6 (6x6) е можноста за навалување на предните 
тркала по вертикално оска во моменти кога ќе се 
наиде на нерамен терен како и прилагодливоста 
на на плужната даска како по агол така и по ви-
сочина. Системот за наклонување на ножот при 
регулирање на насипи кои се под одреден агол, е 
познат кај сите грејдери од понов датум. Но HBM 
Graders оди чекор понапред при што се обезбеду-
ва агол на дејствување од цели 90 степени и тоа 
како на левата така и на десната страна. И притоа 
електронски контролираната хидраулика овозмо-
жува максимален трансфер на вртежниот момент. 

Изведувачите на автопатски делници како и уре-
дувачите на терени оваа можност ќе знаат посеб-
но да ја ценат.

ПРЕГЛЕДОСТ  
ОД ПРИЛАГОДЛИВА КАБИНА

Работното место на операторот претставува тема 
на која производителот ставил посебен акцент. Ко-
мотно дизајнираната кабина е механички зашти-
тена според FOPS и ROPS стандардите, и згора на 
тоа уште е додатно заштитена од механички ви-
брации и бучава. 

Командите се стандардни со што повторно се 
дава приоритет на ефикасноста додека преглед-
носта во сите правци е на највисоко можно ниво. 
Во постигнувањето на голема прегледност при из-
вршување на сите функции влијае и самата кон-
струкција на грејдерите, но HBM таа функција ја 
појачува со поставување на моќни фарови како на 
предниот така и на задниот дел.

Сервисерите ќе бидат задоволни што приста-
пот до сите контролни точки и до поставеноста на 
моторот и филтрите лесно се пристапува со стра-
нично навалување на кабината и отварање на го-
лемиот заден капак.
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BOMAG - ЗГЛОБНИ ТАНДЕМ ВАЉАЦИ
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А
ктуелната генерација на Bomag-зглоб-
ните ваљаци, која е со оперативна те-
жина над 5 тона, е опремена со супе-
риорна технологија која преку три по-
себни системи за набивање овозможу-

ва прилагодување кон секоја работна апликација 
притоа постигнувајќи ненадминлив однос на ефи-
касноста со економичноста. 

Bomag веќе има акумулирано 60-годишно ис-
куство во производство на машини за градење 

патишта. Членувајќи во 
Fayat групацијата, 

таа експертиза 
секогаш ре-
зултирала 
со машини 
кои ги но-
сат атрибу-
тите на со-
временост, 
ефикасност 
и економич-
ност. 

Н а ј д о -
бар доказ 
за тоа е 
присуство-
то на паза-
рите во над 

120 земји од сите 
континенти. Кога 
еднаш ќе се стек-
не тоа ниво на до-

верба, очекувањата од секоја нова серија, се токму 
такви, врвни.

Разгледувајќи ја актуелната серија на зглобни 
тандем ваљаци, чија оперативна тежина е поголе-
ма од 5 тона (достигнува до максимални 16 тона), 
ние всушност третираме прашања од врвната тех-
нологија. Тоа пред сé се однесува на трите систе-
ми на набивање ECONOMIZER, TanGO и ASPHALT 
MANAGER со што идејата водилка на Bomag за 
побрза, покомфорна и попрофесионална машина, 
во целост се остварува. 

Постигнувањето на тие цели, покрај употребата 
на споменатите системи за набивање, подразбира 
и вградување на погонски агрегат кој ги исполну-
ва најновите еколошки норми, како и електронски 
менаџмент кој строго внимава на работата на сите 
механички компоненти. Да, во поглавјето кое го-
вори за поедноставено оддржување никако не би 
требало да се заборави на фактот што машината е 
ослободена од грижа за било какво подмачкување.      

ДВОЈНА ВИБРАЦИЈА КАКО СТАНДАРД
Секоја работна задача значи соочување со од-

редени специфики, а тоа пак подразбира реша-
вање на различни предизвици. Токму поради тоа 
Bomag нуди три различни системи за вибрирање, 
од која како стандард се издвојува системот со 
двојно вибрирање.  

Со две различни апмлитуди и одвоена работа 
на двата ваљци која се постигнува со две роти-
рачки оски сместени дијагонално а кои се вртат 
во ист правец, може да се постигнат максимални 
резултати во широк спектар на работни апликации. 
Оваа можност кога ќе се искомбинира со бројните 
оперативни тежини како и со достапните, посеб-
но дизајнирани верзии, резултира со универзал-
на употребливост во широк опсег на апликации.

СУПЕРИОРНА
ТЕХНОЛОГИЈА

ЗА ИДЕАЛНО НАБИВАЊЕ
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TANGO ЗА ЧУВСТВИТЕЛНИ ПОВРШИНИ
Во одредени ситуации, како на пример наби-

вањето на асфалтни површини на мостови, по рабо-
вите на асфалтот или пак во близина на постоечки 
објекти, потребно е внимателно оперирање со па-
раметрите на машина. Токму за тие намени, Bomag 
го нуди системот наречен TanGO, кој се состои од 
две ротирачки оски кои се вртат во ист правец. 

Вибрациите се испорачуваат тангенцијално, а 
тоа заедно со двојната фрекфенција на набивање-
то овозможува внимателна испорака на вибраци-
ите. Тие се одвиваат само со една расположлива 

амплидута поради што набивањето се одвива без 
дробење на материјалот како и  без непотреб-
ни потскокнувања на ваљакот, што се смета како 
одлучувачка предност пред останатите системи.  

TanGO системот функционира само на задниот 
ваљак, а тоа автоматски значи дека нема пренос 
на несакани вибрации на предниот ваљак кој 
останува слободен за користење за стандард-
ни апикации. Во постојаноста на овој систем 
Bomag има целосна доверба, затоа не треба да 
чуди и фабричката гаранција од цели 8.000 ра-
ботни часови.
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ASPHALT MANAGER - ФЛЕКСИБИЛНО 
НАБИВАЊЕ

На овој менаџер навистина може да му се верува 
- со оваа констатација производителот ги објаснува 
менаџерските способнисти на системот. И навис-
тина, зимањето на предвид бројот на работните 
параметри како што се материјалот, степенот на 
наклонетост на набивањето, температурата, кон-
трола на движењето веднаш станува јасно до кој 
степен на автоматизираност се одвива процесот на 
набивање. Всушност, откако  операторот ќе ја се-
тира дебелината на набивањето потоа тој може да 
се посвети само на држењето на правецот. Остана-
тото наместо него ќе го стори ASPHALT MANAGER.

Должно внимание Bomag посветува и на одлично 
изолираната и просторна кабина од која прегледот 
на сите страни е одличен. За истакнување останува 
фактот што командите заедно со седиштето може 
да се померуваат од една на друга страна, можност 
која обезбедува прецизно обработка на рабовите 
на асфалтната површина.
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Триесет-тонскиот багер на турскиот произ-
водител своја примена наоѓа во каменоломи, 

при изградба на стамбени и инфраструктурни 
објекти како и при употреба во урбани средини.

До неодамна MST го знаевме како производител 
на комбинирани машини кои се веќе одомаќени 
кај голем број корисници како во матичната земја 
така и во поширокиот регион.

Охрабрени од одличните искуства, менаџментот 
на фабриката одлучно зачекорува и на полето на 
багерите. Моделот M300LC е избран да ја надогра-
дува довербата стекната со досегашните продукти 
кои доаѓаат од погоните сместени на крајниот ис-
ток на Турција. 

При изработката на триесет-тонскиот багер про-
изводителот користи проверени компоненти од 
светски производители. Како пример може да пос-
лужи погонскиот мотор, дело на германски Deutz, 
кој покрај врвниот квалитет ги исполнува европ-
ските Stage III-A и американските EPA Tier 3 норми 
против загадување. 

ПРИОРИТЕТИ
Кога во средиштето на конструкторскиот ин-

терес ќе се стават економичната експолатација и 
ефикасноста при работните апликации, сето оста-
нато се подредува на задачата за исполнување на 
тие две големи цели.

Во таа насока, во зависност од видот на работната 

MST M300LC

 КЛАСИКА  
 ВО ДОВЕРЛИВА ИЗВЕДБА 
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- Мотор од 214 КС
- Работна тежина 31.300 kg
- Капацитет на корпа (1.35 - 1.50) m3

задача операторот може да избере еден од трите 
мода: E (Economy), S (Standard)  и P (Power& Speed) 
со кој се регулира ангажираноста на потребната 
моќност. Се разбира, за товарање на лесни мате-
ријали се користи економичниот мод при што мо-
торот работи на пониски вртежи и во хидраулич-
ниот систем се генерира помал работен притисок, 
додека за потешките работни апликации како што 
е на пример копањето на цврсто тло, се употребу-
ва целата расположлива ергела.

Исто така, во зависност од поставениот приклу-
чок, операторот со едноставни команди на екра-
нот, може да ја избере соодветната подесеност на 
системот наменета токму за тој приклучок. Кога сме 
веќе кај командувањето да истакнеме дека сили-

ната автоматски се распределува помеѓу работна-
та рака и движењето на багерот при што операто-
рот има можност да ја превземе контролата и со 
едноставна команда го одреди својот приоритет. 

Ако ситуацијата бара додатно зголемување на 
моќноста, со активирање на копчето Power Boost, 
моторот може краткотрајно да испорача додатни 
8% силина.

ЦВРСТА ОСНОВА
Носечката структура на M300LC, изработена во 

облик на буквата "X", е заварена од роботи при што 
екстремно цврстите челични легури меѓусебно се 
споени со извонредна прецизност. Од друга страна 
размерот на гасениците (широчина 60 cm и нага-
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зна должина од 401 cm) обезбедува одлична ста-
билност. За олеснет пренос се грижат по 9 ролери 
кои се вградени на гасениците. Ако кон ова ги до-
дадеме и темелно изведената механичка заштита 
како и централното подмачкување, лесно доаѓа-
ме до заклучокот за робусноста на целиот систем.

Погонскиот мотор кој го испорачуваат герман-
ците од Deutz, има линиско поставени шест цилин-
дри, и од работен волумен 7.150 ccm, ослободува 
214 КС при 2.000 вртежи во минута. Тој ги покре-
нува двете аксијални хидраулични пумпи со про-
менлив волумен кои генерираат притисок во за-
висност од моменталната оптеретеност. Овој сет 
на генератори во пракса се покажува како сосема 
доволен за багер кој оперативно тежи 31.300 kg а 
во двата степени на пренос може да се движи со 
брзина 3.1 односно 4.9 км/ч.

Вкупната должина на багерот од 10.6 и височи-
ната од 3.36 метри со големина на работната рака 
од 6.25 и стрелата од 2.60 (опциски 3.10) m, ја пот-
полнуваат сликата за големината на M300LC.

ИЗОЛИРАНА КАБИНА И ЕДНОСТАВНО 
ОДДРЖУВАЊЕ

Работното место на операторот е дизајнирано со 
цел максимализирање на видното поле. Во подрш-
ка на таа функција е додадена и камера на задниот 

дел како и вградените светла на предниот и зад-
ниот дел. Кабината е поставена на четири хидра-
улични држачи кои имаат задача за пригушување 
на вибрациите а за удобно чувство на операторот 
се грижи и амортизираното седиште кое може да 
се подесува во сите правци.

Во опремата на багерот стандардно доаѓаат ефи-
касното проветрување и клима уредот а по желба 
може да се порача и отвор на кровот.

Логично поставените команди со два „џојстика“ 
на двете страни, се надополнети со команден ек-
ран на кој може да се следат сите параметри. Во 
случај на појава на некоја неправилност при рабо-
тата, освен што се појавува индикатор на екранот, 
тој податок се меморира и при сервисните интер-
венции ја пријавува аномалијата. 

Како што е веќе стандардизирано кај повеќето 
работни машини, сите сервисни точки се групира-
ни на едно место, а тоа знаеме дека значително го 
скратува времето во кое багерот е вон употреба. 
Како специфика на машината на MST е вградување-
то на филтер за вода, кој при негово преполнување 
може да се испразни од кабинскиот простор.  

Накратко, багерот M300LC  е коснтруиран многу 
прагматично: тој треба да служи верно и долго и 
притоа да не бара претерано внимание. 

M18 CHM-902C
  ПРВА НА СВЕТОТ АКУМУЛАТОРСКА

5 KG SDS-MAX ДУПЧАЛКА И КРШАЧ
Milwaukee® конструиран и вграден
POWERSTATE™ мотор без четкици за голема
трајност и издржливост
REDLINK PLUS™ систем на интелигенција
9,0 Ah REDLITIUM-ION батериско пакување
Вградено сигурносно квачило

Трета Македонска бригада 72
1000 Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3111 000, 3112 000

Факс: + 389 (0) 2 3113 666
E-Mail: robert@euroimpex.com.mk
www.euroimpex.com.mk

Wersja 2.indd   2 2017-05-29   15:46:42

22  Година 8  Квартал 4



M18 CHM-902C
  ПРВА НА СВЕТОТ АКУМУЛАТОРСКА

5 KG SDS-MAX ДУПЧАЛКА И КРШАЧ
Milwaukee® конструиран и вграден
POWERSTATE™ мотор без четкици за голема
трајност и издржливост
REDLINK PLUS™ систем на интелигенција
9,0 Ah REDLITIUM-ION батериско пакување
Вградено сигурносно квачило

Трета Македонска бригада 72
1000 Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3111 000, 3112 000

Факс: + 389 (0) 2 3113 666
E-Mail: robert@euroimpex.com.mk
www.euroimpex.com.mk

Wersja 2.indd   2 2017-05-29   15:46:42



- Опертивна тежина: 122 - 137 t
- Мотор 285 КС при 1.900 врт/мин
- Носивост 120 x 5 до 20 x 14 (t x m)
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HITACHI SCX 1200-3

 ЛЕСНО  
 ПОДИГНУВАЊЕ  
 НА ТЕЖОК  
 ТОВАР 

Новата генерација на кранови на гасеници од Hitachi 
нуди се што се очекува од современа работна машина: 
ефикасност, економична употреба и пролагодливост 

кон специфичните услови на експлоатација.

Кранот Hitachi SCX 1200-3 е голема машина. Всушност 
како и останатите продукти кои ги нуди јапонскиот гигант 
од машинската индустрија. Тоа станува јасно веднаш штом 
се догледа масивната основа на која е монтиран кранот. 
Оперативната тежина од 122 тона (основната изведба) ви-
длива е и со голо око. Исто како и работната рака изведена 
во решеткаста форма чија минимална широчина изнесува 
135 cm за да во средишниот дел достигне цели 200 cm. 
Таа механичка основа овозможува подигнување на цели 
120 тона до височина од 5 метри, односно во другата крај-
ност, 20 тона на височина од 14 метри. Ако овие капацитети 
ги погледнеме одделно веднаш станува јасно дека новата 
серија кранови на Hitachi воопшто не се плаши од прене-
сување на голем товар.

КЛАСИЧНА МЕХАНИКА И КОМБИНИРАНО 
ХИДРАУЛИЧНО КОЛО

Основата на кранот ја сочинува архитектура преземена 
од серијата поголеми багери. Погонскиот мотор го испора-
чува Isuzu, има шест цилиндри во линија, при 1.900 вртежи 
ослободува 285 КС и ги исполнува Stage III-b нормите. Оста-
натите димензии ја потврдуваат погоре кажаната констата-
ција: Оските помеѓу гасениците (со нов, правоаголен дизајн) 
изнесува 684 cm а нивната височина 135 cm. 
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Од друга страна, носечката рамка е изработена 
во "X" облик со таа разлика што вкупната широ-
чина изнесува големи 390 cm, односно кога ќе се 
земе предвид целиот траг, таа се искачува на 636 
cm. Повторно класично, на задниот дел на маши-
ната е поставен контратег чија тежина (максимум 
9 тона) зависи од очекуваната оптеретеност со која 
треба да се оперира.   

Од оваа точка па натаму на сила стапуваат спе-
цифики карактеристични само за крановите. Тоа 

највеќе доаѓа до израз поради фактот што хидра-
уличниот систем се соочува со потреба од прид-
вижување на носечката конструкција, потоа за 
ротација, за движење на трите витла како и на 
самата стрела. 

Таа сложена задача инженерите на Hitachi ја 
решаваат со вградување на паралелни пумпи за-
должени за придвижување на витлата како и една 
независна пумпа за придвижување на стрелата. 
Овој комбиниран хидрауличен циклус се однесу-
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ва само за ситемот за дигање на товар додека за 
движење на машината и за ротирање се користа-
тат идентични системи како и кај големите багери. 
Добро, разликата се прави и во економичниот мод 
на работа на витлите кои работат во зависност од 
оптеретувањето на кранот.

 ПРЕГЛЕДНОСТА ЈА ПОМАГААТ 
ЧЕТИРИ КАМЕРИ

На левата страна од кабината на операторот 
се наоѓа сет од команди со чија помош со голема 
прецизност може да се регулира операцијата на 
подигнување, пренос и спуштање на товарот. Сис-
темот против клатење на пренесуваниот товар, кој 
е карактеристичен при оперирање во ветровити 
услови, го знаеме од порано со таа разлика што 
во новиот кран е додатно усовршен.

Во раскошно димензионираната кабина се вле-
гува преку лизгачка врата, а кога еднаш операто-
рот ќе се смести, подесувајќи ги притоа команди-
те спрема сопствените димензии, започнува цело-
дневиот благопријатен престој на работното место. 
Заради целосна контрола на операциите во кра-
нот се вградени четири камери а сликата од нив 
се прикажува на големиот дисплеј сместен на ле-
виот столб од кабината. Инаку видливоста е таква 

да голем дел од интервенциите лесно се извршу-
ваат и без помош на камерите.

Командите се толку интуитивни и класични што 
од Hitachi тврдат дека и необучен оператор за крат-
ко време може ефикасно да ја извршува работата.

ТРАНСПОРТОТ Е ВОЗМОЖЕН   
Една од најфасцинантните карактеристики на 

Hitachi SCX 1200-3 секако е начинот и можност-
ите за транспорт. Имено, во носечката структу-
ра има вградено четири хидраулични носачи со 
чие спуштање се подигнуваат гасениците и по-
тоа со помош на кранот лесно се преместуваат 
оставајќи ја носечката структура со широчина од 
само 300 cm и со тежина од 30 тона. Да не забо-
равиме да напоменеме дека (опциски) и во кон-
тратегот може да се вгради систем за монтажа 
односно демонтажа. 

Исто така и подигнувачката секција може да 
биде ефикасно транспортирана и тоа без помош 
на посебни држачи и подметоци туку само со по-
себно изработени лежишта. 

Монтажата е исклучително едноставна при што 
по симнувањето на носечката структура најпрвин 
се монтира подигнувачката секција со чија помош 
потоа се монтираат гасениците.
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В
о 2017 година GIPO AG ја продолжи сора-
ботката со хрватските, словенските, бо-
санските и српските компании. Со десе-
тина испорачани машини, 2017 ќе остане 
запаметена како година во која клиен-

тите му остануваат верни на квалитетот, капаци-
тетот и подршката која ја дава GIPO.

Швајцарската компанија GIPO AG во декември 
2017 година ја испорача мобилната дробилка со 
сито GIPOREC R 100 FDR GIGA DA на компанијата 
GMTT Лешчанец од Карловац. Ова е првото испо-

рачување на машина од овој тип во Хрватска, а 
второ во светот! 

Станува збор за најновиот производ на GIPO во кој 
е втемелена најсовремената технологија и долго-
годишното знаење и искуство, а се со цел  да се 
постигне квалитетна, економична и мултифункцио-
нална машина која ќе може да извршува различни 
задачи на каменоломи, градилишта или во функ-
ција при рециклирањето на минерални суровини.

Оваа машина е опремена со двостепенско пред 
сито за јаловината и ги одвојува лесните мате-

БАЛКАНСКИ СОСТОЈБИ

 GIPOREC R 100 FDR GIGA DA  
 СЕНЗАЦИЈА ВО ХРВАТСКА 
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ријали како што се дрвото, пластиката и слично. 
Магнетниот издвојувач го извлекува од влезниот 
материјал железото. Четирите ваги за подвижни 
ленти вградени во транспортната лента служат за 
мерење на количината на произведените фракции, 
јаловина и повратни зрна. 

Машината е опремена и со двостепенско сито со 
површина од 5.2 m2 како и со ударно-ротациско 
мелење со три ударни завеси. Со ова е овозможе-
но постигнување на бараниот квалитет и грануло-
метријата на конечниот производ. Со најважните 

функции на машината може да се управува со да-
лечински управувач. 

НАЈНИСКА ПОТРОШУВАЧКА НА 
ГОРИВО ПО ТОНАНА ИЗРАБОТЕН 

МАТЕРИЈАЛ 
Срцето на погонската единица на машината 

GIPOREC R 100 FDR GIGA DA  претставува моќниот 
дизел мотор CAT C9 со силина од 261 kW (355 КС). 
Кај новиот погонски концепт применет на оваа ма-
шина посебно внимание е посветено на намалена-

ВО 2017 СО GIPO МАШИНИ СВОЈОТ 
МАШИНСКИОТ ПАРК ГО ЗГОЛЕМИЈА :

GM Marjan Fabjan, Novo Mesto ................... GIPOREC R 100 C GIGA
Maxima d.o.o., Zagreb ......................................... GIPOREC R 100 C GIGA
Graditeljstvo Rožić d.o.o., Jastrebarsko ... GIPOREC R 131 C GIGA
Transport Beton Lubina, Knin ................... GIPOREC R 90 FDR GIGA
MB Bura d.o.o., Rijeka ..................................... GIPOREC R 90 FDR GIGA
CG Kamen d.o.o., Našice ............................ GIPOREC R 100 FDR GIGA
GTM Gavan d.o.o., Ogulin ........................... GIPOREC R 100 FDR GIGA
MBA Miljković d.o.o., Beograd .....................GIPOKOMBI RC 130 FDR
Lukić Kop d.o.o., Ljig ............................................ GIPOREC R 131 C GIGA
Integral Inženjering d.o.o., ....................Niš GIPOKOMBI RC 130 FDR
Savić Company d.o.o., ......................... Niš GIPOREC R 131 FDR GIGA
Han-Put d.o.o., Vladičin Han ....................................GIPOSCREEN S 157
Molaris d.o.o., Nova Gradiška .................. GIPOREC R 100 FDR GIGA
GMTT Lešćanec d.o.o., Karlovac ....GIPOREC R 100 FDR GIGA DA
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та потрошувачка на погонската енергија на клуч-
ните компоненти како што се ударниот-ротацио-
нен млин, вибрододавачите, транспортната трака 
и други компоненти. Како резултат на напорната 
работа на инжењерите на развојот на ваквиот ин-
телегентен погон создадена е високо продуктив-
ната машина која на корисникот значајно му го 
заштедува потрошеното гориво. Моменталните 
мерења кои се спроведуваат во реалните експла-

тациски услови покажуваат дека GIPOREC машини-
те со директни погони на ударно-ротационен млин 
остваруваат најмалку потрошено дизел гориво по 
тона на издробен материјал во светот.  

Првата GIPOREC R 100 FDR GIGA DA машина во 
Хрватска е пуштена во употреба, и за потребата на 
различни градилишта произведува камени фрак-
ции како што се 0/4, 4/8, 0/11, 0/32, а по потреба 
и други.
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Технички карактеристики на машината 

Погонски мотор CAT C9

Тежина на машина со сито 53 t

без сито 45 t

Височина 3.450 mm

Широчина 3.000 mm

Нов иновативен директен погон на ударно-ро-
тациско дробење (DA Direktantriebssystem) се ка-
рактеризира со минимална потрошувачка на го-
риво и максимална економска ефикасност. Мо-
торот директно преку менувачот, со минимални 
внатрешни отпори и механички губитоци, како и 
со зголемен вртежен момент на роторот, ја прид-
вижува ударната дробилка. Со нови решенија на 
помошниот хидрауличен погон се придвижуваат 
вибрододавачите, ситото и транспортните ленти - 
се со цел зголемување на ефикасноста и намалу-
вање на трошоците за погонска енергија.

Во текот на 2017 година со GIPO мобилните дро-
билки, својот машински парк го зголемија 15 нови 
фирми.

GISLER POWER
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SENNEBOGEN 830R-HDD

ГЕРМАНСКАТА

ДОЛГА
РАБОТНА РАКА
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Изградена врз исклучително цвста основа 
поставена на гасеници, 830R-HDD со својата 

универзалност и дофат кој надминува 18 
метри, ќе биде добредојдена на местата каде 
што треба да биде преместена (или срушена) 

голема количина на материјал.

Германскиот производител на кранови и машини 
за преместување на материјал, корисниците ши-
рум светот го познаваат по ефикасноста и довер-
ливоста, но и според универзалната примена на 
цела линија на производи.

Кога се располага со така широк опсег на спе-
цијални изведби, нормално е да се очекува и богато 
портфолио на добавувачи на компоненти. Таквиот 
пристап, иако непопуларен кај сервисерите, овоз-
можува избор на најефикасни компоненти поеди-
нечно за секоја специјална машина. 

Моделот кој го разгледуваме според основната 
конструкција припаѓа на групата багери-гасени-
чари со тоа што постои цела низа на можноста со 
кои се оплеменуваат механичките можности. Тука 
пред сé се мисли на долгата работна рака и стрела-
та кои може да досегнат и растојанија над 18 ме-
три. Потоа, кабината може да ротира околу својата 
оска, да се подигнува и навалува и до 30 степени.

СО ШИРОКА ПЛАТФОРМА ПРОТИВ 
ВИСОЧИНИТЕ

Уште една специфика на Sennebogen 830R-HDD 
е носечката платформа чии гасеници се со должина 
од 510 cm а одалечени помеѓу себе на максимал-
ни 450 cm. Оваа безмалку квадратна геометрија, 
овозможува стабилност при големи оптеретувања 
кога се работи со максимален распон на работната 
рака и стрелата.

Конструкцијата станува уште поинтересна пора-
ди можноста кабината да биде подвижна. И тоа 
по сите правци. Посебно интересна е можноста за 
подигнување од најниската положба, која е по-
ставена на височина на операторот од основните 
265 на максималаните 578 cm. Поради подобра 
видливост, да не заборавиме дека стрелата дос-
тигнува до 18 метри, кабината има можност и за 
навалување до 30 степени во однос на хоризон-
талната положба.

- Моќност 205 КС
- Оперативна тежина 45t
- Максимална височина 17 m
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Оперативната тежина од 45 тони за погон користи 
современ дизел мотор (Tier III) кој го испорачува аме-
риканскиот Cummins. Линискиот шесцилиндерски 
мотор при 2.000 вртежи може да испорача макси-
мални 205 КС. Хидрауличната пумпа која е чувст-
вителна на оптеретување, овозможува максимален 
проток од 520 литри во минута со што се овозможу-
ва максимален притисок во системот од 350 бари. 

Како посебна поволност производителот го 
истакнува фактот за мулифункционалноста на 
Sennebogen 830R-HDD. Во зависност од потре-

бата, на неа може да се стават разни приклучоци 
вклучувајќи и обична корпа, грајфер, ударен чекан 
или пак клешта за рушење. Со менување на при-
клучоците се менува и карактерот на машината, 
но мора уште еднаш да го истакнеме фактот дека 
големииот домет и мобилноста на кабината ја пра-
ват разликата во однос на конкурентските машини.

ПРИСТАП ПРЕКУ ЛИЗГАЧКА ВРАТА
Платото на 830R-HDD е подигнато за преку еден 

метар од тлото. Тоа значи дека операторот треба 
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да се искачи до неговото работно место. А при влез  
во просторната кабината работата му ја олеснува 
големата лизгачка врата. Откако ќе се смести на 
удобното седиште (се подесува во сите правци) 
може да започне со продуктивна акција. Команди-
те инаку се класични а управувањето идентично со 
класичните багери. За пријатен престој во кабина-
та се грижи воздушната суспензија на седиштето, 
добрата изолација но и прецизниот клима уред.

Во делот на секојдневните испекции и редов-
ните сервиси нема поголеми изненадувања. Со 

подигнување на страничните капаци се приста-
пува до моторот, но и до филитрите за хидраули-
ката, воздухот, маслото. Како додатен елемент се 
истакнува централизираната контрола на хидра-
уличниот систем како и додатното филтирање на 
хидрауличната течност (оваа опција доаѓа како 
додатна опрема) кое помага за поголема долго-
вечност на целиот систем.

Исто така, во функција на заштита на хидраулич-
ниот систем е вграден централизиран систем за 
контрола кој благовремено сигнализира за евен-
туалните неправилности. Тие информации ги до-
бива и операторот на неговиот екран исто како и 
податоците за комплетната дијагностика на оста-
натите системи.

На крајот да не заборавиме дека станува збор 
за специјална машина која во зависност од поста-
вениот приклучок го менува и својот карактер од 
преместувач на материјал во ископувач или пак во 
агресивен рушач на објекти. А тоа е карактеристи-
ка која посебно ја ценат клиентите.
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А
мериканската компанија Boart Longyear 
од раните 90-ти години произведува 
дупчалки кои користат технологија на 
Sonic дупчење која во однос на конвен-
ционалните машини нуди низа компа-

ративни предности.
Во далечната 1890 година, во време на експан-

зија на истражувањата по природни ресурси, во 
Соединетите Држави, со седиште во Солт Лејк 
Сити, се формира компанијата Boart Longyear која 
почнува со производство на дупчалки. Тоа произ-
водство на дупчалкизаедно со опрема за истите, 
трае и до ден денес, континуирано проширувајќи 
се со нови технолошки решенија и нудејќи екс-
пертиза за професионалците од специјализира-
ните дејности.  

Sonic дупчалките, ако се суди според надво-
решниот изглед, речиси се идентични на конвен-
ционалните дволиниски дупчалки, но суштински 
се разликуваат според применетата технологија. 

ЗОШТО SONIC ТЕХНОЛОГИЈА
Токму таа технологија, која Boart Longyear ја 

употребува веќе трета деценија, овозможува драс-
тично да се намали ризикот од неуспешни проек-
ти за испитување на тлото и тоа без разлика на 
видот на површината од чија утроба треба да се 
земат мостри.

Широкиот спектар на употребливост вклучува 
апликации од геологијата, заштитата на приро-
дата, испитувањето на водните текови, а посеб-
но во рударството каде што со голема прециз-
ност може да се скицира срцевината на рудните 
наоѓалишта.

Иако на почетокот делотворноста и ефикаснос-
та на Sonic технологијата беше оспорувана, сепак 
скептицизмот брзо беше демантиран од искуства-
та стекнати ширум светот, а поготово на терени со 
меки камења каде што Sonic технологијата во од-
нос на класичните дупчалки се покажала убедли-
во поефикасна. 
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Комапактните димезнии на Sonic дупчалките 
претставуваат уште една компаративна предност 
поради фактот што тие овозможуваат пристап и 
до потешки терени или покрај тесни локации за 
испитување. Во тој правец, моделот LS250 MiniSonic 
претставува вистински пример за ефикасност спа-
куван во компактно издание.

КАКО ФУНКЦИОНИРА SONIC 
СИСТЕМОТ

За време на дупчењето, резонантната енергија 
се пренесува низ бушотината до челото на сврде-
лот, и тоа со различни сонични фреквенции. Исто-
времено сврделот ротира дистрибуирајќи ја енер-
гијата и ротирајќи со челната површина.

Резонантната енергија се генерира во 
внатрешноста на соничната глава со синхронизи-
рано ротирање на четири тега. Патентираниот сис-
тем на пневматска изолација ја спречува резонант-
ната енергија да дифузира на патот од трансми-
терот до свредлот, односно се грижи за директна 
трансмисија на енергијата до сврделот.

Со промена на фрекфенцијата односно кога таа ќе 
резонира со природниот материјал тогаш започну-
ва дупчењето. При наидувањето на различен мате-
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ријал најпрвин сондата мора да ја пронајде неговата 
природна резонантна фрекфенција, а потоа емитерот 
да ја постигне истата за да се постигне резонанција. 

Потоа започнува заедничкото дејство на резо-
нантната енергија и механичката ротација на свр-
делот со што се постигнува брза и ефикасна пе-
нетрација низ материјалот. Поинаку кажано, резо-
нантната енергија најпрвин го „дроби“ материјалот 
кој потоа сврделот лесно го пробива.  

Овој принцип на високофреквентна резонантна 
енергија најдобри резултати дава при вадење на 
срцевина или обвивката од подземни слоеви. 

ПРЕДНОСТИТЕ НА SONIC
Sonic нуди неколку компаративни предности 

во однос на конвенционалните технологии. Пре-
ку него се обезбедува супериорна информација 
за содржината на тлото со тоа што континуирано 
вадејќи примероци се добива прецизна слика за 
неговата содржина. 

Системот исто така, ги редуцира абењето на свре-
делот и останатите потрошни материјали и тоа до 

неверојатни, 80%. Истата констатација важи и за од-
држувањето кое е олеснето за истиот тој процент. 

Супериорната конструкција претставува уште 
една предност. Дупчењето со Sonic обезбедува 
заштита на избушените ѕидови што резултира со 
поголема ефикаснот и перформанси. Кога говори-
ме за брзината, таа кај Sonic изнесува два до три 
пати поголема од класичните методи на дупчење.

Современиот мотор (Tier 4) е невероајтно тивок, 
констатација што може да се изрече и за останати-
те механички компоненти. Операторите се на дис-
танца од машината и добро заштитени, за разлика 
од класичните дупчалки каде што тие се качени 
на платформа.

Како за илустрација на капацитетите, моделот 
LS250 MiniSonic може да дупчи до длабочина од 
78 метри во случај кога користи куќиште од 121 
mm. Поголемиот модел, LS 600 Sonic може да 
оди уште подлабокко - се до 182 метри. Во при-
мената на Sonicтехнологијата, производителот 
користи исклучително компоненти од сопствено 
производство.
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С
ведоци сме на се поголеми реакции на граѓаните, 
граѓанските и еколошките здруженија за квали-
тетот на воздухот во урбаните средини, поготово 
при зимски услови односно во грејната сезона.

Иако сме сведоци на појава на нови технологии 
како што се хибридните и електричните изведби, сепак вози-
лата се јавуваат како големи загадувачи на воздухот поради 
што во многу европски градови се подготвува воведување 
на забрана за користење на возила со дизелски агрегати. 

За волја на вистината, сите испитувања наведуваат на тоа 
дека главен загадувач претставува греењето поради што 
и се прават големи напори за гасификација на државата, 
и секако примена на гасот во системот на топлификација.

Ограничените просторни услови во урбаните среди-
ни како и густиот сообраќај не дозволуваат делумно или 
целосно затварање на патиштата и улиците, што се раби-
ра, за изведувачите на тие инфраструктурни објекти прет-
ставува додатен напор.

Појдувајќи од оваа специфична задача, и целосно свес-
ни за тежината и долготрајноста на проектите, JCB на 
12 март годинава, пред стручните новинари ја претста-
ви својата најнова гама производи со мали димензии но 
со големи технолошки можности, наменета за работа во 
градски услови.    

При тоа беше претставена новата гама на мини ровоко-
пачи со тежини од 1.5 до 2 тона кај кои конструкторското 
внимание е насочено кон поедноставено користење, од-
држување и намалување на трошоците на екплоатација.

Технички специфики: Серијата Skid Steer и Compact Track 
Loader (компактни натоварувачи) се состои од вкупно 16 
модели кои се изградени врз две платформи. Во малата 
платформа, која е со вкупна должина од 3.49 cm, се вгра-
дуваат два современи дизели изработени од независни-
от производител Kohler, кои развиваат 56 односно 74 КС. 
Во поголемата платформа (380 cm) се вградува сопствен 
JCB мотор од серијата EcoMAX, со работен волумен од 4.4 
литри, и исто така 74 КС, но со вртежен момент од 400 Nm. 
Сите мотори ги испонуваат најновите еколошки норми, и 
тоа без употреба на скапи системи за третман на издув-
ните гасови. Од тоа профитираат економичната експола-
тација и едноставното оддржување.

Без разлика за која платформа се работи погонот може 
да биде на сите тркала или пак да се одвива преку гасени-

JCB - НОВА СЕРИЈА КОМПАКТНИ МАШИНИ

МАЛИ 
МАШИНИ 

ЗА ГОЛЕМИ 
ПРОЕКТИ
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ци, додека за пренос е задолжена хидростатиката која 
е контролирана од електро-хидрауличниот систем.

Оперативната тежина на оваа серија машини се 
движи во опсегот помеѓу  2.995 (за моделот 155) и 
5.089 kg (за моделот 325Т), тежина во која не е вклу-
чен евентуално монтираниот контратег.  

Како ревулуционерно решение беше претставен 
и TELESKID кој доаѓа како мешавина на Skid Steer 
и телескоп. Таа комбинација се прави со задача на 
малите Skid Steer да им се овозможи поголема ма-
нипулативност како и поголеми висини за натовару-
вање, поголеми длабочини на копање како и дофат 
за растоварување. Резултатот е одличен, се добива 
единствен концепт при што со мала машина може 
да се заврши голема работа. Како практичен пример 
може да послужи натоварувањето на висок камион, 
а знаеме тоа со стандардниот Skid Steer порано не 
беше возможно. 

Технички специфики: TELESKID е систем кој овоз-
можува оперативност на четири машини во едно: 
виљушкар, телескопска работна рака, компактен нато-
варувач на тркала и, се рабира, Skid Steer натоварувач. 

Бидејќи TELESKID ја користи поголемата плат-
форма во него се вградува современиот дизел на 
JCB од EcoMAX серијата. Дизелот со работен волу-
мен од 4.399 ccm развива 74 КС и голем вртежен мо-
мент од цели 400 Nm. Тоа се покажува сосема до-
волно за машина која во оперативна состојба тежи 
4.472 kg да подигне товар од 611 kg на височина од 
преку 4 метри.

Секако овие капацитети дека не одат на штета на 
компактноста на машината. Вкупната должина (со 
стандардна работна рака) изнесува 3.8 м додека со 
продолжена работна рака (Extended Boom) достигну-
ва до 4.9 m.  

Следни производи кои и беа претставени на јавнос-
та е новата гама на мали дампери наменети за разни 
градилишта и за транспорт на земја. Како што може 
и да се очекува, основната карактеристика им е опе-
рирањето во мали простори и на места каде што не 
може да се движат камионите.

Со оваа широка гама на производи ќе им се овозмо-
жи на нашите стопанственици замена на старите тех-
нологии со современи, ефикасни и штедливи машини.

Технички специфики: Вкупно 7 различни модели, 
JCB става на располагање на градилиштата за транс-
порт на товар и земја. Овие дампери се разликуваат 
според димензиите, капацитетите и изведбата. За-
едничко за сите е што имаат зглобна конструкција, 
се движат на тркала, користат корпа, а истоварот се 
одвива преку хидраулично подигнување. 

Разликите се прават во големината и типот на мо-
торот како и според капацитетот на хидрауликата. 
Иста така, разлика има и во работното место на опе-
раторот кое може да има само заштитен ролбар па 
преку отворена, па се до целосно затворена кабина.

Сепак најголемата разлика ја прават димензиите, 
така што вкупната должина се движи помеѓу 3.095 и 
4.912 mm, а растојанието помеѓу предната и задната 
оска изнесува од 1.500 до 2.680 mm.

Во помалите модели се вградува мотор од Kubota 
кој во зависност од моделот може да има помеѓу 20.8 
и 36.8 КС додека поголемите модели го корситат до-
машниот EcoMAX со максимални 74 КС. И можеби 
еден од најважните податоци: корисниот товар кој 
може да го понесе некој од седумте модели се дви-
жи помеѓу 1 и 9 тона.
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ОБИЧНИ И КОНУСНИ ЗАПЧЕНИЦИ  
НА FALK MILL PRODUCTS

 ПРИДВИЖУВАЊЕ  
 НА НАЈСЛОЖЕНИТЕ  

 МЕХАНИЗМИ   
 ШИРУМ СВЕТОТ 

Во својата богата и 
разновидна понуда на 
дробилки и опрема, Metso 
вклучува и реплицирање  
на обични и конусни 
запченици од 
специјализираниот 
производител Falk Mill 
Products.

С
о аквизиција на интелектуалната соп-
ственост и инженерската поддршка на 
Falk Mill Products од страна на Metso, 
сеопфатната понуда на финскиот гигант 
на опрема е проширена, а се со цел за-

доволување и на најспецифичните потреби на се-
кој клиент. 

Како бизнис што се занимава со производство 
на оригинална опрема (ПОО), Metso е единствени-
от доставувач на пазарот што може целосно да ги 
реплицира материјалите, параметрите од дизајнот 
и геометријата на обичните и конусните запченици 
на Falk Mill Products вклучувајќи ги и облиците на 
запци Falk Heavy Duty (FHD) и Mill Type (MT)
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ШТО НУДИ METSO?
Покрај сопствените дизајни, 

Metso сега нуди замена на обични 
и конусни запченици што првично 
биле доставени од Falk Mill Products. 
Понуда опфаќа избор, дизајн, про-
изводство, контрола, инсталација, 
сервис и монтирање на отворени 
запченици на мелници и печки во 
рударството како и индустријата за 
производство на електрична енер-
гија и бетон.

ПРОИЗВОДИ ОД FALK MILL 
PRODUCTS НА КОИ МОЖЕ 

ДА ИМ СЕ ВЕРУВА
Иако другите производители на 

запченици тврдат дека можат да 
ги заменат обичните и конусните 
запченици од „Falk“, само Metso може да обезбе-
ди замена што ќе соодветствува на спецификаци-
ите од оригиналниот дизајн при што ќе се осигу-
ри компатибилност со постојните делови и ќе се 
обезбеди највисоко ниво на сигурност. 

Како последица на тоа, нашите запченици рабо-
тат со оптимален допир на запците и минимално 
ниво на бучава и вибрации. Следејќи ги најновите 
стандарди на Американското здружение за про-
изводство на запченици (AGMA), како и послед-
ните параметри на дизајн и оптимален состав на 
легури, Metso ги нуди најефикасните и најдолгот-
рајните запченици во индустријата.

METSO, ПАРТНЕР ЗА СИТЕ ПОТРЕБИ 
ОД ЗАПЧЕНИЦИ

Покрај сопствените решенија од полето на дро-
билките кои со голема ефикаснот и доверливост 
служат низ сите континенти, Metso постојано вло-
жува и во развој и производство на квалиетни 
компоненти од производители кои се истакнува-
ат според квалитетот и спецификите. Во случајот 
со обичните и конусните запченици на Falk Mill 
Products, финците нудат заокружен систем:

 y ексклузивен сопственик на дизајнот на запче-
ниците на Falk Mill Products, нацртите и специ-
фикациите за ПОО;

 y искусна инженерска поддршка за сервис, ефи-
касна и безбедна инсталација и центрирање на 
обичните и конусните запченици;

 y стратегиски лоциран Сервисен центар што га-
рантира брз одговор на сите барања од страна 
на потрошувачите;

 y директната замена со ПОО ја зајакнува сигур-
носта и работниот век на обичните и конусни-
те запченици;

 y пониска вкупна потрошувачка со еден извор 
на достава.

Докажаните и квалитетни материјали, дизајн и 
искуство обезбедуваат највисоки перформанси на 
набавените обични и конусни запченици.

За повеќе информации, контактирајте го вашите 
локален застапник на Metso.

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

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

e-mail: vasko.salamovski@metso.com 
www.metso.com
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А тоа всушност и е, благодарејќи на 
постоечките технологии за репарирање 
специјално прилагодени за големите 
дамперски пневматици. Освен по голе-
мината (и цената, секако), тие во многу 
што се разликуваат од пневматиците за 
другите типови возила и машини. Тоа е 
условено од самата работа - за илустра-
ција ќе наведеме дел од спецификаци-
ите на еден дампер кои се однесуваат 
на неговата експлоатација. Во нив пи-
шува дека е предвиден за работа при 
температура на околниот воздух од ми-
нус 50 до плус 40 степени целзиусови и 

релативна влажност до 80%, содржина 
на прашина во воздухот до 0,6 g/m³, бр-
зина на ветрот до 20 метри во секунда 
(72 km/h) и на подрачја кои се наоѓаат 
на висина до 2.000 метри над морската 
површина. Да не беше ова последното, 
ќе кажевме дека ова звучи како „турис-
тички проспект за пеколот“.

Плус на тоа, овие возила никогаш не-
маат видено ни рамен пат, а камо ли 
асфалт. Возат низ рудниците со повр-
шински коп со товар чија тежина ни-
кој не ја мери, по остри камења кои не 
можат да ги избегнат. И тоа мора да го 

РУДАРСТВО

РЕПАРИРАЊЕ 
НА ДАМПЕРСКИ ПНЕВМАТИЦИ
Ново си е ново, но 
ако знаеме дека 
еден дамперски 

пневматик чини 
колку скап авто-
мобил тогаш на 
нивното репа-

рирање се гледа 
како на нормал-

на работа
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прават нон-стоп, бидејќи секој нивни застој ска-
по чини. Одржувањето на овие возила е плански 
и строго прецизирано, бидејќи резервни делови 
за нив, вклучително и пневматици, не можат да 
се купат во продавница, ниту пак да се набавува-
ат по потреба. Сé што им треба мора однапред да 
биде нарачано и доставено на време, бидејќи ако 
се случи поголем застој на работата, тоа може да 
влијае на целата економија на државата. Причини 
зошто репарирањето на дамперските пневматици е 
неопходност има уште, но и овие се доволни за да 
се развие процес за оваа дејност кој ќе гарантира 
успешно и квалитетно завршување на работата.

А тој ни оддалеку не е едноставен. Напротив, ток-

му неговата сложеност гарантира дека репарира-
ниот пневматик успешно ќе се носи со предизви-
ците на работата. Самата поправка на пневматици-
те е условена од степенот на оштетување. Затоа и 
првата работа што се прави е детална инспекција 
на пневматикот за да се откријат оштетувањата 
и нивната сериозност. После тоа следи отстра-
нувањето на слојот гума околу оштетеното место 
што се прави со специјална алатка за тоа, нешто 
како електрично длето. Гумата од надворешниот 
слој на пневматикот се отстранува во длабочина 
сé до носечкиот слој. Следи полирањето на рабо-
тите на издлабеното место кое мора да се напра-
ви педантно, прецизно и целосно бидејќи не смеат 
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да се остават нерамни површини. Неопходно е и 
чистење со жичена четка на и околу оштетеното 
место. Тоа пак се сече со остар нож, а отворената 
дупка се полира.

Следи најстручниот дел, кој започнува со вис-
тинскиот избор на китот за репарирање - тука не 
е дозволена никаква импровизација. Најпознатиот 
светски производител на материјали и опрема за 
репарација на секакви пневматици Rema Tip Top 
има целосна понуда на китови за репарација и на 
дампeрските гуми. Следејќи ги нивните упатства, 
изборот на соодветниот кит за репарација воо-
пшто нема да претставува проблем. Лепенката се 
нанесува од внатрешната страна на пневматикот 
така да нејзиниот центар се поклопува со дупката 
на оштетувањето, под агол точно како што е оз-
начено на неа. Од површината под неа се длаби 
слојот гума сé до каркасата, по што следат истите 
процедури како и однадвор - полирање и чистење 
на површината и нејзино прецизно обликување за 
точно налегнување на лепенката. Не треба да се 
заборави ниту целосното отстранување на гумени-
те струготини - најдобро со правосмукалка. 

Потоа од двете страни на пневматикот се нане-
суваат два слоја од адхезивното средство, односно 

цементот. Лепенката се поставува на своето место 
и зацврстува со притисок, а нејзината надворешна 
површина која се наоѓа од внатрешната страна на 
пневматикот се гребе. Рабовите се покриваат со 
гума за заптивање, по што на целата нивна повр-
шина и околу неа се нанесува слој цемент. Врз тоа 
следи специјална леплива лента која се нанесува 
со посебна процедура. Со неа се покрива оштету-
вањето и од надворешната страна, врз што се на-
несуваат толку слоја гума за заптивање колку што 
е потребно за пополнување на целата претходно 
направена дупка. 

Како што се гледа, процедурата за репарирање 
на дамперските гуми ниту е едноставна, ниту брза 
и затоа треба да се препушти на специјалистите за 
тоа, меѓу кои е и Мотоцентар од Скопје како парт-
нер на Rema Tip Top. 

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

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

www.motocentar.com.mk
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Рамна палета е рамна подло-
га со или без ножиња, на која 

се сложуваат поединечни пар-
чиња од стоката со цел да се 
оформи единствена товарна 
единица со која може брзо и 

лесно да се манипулира со по-
мош на вилушкар. 

Меѓународната железничка унија со 
цел - што поголема типизација и уни-
фикација, ги има препорачано следни-
те димензии на палети: 800 х 1200мм и 
1000 х 1200мм.

Кај нас како основна палета е усвое-
на палета со димензии 800х1200мм. Во 
согласност со барањата на одредени 
видови производи може да се појават 
во употреба и други стандардизира-
ни палети со димензии: 800 х 1000мм, 
1000 х 1000мм, 1200 х 1600мм,1200 х 
1800мм итн.

Освен стандардизирани, постојат 
и нестандардизирани палети на чија 
употреба зависи од особеноста и ба-
рањата на производите кои се сложу-
ваат на неа.

Рамната палета треба да исполни 
два услови:

• мора да издржи оптоварување нај-
малку трипати поголемо од нивна-
та носивост и

• површината на долните страници 
ко налегнуваат на подлогата мора 
да изнесуваат најмалку 40% од 
површината на горните страници.

СПЕЦИЈАЛНИ РАМНИ 
ПАЛЕТИ

Специјалните рамни палети се раз-
ликуваат од обичните рамни палети со 
својот специфичен облик или со дода-
дените елементи како надградба со 
цел безбедно сложување и транспорт 
на некои специфични видови товар. 
Ова особено се однесува на течните 
производи кои се транспортираат во 
буриња или боци.

На овој начин настанала и специјал-
ната рамна палета за буриња со нафта и 
нафтени деривати со мас од 50 до 250кг, 
бурињата се сложуваат во хоризонтал-
на положба, еден ред буриња на една 
специјална палета, па над нив друга па-
лета со втор ред на буриња и др. 

Оваа палета ја има ознаката Кп-10, а 
нејзините димензии се 800х1200х300мм, 
а маста се движи до 37кг.

СТОЛБНИ ПАЛЕТИ
Столбната палета во својот најед-

ноставен облик за сложување на раз-
лични товари на парче што можат да 
се сложат во доволно компактен пакет, 
но поради осетливоста на товарот или 
амбалажата на притисокот не може да 
се сложуваат повеќе палетни пакети 
директно еден до друг. За да може ова 
да се овозможи (бидејќи се работи и 
за штедење на површината на транс-
портните средства, а уште повеќе на 
складишните простори), за наведените 
видови на производи се применуваат 
столбните палети, при што столбови-
те од долните палети го носат товарот 
на горните палети. Столбната палета е 
слична на рамната палета, со таа раз-
лика што ножињата од товарната повр-
шина продолжуваат (се издигнуваат) 
во столбови.

БОКС ПАЛЕТИ 
Бокс палетата со својот облик и кон-

струкција претставува премин од рам-

на и столбна палета кон контејнер. Тоа 
значи дека бокс палетата е наменета 
за рационализација на манипулатив-
ните, транспортните и складишните 
операции, по пат на окрупнување на 
ситни товари со неправилна форма и 
растресити производи кои што се непо-
годни за сложување во еден стабилен 
товарен пакет, на рамна или столбна 
палета, туку мора да се обезбедат од 
растурање со странични огради.Бокс 
палетите се употребуваат и за неамба-
лажирана и недоволно амбалажирана 
стока. Да напоменеме дека овие палети 
исто така се погодни за товари кои што 
не поднесуваат притисок што се јаву-
ва при сложување на повеќе палетни 
пакети еден над друг.

Доколку дрвената бокс палета има 
и капак, тогаш таа палета во извесна 
смисла претставува комбинација помеѓу 
палета и контејнер која што е нарече-
на пул контејнер (палетен контејнер).

Палетата има можност за прифаќање 
со вилушкар од сите четири страни. Со 
неа може да се манипулира и со дигал-
ка, кога се користат ушичките на вр-
вот од столбовите кои што се наоѓаат 
на метална обвивка. Тие можат да се 
сложуваат најмалку во четири редови.

Димензиите на оваа палета изнесу-
ваат: 800 х 1000 х 650 + 150мм, а соп-
ствената маса изнесува 110кг.

Како најголеми недостатоци на бокс 
палетите се сметаат нивните маси, по-
ради што често се прават со решеткас-
та форма, како и тоа што зафаќаат ист 
простор (товарен, складиштен) и кога 
се превезуваат натоварени и  празни. 
За да се елиминира вториот недоста-
ток во поново време се конструираа-
ат склопливи (сложливи) бокс палети.

                                Андријан Трипунов  

РАМНИ ПАЛЕТИ
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Познатата изрека „Сепак се врти“ 
како синоним на непокорот дури и 
пред најстрашниот суд немаше да 
постои да не беше Галилео Галилеј 

уверен  
во тоа

Славниот научник кој размислуваше 
пред своето време имаше причини да 
верува дека е во право и кога сите други 
мислеа поинаку. Денес добро знаеме што 
околу што се врти, но како што земјата се 
врти околу сонцето така индустријата го 
движи општеството - без неа ќе се врати-
ме во времето на Галилеј. Некои стопански 
гранки до толку влијаат што и мал застој 
се одразува на економијата на цела др-
жава, па и регион. Замислете само што 
ќе се случи ако макар една клучна ма-
шина од рудникот што ја снабдува РЕК 
Битола со јаглен престане да работи - ќе 
нема струја за цела Македонија. Затоа од 
клучно значење е машините постојано да 
бидат во исправна состојба за работата 
непрекинато да може да се одвива 24 
часа на ден, 365 дена во годината.

За да биде така тие мора превентивно 
да се одржуваат - не смее заради еден 
филтер да застане цел процес. А во усло-
ви за работа како во споменатиот пример 
филтрите не е ниту едноставно ниту ев-
тино да се одржуваат - прашината, екс-
тремните температурни разлики, про-
менливите временски услови и сé друго 
влијае на нивниот век на траење. Но, без 

DONALDSON ВИСОКОПЕРФОРМАНСНА 
ФИЛТРАЦИЈА

СЕПАК СЕ ДВИЖИ!
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дискусија, најскапата машина е онаа што стои и затоа во 
тешки услови за работа не смее да има никаков компро-
мис - сé мора да се движи. Тоа многу добро го знаат сите 
задолжени за одржување на машинскиот парк во индус-
триските капацитети, било големи, било мали. Свесни се 
од што директно зависи нивната одговорност и користат 
само делови и компоненти од производител на кого без-
условно му веруваат.

Во светот на филтрите тоа е Donaldson, водечкиот про-
изводител на системи и резервни делови за филтрација. 
Основан пред цел еден век, Donaldson е технолошки ори-
ентирана компанија посветена на задоволување на потре-
бите на клиентите преку иновативни решенија и постојан 
развој. Нејзините производи присутни во многу стопански 
гранки и посебно се ценети. Причината е ориентацијата 
кон навремено откривање и отстранување на евентуалните 
недостатоци на целиот систем произлезени од секојднев-
ната експлоатација, тогаш кога редовното одржување не 
е доволно за максимум перформанси. Ова е посебно бит-
но при работа во најтешките услови како што се градеж-
ништвото, рударството и индустрија, каде филтрирањето 
со високи перформанси е најдоброто превентивно 
одржување на машинскиот парк.

Но веќе споменавме, тоа не 
е секогаш ниту ед-
н о с т а в н о , 
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ниту евтино - секоја машина си има свои спе-
цифики и барања. На пример еден багер има 
во себе десетина разни филтри, кој од кој по-
важен. Еден од нив, кој и да е - за маслото за 
моторот, трансмисијата или хидрауликата, го-
ривото, средството за ладење, воздухот или 
било што друго да престане да ја врши своја-
та функција, ќе се дознае кога веќе ќе биде 
доцна, односно откако ќе се случи дефект. За 
да не дојде до тоа, тоа Donaldson има цели 
серии решенија за високоперформансна фил-
трација при работата во тешки услови. Бази-
рани на повеќе од стогодишното искуство на 
компанијата, тие нудат максимална заштита 
и минимални ризици од застои во работата. 
Тие секогаш значат изгубени приходи, а не-
когаш и многу повеќе од тоа. За да се задр-
жи опремата во работна состојба цело време 
потребни се високоперформансни филтри со 
супериорна изведба и од сигурен добавувач. 
Само со таква заштита машинскиот парк ќе 
работи доверливо, без опасност од дефекти 
и ризици од застои и скапи поправки. 

И не само тоа - проактивниот пристап кон 
работата и големата примена на иновативни 
решенија прави нивните производи да ги за-
доволуваат потребите на корисниците дури и 
кога тие не се свесни за нив. Така секој произ-
вод на Donaldson освен што е правен да пружи 
максимална заштита во секакви услови, при 
неговото конструирање е водено сметка и за 
ефикасноста, односно прецизната контрола на 
исправноста и лесната и брза замена. Тоа ги 
продолжува сервисните интервали, намалува 
трошоците за одржување и ја зголемува ефи-
касноста без ризици по оперативната состојба 
на машинскиот парк затоа што сé мора да се 
движи, ништо не смее да застане.

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

info@filtrola.mk • www.filtrola.mk
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За градежниците киперите со четири оски се 
закон - тие ништо друго не признаваат, но 

пред влекачите-кипери симнуваат капа

На прв поглед комбинацијата од влекач и ки-
пер-полуприколка се чини инфериорна во однос 
на соло-камион со кипер надградба и четири, 
или пак ако е за поголеми оптоварувања, со 
пет оски. Но нејзините предности едноставно 
се недостижни за соло-киперите, во какви и 
да се конфигурации. Како прво, способности-
те за маневрирање. Зглобната конструкција, 
без разлика дали влекачот е со две и три оски, 

овозможува помал круг на свртување и побрзо 
напуштање на местото на работа, посебно во 
нискоградбата. И брзината на транспорт е по-
голема, бидејќи влекачот е поспособен за тоа. 
Затоа и ваквите камиони најчесто се среќаваат 
во возните паркови на изведувачите кои рабо-
тат на големи проекти, со многу ископ и негов 
транспорт на подолги релации, како што е слу-
чај на пример при изградба на автопатишта. 

Заради таа причина компаниите почесто се 
одлучуваат за влечно возило кое не е во основа 
наменето за градежнички работи, туку за општ 
превоз, како што е FH серијата на Volvo - слу-

VOLVO TRUCKS ВЛЕКАЧИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО

ЏИНОВИ
НА ТРКАЛА
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VOLVO TRUCKS ВЛЕКАЧИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО

чаите кога поробусниот FMX се набавува како 
влекач се поретки и тоа се прави кога е потребна 
поголема робусност и издржливост за работа во 
потешки услови. Тоа во шведскиот производи-
тел доста добро го знаат и на градежниците им 
нудат можности да го конфигурираат влечното 
возило тако какво им треба, без разлика дали 
во основа тоа е главно наменето за транспорт 
или пак за градежништвото. Така се добиваат 
конфигурации произлезени од различни осно-
ви но со слични карактеристики - разликата е 
во деталите кои за работа во градежништво-
то се битни. 

Така, кај овие камиони предната заштитна ре-
шетка е поцврста и поголема, како и браникот 
кој е обложен со полипропилен за да издржи 
речиси сè во што може да удри. Централниот 
уред за влечење е направен од лиено железо и 
може да влече до 32 тони, а светлата со штит-
ници се поставени повисоко каде што е пома-
ла веројатноста да бидат оштетени. Долната 
заштитна плоча од 3 милиметри го чува под-
возјето недопрено. Задното воздушно ослону-
вање обезбедува 300 mm растојание до патната 
подлога. Сите суштински делови вклучувајќи ги 
и сопирачките, се поставени на задната оска.
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Бидејќи ефикасноста е од круцијално значење, на 
неа е посветено големо внимание во секој сегмент. 
Моторите се оптимизирани со најновите технологии 
за најефикасно искористување на горивото, без за-
грозување на перформансите и со грижа за живот-
ната средина. Предната погонска оска значи многу 
при работа во градежништвото, но истражувањата 
покажуваат дека таа се користи само 2 до 5% од 
времето. Заради тоа се овие камиони се опрему-
ваат со автоматска контрола на силата на влечење, 
при што системот автоматски ја исклучува предна-
та оска кога не е потребно таа да биде погонувана. 

На ефикасноста битно влијае и I-Shift трансми-
сијата, која ги максимизира перформансите преку 
следење и реагирање на оптовареноста на возило-
то, стрмнината на патот, брзината и забрзувањето. 
Овој менувач може да ја намали потрошувачката 

на гориво до 5%, а има интервал на менување на 
маслото од 450.000 km. Значајна улога има и ди-
намичко управување, чија паметната технологија 
обезбедува до 85% дополнителна сила на управу-
вање и ги отстранува нарушувањата. Кревањето 
на тандем-оската овозможува исклучување и по-
дигнување на една од погонските оски. Кога оска-
та е крената, камионот се однесува слично на 4x2 
или 6x2, резултирајќи со помал радиус на сврту-
вање и значително подобрено маневрирање. Тоа 
исто така може да ја намали потрошувачката на 
горивото до 3%.

Битно е и влегувањето и излегувањето од ка-
бината, затоа што возачот на градежен камион го 
прави тоа многу пати во текот на еден ден. Ниското 
влезно скалило на склопување овозможува тоа да 
биде побрзо, а неговиот дизајн против лизгање и 
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безбедно. Тенките држачи на ретровизорот даваат 
одлична видливост напред, а високо поставениот 
влез за воздух го подобрува погледот при дви-
жење наназад. Се нудат четири типа кабини, сите 
со чисти линии, прегледни инструменти и одлично 
дизајнирана внатрешност со многу простор. Боја-
та на ентериерот специјално е развиена да биде 
отпорна на прашина. Таа е помалку осетлива на 
дамки, со што е совршена за на градилиште. На 
инструмент-таблата виталните информации се по-
ставени напред и во центар, а помалку користените 
команди подалеку. Неколку функции се поместени 
на рачките во командите вградени во управувачот. 
Тие се логично групирани според функцијата и лесно 
се наоѓаат со прстите. Плус на тоа, флексибилните 
прекинувачи ви дозволуваат да ги одберете функ-
циите што сакате да бидат најблиску до управува-

чот. Тој лесно се приспособува и нуди изобилство 
на простор за колената. Возачкото седиште има 
извонредна поддршка, опсег и место за нозете и 
може да се нагодува 20 сантиметри напред-назад 
и 10 сантиметри вертикално. 

Сите камиони на Volvo наменети за тешки работи 
во градежништвото (но и шумарството, рударството 
и сличните изискувачки дејности) се карактеризи-
раат со цврста и робусна конструкција и можности 
за издржат големи оптоварувања. Користени се 
наменски материјали што можат да ги издржат 
ударите на кои се изложени при работата, доде-
ка критичните компоненти се направени да бидат 
лесно и брзо заменливи, некои дури и на терен без 
посета на сервис. Кај ваквата работа минималните 
застои знаат да ја направат разликата меѓу навре-
ме завршена работа и доцнење.
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У
ште од нејзиното појавување лето-
то 2016-то, сите зборуваат дека ме-
наџментот на Scania направи добра 
работа со лансирањето на новата 
S-серија. Инженерите од Седертелје, 

пак, уште подобра. Врвот на нивната работа е 
топ моделот S730, најмоќниот во гамата. Не е 

секогаш избор на 
транспортерите кои попрво би 

се одлучиле за нешто со 450-500 коњи, но е сон 
на сите нив. Најмногу заради единствениот V8 
агрегат, кој е на располагање со 520, 580 и 730 
коњски сили. Која од трите верзии е најпри-
влечна не треба да кажуваме, ниту пак зошто. 
Затоа и малку конфузно делуваат импресии-
те на оние што имаа можност да ја возат, кои 
меѓу првите нејзини позитивни карактеристи-
ки покрај перформансите ја споменуваат пот-

SCANIA S730

СЕВЕРНА 
ПРИНЦЕЗА
Шведска има нова принцеза - името и е S730 а презимето Scania
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рошувачката. Со опасност да звучиме цинич-
но нема да им поверуваме, но и без тоа Scania 
S730 нема потреба да се докажува. 

Јасно е дека купувањето на ваков камион 
освен во земјите каде најголемата дозволена 
маса е 60-70 тони не претставува реална по-
треба туку исклучиво е работа на престиж и 
демонстрација на моќ. А таа доаѓа од прочуе-
ниот V8 мотор од 16,4 литри кој е толку добро 
развиен што практично остана ист како и во 

претходната генерација. Коморите за согору-
вање се реконструирани, бризгалките се нови, 
а електронскиот систем за надзор на работата 
унапреден. Применето е термостатско ладење 
на маслото за одржување на постабилна ра-
ботна температура, а вентилаторот на ладил-
никот има директен погон. За неговите 730 KS 
и 3. 500 Nm се заслужни четирите вентила по 
цилиндар и XPI вбризгувањето со притисок од 
2. 400 бари, а за чистота на издувните гасови 
SCR+EGR и DPF системите. За споменатата на-
малена потрошувачка на горивото голема за-
слуга има предиктивниот темпомат со eco-roll 
функција. 
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Прецизноста на управувањето е на високо 
ниво, а моќниот ретардер има таканаречена 
freewheeling функција која механички го одвоју-
ва од излезното вратило на менувачот кога не е 
активен. Интересна е можноста за поставување 
на брзината со педалата на сопирачката. Со при-
тисок и нејзино отпуштање, моменталната брзина 
се поставува како вредност при која системот за 
кочење се активира, автоматски комбинирајќи 
ги работата на ретардерот, моторната и работ-
ните сопирачки. Менувачот е нов, со кочница на 
помошното вратило која при промените на сте-
пените на пренос значително го скратува вре-
мето за синхронизација на бројот на вртежите 
со главното вратило. 

При развивањето на новата S-кабина во Scania 
пристапија со максимален ентузијазам. Швед-
ската компанија како производител од премиум 
сегментот се наоѓаше на удар на критиките на 
еден дел купувачи бидејќи не нудеше кабина 
со рамен под. А новата е токму таква и е достап-

на со целата гама мотори од 410 до 730 KS, со 
нормален или висок покрив. Дизајнот и е моде-
рен, а конструкцијата прилагодена на барањата 
на купувачите. Заради поголема економичност 
посебно внимание е посветено на аеродина-
миката, што е забележливо на многу детали. 
Сите споеви се изведени прецизно, а зјаевите 
меѓу вратата, поклопецот и околните површи-
ни смалени на минимум. Бришачите и новите 
ретровизори се аеродинамички оптимизирани, 
а со истата причина е условено интегрираното 
сместување на опционалните дополнителни ре-
флектори во структурата на кабината, по еден 
пар во покривот и маската. Од Scania велат дека 
со овие зафати е постигнато намалување на пот-
рошувачката за 2%. 

Освен тоа, подобрата аеродинамика ја намалу-
ва и бучавата во кабината. Кокпитот кој во многу 
што ја задржа типичната за камионите на Scania 
препознатливост, дополнително е унапреден со 
новораспоредени прекинувачи. Врвниот квали-

58  Година 8  Квартал 4



тет на користените материјали не треба да се 
споменува, а креветот може да биде широк до 
100 cm. Бројни се преградите под и над него, а 
од двете централни фиоки едната по правило е 
искористена за ладилник. Возачот има нова по-
ложба, за 20 mm поблиску до вратата и за 65 до 
ветробранското стакло. Тоа во комбинација со 
поголемите стаклени површини и понискиот раб 
на инструмент таблата осигурува подобра пре-

гледност на непосредната околина пред и по-
крај камионот. Исто така големо значење за тоа 
имаат и потенките столбови и новите ретрови-
зори кои иако имаат помала слика, не сокриваат 
цели автомобили при приоѓање на раскрсници. 
Поработено е и на ергономијата, организацијата 
на просторот е одлична, а опременоста е како во 
автомобил од високата класа. Со оглед на цената 
на оваа V8 верзија, поинаку не ни може да биде. 

150 ГОДИНИ ИНОВАЦИЈА ЗА ВАШИОТ МОТОР
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Во својот новоотворен логистички центар на 
пристаништето во Дуисбург, Mercedes-Benz ја 

претстави третата генерација на Sprinter

Легенда се станува според заслугите, а Sprinter 
ги има доволно за тоа. Од неговото лансирање 
во 1995 година Mercedes-Benz има продадено 
скоро 3,5 милиони примероци. Затоа и појаву-
вањето на неговата нова генерација има големо 
значење за целата оваа класа возила. „Приста-
ништето во Дуисбург важи за глобално позна-

то место каде логистиката е на највисоко ниво, 
така што беше совршено опкружување за прет-
ставувањето на новиот Sprinter кој продолжува 
да ги нуди традиционалните својства што го на-
правија успешен - флексибилноста, робусноста 
и економичноста. Истовремено, новиот Sprinter 
импресионира и со модерниот пристап, систе-
мите за поврзување и варијабилноста, со што е 
одлично решение за комерцијални флоти“, рече 
Фолкер Морнхинвег, челниот човек на Mercedes-
Benz Vans.

ДОСТАВНИ ВОЗИЛА

MERCEDES-BENZ SPRINTER
Трета генерација
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Третата генерација на Sprinter покрај прогресив-
ниот дизајн донесува удобност и сигурност како 
кај патничките автомобили, врвна економичност 
и пониски трошоци за експлоатација заради сер-
висниот интервал од 60.000 km или 2 години. Една 
од најважните нови функции кај него е сеопфат-
ната интернет конекција. Новите мрежни услуги 
Mercedes PRO во комбинација со потполно новиот 
MBUX (Mercedes-Benz User Experience) мултиме-
дијален систем нудат одлична основа за сите ло-
гистички и транспортни барања. Со Mercedes PRO 

се остварува поврзување на сите возачи и возила 
во флотата, што овозможува управување на зада-
чите во мрежа, а информациите за возилото како 
што се локацијата, горивото или интервалите за 
одржување се на располагање во реално време.

Новиот Sprinter е достапен во доставна, патнич-
ка, пикап, шасија, минибус и влекач изведба. Од 
овие главни типови на каросеријата, со три конфи-
гурации на погонот, различните кабини, должини 
на каросеријата, меѓуоскини растојанија, носивост, 
висина на товарниот простор и други параметри, 
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се овозможуваат 1.700 различити комбинации. 
Најголемо внимание кај него привлече тоа што 
покрај проверените системи за погон на зад-
ните и сите четири тркала, тој е достапен и со 
погон само на предните тркала. Предностите 
на ова решение се поголемата носивост за 50 
kg и висината на товарање пониска за значај-
ни 80 mm. Sprinter со преден погон ќе биде 
достапен во три варијанти со вкупна дозволе-
на тежина од 3 до 4,1 тони, меѓуоскини рас-
тојанија од 3.259 или 3.924 mm и со 6-степен 
мануелен или 9-степен автоматски менувач.

Sprinter со погон на задните тркала ќе биде 
на располагање во варијанти од 3 до 5,5 тони со 
пет различни меѓуоскини растојанија од 3.250 
до 4.325 mm. Мини-влекач верзијата ќе има 
вкупна дозволена тежина од 8,75 тони, додека 
најголемиот патнички капацитет на минибусот 
ќе биде 20 лица. За оние кои работата ги води 
на тешки терени на кои им треба подобра трак-
ција, Sprinter со погон на сите тркала за прв пат 
ќе биде достапен со 7G-TRONIC PLUS менувач 
и редуктор како опција. Понудата на погонски 
агрегати е концентрирана на познатиот 4-ци-
линдричен дизел со работна зафатнина од 2,1 
литар, кој кај возилата со заден погон ќе биде 
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достапен со 114, 143 и 163 коњски сили, а кај 
верзиите со погон на предните тркала со 114, 
143 и 177 KS, со тоа што најсилната верзија ќе 
биде на располагање само за камп-возила. Во 
понуда ќе биде и трилитарски 6-цилиндричен 
мотор со 190 KS и 440 Nm вртежен момент. Во 
зависност од погонската група и конфигура-
цијата, просечната потрошувачка ќе биде меѓу 
6,9 и 9,7 l/100 km, а емисијата на CO₂ меѓу 181 
и 253 g/km. Идната година Sprinter ќе биде 
понуден и со електричен погон. Во ван из-
ведбата зафатнината на товарниот простор на 
Sprinter ќе изнесува од 7,8 до 17 m³, со подни-
ца со ширина од 1.787 mm, должина од 2.732 
до 4.810 mm и површина од 3,98 до 7,606 m², 
а висината на просторот за товар ќе се движи 
од 1.719 до 2.243 mm. 

Новиот Sprinter ќе се најде во продажба од 
јуни по цени кои во Германија започнуваат од 
19.990 евра без ДДВ
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С
é поголемиот интерес за елек-
тричните автобуси на повр-
шина исфрли едно сосема не-
познато име - SOR од Чеш-
ка. Ретко кој има слушнато 

за овој производител на автобуси, но 
тоа ќе се смени. Не е пошироко познат 
бидејќи е релативно млад - основан е 
во 1990 година како сервис за поправка 
на трактори и земјоделска механизација 
во малото чешко место Липхави блузи 
границата со Полска со едвај 1.700 жи-
тели. Но со оглед на веќе започнатиот 

процес на „ремонтирање“ на комунис-
тичкото општество, оваа фирма набргу 
беше приватизирана. На нејзиното чело 
застана поранешниот директор на фа-
бриката за автобуси Karosa, кој доста 
смело пристапи кон бизнисот насочу-
вајќи го развојот на компанијата кон 
автобускиот сектор. Првиот прототип - 
минибус од 7,5 метри со мотор од Perkins 
и менувач од Voith, беше направен уште 
во 1993 година. Карактеристика му беше 
што освен надградбата, и самата шасија 
беше од сопствена конструкција, нешто 

Ретко кој има 
слушнато за 

чешкиот произ-
водител на ав-
тобуси SOR, но 

тоа ќе се смени

АВТОБУСИ

 SOR - ЧЕШКА 
ЧЕШКА ОФАНЗИВА СО АЛТЕРНАТИВЕН ПРИОД
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што поретко се среќава во автобуската индустрија. 
Следеше период на воздржан развој со попол-

нување на гамата со нови модели и постепено но 
постојано проширување на капацитетите и освоју-
вањето нови пазари. Фокусот на компанијата беа 
евтини автобуси наменети пред сé за пазарите на 
земјите од поранешниот источен блок, со дизајн кој 
им беше слаба страна. Ниската цена на производ-
ство се постигнуваше со максимална стандардиза-
ција на деловите, модулите и структурата, широка 
употреба на пластиката, специфични технолошки 
процеси кои бараат ниски оперативни трошоци и 
слично. Беа освоени широк спектар модели со раз-
лични големини - од 8,5, 9,5, 10,5, 12 и 13,5 метри 
и еден зглобен од 18 метри. Во 2007 година беше 
направен првиот автобус на природен гас, а една 
година подоцна и нископоден тролејбус. Две го-

дини после него се појави и хибриден автобус, а 
во 2010-тата и електричен.

Голем импулс во развојот на компанијата имаше 
освојувањето на неколку значајни тендери, меѓу 
кои и оној за 620 автобуси за јавниот транспорт во 
Прага, додека пак во главниот град на Словачка, 
Братислава, сообраќаат 100 нивни автобуси. Во 
овие две земји SOR има пазарен удел од околу 
30%. Производите на компанијата се застапени и 
во Полска, балтичките земји, Скандинавијата, Бе-
нелукс, земјите од германското говорно подрачје, 
Русија, Украина и на Балканот, поточно во Србија, 
Бугарија, Романија и Хрватска, но и на Фарските 
острови. Интересен факт е што нивните автобуси 
едно време се произведуваа по лиценца во Унга-
рија и Полска. Во моментов SOR вработува околу 
650 луѓе. 
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Повеќе или помалку гамата на SOR 
и денес ја сочинуваат слични модели 
- производителот наведува повеќе 
верзии на градски, меѓуградски и 
долголиниски автобуси со должина 
од 8,5 до 18,75 метри и капацитет од 
25 до 161 патник, како и електрич-
ни автобуси и трамваи. Се користат 
Euro VI дизел мотори од италијан-
скиот производител FPT Industrial 
со моќност меѓу 185 и 243 kW, ос-
ките, менувачите и ретардерите се 
од германските производители ZF 
и Voith, системот за сопирање глав-
но од Knorr-Bremse, системот за уп-
равување од Bosch, електронските 
системи од Wabco… 
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Електричните автобуси се опре-
муваат со водено ладени електро-
мотори од 120 или 160 kW и батерии 
од 170-225 kWh од кинескиот произ-
водител Winston Battery. Од целата 
гама единствено нископодниот град-
ски модел NS од 12 метри во дизел 
и електро изведби привлекува вни-
мание со својот дизајн - останатите 
изгледаат како да се од некое дру-
го време иако спецификациите го-
ре-долу им се во ред.

Од своето основање досега SOR 
има произведено околу 7.700 авто-
буси, половина од нив продадени на 
домашниот пазар. Рекордна година 
беше 2015-та, кога беа направени 
757 возила.
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Е
уроимпекс е првата компанија во Маке-
донија чие работење е насочено кон трго-
вија со автомобили и моторни возила од 
лесна категорија. Во своето 28 годишно 
искуство, компанијата бележи раст, развој 

и успешно стопанисување на 11 брендови. 
Маслата Total и Valvoline, алатите Milwaukee, 

Bahcko, AEG и Irimo, јапонскиот бренд на пнев-
матици Toyo Tires, Banner акумулаторите, како и 
програмата на Professional Tuning, а како еден од 
најпознатите брендови за кој Еуроимпекс е гене-
рален увозник во Македонија, Србија, Црна Гора, 
Косово и Албанија секако тое е автомобилскиот 
бренд Peugeot.

Французите имаат акумулирано импресивно ис-
куство од над 200 години во постојано усовршување 
и развој на најсовремена технологија, експертиза, 
беспрекорен квалитет, едноставно кажано возила 
со современ стил, за современи клиенти. Тие има-
ат цврст карактер при што моќноста, ефикаснос-
та и еколошкиот аспект се доминантни атрибути. 

Интуитивни при употреба, иновативни во прис-
тапот, ергономични за возачот и комфорни за сите 

патници, Peugeot возилата пружаат максимална 
контрола зад управувачот.

Без разлика дали станува збор за занаетчии, тр-
говци, менаџери, вработени во некоја голема ком-
панија или мало претпријатие, како припадници 
на некоја професија, секако сите тие имаат свои 
специфични потреби за некое комерцијално вози-
ло. Во тој случај, Peugeot може да понуди возило 
кое истовремено ќе биде ефективно, економично, 
безбедно и комфорно. 

Ако одлуката при изборот падне на некој мо-
дел на Peugeot, идниот корисник добива: возила 
со товарен простор согласно специфичните потре-
би, високо квалитетна завршна обработка, лесно 
за маневрирање, доверливо, безбедно и пред се, 
економично возила. 

Оддржувањето на моделите од комерцијални-
от програм го вршат професионалци распореде-
ни низ широка сервисна мрежа низ целата земја. 

Притоа вградените оригинални резервни де-
лови имаат едногодишна гаранција за материја-
лот и функционирањето во рамките на мрежата 
на Peugeot.

PEUGEOT КОМЕРЦИЈАЛНА ГАМА

ОД ПРОФЕСИОНАЛЦИ 
      ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦИ
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Како гаранција за понудениот квалитет Peugeot 
нуди временски период од 4 години или помину-
вање на 100 илјади километри, како и гаранцијата 
против коризија од 12 години.

ГАМА СОСТАВЕНА  
ОД ПЕТ БАЗИЧНИ МОДЕЛИ 

Peugeot нуди гама на комерцијални возила, пос-
ветено создадени за дејност и за корисници кои 
ќе управуваат со нив, правејќи ја дејноста поед-
ноставна и побезбедна.

Гамата на Peugeot нуди многу повеќе од обичен 
превоз на товар, таа вклучува многубројни модели 
достапни во различни висини и должини. Опреме-
ни со практични решенија како што се нискиот то-
варниот праг и со товарен простор со можност за 
максимално искористување на капацитетот, лесни 
за маневрирање, комфорни и компактни, перфектно 
се адаптираат на сите професионални активности. 

Овие карактеристики се комбинираат со инова-
тивен дизајн кој на работењето му дава динамичен 
и модерен имиџ. Од богатата понуда, лесно можете 
да се пронајде возило кое најдобро ќе одговара на 
сопствените потреби и ќе биде соодветно за секој 
специфичен бизнис.

Составот на комерцијалната гама на Peugeot го 
сочинуваат моделите: 208 Affair, Bipper, Partner, 
Expert и Boxer. Богат избор кој е способен да 
задоволи широк спектар на различно димензи-
ониран бизнис од сферата на индустријата и тр-
говијата. Или поедноставно кажано, Peugeot е 
партнер кој е целосно посветен на секој профе-
сионален бизнис!

ПРОФЕСИОНАЛЦИ  
ВО ВАШАТА ФЛОТА 

При флотна продажба на возила, на бизнис кли-
ентите им се нуди широка палета на комерцијални 
возила по специјални цени и услови на купување, 
одржување и сервисирање на возилата.

Воедно, врз основа на базичните модели се ну-
дат различни опции за преработка или надградба 
на комерцијалните возила согласно специфичните 
потреби. Како пример за посветеност кон различ-
ните дејности можат да послужат преработките на 
возила за брза помош, амбулантни возила, поли-
циски возила, блиндирани возила итн.

ЕУРОИМПЕКС
Локација 1
Бул. Трета Македонска бригада бр. 72 1000 
Скопје, Македонија
Е-пошта: euroimpex@euroimpex.com.mk
тел: + 389 2 3111 000
Локација 2
Ул.Скупи 3А, 1000 Скопје, Македонија
Тел. + 389 2 3096 900
PEUGEOT НА ИНТЕРНЕТ
www.peugeot.com.mk

FB/PeugeotMacedonia
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ДИЈАГНОСТИКА

СЕРВИС

ОРИГИНАЛНИ  
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ





Финансирањето машини или опрема, кои се 
неопходни за раст и развој на Вашето работење, 
како и за унапредување на производната и 
услужната дејност, се значаен дел од нашите услуги.

Потребна Ви е поддршка во остварувањето на 
Вашите деловни визии? Обратете ни се со потполна 
доверба и ние со задоволство ќе Ве советуваме и  
ќе го приспособиме финансирањето  во согласност 

со Вашите потреби!

 www.s-leasing.mk
Тел. +389 2 3077 096

info@s-leasing.mk


