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ОД УРЕДНИЧКИ АГОЛ

1. 
Во првиот квартал од 
годината државата бе-
лежи економски раст 
(GDP) од 0.1%. Тоа е 
веста лиферувана од 

надлежните органи, а во образ-
ложението стои дека „големата 
нула“ се должи на застој на гра-
дежништвото кое никако да тргне 
и да го заземе местото на локомо-
тива на економскиот раст.

Бидејќи градежништвото е нели, пр-
вата буква од нашето списание ќе си 
земеме за право да искажеме неколку 
констатации. 

Како прво, големите инфраструктур-
ни проекти кои беа во полн ек сега се 
стопирани, тука пред сé мислиме на автопатската делни-
ца Кичево-Охрид, а другите делници сеуште не се ниту 
започнати. Не навлегувајќи подлабоко во причините за 
застојот само ќе констатираме дека тој застој сериозно 
се одразува на вкупното придвижување на економските 
текови. Како втора причина би го навеле инвестирањето 
во изградба на нови стамбени објекти, поготово во глав-
ниот град. Причините за очигледниот застој во овој сег-
мент бараат малку подлабока анализа, но ќе наведеме 
само неколку. Во принцип, кога некоја дејност е силно 
зависна од политичките збиднувања, нормално е да има 
реакција при промена на политичките гарнитури. Дали 
се говори за несигурност или пак на прекинување на де-
ловните врски помеѓу политиката и бизнисот, или пак за 
двете тесно поврзани активности, во моментов не би мо-
желе да тврдиме. Бо секој случај резултатот е тој што го 
гледаме, а тоа е задршка во отварањето на нови темели 
на згради за деловно-стамбени објекти.

Ете за таквата зависност која не се темели на економ-
ски туку на некои други фактори, а за која неретко сме 

пишувале токму на ова место, баш и не 
ни се допаѓа. Ако пак, вкупниот економ-
ски раст се темели само на една гран-
ка од економијата, состојбите добиваат 
многу посериозни димензии. По целото 
општество!

2. 
Почитувани пријатели 
како што забележувате 
нашето и ваше списа-
ние после цели девет 
години постоење до-

бива нов главен уредник. Поради 
нов работен ангажман досегашни-
от уредник, г-дин Благоја Дрнков ја 
напушта позицијата за да одговор-
носта за уредување на списанието 

ја преземе новинарот кој соработува со списанието 
уште од самото негово основање.

Промената на најодговорната функција во GT воопшто 
не би требало да предизвика некоја драматична проме-
на во уредувачката политика или пак на содржинскиот 
дел. GT и понатаму ќе остане ваше и наше списание, кое 
како единствено од тој вид во државата, ќе се обиде све-
тот на Градежништвото и Транспортот уште повеќе да ви 
го доближи, но исто така и да информира, па и едуцира 
околу најновите технолошки новини кои во поново време 
добиваат на интензитет. 

Забагодарувајќи му се на досегашниот уредник за на-
порот и пожртвуваноста во извршување на задачите, ја 
искажуваме нашата посветеност кон поставените цели, а 
тоа секако е понуда на што постручен и покорисен продукт. 

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Агрон Сулејман

ПОЗИТИВНА НУЛА
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LOKOTRACK URBAN LT 106

 ТИВКО ДРОБЕЊЕ 

Процесот на дробење кој се одвива на урбани локации се соочува со два основни предизвици, да 
се одвива тивко и да има драстично намалено испуштање на прашина. Токму за таа намена 

Metso ја нуди наменската дробилка, Lokotrack Urban LT 106. 
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С
тарата вистина говори дека секогаш најис-
платливо е процесот на обработка на ма-
теријалот да се одвива непосредно до из-
ворот од каде тој се црпи. Раководејќи се 
според тоа непишано правило, во Metso 

се потрудија да го решат проблемот со големите 
градилишта кои се сместени во урбани средини или 
пак во непосредна близина каде што живеат луѓе. 

За таа наменска цел конструирани се дробил-
ките од Lokotrack Urban серијата. И претпоставу-
вате, тоа се специјални дробилки кои ги исполну-

ваат двата, речиси непомирливи услови, да бидат 
тивки и да имаат екстремно мала емисија на чес-
тички прашина. 

Со 60-постотно подобрување на звучната заштита 
како и со драматично намалување на испуштање-
то на прашина, многу полесно се конкурира за из-
ведба на работите, па дури и во центрите на гра-
довите. Пред тие факти и најголемите поборници 
за заштита на здравата околина остануваат без 
аргументи, што пак овозможува отварање на нови 
бизнис перспективи. 
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БУЧАВОСТ НАМАЛЕНА НА 85 DB (A) 
Кај овој тип машини бучавоста воглавно се ге-

нерира при процесот на дробење. Експертите за 
акустика тврдат дека за ниво на бучавост над 85 
dB (A) луѓето изложени на бука треба да бидат 
адекватно заштитени, па дури и при помала бу-
чавост, кај тие што живеат во близина на машини 
за дробење, тоа ниво знае да предизивика одре-
дена нелагодност. 

Кај Lokotrack Urban LT 106 благодарејќи на при-
менетите патентирани решенија, далечината на 
еквивалентно ниво на бучавост на машината е на-
малена за 60-тина проценти, односно од 23-25 ме-
три на 9-11 метри. Надвор од заштитената зона тоа 
растојание може да биде уште поголемо, факт кој 
има големо влијание кај населението кое 
живее во непосредна близина на 
такви постројки. 

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

СИСТЕМ ЗА СУЗБИВАЊЕ НА 
ПРАШИНАТА

Самата помисла дека во близина на дробилка 
која има оперативна тежина од 46 тона и која за 
погон користи дизелски агрегат (Tier 4 Final) од 
300 КС, буди сомнеж околу бучавоста која ја про-
изведува но и околу количините на прашина кои 
се издигаат од неа. 

За бучавоста веќе видовме, но и од очекувани-
от облак на прашина нема ниту трага. За тоа е за-
служен посебниот систем кој ја одведува праши-
ната под машината но и преку водени прскалки 
кои работат под висок притисок кои ја апсорби-

раат прашината од воздухот кој се испушта при 
дробењето. 

Овој систем функционира како интегрален дел 
од машината и при работата нема потреба од по-
себно внимание или пак оддржување. 

Едноставно кажано, дробилките од Lokotrack 
Urban серијата го минимизираат влијанието врз 
луѓето од непосредната околина, а притоа овозмо-
жуваат процес на рециклирање на секоја ураб-
на локација па дури и ако таа се на-
оѓаат во центарот на градот. 

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



 ВЕРТИКАЛЕН ИСКОП 

HITACHI ZAXIS 5G

Телескопскиот багер со преклоплива корпа може да копа до длабочина од 25 метри и веднаш потоа 
ископаниот материјал за кратко време да го натовари на камион.
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Серијата Zaxis 5G на Hitachi дефини-
тивно изгледа сосема поинаку од об-
ичните багери. Попрво би рекле дека 
станува збор за некој хибрид при што 
се вкрстени телескопска дигалка и 
класичен багер. Кога подетално ќе 
се погледне машината, впечатокот се 
повеќе се појачува. Таа навистина ги 
спојува позитивните особини на те-
лескопска дигалка и на багер наме-
нет за ископ. Разликата се прави во 
корпата која во случајот мора да биде 
преклопна.

И токму во таа специфика се крие из-
вонредната ефикасност при копањето 
на големi длабочини. Телексопската ра-
ботна рака може во вертикала да копа 
до длабочина од цели 25 метри и потоа 
во брз циклус да го истовари ископа-
ниот материјал и повторно да се нурне 
во ископување под земја.

За да стекнеме впечаток околу 
димензии ќе кажеме дека преклопна-
та корпа има широчина од 2.320 mm 
со чија помош се овозможува капаци-
тет од 1.30 m3.

ПОГЛЕД НАДОЛУ
Поради природата на апликациите 

класичниот багер има претрпено некол-
ку измени. Пред се кабината на опера-
торот е померена за 960 mm нанапред 
со тоа што таа е лизгачка и може да 
се помери за уште 1.300 mm, должина 
која во конечница резултира со вкупно 
померување од 2.260 mm. Со ова реше-
ние на операторот му е обезбеден чист 
вертикален поглед кон подземната ра-
ботна локација. Отежнатиот пристап до 
наново дизајнираната кабина е решен 
со посебно газиште и заштитна ограда. 

И откако ќе се смести на своето работ-
но место, но и откако ќе ги совлада ос-
новните функции на машината, операто-
рот ги ужива сите благодети на високата 
технологија. Овде мислиме на пријатни-

от амбиент потоа на безбедната и секако 
на одлично изолираната кабина.

МЕХАНИЧКИ СПЕЦИФИКИ
Основната разлика помеѓу крановите 

и Zaxis 5G серијата на Hitachi се состои 
во поставеноста на телескопската работ-
на рака. Нејзината вкупна должина од  
12.130 mm е поделена во одреден од-
нос па така е создаден ефектот на лост, 
решение со кое драматично се зголему-
ва ефикасноста на машината. 

За погон на телескопската рака, ос-
вен хидрауличната сила, се користат и 
двојни јажиња. Иако при нивната изра-
ботка е користена посебна технологија,  
работниот век им изнесува 1.800 часови, 
по што тие треба да се заменат, а тоа 
пак за среќа претставува прилично ед-
ноставен зафат.

Во случај на ненадејно кинење на 
едно од јажињата, работата може да ја 
заврши другото јаже, но во секој случај 
корпата ќе се закочи и нема да дојде до 
небезбедно испуштање на натоварениот 
материјал. Исто така, при преоптерету-
вање на корпата (и јажињата) операто-
рот веднаш се опоменува со палење на 
индикатор и со звучен сигнал.  

За постабилна работа на ZX330LC 
предвидени се за поставување два типа 
на контратегови. Првиот стандарден 
и вториот кој посебно се поставува за 
работа на потесни простори. И во два-
та слуачаи говориме за тежина на кон-
тратегот од 10.400 kg.    

Како погонски агрегат се користи нов 
дизел позајмен од Isuzu кој од линиски 
шест цилидри со работен волумен од 
7.790 ccm развива 246 КС. Од останати-
те стандардни карактеристики да го из-
двоиме и дво-степенскиот пренос кој во 
побрзиот преносен однос успева да го 
забрза багерот до максимални 4.9 км/ч.
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D
ynapac е мултинационална машинска 
компанија од Шведска која е специја-
лизирана за производство на градежни 
машини за асфалтирање, мобилни хра-
нилки, набивачи и глодалки. Од 2017 

Dynapac функционира како дел од француската 
Fayat Group која е водечка светска групација во 
областа на градежната машинска индустрија.

Формирана во 1934 година како AB Vibro-Betong 
во Стокхолм, компанијата водена од главниот кон-
структор Хилдинг Свенсон, се бави со развивање на 

вибраторски набивачи. Во 1940-тата компанијата 
се преименува во AB Vibro-Verken за да по вората 
светска војна (во 1947-ма) го лансира првиот пло-
чест вибратор кој тежел цели 1.6 тона. Во новата 
лаборатоија, отворена во 1948 година, започнува 
развојот на вибратоски патен ваљак кој е претста-
вен во 1953-тата. Денешното седиште на фабриката 
е во Карлскрона, во производните погоните кои се 
пуштени во употреба во 1960, а во кои на почето-
кот се произведувани тешките ваљаци и во кои е 
сместен техничкиот развоен центар.  

ПРЕТСТАВУВАМЕ: DYNAPAC

 ПРЕЦИЗНО СПАКУВАН  
 АСФАЛТ 
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Во 70-тите години на минатиот век швеѓани-
те стануваат светски лидер во производството на 
ваљаци за набивање. Уште една промена на име-
то следи во 1973 кога фабриката го прифаќа името 
Dynamic Maskin AB, што воедно кореспондира со 
почетокот на моделската експанзија. 

Од 2007, Dynapac се придружува на групацијата 
Atlas Copco, за да од минатата година стане дел од 
францускиот гигант од областа на градежништвото 
и градежната механизација, Fayat Group.

Денес Dynapac има пет производни погони лоци-
рани во Германија, Шведска, Кина, Бразил, Индиа 
како и три посебни дистрибутивни центри сместени 

во  Белгија, Кина и Соединетите Држави.
Широката палета на производи кои им се нудат 

на корисниците од целиот свет, можеме да ја по-
делиме во три поголеми групи: набивачи, асфале-
тери и машини за мелење.

Воглавно набивачите односно компакторите гру-
бо можеме да ги поделиме на следниве подгрупи:

 y Вибраторски ваљаци со еден барабан
 y Вибраторски ваљаци со двоен барабан
 y Комбинирани ваљаци
 y Ваљаци со челичен барабан
 y Пнеуматски ваљаци
 y Ваљаци за тампонирање
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Во групата на машини за асфалтирање се 
истакнуваат:

 y Компактни асфалтирки
 y Асфалтирки за урбани средини
 y Комерцијални асфалтирки
 y Големи асфалтирки
 y Асфалтирки за автопатишта
 y Асфалтирки со гасеници
 y Асфалтирки со тркала

 y Мобилни хранилки
 y Рамнилки

Во групата на машини за мелење припаѓаат 
компактните и машините со голем капацитет. Оваа 
група машини се користи за оддржување на ас-
фалтните површини каде што при евентуално 
оштетување машината го сече, гребе, меле и по-
тоа транспортира отстранетиот асфалт. 
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Дваесет-тонски-
от багер на тур-
скиот произво-

дител наоѓа при-
мена во ширик 

опсег на аплика-
ции помеѓу кои 

се истакнуваат 
изградбата на 
стамбени и ин-

фраструктурни 
објекти, а посеб-
но при употре-
ба во урбаните 

средини.

MST M220LC

 ДОВЕРЛИВОСТА КАКО  
 ВРВЕН ПРИОРИТЕТ 

Модел: MST M220LC

Мотор Deutz од 156 КС

Опертивна тежина: 22.500 kg

Капацитет на корпа (1.00 - 1.10)m3

П
оширокиот регион го запозна 
турскиот производител пр-
венствено по нивните комби-
нирани машини кои се веќе 
одомаќени кај голем број ко-

рисници, како во матичната земја така 
и надвор од неа. 

Охрабрени од одличните искуства, ме-
наџментот на фабриката одлучно зачеко-
рува и на полето на багерите. Поголемиот 
модел M300LC заедно со дваесет-тонскиот  
багер M200LC  се избрани да ја надограду-
ваат довербата стекната со досегашните 
продукти кои доаѓаат од погоните смес-
тени на крајниот исток на Турција. 

Слично како и при изработката на три-
есет-тонскиот багер исто и во M200LC 

производителот користи проверени ком-
поненти од светски производители. Како 
пример може да послужи погонски-
от мотор, дело на германски Deutz, кој 
покрај врвниот квалитет ги исполнува 
европс ките Stage III-A и американски-
те EPA Tier 3 норми против загадување. 
Соработката со јапонскиот Kawasaki во 
делот на хидрауликата е на линија на 
бројни европски производители кои ко-
ристат идентични компоненти.

ПРАКТИЧНОСТ 
Кога во средиштето на конструктор-

скиот интерес ќе се стават економич-
ната експолатација и ефикасноста при 
работните апликации, сето останато се 
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подредува на задачата за исполнување на тие две 
големи цели. Тука турците не знаат за компромис.

Во таа насока, а во зависност од видот на работ-
ната задача, операторот може да избере еден од 
трите мода на работа: E (Economy), S (Standard)  и 
P (Power& Speed) со кој се регулира ангажиранос-
та на потребната моќност. 

Се разбира, за товарање на лесни материјали се 
користи економичниот мод при што моторот работи 
на пониски вртежи, а во хидрауличниот систем се 
генерира помал работен притисок со што се тро-
шат минимални количини на гориво. За товарење 
се користи стандардниот мод додека за потешките 
работни апликации како што е на пример копање-
то низ цврсти терени, се употребуваат сите 156 КС 
кои ги испорачува германскиот мотор. 

Исто така, во зависност од поставениот приклу-
чок, операторот со едноставни команди на екра-
нот, може да ја избере соодветната подесеност на 
испорака на силината наменета токму за тој при-
клучок. Кога сме веќе кај командувањето да истак-
неме дека силината автоматски се распределува 
помеѓу работната рака и движењето на багерот 
при што операторот има можност да ја превземе 
контролата и со едноставна команда да 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 ШАСИЈА 
Носечката структура на M200LC, 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-
зна должина од 354 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 германци-
те од Deutz, има линиско поставени четири цилин-
дри, и од работен волумен 4.764 ccm, при 2.000 вр-

тежи во минута ослободува максимални 156 КС. Тој 
ги покренува двете аксијални хидраулични пумпи 
со променлив волумен кои генерираат притисок во 
зависност од моменталната оптеретеност. Овој сет 
на генератори во пракса се покажува како сосема 
доволен за багер кој оперативно тежи 22.500 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 9.57 и височи-
ната од 2.98 метри со должина на работната рака 
од 5.80 и стрелата од 2.60 (опциски 3.10) m, ја пот-
полнуваат сликата за големината на M200LC.

ВРВНА ИЗОЛИРАНОСТ НА КАБИНАТА 
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 употре-
ба. Како специфика на машината на MST е вграду-
вањето на филтер за вода, кој при негово преполну-
вање може да се испразни од кабинскиот простор.  

Накратко, багерот M200LC  е коснтруиран многу 
прагматично: тој треба да служи верно и долго и 
притоа да не бара претерано внимание.
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Хрватската 
фирма ГМТТ 
Лешчанец од 

Карловац е пр-
виот купувач на 
новата сејалка 

Giposcreen GS 155

GIPOREC R 100 FDR GIGA DA 
И GIPOSCREEN GS 155

 ЦЕЛО Е КОГА ИМА СÉ 

G
iposcreen GS 155 е сејалка 
која Gipo ја пласираше на 
пазарот во оваа 2018 годи-
на, која веќе го најде своето 
место во машинскиот парк на 

компаниите од регионов. Согледувајќи 
ги нејзините можности, хрватската фир-
ма ГМТТ Лешчанец од Карловац не че-
каше ни да се исуши бојата на овој нов 
производ на швајцарската компанија. 

Заедно со мобилната дробилка Giporec 
R 100 FDR Giga DA која оваа компанија 
ја набави лани, таа веќе е ставена во 
функција. Идеално дополнувајќи се една 
со друга, овие две машини прават една 
целина која значително ги зголемува 
капацитетите за испорака на дробен 
материјал и проширува можностите на 
бизнисот во поглед на задоволување 
на различните барања на купувачите. 
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Оваа компанија лани го привлече вниманието со 
тоа што втора во светот ја набави мобилната дро-
билка Giporec R 100 FDR Giga DA, што во условите 
и приликите во кои функционира овој бизнис во 
регионов е настан рамен на сензација. И во двете 
машини се втемелени најсовремените технологии 
и долгогодишното знаење и искуство со цел да се 
добие 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. 
Giporec R 100 FDR Giga DA е опремена со двостепен-
ско предсито за јаловината и ги одвојува лесните 
материјали како што се дрвото, пластиката и слич-
но, додека пак магнетниот издвојувач од влезниот 
материјал го извлекува железото. Четирите ваги за 
подвижни ленти вградени во транспортната лента 
служат за мерење на количината на произведените 
фракции, јаловина и повратни зрна. Опремена е со 
двостепенско сито со површина од 5,2 m², како и 
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со ударно-ротациско мелење со три ударни заве-
си. Со ова е овозможено постигнување на бараниот 
квалитет и гранулометријата на конечниот произ-
вод. Со најважните функции на машината може да 
се управува со далечински управувач. 

Новиот иновативен директен погон на удар-
но-ротациско дробење (DA - Direktantriebssystem) 
се карактеризира со минимална потрошувачка на 
гориво 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 - 
сé со цел зголемување на ефикасноста и намалу-
вање на трошоците за погонска енергија. Сето тоа 
се задвижува со CAT C9 дизел мотор со силина од 
261 kW. Мерењата спроведени во реални експлoа-
тациски услови покажуваат дека Giporec машини-

Giposcreen GS 155 технички карактеристики 

Работни димензии 1.524x4. 880 mm

Капацитет 400 тони на час

Погонски мотор CAT 97 kW

Тежина на машина 29.860 kg

Транспортна должина 15.300 mm

Транспортна широчина 2.900 mm

Транспортна височина 3.400 mm
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те со директни погони на ударно-ротационен млин 
остваруваат најмалку потрошено дизел гориво по 
тон издробен материјал во светот. 

Оптималните резултати оваа машина ги по-
стигнува работејќи во тандем со специјализирана 
сејалка, како што е сосема новата Giposcreen GS 155. 
Овој тип машини се наменети за грубо сортирање 
на материјалот пред првиот процес на дробење. 
За тоа се опремени со повеќе типови сита, перфо-
рирани плочи и мрежи. Достапни се во повеќе го-

лемини и изведби, со капацитет од 200 до 500 тони 
на час. Моделот Giposcreen GS 155 е 15, 3 метарски, 
со тежина од 30 тони и капацитет од 400 тони на 
час. Располага со CAT мотор од 97 kW и работни 
димензии од 1. 524x4. 880 mm. 

На нашиве простори, Gipo AG лани пласираше 
петнаесетина нови машини, главно дробилки. Со 
тоа, 2017-та ќе остане запаметена како година во 
која клиентите му остануваат верни на квалитетот, 
капацитетот и поддршката која ја дава Gipo. 

GISLER POWER
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ИМПРЕСИВНИ ВО СЕКОЈ ДЕТАЉ

Што ги прави 
BOMAG ВАЛЈАЦИТЕ 

за земја 
УНИКАТНИ?
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С
ите градежни проекти имаат една за-
едничка работа - бараат подносливост 
на подлогата. Затоа сите валјаци за 
земја играат клучна улога во градеж-
ните процеси

Спецификациите на проектите се сепак многу 
различни. На пример, одреден изведувач кој ра-
боти блиску до објекти мора да користи различен 
метод на набивање за разлика од стандардното 
набивање при изградба на патишта. Bomag нуди 
широк спектар на валјаци за земја за секаков тип 
на работа. Од компактни и лесно управливи валјаци 
за градски средини до тешки и моќно модели за 
изградба на брани, со гладок или еж-бандаж или 
уникатниот полигонален бандаж, што во суштина 
значи дека изведувачите го имаат вистинскиот алат 
за секое градилиште. Со години Bomag е рангиран 
на местото број 1 на пазарот. Сепак, конструктори-
те на Bomag го прават најдоброто уште подобро 
со секоја нова генерација на валјаци.

BOMAG ПРЕДНОСТ: РАБОТНОТО МЕСТО
Кога инжинерите на Bomag ја развиваа кабина-

та на овие валјаци за земја ги имаа на ум потре-
бите на ракувачите. Резултат на тоа се оптимални 
услови за прецизна и брза работа на градилиште.  
Кабината има простран дизајн со одлична видли-
вост на сите страни. Кога се работи подолго време, 
ергономското седење овозможува возење без на-
пор. Управувачкиот волан е прилагодлив за секој 
ракувач, а визуелниот асистент на правецот овозмо-
жува лесно и прецизно набивање покрај креавите. 

BOMAG ПРЕДНОСТ: РАБОТЕН КОНЦЕПТ 
- УПРАВУВАЊЕ БЕЗ НАПОР  

ЗА ПРЕЦИЗНА РАБОТА
Софистицираната технологија не мора да биде 

комплицирана - тоа е одлика која Bomag маши-
ните ја потврдуваат години и години, а најновата 
генерација валјаци за земја (тампон) не се исклу-
чок. Bomag осигурува дека возачот со леснотија 
ќе има се под контрола! Без хиероглифи, без кон-
фузија, без сложувалки: работниот концепт е са-
мо-објасноувачки со јасно поставени контроли. 
Јасните симболи ја идентификуваат функцијата и 
даваат брза информација за сите важни сигнали 
на машината. Дополнителниот Terrameter систем 
развиен од Bomag го подржува возачот на мно-
гу важен начин. Системот ја покражува набивната 
вредност дигитално во форма на графикон и укажу-
ва за крај на набивањето. Ова помага за избегну-
вање на непотребни поминувања, што заштедува 
време и ја зголемува рентабилноста.

BOMAG ПРЕДНОСТ: НАЈНОВА 
ГЕНЕРАЦИЈА НА МОТОРИ - МОЖЕТЕ 

ДА ЗАШТЕДИТЕ НА ПАМЕТЕН НАЧИН
Кумулативната сила на Bomag-овата иновација 

може да биде најдена во секој мотор. Најновата 
Tier 4 final генерација ги задоволува и највисо-
ките регулативи на емисија на гасови. Паметниот 
EcoMode систем на контрола на моторот не само 
што заштедува до 30% од горивото, туку и произ-
ведува помала бука. Со дополнителниот ЕcoStop 
моторот автоматски се гаси по ордеден период 
на работа во место (лер). Ова исто така заштедува 
гориво и помало абење на деловите на моторот. 
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BOMAG ПРЕДНОСТ: СТЕПЕН  
НА ИСКАЧУВАЊЕ - БЕЗ НЕУСПЕСИ  

НА КОСИНИ
Сигурноста е број 1 приоритет, а токму тоа Bomag 

валјаците го демонстрираат на големи косини. Оси-
гуруваат контакт со подлогата дури и на екстрем-
но нерамни површини и се вистински мајстори на 
искачувањето. Стандардната D-верзија веќе има 
процент на искачување дo 53%. На овој модел, ма-

нуелна контрола на пролизгувањето овозможува 
специфично прилагодување на условите на под-
логата. Задните осовини се опремени со No-Spin 
диференцијал со автоматска блокажа од 100%. Ова 
значи континуирано возење напред, дури и ако 
едното тркало е во воздух. Системот на двојна пум-
па кај H-верзијата го претвара моќта на моторот во 
тракција. Дури и косини од над 60% не се проблем.

BOMAG ПРЕДНОСТ: ЛЕСЕН СЕРВИС - 
ПАМЕТНИОТ ДИЗАЈН ЗНАЧИ ЛЕСНО 

ОДРЖУВАЊЕ
Bomag-овиот сервисен концепт има јасна цел: 

помалку одржување, помалку застанувања и по-
ниски трошоци. Во дизајнерски жаргон: елимини-
рање на непотребните сервисни точки и правејќи 
ги важните попристапни. На пример, ниту еден 
Bomag-oв валјак нема точки за подмачкување. 
Проверката на маслото, филтрите, местата за пол-
нење и празнење се лесно достапни од земја. Или 
гумените бафери на бандажот можат да се заменат 
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без вадење на рамката. „Лесен сервис“ е повеќе од 
само слоган, тоа е резултат на паметна технологија 
- важен дел од пристапот на Bomag при дизјанот.

Вкупни трошоци на сопственост (TCO): Тежини 
до 28 тони, но не се тешки на трошоци

Или поедноставно: има 4 фактори кои помагаат 
за намалување на трошоците:

1) Иновативна технологија. Последната генера-
ција мотори и погонската технологија овозможу-
ваат ефикасни перформанси и заштеда на гориво

2) Концептот на одржување. Подолги сервисни 
интервали и без подмачкување, значи помалку одр-
жување, помалку застој - бидејќи времето е пари

3) Едноставен работен концепт. Јасните коман-
ди и дизајн на кабината значи без скапи тренинзи

4)Технологијата и системите на мерење, кои исто 
така придонесуваат за оптимизирање на работни-
те процедури

Се на се, Bomag валјаците за земја се најдобар 
избор за вашата фирма и вашиот џеб.

модел
тежи-
ни [t]

работна  
ширина [mm]

моќност 
[kW]

BW 145 4,5 1.426 55

BW 177 7 1.686 55

BW 197 7 1.900 55

BW 211 11 2.130 95

BW 212 12 2.130 95

BW 213 13 2.130 95/115

BW 214 14 2.130 95

BW 216 16 2.130 115

BW 219 19 2.130 150

BW 226 26 2.130 150

23



Серијата „X“ на JCB во секој поглед поставува 
нови стандарди кај багерите на гасеници од кои 
ќе профитира операторот преку новата ергоном-
ска кабина но и техничките сервисери преку ед-
ноставното оддржување и зголемените сервисни 
интервали.

Цели четири години траеше развојот на багерот 
220X. Во тој период развојните инженери детално 
ги испитуваа сите нови составни компоненти на 
машината. Притоа ниту еден детал од механиката, 
електриката, контролната електроника или хидра-
уликата не беше занемарен. Само да ги споменеме 
15 илјади работни часови при кои машината беше 
изложена на жестоки стрес тестови, и веднаш ќе 
ни стане јасно како досегашните одлични машини 

можат да се унапредат и искачат на самиот техно-
лошки пиедестал. 

НОВА ГЕОМЕТРИЈА
Багерот на тркала JCB 220X со својата оперативна 

тежина од 24.743 kg припаѓа на популарната класа 
на 20-тонски багери кои британскиот производи-
тел успешно ги пласира ширум светот. Но, новиот 
багер оди чекор понапред нудејќи целосно нова 
архитектура. Ширината на машината, во однос на 
својот претходник од класата, е зголемена на 270 
cm (+20 cm), работната рака е сместена централ-
но, а зголемената ROPS кабина (+15%) е структур-
но појачана при што сега и вратите служат како 
додатна заштита.  

JCB 220X

 НЕШТО СОСЕМА НОВО 
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Централното сместување на работната рака му 
помага на операторот за подобар преглед при ис-
копување на канали но исто така придонесува и 
кон подобро поднесување на ударите. Исто така, 
применетата архитектура овозможува полесно 
вградување на широки корпи но и полесно под-
несување на ударите карактеристични за случаи 
кога е вграден чекан за рушење.

Вградениот мотор ги исполнува најстрогите еко-
лошки норми, Stage IV/Tier 4 Final што автоматски 
значи и зголемена ефикасност и намалена потро-
шувачка. Инаку дизел моторот од серијата EcoMax е 
дело на домашните инженери, располага со 175 КС 
и се комбинира со врвна хидраулика која специјал-
но за JSB ја испорачуваат јапонците од Kawasaki. 

ОПЕРАТОРОТ  ВО СРЕДИШТЕ НА 
КОНСТРУКТОРСКИОТ ПРИОРИТЕТ 

Работното место на операторот претставува ап-
солутен новитет кој најверојатно ќе биде приме-
нуван кај сите идни машини со ознаките на JCB 
(Joseph Cyril Bamford). 

Првенствено тука мислиме на пространоста на 
кабината но исто така и на нејзината извонредна 
изолираност. Ако претходникот во внатрешноста 
се слушаше со 73dB(A), кај новата генерација бу-
чавоста е сведена на неверојатно ниските 68dB(A). 
Овој резултат е подобар дури и од многу возила 
од средната класа.  

Потоа, и секако не помалку важно, новиот багер 
има и целосно нови команди. Сместени на десна-
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та страна и групирани според интуитивна логика, 
тие овозможуваат лесно и исклучително прецизно 
управување со сите функции. Во набројувањето на 
новитетите подготвени за операторот ќе ги споме-
неме уште и одличната видливост овозможена од 
новиот дизајн на стаклените површини, и секако, 
седиштето кое за прв пат во една работна машина 
може да се грее но и да се вентилира.

За да се заокружи целата слика околу 100-про-
центната посветеност кон операторот ќе ги спомене-
ме само уште и инфо екранот од 7 инчи, потоа сер-
во командите кои се движат заедно со седиштето, 
новиот дизајн на педалите, ... Всушност заеднички 
именител помеѓу старата верзија и новата изведба 

– нема. JCB 220X е конструирана со задача да го 
подигне нивото за еден (поточно, два) степеника 
над постојните решенија. Кога детално ќе се раз-
гледаат сите компонентни се стекнува впечаток 
дека од сега па натаму ќе важат критериумите кои 
ги постваува токму новиот багер на JCB.

ПРИМЕРНА ЕФИКАСНОСТ 
Сметајќи дека 20-тонските багери се срцето на 

секоја градежна операција, британскиот произво-
дител посветува големо внимание на ефикасното 
работење на новата машина. Иако на прв поглед 
работната рака и стрелата не се променети сепак 
хидрауликата ја прави разликата со преходниот 
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модел. Имено, зголемениот пресек на водовите, 
при што е задржан истиот притисок, овозможу-
ва долговечност на хидрауличниот систем. Преку 
контролните вентили, кои ги испорачува Kayaba, 
операторот може да одбере два мода на работа на 
хидрауликата со што се постигнува поголема ефи-
каснот за дадената работна апликација, а воедно 
се намалува и дејството на прекумерните удари. 

Носечката структура и понатаму е изведена во „X“ 
облик со таа разлика што сега самото заварување 
на челичната конструкција се одвива автоматски 
и под будното око на контролната електроника.

При конструирањето на багерот, 220X развојни-
те инженери на JCB имаат земено во предвид над 

1.000 барања од корисници од цел свет. Доволен 
доказ за сериозноста на пристапот при градење 
на оваа но и на сите следни машини кои ќе до-
аѓаат од JCB. 
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Двата система 
кои неодамна ги 
промовира Volvo 

означуваат поче-
ток на роботи-

зација кај маши-
ните за това-

рење и копање.

АСИСТЕНЦИЈА 
ЗА ПОГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ

Во Volvo се длабоко свесни дека веќе 
ја трошиме втората деценија од 21. век. 
Времето кое неумоливо тече, диктира 
и адекватен развој на секое поле, а по-
готово тоа е изразено кај новите техно-
логии. Ако ефиканоста на машините ја 
мериме според работните часови, стану-
ва јасно зошто производителите толку 
големо внимание посветуваат токму на 
овој параметар.

Водејќи грижа за времето кое го 
живееме, а истовремено и силно пос-

ветени кон технолошкиот развој, екс-
пертите на Volvo го креираа Co-Pilot 
системот. На прв поглед 10-инчниот 
3D дисплеј воопшто не се разликува 
од мноштвото екрани чувствителни 
на допир кои ги среќаваме кај оста-
натите машини. Но, едно големо „но“ 
се крие во софтверот кој од позадина 
мудро внимава на сите параметри на 
машината. Поточно кажано, несебич-
но му помага на операторот во тек на 
работата, вршејќи ги притоа рутините 

VOLVO LOAD & DIG ASSIST
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наместо него, и употребувајќи ја машината на 
најсоодветен начин.

Во пракса тоа значи дека, на пример, ако тре-
ба да се натоварува одредена количина на мате-
ријал, преку екранот и се задаваат физичките па-
раметрите на машината која потоа точно знае кол-
ку треба да зафати со корпата, на која висина да 
го подигне товарот, и на крајот да го натовари на 
одредено место. Се што треба операторот да на-
прави е да управува со машината и навремено да 
ја притисне командата за копање и натоварување. 
За останатото се грижи Co-Pilot системот кој преку 
многубројните сензори ги добива сите потребни 
податоци, ги обработува и на крајот ги извршу-
ва зададените рутини притоа строго внимавајќи 
на економичноста и ефикансота на апликацијата. 

Истиот систем вграден во ровокопач, повторно 
кристејќи ги сензорите и контролата врз хидра-
уликата, има можност да копа на одреден терен и 
тоа само на места и длабочини кои му се однапред 
мапирани. Штом се преминат тие параметри, кои 
патем кажано се прикажуваат во 3D формат, ма-

шината едноставно не ги при-
ма командите од операторот. 

Можностите на Co-Pilot сис-
темот може сликовите да се 
претстават како автоматско 
паркирање кај возилата од 
понов датум, но сепак оваа 
компарација не е до крај со-
одветна. Главната разлика се 
јавува во делот на оптимизи-
рање на параметрите (вртежи 
на погонскиот мотор, притисо-
кот во хидрауличниот систем, 
елиминација на празните одо-
ви, максималното полнење на 
корпата, ...) кои се примарна 
цел на Co-Pilot системот.

Кога веќе се има во пред-
вид капацитетот на овој за-
сега најнапреден систем во 
идустријата, тогаш лесно 
може сите тие податоци да 
бидат сочувани на мемориска 
картичка или пак преку SIM 

картичка да бидат пратени во аналитички центар 
на понатамошна обработка.

Инаку и Load Assist и Dig Assist имаат систем за 
мерење на тежината на пренесениот материјал, а 
тој податок во реално време може да биде сле-
ден и од операторот или пак да биде мемориран.

Реторичкото прашање, дали ова е почеток на 
роботизирано оперирање со работните машини, се 
чини дека во Volvo веќе го одговорија. Работното 
место на операторот со тоа нема да биде загрозе-
но, но за негова обука и евентуално погрешно ко-
ристење на машината веќе нема да се дискутира.
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И уште: големо, 
поголемо, D575A - 
најголемиот бул-
дожер во светот

KOMATSU D575A

ГОЛЕМО,
ПОГОЛЕМО, 
KOMATSU…

K
omatsu има и мали, ама е по-
знат по големите машини. Но 
ако за малите машини на овој 
јапонски производител може-
ме да кажеме дека се мали 

(најмалиот булдожер, на пример, има 4 
тони оперативна тежина), за големите 
не можеме да кажеме дека се големи 
бидејќи всушност се огромни. Доказ е 
најголемиот модел во гамата, 150-тон-

скиот модел D575A. Тој попрецизно има 
оперативна тежина од 152,6 тони, со кои 
го заслужи називот супердозер и со кои 
е најголемиот булдожер во светот. Про-
ектиран е и се произведува во погоните 
на Komatsu концернот во Токио и Осака. 
Како прототип со ознака D555A и мотор 
од 1.000 коњски сили за прв пат на јав-
носта беше прикажан во 1981 година на 
Conexpo изложбата во Хјустон, Тексас. 
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Но иако недвосмислено го привлече вниманието 
на големите рударски компании, економската си-
туација во тој момент не дозволуваше да започне 
да се произведува. Развојот мируваше неколку 
години, за во 1989 година да започнат финалните 
тестирања. Првата негова сериска верзија се поја-
ви во 1991 година со 12-цилиндричен Komatsu 
SA12V170E мотор со работна зафатнина од 46,3 
литри и максимални 1.150 коњски сили. 

Стандардниот нож на Komatsu D575A има ви-

сочина од 3,63, широчина од 7,4 метри и со него 
може да поместува 69 кубни матери материјал во 
еден потег. Кому ова му е малку, овој супербулдо-
жер може да биде опремен со нож со големина од 
96 кубни метри. Погонот, нормално, му е на гасени-
ци кои имаат површина од 9,43 квадратни метри, 
со што притисокот што го остварува на подлогата 
изнесува 160 kPa. Трансмисијата му е автоматска 
тристепена со која остварува максимална брзина 
од 12 километри на час нанапред и 13,8 наназад. 
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Гигантски му се и димензиите - должината од 11,72 
метри и висината од 4,88 метри, а има клиренс од 
745 mm. Заради ваквите габарити и тежината 
Komatsu D575A се транспортира размонтиран, со 
6 до 8 камиони. Во резервоарот собира 2.100 ли-
три гориво, во системот за ладење 298 литри анти-
фриз, а во моторот 129 литри масло. Хидрауликата 
има 300 литри масло, за финалниот пренос треба-
ат по 160 литри од секоја страна, а трансмисијата 
уште 345.  Хидрауликата на машината овозможу-
ва ножот да се повлекува кон кабината или да се 
наведнува кон тлото при вкопување, што доста ја 
олеснува работата. Кабината на операторот е оп-
ремена со клима уред и радио, а командувањето 
е преку педали и два џојстика. 

Главната намена на D575A е употреба во повр-
шинските рударските копови во Северна Амери-
ка и Австралија, додека многу ретко може да се 
сретне на градилиштата. Најмногу ги има во руд-
ниот за јаглен Alpha Natural Resources во Апала-
чија, Западна Вирџинија - дури 17. Стручњаците од 
оваа област велат дека неговата продуктивност во 
споредба со најблиските конкуренти е скоро двој-
но поголема.
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С
еријата на нови вибрирачки тандем ваља-
ци CB13, CB15 и CB16, Caterpillar ја бе-
лежи според нова номенклатура која ја 
означува според оперативната тежина-
та, а се карактеризира со голема прила-

годливост спрема апликациите, прецизна контро-
ла на операциите, воден систем за прскање, како 
и со посебен пакет за осветлување.

Во новата линијата на тандем осцилаторски 
ваљаци CB13, CB15 и CB16, Caterpillar демонстри-

ра цела низа подобрени технолошки решенија. 
Бројачот на премини и системот на температурно 
мапирање, комбинирајќи ги податоците од инфра 
црвените температурни сензори со мапите од GPS 
системот, го информираат операторот за момен-
талната температура на материјалот, позицијата 
на машината, бројот на премини и покриеноста на 
обработениот терен.

Овој интуитивен систем овозможува снимање, 
анализа и рапортирање на извршените аплика-

CATERPILLAR CB13, CB15 И CB16

НОВА СЕРИЈА НА 
ВИБРИРАЧКИ ВАЉАЦИ
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ции со што се овозможува прецизен увид врз 
работата. Овие податоци, кога ќе се искомбини-
раат со новиот начин на осветлување, видно го 
продолжуваат работниот ден оптимизирајќи ја 
работата дури и при драматично влошени ат-
мосферски услови. 

Комуникацискиот систем “Machine to Machine” 
претставува уште една опција која додатно ја по-
добрува ефикасноста. Регистрирајќи ги сите па-
раметри системот ја координира акцијата помеѓу 

машините со што се постигнува оптимизирање на 
работните апликации.

ОПЕРАТОРОТ ИМА ОДЛИЧЕН ПРЕГЛЕД
Типичните услови на кои се изложени ваљаци-

те воопшто не се пријатни за операторите на овие 
машини. Едноставно таков е бизнисот со асфалти-
рањето. Но тоа што може да го направи еден про-
изводител на машини е да посвети максимално 
внимание на работното место на луѓето кои се ди-

37



ректно изложени на тие отежнати услови. 
Во случајот со новите осцилирачки тандем ваља-

ци на Caterpillar, инженерите вложиле исклучителни 
конструкторски напори операторското место да се 
претвори во пријатна средина каде што ќе може 
да се даде максимум ефикаснот и продуктивност.

Во таа насока, прегледноста и комфорот се зго-
лемени со седиште кое може да ротира за 3600 со 
што се постигнува операторот секогаш да биде 
свртен кон правецот на движење. Конзолата за уп-
равување сега е заменета со класичен управувач, 
а со тоа решение на операторот му е овозможен 
одличен преглед кон сите операции, а поготово 
кон ефикасното прскање со вода. На иста линија 
е и контролниот панел со 8 копчиња преку кој се 
следат ефикасноста и перформансите.

РАЗНОВРСЕН СИСТЕМ ЗА ВИБРИРАЊЕ
Новата серија ваљаци располага со разноврс-

ни опции за вибрирање вклучувајќи осцилаторско 
вибрирање, двојна амплитуда, двојна фрекфен-
ција, Versa Vibe систем како и систем со пет ам-

плитуди. Со овие систе-
ми се овозможува споју-
вање на позитивните осо-
бини на повеќе различни 
можности при што како 
варијабли се појавуваат 
греењето, дебелината на 
асфалтот, фрекфенцијата 
и ампитудата на набивање. 
Како посебна придобив-
ка се смета комбинацијата 
од вертикални вибрации 
на предниот и осцилатор-
ска вибрација на задниот 
барабан. 

Кога сме кај овој систем 
добро е да се знае дека 
предниот барабан врши 
иницијално набивање со 
помош на две или пак на 
пет различни амплитуди 
додека задниот барабан со 
своето осцилирање овоз-
можува одлични перфор-

манси за оптимално набивање и густина.
Осцилаторскиот систем има зголемен сервисен 

интервал од 2 години или 2.000 работни часови, а 
тоа посебно ќе ги израдува корисниците поради 
намалените трошоци на експлоатација и мини-
малното отсуство поради сервисни интервенции.

За погон на серијата CB13, CB15 и CB16 се ко-
ристи проверениот дизелски агрегат Cat C4.4 кој 
испорачува 142 КС (106 kW). Освен што ги исполну-
ва најстрогите еколошки норми, моторот има мож-
ност за одбирање на ECO-мод, потоа за автоматска 
контрола на брзината, намалена потрошувачка, а 
како посебен бенефит за операторот и околината, 
тој е извонредно тивок.

Погонскиот пренос се одвива преку уникатен 
ременски систем кој овозможува

меко и исклучително доверливo оперирање. Со 
новите ваљаци производителот нуди и разни оп-
ции за избор на самите барабани како и посебни 
изведби наменети за различни текстури, густина 
и мазност на завршниот асфалтен слој.  
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П
атиштата може да се реновираат, мосто-
вите наново да се изградат, ама тунелите 
остануваат такви какви биле направени - 
за век и веков

Тунелите се битен дел од јавната инфраструкту-
ра. Тие поврзуваат региони до кои без нив тешко 
би се дошло. Нивното значење е од суштински и 
стратешки интерес и затоа мора да траат со де-
цении. Всушност со векови, бидејќи, да си 
земеме малку авторска слобода во изразу-
вањето, патиштата може да се реновираат, 
мостовите наново да се изградат, ама туне-
лите остануваат такви какви биле направе-
ни - за век и веков. А за тоа време низ нив 
ќе поминат милиони луѓе и милиони тона 
стока. Тунелите не треба да бидат ефикас-
ни само кога се нови, туку цел низ години 
што претстојат. И безбедни, секако. 

А да се направат тунелите безбедни, е 
доста комплексно. Тоа не е работа за која 
треба да се изнајде брзо решение, туку е 
потребна експертиза во проектирањето и 
димензионирањето на потпорите на туне-
лот, како и механички и хемиски решенија 
кои ќе го продолжуваат неговиот животен 
век на траење. Решенијата на потпорите 
на тунелот, на пример, мора да ги земат во 
обзир геолошките промени, влијанието на 
оптоварувањата кои доаѓаат од сообраќајот, 
нивото и течењето на водата и сите други 
ризици, но и влијанието на животната око-
лина како денес така и во иднина. 

Експерти за сето тоа се Minova. Оваа гер-
манска компанија комбинира стручност и де-
цении искуства со првокласни решенија за 
механичка и хемиска потпора на тунелите. 
Знаењето ги прави комплетни партнери за 
дискусија за било кој тунел - од фазата на 

проектирање на нови, преку реновирањето на по-
стоечките до затворањето и ставањето вон употре-
ба на оние кои го ислужија своето. Minova тежнее 
кон максимизирање на безбедноста и одржување 
на способностите на тунелите и краткорочно, и на 
долги периоди. Се грижи и за неопходното ниво 
на сигурност за време на изградбата, пуштање-
то во употреба и низ целиот работен век на туне-

MINOVA РЕШЕНИЈА ЗА ТУНЕЛОГРАДБА

   ЗА ВЕК И ВЕКОВ   
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лот. Minova ги подржува сите методи на изградба, 
вклучувајќи континуирана и цикличка метода, како 
и просекување и покривање. 

Но без оглед на методата, потпората е потребна 
пред и после ископувања или изградба за да се 
обезбедат и безбедноста, и одржливоста. За воо-
пшто да се напредува во градбата, заради дефор-
мациите на карпите потребно е предзацврстување, 
односно обезбедување на тлото за ископување на 
тунелот. Со него комплетно се елиминира работата 
во несигурни подрачја и се намалува ризикот од 
паѓање на таванот или челото за време на ископу-
вањето. Кога тунелот е ископан, потребно е зацвр-
стување на карпите за понатамошен продолжеток 
на работите. Со него се стабилизира тлото и зголе-
мува природната сила на карпите, како и спречу-

ва идното разлабавување на масата и намалуваат 
деформациите кои ќе бидат предизвикани од по-
натамошното ископување. За идна стабилизација 
на тунелите и обезбедување на контрола на вода-
та, тунелот се заптива со привремена, а подоцна 
и со постојана облога како би се осигурало да го 
проживи целиот свој век на траење. 

Многу тунели во светот се блиску или веќе го 
имаат надминато својот оригинално проектиран 
век на траење. Тие треба да се реновираат, да се 
обноват за да им се зголеми капацитетот и без-
бедноста, или пак да се реставрираат за да им се 
продолжи векот на траење и зголеми сигурноста, 
при што често мораат да останат во употреба за 
време на работите. За продолжување на векот на 
траење и зголемување на безбедноста, тунелите 

можат да се засилат. Зависно од состојбата 
на тунелот и геолошката околина, може да 
биде потребно дополнително зацврстување 
и за време на векот на траење на тунелот. 

Ова е само есенцијален дел од проблема-
тиката која се среќава во тунелоградбата и 
одржувањето на тунелите. Minova како во-
дечки снабдувач на материјали за оваа деј-
ност, за секој нејзин сегмент има соодвет-
ни решенија на база на хемикалии, челик, 
инекциони облоги, цементни смеси… Исто 
така и на соодветна опрема и услуги кои се 
користат во градежништвото. Сопствениот 
инженеринг базиран на 135-те години ис-
куство во индустриската специјализација 
кажуваат доволно за способностите на оваа 
компанија за развој и иновации во техноло-
гиите на супериорни производи кои гаран-
тираат квалитет на сработеното и ја штитат 
животната средина. Како дел од австралис-
ката група Orica Limited, Minova ја има сила-
та на голема светска корпорација. Тоа овоз-
можи адаптирање на различите услови на 
различните пазари и пронаоѓање на разни 
решенија за разни клиентите. Со преку 230 
патентирани хемиски, цементни и челични 
изуми, Minova има портфолио со кое може 
да ги задоволи потребите на клиентите од 
областите на рударството, градежништвото 
и тунелоградбата.

41



Без разлика дали станува збор за опремување 
на натоварувачи, ровокопачи, багери, виљуш-

кари, кранови, опслужувачи на контејнери, или 
пак терминални влекачи – со своето големото 
портфолио на производи, БКТ на сите ќе може 

да им излезе во пресрет со адекватна понуда на 
најсовремени видови пневматици.

Актуелно го живееме времето на четвртата ин-
дустриска револуција во која драматични промени 
доживуваат сите гранки, од комуникациите и тех-

нологијата па се до логистиката и машинството. Во 
позадина на овој развој, како поддршка, секогаш 
стои гумарската индустрија, во која пак индиски 
BKT (БКТ), нуди широк спектар на сериски и по-
себно изработени производи, и тоа за најразлични 
индустриски апликации

За помалку упатените, Balkrishna Industries 
Limited (или накратко BKT) компанијата е една 
од најстарите индустриски групации во Индија чии 
бизнис активности датираат уште од 1954 година, 
односно веднаш по стекнување на независноста.

PNEUMATIC - BKT

 ИНДИСКИ ПРЕДЛОГ  
 ЗА ИНДУСТРИСКИ  
 (4.0) ПНЕВМАТИЦИ 
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Како посебна единица, гумарската 
секција на компанијата се формира во 
1987 г. период од кој BKT силно се фоку-
сира на производство на пневматици за 
вон асфалтна намена. Во широкиот асор-
тиман на индискиот водечки производи-
тел се вклучени наменски производи за 
машини за земјоделие, градежништво 
и индустриски машини како и специја-
лизирани производи за померување на 
терен, рудници, пристаништа и за апли-
кации во градинарството.

Во меѓувреме, компанијата која вра-
ботува над 7.000 луѓе станува една од 
најбрзо растечките светски производи-
тели на вон асфалтни пневматици.

Иако седиштето на БКТ е во Мум-
баи, таа има и директни претставништва 
во Европа, Канада и САД кои успешно 
асистараат во продажбата но исто така 
и во анализа на потребите на пазарот 
како и во развојот на нови производи. 
Присутноста на компанијата во над 160 
земји од сите континенти, преку спе-
цијализирани дилери и партнери, јасно 
ги одразува потенцијалите и амбициите 
на индискиот производител.                                                                                                           

ПНЕВМАТИЦИ  
ЗА ИНДУСТРИСКИТЕ  

АПЛИКАЦИИ
Очекувањата на корисниците на вон 

асфалтните пневматици се екстремни, 
исто како и машините за кои се наме-
нети. И згора на тоа, тие очекуваат ин-
вестициите во добри пневматици бргу 
да им бидат исплатливи. Имајќи го тоа 
предвид БКТ развива широк спектар на 
гуми наменети за најразлични сериски 
и специјални машини кои ги пласира 
под своите суб-брендови.

Како примери можат да послужат се-
риите MULTIMAX, PORTMAX, AIROMAX и 
EARTHMAX.

Пневматиците од MULTIMAX серија-
та доаѓаат во разни шари, а заедничко 
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за сите е одличната снаодливост на разни тере-
ни. Овие пневматици се првенствено наменети за 
компактни натоварувачи, багери, разни рачно уп-
равувани машини како и на машини наменети за 
оддржување на општините.

Од друга страна пневматиците од PORTMAX 
серијата првенствено се наменети за логистичка 
поддршка поврзана со пристанишните апликации. 
Силни и стабилни, овие пневматици можат да се 
справат со тешки работни услови при што подне-
суваат и големи тежински оптеретувања. Најновиот 
член на ова семејство е PORTMAX PT 93, пневматик 
специјално наменет за терминалните ТДА Пнеума-
тик влекачи. Тој оперира при најтешки оптерету-
вања во пристанишата и центрите за логистика, со 
што само се потврдува високата стабилност при 
екстремни оптеретувања. 

БКТ во својата понуда ја вклучува и AIRMAX се-
ријата на пневматици која првенствено е намене-
та за кранови кои се користат во градежништвото. 
Поради постојаната изложеност на стресни удари 
како и поради употребата на лоши терени по гра-
дилиштата, овие гуми се конструирани со посебен 
акцент на топлинска издржливост. Поради висока-

та доверливост на Airmax при услови на подигну-
вање на товар, овие пневматиците претставуваат 
одличен избор за употреба во крановите.

Најпопуларната радијална гума на БКТ без никак-
ви дилеми припаѓа на EARTHMAX серијата. Првиот 
примерок е произведен во 2008 и беше наменет за 
помалите натоварувачи. Дизајнирана за да издр-
жи работа во каменоломи, рудници и градилишта, 
таа е идеална за монтирање во дампери, грејде-
ри, натоварувачи, дозери и разместување товар во 
депониите. Вкупно 25 различни модели и големи-
ни, вклучувајќи ги тука и гигантските димензии, се 
ставаат на располагање на бројните клиенти. 

Во Македонија единствен официјален увозник 
за сите производи на БКТ е компанијата ТДА Пне-
уматик со сопствени претставништва во Скопје, 
Битола и Тетово и развиена трговска мрежа на 
дилери низ цела Република Македонија. Eдин-
ствениот официјален увозник за сите производи 
на компанијата.

ТДА Пнеуматик
Адреса: М.Т.Гологанов 52, Скопје 

Тел. 02 3231765
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DONALDSON РЕШЕНИЈА ЗА ФИЛТРАЦИЈА

Најчесто занемарена филтрација

46  Година 9  Квартал 2



Се проценува дека 40-50% од времето што мо-
торите го поминуваат во дефект е заради систе-
мот за ладење

Дефектите на системот за ладење може да се 
избегнат со мало и едноставно внимание. Со тоа 
што денешните дизел мотори генерираат повеќе 
топлина, системот за ладење има поголема улога 
за негово непречено функционирање. Но и одржу-
вањето на системот за ладење стана значително 
поважно од порано. Течноста за ладење некогаш 
беше вода - антифриз се ставаше само на зима за 
водата да не смрзне кога моторот не работи. Но теч-
носта за ладење сега не само што штити од смрз-
нување, туку и води битка со 'рѓата и формирањето 
каменец. За ефикасно да го прави тоа, мора да има 
одредени хемиски својства - степен на киселост, 
отпорност на пенење и друго. А тие, пак, директно 
зависат од нејзината чистота, односно степенот на 
контаминација со прашина, масло, гориво или што 
сé друго може да дојде во контакт со неа. Ако макар 
и минимални количини од нешто такво се најдат во 
средството за ладење, тоа нема да може ефикасно 
да ја пренесува топлина и да ги одржува условите 
за работа на моторот во оптимални рамки. Тогаш, 
во најдобар случај, ефикасноста на моторот ќе биде 
нарушена односно потрошувачка на гориво ќе се 
зголеми, а во најлош се ризикуваат скапи дефекти 
и долго време потребно за поправка на машината.

Дека нешто не е во ред со системот за ладење 
најчесто се дознава кога веќе е доцна. Затоа од 
клучно значење е превентивното делување. Тоа 
добро го знаат производителите на тешки машини 
и затоа во најголем број случаи имаат предвидено 
систем за филтрирање на средството за ладење кај 
моторите. Решенија за тоа има повеќе, во зависност 
од конструкцијата и помошните системи на моторот, 
а крајната цел е идентична. Од клучно значење е 
да се знае точниот составот на течноста за ладење 
во моторот - не е доволно само толку проценти ан-
тифриз и толку вода. Видот на користената хеми-
калијата директно зависи од многу специфичности 
за работата и местото и опкружувањето каде се ра-
боти. Први прашања на кои треба да се одговори 
е дали моторот користи традиционално средство 
за ладење кое се третира со традиционални ади-
тиви, или пак течноста за ладење е на база на ор-
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гански киселини. Исто така треба да се 
знае дали подготвената мешавина бара 
регуларни или пак има продолжени сер-
висни интервали, односно термини за 
контрола на нејзиниот хемиски баланс 
и осиромашувањето со адитиви. 

Најдобра опција, секако, е целосно 
следење на препораките на произво-
дителот на моторот и набавка на ори-
гинално, фабрички однапред подгот-
вено средство за ладење кое одгова-
ра за климатското подрачје и условите 
за работа на машината. Но реално, тоа 
ретко кога и ретко кој го прави бидејќи 
е скапо. А искрено, вакви средства за 
ладење не секогаш ги има на распола-
гање тогаш кога ќе притребаат. Почесто 
практикувано решение, не само затоа 
што е поевтино, е самите да ја подгот-

вувате течноста за ладење, односно да 
го разредите антифризот во одреден 
сооднос. Тука пак се поставуваат други 
прашања - со каква вода (дестилирана, 
деминерализирана) се прави тоа и ка-
ков антифриз е набавен. Тренд во нив-
ното производство да се користат нови 
формули кои ги исполнуваат специфи-
кациите користејќи нетоксични органски 
суровини од обновливи извори, со кои 
освен што се штити околината уште и 
ефикасно се продолжуваат контролните 
и сервисни интервали. Но овие позитив-
ни трендови и промени кај течностите 
за ладење, заради зголемената термич-
ка ефикасност на моторите, доведуваат 
до зголемено осиромашување на ади-
тивите, истовремено кога е потребно да 
се обезбеди и подолг животен век на 
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течноста за ладење и филтрите за неа. 
Неповолно влијае и тоа дека заради 
поголемиот проток на течноста за ла-
дење низ системот само мал процент 
од неа поминува низ филтерот наменет 
за собирање на поголемите контамина-
ти. Нивното периодично одводнување и 
испирањето на системот заради негово 
за чистење е важно бидејќи токму за-
ради тоа во течноста за ладење може 
да се акумулира талог кој делува како 
изолатор на топлината и го спречува 
нејзиното одведување.

Иако тоа не е сé, и ова што досега е 
кажано делува малку конфузно и мно-
гу комплицирано, но сепак е потребно 
за да се сфати вистинското значење на 
филтрацијата на течноста за ладење. А 
како рековме, постојат повеќе различни 

решенија кои зависат од тоа. Затоа оваа 
најчесто занемарена филтрација треба 
да се препушти на стручњаците, кои во 
оваа област ги нема многу. Donaldson 
како водечки светски производител на 
системи и резервни делови за филтра-
ција и технолошки ориентирана компа-
нија посветена на задоволување на по-
требите на клиентите преку иновативни 
решенија, има развиено цели системи и 
решенија за ова - сé што треба да на-
правите е да им се обратите.

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

info@filtrola.mk • www.filtrola.mk
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Кога некој е ус-
пешен, обично 
се бара тајна-

та формула за 
тоа. Во градеж-
ништвото фор-

мула за успех 
постои, но не е 

тајна

VOLVO TRUCKS 

 ФОРМУЛА      ЗА УСПЕХ 

Г
радежништвото во Република 
Македонија е во подем. Носи-
тел е на растот на економија-
та, бруто општествениот про-
извод, инвестициите… Со гра-

дежништво кај нас се занимаваат многу 
фирми - големи и мали, стари и млади, 
познати и непознати. Сите себе си се 
сметаат за успешни, но само мал дел 
навистина се тоа, барем во континуитет 

откако постојат. Причините лежат во са-
мата дејност која треба еднакво ефикас-
но да одговори на разновидни проекти 
со различен, главно помал обем на ра-
бота, како што диктира од пазарот. Во 
такви услови ретки се тие кои успешно 
се носат со сите предизвици и еднакво 
квалитетно, брзо и конкурентно можат 
да одговорат на сите барања што ги по-
ставуваат клиентите. 
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 ФОРМУЛА      ЗА УСПЕХ 

За да ја дознаеме формулата за успех во нашето 
градежништво, ѕирнавме во портфолијата на две 
такви компании - Градба Промет од Кавадарци и 
Зобек Мајнинг од Скопје. Иако заслугата за постиг-
натото и успехот зависи од повеќе, а не само од 
еден фактор, нас нé интересираше што е тоа што 
им е заедничко на овие две слични но сепак раз-
лични наши навистина успешни компании во гра-
дежништвото. Лесно го откривме затоа што флота 
нови возила не може да не се забележи - и двете 

неодамна набавија кипери од марката Volvo. Од-
луката падна на робусниот FMX, нормално со че-
тири оски - тие се закон за градежниците заради 
својата оптимална избалансираност меѓу капаци-
тетот и флексибилноста да одговорат за различ-
ни работи. Инаку, Volvo на купувачите им го нуди 
FMX како сол камион со две, три, четири или пет 
оски или како влекач со две или три оски. Пого-
нот може да биде само на една или повеќе оски, 
исто и управувањето. Во тоа значително помага 
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и системот за динамичко управување, кој 
освен што ја намалува силата потребна за 
вртење на воланот за 85%, го олеснува во-
зењето наназад и значително подобрува 
маневарските способности. На тоа пак се 
надоврзува и задната тандем оска што се 
крева, со што потрошувачката се намалу-
ва и до 4%. 

За моторите на Volvo нема што многу да 
се зборува - сите се моќни, со голем врте-
жен момент и ефикасни. На располагање 
се дури осум - четири 11-литарски D11 со 
силина меѓу 330 и 450 KS и четири 13-ли-
тарски D13 во распон од 420 до 540 коњски 
сили. И изборот на менувачи е голем, а од-
лична комбинација е 12-степениот I-Shift 
со автоматски систем за менување на сте-
пените на пренос. Значајна предност кај 
него е што може да се набави со пет раз-
лични софтверски решенија за различни 
доминантни услови за работа. На сето ова 
се надоврзува и изборот на различни оски 
со различна носивост и преносен однос и 
типови ослонување за нив, а погонскиот 
пакет се заокружува со напредните допол-
нителни системи, како што е автоматската 
контрола на силата на влечење. 

Но што и да се избере, едно се добива 
без да се побара - тоа е робусноста. Volvo 
FMX е создаден за работа и секој детаљ на 
него е направен во согласност со тоа. Така, 
челичниот браник е обложен со полипро-
пилен и без проблем издржува и силни 
удари. Составен е од три дела и има лесно 
достапни завртки кои дозволуваат самите 
да го замените секој оштетен дел, заште-
дувајќи посета во сервис и зголемувајќи 
го времето во возна состојба. Централни-
от уред за влечење е направен од лиено 
железо и може да влече до 32 тони под 
максимален агол од 15°. Светлата се по-
ставени повисоко каде што веројатноста 
да бидат оштетени е помала, а можат да 
бидат заштитени со два типа тврдокорни 
штитници. Системот за предна заштита од 
навлегување под камионот ги штити пат-
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ниците во автомобилите во случај на судар, 
а долната заштитна плоча од 3 милиметри 
го чува подвозјето - картерот, цревата и ла-
дилникот на моторот. Со него сè што може 
да се оштети при возење надвор од патот 
е заштитено, дури и при движење наназад.

Мислено е и на возачот, кој заради при-
родата на работата често влегува и излегу-
ва од кабината, која е на располагање во 4 
различни изведби. Ниското влезно скалило 
на склопување прави тоа да биде побрзо, 
а неговата конструкција против лизгање го 
прави безбедно. Тенките држачи на рет-
ровизорот даваат одлична видливост на-
пред, а високо поставениот влез за воздух 
го подобрува погледот при движење нана-
зад. Внатрешноста е пространа, комфорна 
и отпорна на прашина и оштетувања. За 
крај, тука се и бројните достапни опции за 
прилагодување на потребите и сервисни-
те пакети. Најзначајно во целата приказна 
сепак се условите и разните можности за 
финансирање под кои возилата се набаву-
ваат, кои се прилагодени на барањата на 
клиентите. Volvo Trucks Македонија како 
компанија сите овие 18 години од своето 
постоење ги има посветено на проширу-
вање на бизнисот, постојано усовршување 
на стручниот кадар и набавка на опрема за 
брзо и ефикасно извршување на сервисните 
задачи - од оние редовните до најтешките 
зафати. Клиентите тоа добро го знаат и за-
ради тоа оваа компанија е лидер на маке-
донскиот пазар на тешки товарни возила.

Volvo Truck Center Skopje

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

www.volvotrucks.com.mk
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С
о чуден сплет на историски и бизнис 
причини, автомобилската индустрија во 
Латинска Америка има тргнато по соп-
ствен пат на развој

Посматрајќи ги возилата кои доаѓаат 
од Латинска Америка, не можеме да се оттргнеме 
од впечатокот дека ни изгледаат како да доаѓаат 
од некој друг паралелен универзум. Чудниот сплет 
на историски причини во кој се мешаат европското 
и американското бизнис влијание придонесе авто-

мобилската индустрија на овој континент да тргне 
по сопствен, уникатен пат на развој. Еден типичен 
нејзин продукт е и големиот камион Volkswagen 
Constellation кој доаѓа од Бразил. 

Кај нас исклучиво познат по автомобилите без 
свое директно учество во камионската индустрија, 
германскиот производител почитувајќи ги специ-
фичностите и барањата на пазарите во Јужна Аме-
рика таму под својот знак нуди три серии камиони. 
Најголем меѓу нив е Constellation, кој својата исто-

VOLKSWAGEN CONSTELLATION

КАКО ОД НЕКОЈ ДРУГ     ПАРАЛЕЛЕН УНИВЕРЗУМ
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КАКО ОД НЕКОЈ ДРУГ     ПАРАЛЕЛЕН УНИВЕРЗУМ
рија всушност ја долгува на камионите на MAN во 
Бразил. Имено, за да ги избегне високите увозни 
давачки, VW уште во 1980 година започна со про-
изводство на комерцијални возила во Јужна Аме-
рика откупувајќи ја фабриката на Chrysler во бра-
зилскиот град Ресенде. На почетокот таму се про-
изведуваа бразилски верзии на LT1 на платформи 
од Chrysler со мотори од Deutz, односно Navistar, 
за во деведесеттите години да се започне со ко-
ристење на компоненти од Ford. 

Годината 1996-та беше преломна и VW тогаш се 
одлучи за сопствен развој на возила, што резул-
тираше со импресивна гама во тежинските кате-
гории од 5 до 63 тони, а се започна и со извоз во 
Јужна Африка и Блискиот Исток. Имаше и обиди 
возилата произведени таму да се продаваат во 
Европа, но без некој позначаен успех и со краток 
рок. MAN ја презеде оваа фабрика во 2009-тата, 
само две години пред гигантот од Волфсбург да 
стане доминантен негов сопственик. Со тоа идниот 
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правец на развој на возилата на 
оваа компанија беше изричи-
то насочен, бидејќи VW е дос-
та познат во Јужна Америка, 
а MAN не. Затоа и денес таму, 
гледано од наша перспектива, 
владее една измешана понуда 
која всушност тоа и не е, туку 
е плод на сопствениот тек на 
долгиот развоен пат во кој свое 
влијание имаа многу глобални 
фактори. 

Како и да е, од 2005-та го-
дина наваму во Бразил и на 
латиноамериканските и рет-
ките извозни пазари под ло-
гото на Volkswagen се продава 
големиот Constellation. Дизај-
ниран во Германија, неговиот 
развој траеше 4 години, време 
за кое беа поминати 7 мили-
они тест-километри во риго-
розни услови. На располагање 
е во конфигурации од 4x2 до 
8x4 и со многу изведби - од 
камион за градска дистрибу-
ција преку влекач за долго-
линиски транспорт до разни 
специјални модификации. За 
погон се користат повеќе гене-
рации на Navistar и Cummins 
мотори, или пак сопствени аг-
регати развиени во соработка 
со MAN, со распон на силина-
та од 180 до 420 коњски сили. 
Внатрешноста потсетува на ка-
мионите на MAN од осумде-
сеттите години, а како експе-
римент за лансирање на овој 
модел на европскиот пазар на 
салонот на комерцијални вози-
ла во Хановер во 2016 година 
беше покажан интересен про-
тотип, кој како гориво користи 
природен гас. Сепак, автоно-
мијата од едвај 200 киломе-
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три однапред го осуди на не-
успех кај купувачите на Стари-
от Континент, а ниту цената од 
околу 130.000 евра не изгледа-
ше многу примамливо. Денес 
Constellation се монтира уште 
и во Мексико и Јужна Африка, 
а постојат недефинирани пла-
нови за негово пласирање на 
Блискиот Исток и во источно-
европските земји.

Компанијата Volkswagen 
Caminhões e Ônibus лани про-
даде 25.880 возила.
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Ford F-150 е најуспешното возило на американски-
от пазар, не само меѓу пикапите. Но за да докажани-
от имиџ му биде уште поголем, Ford ја нуди неговата 
Raptor изведба. Ултимативна во многу што, таа со свои-
те способности и сила просто освојува. Задвижувана е 
со 3,5 литарски V6 битурбо мотор со 456 KS и 692 Nm и 
има погон на сите тркала и 10-степен автоматски мену-
вач, а за идната моделска доби и бројни подобрувања. 
Опремена е со нови FOX Racing Shox амортизери со Live 
Valve технологија чија електроника овозможува активна 
адаптација, односно континуирано подесување за да се 
подобрат лежењето на патот и комфорот во возењето. 
Тоа се постигнува со автоматско варирање на степенот 
на компресија во амортизерите и поодбра контрола на 
вертикалното од кој на предните тркала изнесува 330 

FORD F-150 RAPTOR

    уште ПОДОБАР 
и ПОАТРАКТИВЕН
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а на задните 353 mm. Новост е и Trail 
Control системот кој е активен при бр-
зини меѓу 2 и 35 km/h. Работи слично 
како стандардниот темпомат и помага 
при одржување на константна брзина 
на тешки терени, со што му овозмо-
жува на возачот повеќе да се концен-
трира на управувањето со возилото, 
а не на одржувањето на брзината. За 
поголема атрактивност обновениот 
Raptor ќе се нуди со три нови бои - 
Ford Performance Blue, Velocity Blue 
и Agate Black, како и со нова предни 
Recaro седишта.

Ford F-150 Raptor се произведува во 
фабриката Dearborn Truck Plant, а на 
пазарот ќе биде достапен при крајот 
на годинава.
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М
ора да се признае, PSA групата напра-
ви добра работа со новите повеќена-
менски модели. Во основа идентич-
ни, тие се прилично различни и тоа 
не само според изгледот и визуел-

ниот впечаток во внатрешноста. За да се истакне 
тој факт, Peugeot реши место Partner својата пат-
ничка верзија на новото трио да ја нарекува Rifter. 
Звучи непознато, но помалку потсетува на 3008 
кој без сомнеж е најубавиот модел во новата гама 
на Peugeot. И исто како него располага со фамоз-
ниот i-Cockpit кој му обезбедува доста ефектен и 
модерен ентериер. На тој начин е истакната тран-
сформацијата од практичниот доставен модел во 

автомобил за поминување на слободното време со 
семејството. Посебно во поскапите нивоа на опре-
ма кои вклучуваат и голем 8-инчен екран во боја 
чувствителен на допир. 

И механиката е преземена од 3008, со таа раз-
лика што на EMP2 платформата се изведени две 
верзии со должина од 4, 40 и 4, 75 метри со пет и 
седум седишта. За моментите кога Rifter ќе служи 
како доставно возило, се преклопува сé што може 
да се преклопи и се добива простор за товар од 
дури 4 кубни метри. Практична е и можноста за от-
ворање на стаклото на вратата од багажникот. За 
погон се наменети 1. 2 PureTech бензинските мо-
тори со 110 и 130 KS и 1. 5 BlueHDi дизелите со 75, 

PEUGEOT RIFTER

НОВ МОДЕЛ, НОВО ИМЕ
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100 и 130 KS. Двата послаби дизели и 
послабиот бензинец се со 5-степен ме-
нувач, а другите со 6-степен мануелен 
или 8-степен автоматски менувач. Rifter 
располага и со доста електронски по-
магала, а корисна новост која досега 
ја немаше е електричната рачна сопи-
рачка која ослободи доста простор меѓу 
седиштата. Меѓу останатите системи се 
и адаптивниот темпомат, надзор над 
мртвите агли, препознавањето на со-
обраќајните знаци, предупредувањето 
за напуштање на коловозната лента и 
замореност на возачот и слично. 

Засега како идеја од која сигурно ќе 
се изроди нешто конкретно, Peugeot 
подготви и авантуристичка изведба на 
Rifter опремена со погон на сите тркала. 
Развиен со традиционалниот партнер за 
ваква механика Dangel, тој му овозможу-
ва да се справи со сите видови подло-
га. Растојанието од неа е зголемено за 
дополнителни 80 mm, а возачот може 
да бира меѓу погон на предните или на 
сите тркала со блокирање на задниот 
диференцијал. Наменет му е BlueHDi мо-
торот со 130 KS, чии максимални 300 Nm 
вртежен момент се пренесуваат преку 
мануелен менувач со шест степени. Раз-
новидна опрема со која е замислен го 
прави престојот во природата вистинско 
задоволство. Меѓу неа е и шаторот сме-
стен на покривот, а Peugeot може да ви 
го испорача и со електричен велосипед.
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Велат дека идејата им била да ја олес-
нат дистрибуцијата на стока на тешко 
пристапни локации, но нам ни се чини 
дека примарни се луксузот и имиџот. 
Како и да е, со исфрлање на вториот 
и третиот ред седишта кај Land Rover 
Discovery добиен е флексибилен това-
рен простор со должина од 1.635, ши-
рина 1.411 и висина од 939 mm, кој има 
зафатнина од 1,856 кубни метри. Задната 
електрично задвижувана врата овозмо-
жува во него да се натоварат премети 

со димензии од 1.000x735 mm, односно 
мала еуро палета. Максимално дозволе-
ната тежина на возилото е 3,5 тони, што 
е во согласност со прописите за возачка 
дозвола од Б категорија. 

И додека задниот дел на Land Rover 
Discovery Commercial е камионски, во-
зачот и совозачот уживаат во целиот 
луксуз што овој производител го нуди 
во своите возила. Опременоста е повеќе 
од солидна - во стандардната опрема 
спаѓаат единствениот Terrain Response, 

LAND ROVER DISCOVERY COMMERCIAL

 ЗА ЛУКСУЗЕН ПРЕВОЗ  
 НА СТОКА 

Land Rover го 
преработи но-
виот Discovery 

во доставно во-
зило кое покрај 

проверените 
off-road способ-
ности може да 
се пофали и со 
добар товарен 

капацитет
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системите Autonomous Emergency Braking, Lane Departure 
Warning, загревани предно и задно ветробранско ста-
кло, загревани ретровизори, потоа InControl Protect, Tyre 
Pressure Monitoring, Hill Launch Assist, Dynamic Stability 
Control, Roll Stability Control, Cornering Brake Control, 
Gradient Acceleration Control, Hill Descent Control, но и Trailer 
Stability Assist за контрола на стабилноста на приколка. 

Ваквиот пакет има и своја - Land Rover Discovery 
Commercial кој е достапен со дво и тролитарски дизели 
со 240 и 258 коњски сили со автоматски менувач, реду-
ктор и воздушно ослонување, чини од 48.400 до 59.700 
британски фунти. 
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Секој сака убаво да си помине  
на одмор, но некој може и да си  

го дозволи тоа

Посебно ако има пари за ваков ав-
тобус, кој со право чини 1,5 милиони 
евра. Наменет е за мал број такви луѓе 
за кои германската компанија Volkner 
Mobil што го разви точно знае што им 
треба. Овој необичен автобус кој по-
веќе потсетува на апартман од луксу-
зен хотел има должина од 12 метри и 

VOLKNER MOBIL PERFORMANCE

СЕ БЛИЖАТ ОДМОРИ…
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височина од 3,8 метри. Тежи 18 тони, а 
во понуда е со Mercedes-Benz и Volvo 
мотори со 430 или 460 KS. Ентериерот, 
секако, се уредува според барањата на 
клиентите и во зависност од „тежината“ 
на нивните банкарски салда. Она што е 
посебно интересно е специјалната „га-
ража“ во самиот автобус, во која можат 
да се сместат возила како што се BMW 
i8, Mercedes C-класа кабриолет, Ferrari 
458 или Porsche 911, за кои е направе-
на посебна платформа на извлекување.
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Ш
ведскиот производител 
претстави нови моде-
ли во класата туристич-
ки автобуси - луксузниот 
9900 и повеќенаменскиот 

9700. Освен иновативниот дизајн и ви-
соката удобност, тие имаат и потполно 
нова конструкција со што тежината им е 
намалена за 350 kg. Подницата со нагиб 
на внатрешноста и дава облик на теа-
тар, што е вистинска новост за долголи-
ниските автобуси. Патниците ќе ги до-
чека мирна и избалансирана светлосна 
палета, како и комбинации на текстил 
и кожа со нагласени метални детали. 
Седиштата се ергономски, ентериерот 
добро изолиран, а клима уредот раз-
виен да овозможи стабилна и пријатна 
температура без оглед на надвореш-
ните услови. 

Топ моделот 9900 ќе се нуди со две 
оски и должина од 12,4 метри и со три 
оски со должини од 13,1 и 13,99 метри. 
Тој сега има височина од 3,85 метри, за 
12 cm повеќе од претходниот модел. 
Додека минатата генерација на 9900 и 
9700 имаа иста височина, сега 9700 е за 
30 cm понизок. Автобусите се опреме-
ни со новиот систем кој го предупреду-
ва возачот за замор, како и со засилен 
преден дел кој во случај на судар апсор-
бира повеќе енергија. И двата модела 
ги задвижува 11-литарски D11K мотор 
кој ќе се нуди со три нивоа на силина 
- 380, 430 и 460 KS. Благодарение на 
помалата тежина и подобрата аероди-
намика намалена е потрошувачката на 
гориво која е можно дополнително да 
се снижи со употреба на предвидливиот 
I-See темпомат. Во однос на ова, Volvo 
истакнува дека вкупната заштеда може 
да биде и до 4%.

VOLVO 9900 И 9700

VOLVO СО НОВА  
ПЛАТФОРМА ЗА 
ДОЛГОЛИНИСКИТЕ 
АВТОБУСИ
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ДИЈАГНОСТИКА

СЕРВИС

ОРИГИНАЛНИ  
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

30%


