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ОД УРЕДНИЧКИ АГОЛ

Зачленувањето во евро-атлант-
ските сојузи, кај домашните економ-
ски субјекти, буди надеж за отварање 
нови перспективи во сите области 
од општественото живеење. Сакале 
ние или не, не чекаат значајни напо-
ри за подобрување на инфратсрук-
турата а тоа значи дека ќе се гради 
и транспортира! 

Апликациите на Македонија за 
прием во НАТО и ЕУ одамна се на-
пишани. Во огромен процент насе-
лението посакува да биде дел од 
тоа големо семејство кое освен што 
гарантира безбедност отвара и огромен пазар за 
нашите производи. 

Но, тоа членувањето во евро-атлантските струк-
тури подразбира и исполнување на низа, најчесто 
многу сложени, услови. Со политичките дел (се на-
деваме успешно) би требало да се справат нашите 
политичари. Веруваме дека започнатиот процес на 
ратификација на договорот во парламентите на сите 
Нато-членки, за прием на државата, успешно ќе за-
врши до крајот на годината, со што Македонија и 
формално ќе стане полноправна членка на најмоќ-
ната воена алијанса.

Малку покомплицирано оди процесот на отва-
рање на пристапните договори со ЕУ, но сепак веру-
ваме дека и тој датум порано или покасно, ќе биде 
одреден.

Заедничко и за двете наши апликации, покрај по-
ставените политичките услови, нели, е исполнувањето 
на одредени стандарди. Како пример ќе  истакнеме 
еден навидум банален пример. Имено, секое населе-
но место кое брои над пет илјади жители треба да 
има изградена функционална водоводно-канализа-

циска мрежа (со еколошки третман 
на отпадните води). 

Тој услов, поставен од страна на ЕУ, 
го исполнува секоја членка на Унија-
та. Сите ние добро знаеме дека кај 
нас состојбите не се баш такви. Значи, 
ќе треба да се гради. Ете, баш тоа и 
сакаме да го слушнеме – градење-
то на инфраструктурни објекти носи 
вишекратна добивка за сите. Нека 
посочениот пример биде само еден 
мал показател на тоа што можеме 
да очекуваме од интегрирањето во 
Европската Унија. 

Колкав ќе биде обемот само на градежните рабо-
ти чие извршување ќе биде поставено како услов, 
можеме само да претпоставиме, но во секој случај 
станува збор за ангажмани во кои ќе бидат вклучени 
значајни ресурси од градежништвото и транспортот.

Не навлегувајќи во останатите области, само спо-
менатите гранки на индустријата ќе бидат доволни за 
покренување на нови и нови инвестициски циклуси. 

Дали со овој краток опис успеавме, барем на еден 
минорен пример, да објасниме зошто се толку важни 
нашите аспирации за ерво-атлантски интеграции. 
Веројанто скептиците ќе имаат „мал милион“ контра 
аргументи, но во суштина, мала земја како нас може 
релативно лесно да се покрене од летаргијата и за 
кус период да фати приклучок со развиениот свет.   

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Агрон Сулејман

ПЕРСПЕКТИВИ
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METSO - ФИЛТРИ НА ПРИТИСОК 
СО ВЕРТИКАЛНИ ПЛОЧИ

 ФИЛТРИРАЊЕ  
 И  ОДВОДНУВАЊЕ  
 НА РУДНИОТ МАТЕРИЈАЛ

Metso филтерот на притисок е тешка машина, развиена за филтрирање на метални 
минерали, индустриски минерали, јаглен и остатоци од руда.
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Руден материјал се копа од памтивек, но манаџи-
рањето на рудата во последно време се покажува 
како пресуден фактор во економската исплативост. 
Развојот на технологиите за филтрирање и одвод-
нување на рудниот материјал, во последниве го-
дини напредува извонредно брзо. Притоа, подиг-
натата еколошката свест како и зголемувањето 
на трошоците за енергија и персонал се главната 
движечка сила на тој развој.

Земајќи ги предвид овие процеси и секогаш 
подготвени да понудат решенија за секоја специ-
фична потреба, одговорните од најголемиот свет-
ски производител на машини и опрема наменети 
за рударството, шведскиот Metso, e секогаш под-
готвен да одговори на предизвиците.

Една од тие специфични потреби секако е фил-
трирањето и одводнувањето на ископаниот руден 
материјал. Причините за таквото третирање се од 
прагматична природа, а помеѓу најважните е пода-
токот за тежината на ископаниот сиров материјал. 
Секако дека и транспортот на филтрираната и сува 
руда е многу полесен отколку да се пренесува ка-
шеста материја од која попатно се исцедува теч-
ност со различен, најчесто штетен, хемиски состав.

МЕХАНИЧКО ОДВОДНУВАЊЕ ПОД 
ПРИТИСОК

Како што честичките од филтрите стануваат се 
пофини, така се зголемува отпорот против отстра-
нувањето на водата. Во тој случај гравитациското 
одводнување повеќе не може да се користи, па 
затоа се воведува системот на одводнување под 
притисок. 

Со создавање на диференцијален притисок (Dp) 
течноста од цврстите материи, може да се отстра-
ни на два начина:

 y компресија – тоа значи заменување на теч-
носта со цврсти честички;
 y воздушни удари – заменување на водата со 
воздух.

Кај вертикалните филтри на притисок се приме-
нуваат или методот на компресија или пак комби-
нацијта на компресија и воздушни удари. 

VPA филтерот на притисок во основа се состои 
од посебен држач за глава и завршна рамка, спо-
ена со две странични греди, кои ја поддржуваат 
подвижната глава како и филтерски плочи, кои се 
поставени помеѓу фиксните и подвижните глави. 
Хидрауличните влечни цилиндри, 2 за VPA 10 и 
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4 за VPA 15 и VPA 20 типовите, се користат за от-
ворање и затворање на филтерот и за да ја обез-
бедат потребната сила за затворање во текот на 
филтрацијата.

Ткаенините за филтрирање се обесени на 
цевкасти држачи и висат помеѓу филтер плочите. 
Шипките за потпирање на ткаенината се закачени 
на горниот дел од рамката на која се монтирани 
вибрирачки мотори.

ЕДНОСТАВНА МЕХАНИЧКА ОСНОВА
Во основа на системот е филтерот на притисок 

кој се изведува во две основни верзии. 
Со VPA (Vertical Plate Airblow) се означува фил-

терот кој за одводнување на рудната маса користи 
филтер со компримиран воздух.

Работниот притисок на оваа машина е обично 
помеѓу 7-10 bar и претставува стандарден уред за 
одводнување на минерални концентрати. Кај него 
мембраните се надуени со компримиран воздух, 
додека времетраењето на циклусот најчесто може 
да изнесува околу 6 минути. 

VPC (Vertical Plate Compression) е кратенка за 
филтер кај кого одводнувањето на рудниот ма-

теријал се врши со мембрани под висок прити-
сок. Оваа машина може да работи со притисок 
до 16 bar и се користи во случај каде за одводну-
вање е потребно филтрирање со висок притисок 
на мембраната.

Областа на примена е широка и се движи од 
многу фини кашести честички во индустриските 
минерали, до создавање на талози за потребите 
во хемиската индустрија. Мембраните се надуени 
со вода под висок притисок, а времето на циклу-
сот, во зависност од апликацијата, најчесто варира 
помеѓу 10-30 минути.

ФИЛТЕР НА ПРИТИСОК,  
СО ВЕРТИКАЛНИ ПЛОЧИ

Metso разви VPA филтри на притисок за мине-
ралната индустрија кои донесоа високи перфор-
манси и висок степен на автоматизација, а воедно 
и најниски вкупни трошоци. Резултатот е автомат-
ски филтер на притисок со уникатни карактерис-
тики како што се:
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 y Конструкција со мала тежина - филтерни ко-
мори од полипропилен.

 y Компактен дизајн - влечни хидраулични ци-
линдри за намалување на потребниот простор.

 y Промената на филтерот од ткаенина - опера-
ција од една минута.

 y Достапно во неколку варијанти на притисок - 
примена во различни апликации.

 y Само неколку подвижни делови - лесно одр-
жување и висока достапност.

ПАМЕТЕН, ЦЕЛОСНО АВТОМАТИЗИРАН 
КОНТРОЛЕН ПРОЦЕС

Филтерот на притисок е контролиран од систем 
кој се состои од PLC поврзан на компјутерски ек-
ран, сместен во добро затворена и изолирана ку-
тија. Операторот на филтерскиот систем, на компју-
терскиот монитор може да ја следи и контролира 

целата операција како и информациите што се од-
несуваат на подесувањата, статистика и алармите.

Системот за мерење обезбедува точни информа-
ции за производството, и може да се користи за 
оптимизирање на филтрација како и на чекорите 
за сушење во филтрирачкиот циклус.

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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Велат една слика илјада зборови, но 
некогаш ниту илјада слики не можат 
да заменат неколку зборови. Така, во 
своето претставување компанијата ETF 
Holding од Словенија наведува дека со 
развојот на серијата модуларни дам-
пери што ги гледате на сликите има 
започнато уште во 2003 година и дека 
од пред 4 години за нив се подготву-
ва електричен погон. Се додава и дека 
тие сега веќе се подготвени за нивно 
производство, со рок на испорака од 9 
месеци. Основата за нив е модуларна 
и може да имаат од две до осум оски. 
Верзиите што притоа се добиваат се 

со должина од 12,5 до 29 метри и но-
сивост од 180 до 774 тони. Што значи 
последната наведена бројка не треба 
да објаснуваме - сегашниот најголем 
дампер во светот, белорускиот БелАз 
75710, има носивост од 450 тони. Ши-
рината и висината се исти кај сите - 
7,6 односно 6,3 метри, а ослонувањето 
е хидропневматско, со осцилирачки и 
независно поврзани тркала и оски. Во 
зависност од верзијата, за нив се на-
менети мотори со моќност меѓу 1.60 и 
6.400 kW. Погонот е на сите тркала кои 
исто така се управувани, што треба да 
обезбеди големи маневарски способ-

ETF MINING TRUCKS

 ЌЕ БЕШЕ ДОБРО ДА БЕШЕ… 
Идеите што го 
движат светот 

некогаш не се 
знае од каде ќе 

дојдат, но (скоро) 
секогаш се знае 

каде ќе завршат
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ности. И останатите компоненти се модуларно 
конструирани, со што е овозможена нивна брза 
поправка - на пример промената на тркалата, ба-
териите или кабината трае 15 минути, а на целата 
оска 25 минути. Со ваков пристап, камионите на 
ETF треба да постават сосема нови стандарди во 
рударскиот транспорт. Проблемите со истрајноста 
кои се јавуваат кај конвенционално конструира-
ните дампери треба да бидат минато. Понатаму, 
се додава уште и дека тие можат да бидат оп-
ремени со системи за спречување на заспивање 
на операторот, за избегнување на судири, 5 ка-
мери, 7 радари…

Секако, сето ова длабоко нé заинтересираше 
и тргнавме во потрага по уште информации, а 

откривме дека уште најмалку пет компании со 
слично име од различни држави низ светот во 
последниве десет години го имаат претставува-
но овој проект како свој. Наведената ETF Holding 
навистина постои и е регистрирана во Марибор, 
исто како и холандското студио кое компјутер-
ски, мора да кажеме одлично,  ги има изработе-
но овие слики. Но очигледно е дека оваа серија 
рударски камиони постои само во компјутерите 
на сите наведени и можеби уште некоја ненаве-
дена компанија, или пак поединец. За жал, затоа 
што мора да оддадеме признание - на кој и да е 
- за идеите за модуларната платформа и другите 
конструктивни решенија…

9



CAT ДРЕГЛАЈН БАГЕРИ

 ЕДНОСТАВНО, ЕФИКАСНО,  
 ОГРОМНО 

Дреглајн багерите се високопродуктивни машини кои нудат најниска цена на материјал  
по тон во индустријата
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Некои работи во рударството се едноставни, поед-
ноставни не можат да бидат, но без исклучок, ништо 
не е мало. Такви се и дреглајн багерите кои се при-
марни алатки за откопување во многу површински 
копови ширум светот. Прв пат во историјата се упо-
требени за изградба на каналот во ‚икаго во 1904 
година. Работат на едноставен принцип откопувајќи 
го материјалот под нивото на кое се поставени со 
влечење кон себе. Можат да копаат и висински, но 
сепак примарно се наменети за длабинска работа. 
И конструкцијата им е едноставна и се состои од 
долен дел на кој е сместен транспортниот механи-
зам, вртлива платформа и уредот за работа, односно 
стрелата, влечните сајли, насочувачите за нив и се-
како корпата. Кога еден ваков багер се подготвува 
за работа, со помош на транспортниот механизам се 
доведува и поставува во близина на горниот раб на 
етажната косина. Со опуштена влечна сајла, а со по-
мош на сајлата за подигнување, корпата се спушта 
на дното, а потоа се влече према стрелата. Така кор-
пата под дејство на својата тежина се врежува во 
материјалот и се полни. Длабочината се регулира со 
затегнување на сајлата за подигнување. Кога кор-
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пата ќе се наполни се затегнуваат сајлите и таа се 
подигнува во хоризонтална положба. Истовреме-
но платформата се заротира и таа заедно со стре-
лата и корпата се свртува до местото на празнење. 

Како што се гледа од опишаното, принципот на 
работа навистина е едноставен. Следствено на тоа 
и механиката е едноставна, иако огромна според 
габаритите. Ќе ги земеме пример трите дреглајн 
багери што CAT ги има во понудата. Означени се со 
бројките 8000, 8200 и 8750 кои ништо не кажува-
ат, но затоа нивната работна тежина кажува мно-

гу - најмалиот има меѓу 1,8 и 2 милиони килогра-
ми, средниот од 3,8 до 4,1 а најголемиот 5,8 до 7,5 
милиони килограми. Во текот на 60-тите и 70-тите 
години кога нивната побарувачка доживеа кул-
минација, постоеше и модел со работна тежина 
од 14,5 милиони тони висок колку 20-катница. Се 
опремуваат со стрели со должина од 75 до 132,5 
метри во зависност од моделот, како и корпа со 
зафатнина меѓу 24 и 116 кубни метри. Базата кај 
најмалиот модел има дијаметар од 15,2 односно 
15,6 метри, а кај најголемиот 22,9 или 25,6 метри. 
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За задвижување на машината, роти-
рање на платформата и подигнување 
односно влечење на корпата, се корис-
тат за секоја операција посебно од 2 до 
10 електромотори со моќност од 373 до 
1.230 kW. Од спецификациите уште би 
ги издвоиле радиусот и длабочината 
на копање кои се движат од 72 до 122, 
односно од 39 до 80 метри во зависност 
од моделот и стрелата. 

Ова е колку да добиете вистинска 
претстава за големината на овие ма-
шини бидејќи фотографиите не секогаш 
го претставуваат тоа баш реално. Од 
другите специфичности ќе споменеме 
дека заради важноста на дреглајн ба-
герите за целокупното функционирање 
на рудникот, сите критични места на 
заварување се подложат на магнетна, 
ултразвучна и рендгенска инспекција. 
Нивната цена се движи од 50 до 100 
милиони долари.
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Запознајте се со најголемиот електричен камион во светот  
кој произведува повеќе струја отколку што ја троши

Швајцарски конзорциум на ком-
пании активно работи на довршу-
вањето на проектот на најголемото 
електрично возило на светот - дам-
пер од 58 тони кој може да товари 
65 тони материјал и притоа да соз-
дава повеќе енергија отколку што 
ја троши. Како е тоа можно? Еднос-
тавно, но дозволете ни прво да ви го 
претставиме овој камионски перпе-
туум мобиле. Тој располага со 1.440 
никел-магнезиум-кобалт ќелии кои 
заедно ја сочинуваат 4,5 тони теш-
ката батерија со вкупен капацитет 
од 700 kWh. Тие заедно со електро-
моторите се вградени во расходуван 
Komatsu HD 605-7 дампер кој ќе има 
за задача по дваесетина пати дневно 
да пренесува суровина од каменоло-
мот Ла Чарнер на планината Јура до 
цементарата во Бил која се наоѓа на 

нејзиното подножје. За совладување 
на угорницата која има нагиб и до 13 
степени празниот дампер троши 30 
kWh струја, но затоа со регенератив-
ното кочење при спуштањето надолу, 
благодарејќи на двојно поголема-
та тежина, тој произведува 40 kWh. 
Тоа значи дека ова чудо е способно 
дневно да создаде екстра 200 kWh 
енергија и притоа да не испушти ни 
грам CO₂.

Овој eDumper сé уште е експери-
ментален проект, кој треба да покаже 
колку добро батериските ќелии ќе се 
носат со вакви екстремни задачи во 
исклучително тешки услови за рабо-
та, посебно со прегревањето и спон-
таното запалување. Ако ги задоволи 
ригорозните тестови, швајцарскиот 
производител на цемент Vigier пла-
нира да вработи осум вакви дампери.

KOMATSU EDUMPER

123-ТОНСКИ 
ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ 
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П
оставувачот на цевки, Volvo го развива 
од „Е“ серијата на багери, но додатно го 
оплеменува со серија технолошки но-
вини кои го преобраќаат во специјална 
машина со неограничени капацитети. 

Развиениот свет е сé повеќе гладен за енергија. 
Покрај стандардните извори (нафта, гас) интезнив-
но се трага по обновливи извори со кои ќе можат 
барем делумно да се ублажат потрошувачките 
апетити. Се додека не се помине на некој повисок 
технолошки стадиум, светот ќе зависи од класич-
ните извори. 

А, како по правило, големите енергетски ресурси 
секогаш се далеку од градските и индустрициски 
центри каде што е и најизразена потребата од нив.

Тој проблем се решава со големи водови за нафта 
и гас кои често знаат да изнесуваат и до десетици 
илјади километри. И тоа низ различни природни 
конфигурации и терени. Токму поради тоа и нив-
ната изградба се смета за стратешка цел на една 
држава, па и на цели региони.

Последнава декада започната е изградба на не-
колку големи системи за гас кои енергенсот треба 
да го транспортираат од изворите во Русија и нив-

VOLVO PL3005E  – ПОСТАВУВАЧ НА ЦЕВКИ

ВРЕМЕТО Е ПАРИ    
– ФАЌАЈТЕ СЕ ЗА РАБОТА 
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ните бивши републики, па се до крајниот запад на 
европскиот континент. 

Оттука интересот за брзо и ефикасно поставу-
вање на цевководите е во постојан пораст. 

Кoнструкторите на Volvo, препознавајќи ги по-
требите на изведувачите, нудат технички солуции 
со кои се гарантира брзо, сигурно и економски 
исплатливо работење. Секако тука мислиме и на 
поставувачите на цевки од „Е“ серијата, PL3005E и 
PL4089Е. Иако се работи за идентична механичка 
основа, во случајот ќе се задржиме на помалата 
машина, PL3005E.

УНИВЕРЗАЛНА МЕХАНИЧКА ОСНОВА 
Поставувачот на цевки е изграден врз основи 

на багерите од „Е“ серијата, што значи дека околу 
90% од деловите им се заеднички. Од претходно 
ни е познато дека како носечка структура служи 
“X-box” рамка изработена од екстра цврсти челици. 

Машината се движи со помош на гасеници со 
ширина од 600, 750 или 800 mm, а сé во завис-
ност од потребите. И кога сме тука да истакнеме 
дека брзината со која поставувачот на цевки се 
движи помеѓу две стационарни операции, изне-
сува 5.5 км/ч.
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Помеѓу останатите заеднички склопови се вброју-
ваат моторот, преносите, како и целиот хидрауличен 
систем. И сега се стигнува до спецификите според 
кои PL3005E се издвојува од останатите членови 
на Volvo семејството. Пред се тука е асиметрична-
та работна рака, изведена во облик на решетка со 
два масовни носечки крака. 

Асиметричноста доаѓа од самиот облик каде што 
работната рака е поврзана со машината, а тоа е 
просторот помеѓу кабината па се до висина на вна-
трешниот раб на гасениците. Ова решение, освен 
на предности во статиката, позитивно се одразува и 
врз прегледноста од местото на операторот, што пак 
гарантира прецизно изведување на апликациите. 

На врвот на работната рака е поставен вител со 
челични јажиња, со пресек од 16 mm, кој се движи 
со помош на посебен хидрауличен мотор.

Во стандардна изведба должината на краците на 
работната рака изнесува 7.4 метри, но треба да се 
знае дека за посебни апликации на располагање 
се става и екстендер кој досега до 9.2 метри. И во 
двата случаја, на задниот крај е поставен контра-
тег со тежина од 6.900 kg.

НЕОГРАНИЧЕН РАБОТЕН ОПСЕГ
Архитектуарата на Volvo PL3005E при што цен-

тарот на ротација е релативно близу поставен до 
надворешниот раб на гасениците, овозможува 
оперирање на машината во опсег од 3600. Ако кон 
овој податок додадеме дека без никакви пречки 
машина е ефикасна до нагиб на терен од цели 
350 станува сосема јасно кои се компаративни-
те конструкциски предности на Volvo во однос на 
конкурентите.
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Уште еднаш треба да потенцираме дека сите поставува-
чи на цевки работат само при стационарен режим, односно 
само кога машината е неподвижна. Затоа и работен опсег 
од цел круг е од исклучителна важност за додатна брзи-
на и ефикасност на извршување на работните апликации.

Што се однесува до стабилноста на товарот, за тоа се 
грижи системот VLMS (Volvo Loading Mangement System) 
кој преку сензори ја прати работата и веднаш алармира 
во случај на преоптеретеност, додека во случај товарот од 
некои причини да почне да осцилира или заклатува, тој 
веднаш ги активира стабилизаторите кои автоматски ја 
решаваат непожелната ситуација. 

За сите овие параметри, преку кабинскиот информаци-
ски систем, се известува операторот, но не само тој туку и 
логистичкиот центар кој преку сопствено развиен кому-
никациски систем може да ги следи сите параметри на 
поставувачот на цевки.

СОВРЕМЕН ПОГОНСКИ МОТОР 
Перфектно изолираната и удобна кабина е стандард кој 

Volvo одамна го има усвоено. Но, вградениот линиски ди-
зел мотор е нешто сосема ново. Шесте цилиндри, распо-
редени во работен волумен од 7.8 литри, продуцираат 243 
КС (1.238 Nm). Сепак, најважно е што моторот ги исполнува 
најновите еколошки стандарди Tier4 (STAGE IV) што резул-
тира и со ниска потрошувачка на гориво. 

Силниот мотор овозможува подигнување на товар, кој во 
зависност на аголот на подигнување, се движи од макси-
мални 31 t до најмалите (работна рака во хоризонтална по-
ложба) 7 t. Ако се земе предвид дека оперативната тежина 
изнесува нешто над 35 t тоа е резултат за почит.
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LIEBHERR A918 И A920 STAGE IIIA

ИЗДРЖЛИВОСТ ПРЕД СÉ

Да се има најновото не е само работа на престиж, туку и потреба, но за жал, 
често мора да се размислува и за другата страна на медалот
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Многу наши компании, посебно оние со по-
мал обем на работа, се ставени на мака - нив-
ните раководители многу добро ги знаат пред-
ностите на најновата техника, но уште подобро 
ги знаат работните услови кои машините мора 
да ги издржат. Заради тоа често се принудени 
да прават компромиси, посебно кога средства-
та што ги имаат на располагање за набавка на 
машини и после тоа за квалитетно одржување 
и сервисирање, им се ограничени. Сепак кога 
Liebherr е во прашање, компромисот всушност 
е без компромис, бидејќи квалитетот е загаран-
тиран не само со марката што ја носат туку и со 
тоа што се произведуваат во Германија.

Типичен пример се багерите на тркала со 
Stage IIIA емисии кои се поевтини, а сé уште 
прифатливи кај нас. Ќе ги споменеме модели-
те А918 и А920, кои со својот капацитет и мож-
ности се вклопуваат во една ваква приказна. 
Како и сите багери на тркала на Liebherr, овие 
машини се идеални за работа која вклучува 
долги релации на патувања. Се карактеризи-
раат со висока мобилност и можат да поминат 
подолги растојанија за кратко време, како на 
самите градилишта така и до нив, со што се 
штеди  и на време и на транспортни трошоци. 
Двојните гумени тркала овозможуваат и лесно 
маневрирање, а со тоа и подобрена ефикасност 
и флексибилност во извршувањето на задачи 
со работен опсег кои опфаќаат движења, од-
носно кога заради теренот камионот не може 
докрај да пријде до машината. 

Liebherr A 918 е багер од 18-тонска класа со 
оперативна тежина од 18.900 килограми. На 
располагање е со корпа со зафатнина меѓу 0,32 
и 1,05 m³, а е задвижуван со 163-коњски мотор. 
A 920 е наменет за работи кои бараат поголема 
продуктивност, заради што има корпа со зафат-
нина меѓу 0,55 и 1,20 m³. Оперативната тежина 
му изнесува 20.700 килограми, а моторот распо-
лага со 175 коњски сили. И двата модела имаат 
ергономска кабина со седиште, конзоли и џојс-
тици што се движат во согласност со движења-
та на операторот, како и контролна единица со 
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екран чувствителен на допир и удобно 
работно опкружување за најефикасно-
то можно работење. Димензиите им се 
скоро идентични - се разликуваат глав-
но по меѓуоскиното растојание и должи-
ната на базата. Самата конструкција на 
овие машини гарантира едноставно одр-
жување за кое е потребно кратко вре-
ме и минимални трошоци за тоа. Сите 
компоненти што треба да се сервиси-
раат се прегледни и лесно дофатливи 
од подлогата благодарејќи на нивната 
поставеност и големите сервисни врати 
кои широко се отвораат. Хидрауликата 
со долг животен век се задоволува со 
долги сервисни интервали. 

Како што добро знаеме, Liebherr сам 
ги развива и произведува сите клучни 
компоненти, во што има долгогодиш-
но искуство. Тоа овозможува нивна оп-
тимална усогласеност со што се гаран-
тира врвниот квалитет на машината и 
нејзиниот долг век на траење. Ако кон 
ова го додадеме и Stage III моторот кој 
е помалку чувствителен на неквалитет-
но гориво и воопшто на лошите и непо-
стојани услови за работа, тогаш е јасно 
зошто на почетокот кажавме дека из-
борот на вакви машини од Liebherr е 
компромис без компромис, за разлика 
од сличните со далекуисточно потекло.
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ROBOMAG - ПРВИОТ ЦЕЛОСНО 
АВТОНОМЕН ВАЉАК.

Иако презентиран на BAUMA 2019 како 
студија, првиот целосно автономен тандем 
ваљак развиен од Bomag, покажа дека ав-
тономните градежни машини се реалност. 

Robomag може комплетно независно да 
биде користен во дефиниран работен прос-
тор, додека за некои едноставни функции 
може да се користи и само преку далечин-
ски управувач. 

Системот добива информации за пози-
цијата, ситуацијата и движењето корис-
тејќи комбинација на различни технологии 
за просторно ориентирање, перцепција на 
околината. Сеопфатен сигурносен концепт 
со сензори за препознавање на околината, 
е користен за превенција на судири. 

Како додатокт на целосно автоматското 
работење, Robomag има и опција да следи ману-
елно подесена шема на движење, како автономно 
би завршил работи кај специфични проекти. 

Проверена и тестирана Bomag технологија е 
вклучена во ваљакот, како Asphalt Manager 2 сис-
темот кои се грижи за интелегентната контрола, 
мониторинг и документирање на набивањето.

ЛЕСНИ ТАНДЕМ ВАЉАЦИ СО 
ЕЛЕКТРИЧЕН ПОГОН ИЛИ ГАС

Започнувајќи од 2019 год., Стандардот V за еми-
сија на гасови стапува на сила во ЕУ. BOMAG на 
саемот BAUMA 2019, презентираше различни ин-
дивидуални погонски решенија применети на 2,7 
тонскиот ваљак BW 120. Особено нагласени беа  
дизајн студииите за две нови верзии на погонот: 

BOMAG

 ТЕХНОЛОГИЈА СПРЕМНА  
 ЗА ИДНИНАТА 

На овогодинешниот најголем саем за градежна машинерија BAUMA 2019 во Минхен, фирмата 
BOMAG уште еднаш покажа дека е чекор пред останатите, промовирајќи иновативни технолошки 

решенија кои се веќе применливи во пракса.
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со електро-хидрауличен погон и батерии, како 
мотор на еколошки плин (гас) со јачина од 30 kW. 

Електро-хидрауличниот погон со два моќни 
електрични мотори во ваљакот импресионира со 
своите врвни перформанси и минимална емисија 
на бучава.  Верзијата на мотор со плин, може да 
се пофали со одлична енергетска ефикасност и 
значително намалени емисии, преку користење 
на комерцијално достапна плинска боца, која по 
празнењето може да се замени лесно и безбедно 
за 5-10 минути. Преку овие алтернативни погони, 
се гарантира дека ракувачите, персоналот, окол-
ните жители и животната средина ќе бидат пред-
мет на помало загадување.

НАЈКОМПАКТИНИОТ ФИНИШЕР 
НА BOMAG + НОВА ИНОВАТИВНА 

РАБОТНА КОНЗОЛА
Со минимална широчина за асфалтирање 

од само 1,10 m, најкомпактниот финишер на 
BOMAG, моделот BF 200 освојува сосема нови 
области на примена во урбаната изградба 
на патишта, како асфалтирање помеѓу трам-
вајски линии и железнички колосеци, како и 
места кои претходно можеле да се асфалти-
раат само рачно. 

Друга нова и уникатна карактеристика на 
BF 200 е неговиот 2-платформски концепт. 
Ова му овозможува на ракувачот да избира 
помеѓу подесување на платформата на 2 раз-
лични висини. Повисоката платформа обезбе-
дува одличен поглед на сите страни, додека 
долната платформа му овозможува на опе-
раторот да стои удобно, дури и кога работи 
во затворен простор, како на пример, на ур-
бани патишта или подвозници на железнич-
ки пруги, асфалтирање во ниски подземни 
подрачја  и др. 

Изградбата на патишта е прецизна рабо-
та. За да се постигне најдобриот резултат, 
ракувачот на финишерот мора да има се под 
контрола во секое време. BOMAG на BAUMA 
презентираше сосема нов концепт на ком-
форна и ергономска работна платформа, со 
мултифункционално седиште и џоистик со 
најважните контроли при рака. 
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ION DUST SHIELD:
ПМ честички претворени во незагадувачки 

снегулки
На градилиштата, покрај видливата прашина, се 

создаваат и невидливи ПМ честички кои се штет-
ни за респираторниот систем на човекот. Ова се 
случај кога Гребалките за асфалт го гребат стари-

от слој на асфалт од патиштата. Со Ion Dust Shield 
технологијата,  BOMAG e првиот и единствен про-
изводител кој нуди вакво решение, кое ги претва-
ра невидливите ПМ честички преку јонизација во 
поголеми снегулки, видливи за окото, со што се 
заштитува ракувачот и околината. 

НОВИ КОМПАКТНИ ФРЕЗИ: 
СОВЛАДУВАЊЕ НА СЕКОЈ РАБОТЕН 

ПРОЦЕС ВО СЕДЕЧКА ПОЗИЦИЈА 
Втората генерација на ВOMAG Фрези (Гребалки) за 

асфалт, носи нови импресии со бројни нови функции 
и детални подобрувања за поголема леснотија во ра-
ботењето и зголемена продуктувност. Особена нагла-
сена новина во новата генерација фрези е комплетно 
променетата работна платформа. Целата платформа, 
вклучувајчи ги и контролите се изолирани од стресни-
те вибрации. Моделите се опремени со моќен 105 kW 
дизел мотор, кој ги исполнува најстрогите ЕУ 5 стан-
дарди за емисија emissions. Достапни се 2 модели со 
работна ширина од 500 mm или 600 mm, кое дава 20% 
зголемена површина на гребење. Со длабина на гре-
бење до 210 mm, машините покриваат широк спектар 
на апликации и ги импресионираат ракувачите со од-
личните перформанси на гребење, големата флекси-
билност и добро осмислените решенија и контроли.
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BW 174 AP HYBRID
Хибридниот модел на BOMAG кој веќе е докажан 

во пракса, се состои од Дизел мотор, Хидрауличен 
акумулатор и најнапредниот систем за набивање 
Асфалт Менаџер. Овие 3 системи создаваат една 
ефикасна целина, при што хидрауличниот аку-
мулатор ги покрива кратките пикови на моќ, кои 
се случуваат кога се активира вибрацијата, а тоа 
овозможува користење на покомпактен мотор, кој 
ќе работи во опсегот на оптимална ефикасност, ќе 
има помала потрошувачка, а со тоа намалени тро-
шоци и заштита на животната средина. 

BOMAP: ПАМЕТНА АПЛИКАЦИЈА  
НА ГРАДИЛИШТЕТО

Новата дигитализација на градилиштата, кај 
BOMAG e веќе започната, преку најновата андро-
ид апликација Bomap. Оваа апликација е реше-
нието за дигитализација на земјените и асфалтни 
работи на градилиштата, преку документирање 
на резултатите во реално време. Апликацијата е 
лесна за употреба и применлива за сите Андроид 
таблети и телефони, ги документира набивањата 
за сите типови на ваљаци од различни произво-
дители, додека додатниата GPS антена поврзана 
преку Bluetooth овозможува уште попрецизна ло-
кација. Резултатите добиени преку оваа апликација 
лесно може да се креираат како ПДФ документ и 
ги прикажуваат на корисникот постигнатите пер-
форманси на набивање на транспарентен начин. 
Compaction is now simply smart

Со нови подобрувања на апликацијата во 2019 
год, ќе се овозможи и директно конектирање со 
BOMAG ваљаците, со цел снимање и на  другите 
податоци, како: EVIB, температура на асфалтот, 
фреквенција и амплитуда на набивање, како и 
други корисни информации од машината. Пона-
таму со интеграција на “Cloud” системот, сите овие 
информации ќе можат да се добијат без разлика 
на локацијата на машината и корисникот.

Ова ја прави Bomap апликацијата порта кон ди-
гиталиното градилиште на иднината. 

27



Некои компании преземаат маркетиншки активности кои имаат за цел поинаков пристап кон ку-
пувачите за да се добие квалитетен ефект на претставувањето на производите

JCB СО ПОИНАКОВ ПРИСТАП ДО КУПУВАЧИТЕ

ПОБЛИСКУ ДО МАШИНИТЕ 

28  Година 10  Квартал 2



На една од годинешните демо-презента-
ции присуствуваше тимот на Глобал Моторс 
од Скопје со дел од својот менаџерски тим и 
сегашни и идни купувачи. Во местото Бајмок 
во Војводина, блиску до српско-унгарската 
граница, се одржа отворен ден организиран 
од партнерите JCB и Terra Holding. Технич-
ката поддршка и комплетна организација 
на настанот беше од Terra Србија. На наста-
нот беа организирани повеќе програми кои 
можат да придонесат за промоција на JCB 
производите на пазарот. Една од нив беше 
натпреварот на ракувачи во ископ или нато-
варување со ист тип на машина, прочуеното 

шоу на JCB таканаречениот Dancing Digers 
кој демо-тимот на JCB со две комбинира-
ни машини JCB 4CX го изведуваше по не-
колку пати во текот на денот. Посетителите 
имаа можност да ги пробаат новитетите на 
JCB од најмалиот член мини-ровокопачот 
од серијата 19 (мини-багер со маса околу 
1,9 тони) преку препознатливиот 8026 кој 
е еден од најпродаваните модели, до ми-
ди-ровокопачот JCB 65-R кој го нарекува-
ат помал брат на легендарната комбинирка 
JCB 3CX, но и на една нова категорија ми-
ди-ровокопачи претставувана од JCB 100-C 
миди-багерот со тежина од околу 10 тони 
која по перформансите наметнува една нова 

класа машини.
Site Dumper на JCB како посебна дивизија 

во производството беа претставени заедно 
со миди-ровокопачите со една цел - да се 
претстави дека на мали градилишта про-
цесот на манипулација и пренос на земја се 
обавува со ваквите мали дампери за кои се 
надеваме во блиска иднина ќе го добијат 
своето место под сонцето. Следеше уника-
тот на JCB, моделот Hydradig кој е присутен 
на пазарот веќе три години, но во нашиот 
регион е потребна поголема едукација и 
поквалитетна презентација а со оваа, со 
демонстрацијата, по сé изгледа дека е по-
стигната целта за купувачите сами да ги 
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почувствуваат перформансите, продуктивноста и 
геометријата на движењата на оваа по сé уникат-
на машина која ја презема multi-tool функцијата на 
повеќенаменски носач на секакви алатки.

Следеше демонстрацијата на сосема новиот 3CX 
compact (во минатото наречен 2CX) со технологија-
та вградена во него - променетата трансмисија од 
класична конверторска во хидростатска, му дава 
посебно место меѓу универзалните машини, осо-
бено во комуналните дејности, санациите на ули-
ци, ископи, натоварување, манипулација со товар, 
метење итн. Палетата на додатоци е исклучително 
голема, а мобилноста на машината ѝ дава огромна 
леснотија во користењето во урбани средини би-
дејќи не е потребно да се товара и има самоодна 

брзина ограничена на 25 километри на час, што е 
повеќе од доволно да се истакне пред компактни-
те натоварувачи и над миди-ровокопачите, а се-
пак да е покомпактна во димензиите од класична 
комбинирана машина. 

Следуваа препознатливиот ровокопач на тркала 
JCB JS175 W, а потоа класиката од ровокопачите 
на гасеници JCB JS220, еден бестселер во некол-
ку изведби и варијанти од класична до долга рака 
(long reach верзија) со специјалниот понтонски ро-
вокопач кој и беше сензација на настанот, така на-
речен JCB амфибија за да може да работи во вода 
за чистење на каналниот систем Дунав-Тиса-Ду-
нав, чистење на трски и секако црпење на песок 
од дното на реките со двојна цел - зголемување на 
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протокот со зголемување на проодноста на овие 
големи реки и спречување на излевања.

Во недостаток на вакви маркетиншки актив-
ности во нашата земја заради големината на па-
зарот, принципалите на Глобал Моторс одлучија 
на ваков начин регионално да ги претстават свои-
те производи и да бидат поблиску до купувачите, 
оператерите и инвеститорите. Статичните изложу-
вања и web-претставувањето имаат свое место во 
приказната, но со директниот допир до машините, 
дружењето, одличниот кетеринг и сите останати 
аспекти на оваа активна демонстрација, посети-
телите не ги поколебаа дождот и лошото време 
да бидат присутни во една ваква посебна пригода 
која ретко се одржува.

GLOBAL MOTORS dooel
Bul. Makedonsko-Kosovska brigada 60

1000 Skopje, R. Macedonia
Tel: 00389 22 600 550, Mob. 00389 70 307 355

e-mail company:  info@global-motors.mk
www.global-motors.mk
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MECALAC AS СЕРИЈА

ЧУДО ОД МАШИНИ

Француската група Mecalac не е мно-
гу позната, не само на нашите простори. 
Се работи за семејна компанија од Анеси 
која произведува разновидни багери и 
натоварувачи на тркала, основана 1974 
година. Посветена е на развој на инова-
тивни конструктивни решенија за ком-
пактни и мали машини. Можеби и затоа 
со своите 400 вработени и годишен про-
мет од стотина милиони евра спаѓа во 
помалите од оваа бранша. Располага со 
пет фабрики во четири европски земји - 
две во матичната Франција и по една во 
Велика Британија, Турција и Германија. 
Токму од таму доаѓаат и машините што 
сакаме да ви ги претставиме, зглобни-
те натоварувачи со вртлива стрела. Тие 

всушност се „наследени" од германскиот 
производител на натоварувачи на тркала 
Ahlmann, кој во 2002 година се приклу-
чи на групата и сега делува како Mecalac 
Baumaschinen GmbH.

Речиси сите производи на оваа фран-
цуска компанија се мултифункционални 
и високооптимизирани, но се чини дека 
токму зглобните натоварувачи со вртли-
ва стрела се врв на сé. Затоа и Mecalac со 
гордост како почеток на својата историја 
ја истакнува 1952 година, кога Ahlmann 
го има претставено овој иновативен кон-
цепт. Сегашната генерација е воведена во 
2010 година и се состои од шест модели. 
Најмалиот AS 600 е и најнов, претставен 
пред само некој месец. Има оперативна 

Ако се 
прашувате 

има ли зглобен 
натоварувач со 

вртлива стрела, 
одговорот е - 
има, и тоа не 

еден
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тежина од 4.200 килограми, корпа од 0,5 до 0,8 m³ 
и мотор со 49 коњски сили. Кај најголемиот модел 
AS 210e овие бројки соодветно изнесуваат 15.000 
килограми, 2,1 до 3,0 m³ и 175 KS. Сите шест маши-
ни се карактеризираат со уникатната конструкција 
со стрела поставена на платформа која може да се 
сврти за 90º налево или надесно, односно за вкупно 
180º. Таа му обезбедува бројни можности, на при-
мер челно товарање и странично растоварување 
само со возење напред-назад, без никакво сврту-
вање на машината. Тоа пак воопшто не е проблем 
бидејќи овие машини располагаат и со управување 
на сите четири тркала со три режими - се вртат само 
еден пар (предните) тркала како кај стандардните 
машини, предните се вртат во една, а задните во 
спротивната насока што заедно со зглобна шасија 
драстично го намалува потребниот простор за ма-

неврирање, или пак и двата пара тркала се сврту-
ваат во иста насока со што машината може да се 
движи странично под агол. Во сите случаи загаран-
тирана е 100% стабилност на товарената машина, 
што е проблем кај челните зглобни натоварувачи. 
Сето ова им дава неспоредливи перформанси, кои 
дополнително се подобрени со можноста истовре-
мено да маневрираат и да ја вртат платформата со 
стрелата односно товарот, со што практично се ис-
фрла секаков празен од во нивното работење. 

Но, тука не е крајот на иновативноста на инже-
нерите на Mecalac. Тие нив ги имаат замислено и 
изведено како високофлексибилни сé во едно ма-
шини - багер, натоварувач, вилушкар и воопшто 
носачи на било какви алатки. Фотографиите по-
кажуваат доволно.
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Механизацијата во вредност од 45,7 
милиони денари кои се обезбедени како 
грант средства од ЕУ треба да обезбе-
ди подобри општински услуги за око-
лу 300.000 граѓани кои живеат во овие 
главно рурални општини. Станува збор 
за општините Берово, Чешиново Об-
лешево, Крива Паланка, Радовиш, Де-
мир Хисар, Василево, Македонски Брод, 
Маврово и Ростуше, Дебрца, Неготино, 
Пехчево, Виница, Пробиштип, Македон-
ска Каменица, Ранковце, Кратово, Кон-

че, Карбинци, Крушево, Кривогаштани, 
Босилово, Ново Село, Кичево, Пласница, 
Дебар, Центар Жупа, Струга, Вевчани, 
Демир Капија и Кавадарци. На потпи-
шувањето на договорот за примопре-
давање на механизацијата присуствуваа 
министерот за финансии Драган Тев-
довски и раководителот на секторот за 
соработка на Делегацијата на Европска 
Унија Никола Бертолини. 

- Механизацијата ќе придонесе за 
подобрување на условите за живот за 

HIDROMEK 102B

РОВОКОПАЧИ ЗА 30 ОПШТИНИ 

Преку проек-
тот за подобру-
вање на општин-
ски услуги кој го 
спроведува ми-
нистерството 
за финансии, 30 
општини добија 
ровокопачи кои 

ги испорача фир-
мата Синпекс од 

Битола
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РОВОКОПАЧИ ЗА 30 ОПШТИНИ 

граѓаните на повисоките места, како и во рурал-
ните општини. Таа ќе овозможи непречено извр-
шување на општинските услуги - расчистување на 
патишта во различни временски услови, редовно 
чистење на канали, регулација на речни корита, 
превенција на поплави и други активности, ис-
такна министерот за финансии Драган Тевдовски. 
Тој посочи дека ваквите инвестиции, без разлика 
на висината, значат многу за локалното население 
бидејќи решаваат реални проблеми и ги подобру-
ваат условите за живот во општините. - Проектот 
за подобрување на општински услуги, кој го спро-

ведува министерството за финансии со поддрш-
ка на Европската комисија и Светска банка ја има 
токму таа цел - преку инвестиции во локални па-
тишта, водоводи, градинки, училишта и друго, да 
се подобри животот на граѓаните во сите општини 
во земјата, додаде Тевдовски.

Бертолини пак рече дека согласно најновиот из-
вештај на Европската комисија земјата е поблиску 
од кога било до започнување на преговорите за 
членство во ЕУ. Тој посочи дека со овој грант 30 
општини ќе можат да ги подобрат своите услу-
ги кон локалното население, како чисти локални 
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патишта, канали и водоводи. Министерот за фи-
нансии истакна и дека има добра реализација на 
проектот за подобрување на општински услуги од 
околу 80%. Тој истакна дека се обезбедени меха-
низација, фотоволтаични уреди, дека се работи на 
изградба на градинка, општинска зграда, локални 
улици и голем број други проекти.

Машините што се обезбедени се мултифункцио-
нални, производство на компанијата Hidromek од 
Анкара, од моделот 102B со дополнителна опрема 

чекан и плуг за снег. Станува збор за робусни ком-
бинирани ровокопачи-натоварувачи во чиј развој 
се вложени 30 години искуство и контакти со ку-
пувачите со цел да се направи машина што точно 
ќе ги задоволува нивните потреби и очекувања. 
Се одликува со одлични перформанси, висока про-
дуктивност и комфор за операторот. Моторот е 4,4 
литарски Perkins со 100 коњски сили, а менувачот 
автоматски со 6 степени нанапред и 3 наназад. 
Хидрауличниот систем е од отворен тип со двојна 
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пумпа, стандардната повеќена-
менска корпа за натоварување 
е со капацитет од 1,1 m³, а онаа 
за копање од 0,17 m³. Hidromek 
102B важи за една од најголе-
мите машини во својата катего-
рија. Има должина 6,09 метри, 
широчина 2,29 и височина 2,99 
метри. Тежи 9.100 килограми и 
постигнува максимална брзина 
од 40 километри на час. 
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Со робусен изглед кој најавува цвр-
стина и постојаност, Hitachi атакува на 
пазарот кој има потреба од специјали-
зиран багер за работа на тешко проодни 
шумски локалитети. Всушност моделот 
ZX135USL-5B е модифицирана верзија 
на серијата Zaxus која е популарна и ус-
пешно функционира на глобално ниво. 

Со модификациите за употреба во 
шумаската индустрија се опфатени 
зајакнувањето на носечката структу-
ра, подигнувањето на најниската точ-
ка од тлото (клиренсот) како и додат-

ната механичка заштита на гасеници-
те. Тие измени, заедно со пократката 
работна рака, овозможуваат непрече-
но движење по шумски терени како и 
зголемена покретност и побрз рабо-
тен циклус.

Со таква концепција, отварањето на 
патни траси по густ шумски предел не 
претставуваат никаков проблем. От-
копувањето на корењата на големите 
стабла, потоа нивен пренос и това-
рење стануваат секојдневна рутинска 
обврска. 

HITACHI ZX135USL-5B

БАГЕР ЗА ШУМСКИ ПОТРЕБИ
Хидрауличниот 
багер ZX135USL-

5B, Hitachi 
го дизајнира 

специјално за 
шумарската 

индустрија каде 
што е потребно 

ископување, 
сечење и 

товарање на 
големи дрвени 

стебла.
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РОБУСЕН ИЗГЛЕД ВО КОМАПКТНИ 
ДИМЕНЗИИ

Иако хидрауличниот багер изгледа робусно се-
пак оперативната тежина која се движи помеѓу 
13.400 и 14.900 kg ни дава до знаење дека сепак 
станува збор за компактна работна машина. Тој 
заклучок се потврдува и кога ќе се погледне по-
гонскиот дизел мотор. Позајмен од Isuzu совреме-
ниот четирицилиндерски комон реил со работен 
волумен од 2.999 ccm испорачува 98 КС и вртежен 
момент од 374 Nm. Иако овие бројки воопшто не 
делуваат спектакуларно сепак се и повеќе од до-
волни за покренување на трите хидраулични мо-

тори. Два од нив се користат за придвижување на 
погонските гасеници а еден за ротација и за по-
требите на багерската секција.

Всушност кога се говори за димензиите треба 
да се знае дека тие првенствено  се ставени во 
функција на извршување на специфичните работ-
ни задачи. За движење  се предвидени два мода: 
спор и брз. Во спориот мод максимално можат да 
се постигнат 2.8 додека во брзиот 4.6 км/ч. 

Многу поважно од тоа е екстремно брзиот ци-
клус на ротирање на горниот дел на багерот, кој 
може да постигне цели 13.7 ротации во минута. Тоа 
делумно е овозможено и од релативно кратката 
работна рака која според избор може да биде со 
должина од 210, 252 или 301 cm. 

Да се навратиме уште еднаш на димензиите. Га-
сениците се со газна површина од 379 cm, а нивна-
та широчина во основната верзија изнесува точно 
половина метар. Многу битен момент претставува 
и клиренсот (најниската точка од тлото) кој е по-
ставен на високите, 59.5 cm. Тоа највеќе поради 
очекувано тешкиот терен со остатоци од камења 
и трупци низ кои мора да се движи багерот.

Од останатите специфики би ги издвоиле и мак-
сималната височина на кабината која во оваа вер-
зија изнесува 302 cm како и поставувањето на кон-
тратег поради обезбедување на стабилност при 
манипулирањето со тежок товар.

КЛАСИЧЕН HITACHI
Во однос на конструкцијата на кабинскиот прос-

тор како и на потребите за контроли и одржување, 
моделот ZX135USL-5B претставува класичен Hitachi. 
Тоа подразбира дека сервисните точки се групи-
рани во една точка а контролата на работните па-
раметри може да се изврши од самата кабина. 

Производителот посебно ја истакнува изоли-
раноста на кабинскиот простор и комфорот кој го 
ужива операторот. Релативно малиот дизел мотор 
е изолиран до тој степен да во кабината може да 
се слуша тивка музика, а исто така и механичките 
вибрации и удари се чувствуваат само во приду-
шена форма.
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И
мето Liebherr е присутно во 11 различ-
ни области на делување - од апаратите 
за домаќинство преку хотелиерството 
до воздухопловната техника, но нам 
најдобро ни е познато заради градеж-

ната механизација
Liebherr e огромна интернационална корпора-

ција во која работат 46.000 луѓе. Со децентрали-
зирана организациска поставеност обединува по-
веќе од 130 компании кои лани заедно имаа про-

мет од 10,5 милијарди евра. Делува во вкупно 11 
различни области, од кои половината се од гра-
дежната механизација или во блиска поврзаност 
со неа. Всушност и самите темели на компанијата 
се поставени токму на механизацијата, чиј развој 
во текот на 7-те децении постоење ги опфати сите 
групи производи. 

Бетонските технологии се значаен сегмент од 
понудата на градежна механизација на Liebherr. 
Миксерите за бетон важат за висококвалитетни и 

LIEBHERR CONCRETE TECHNOLOGY

БЕЗ ДОБРИ ТЕМЕЛИ 
НЕМА ДОБРА ГРАДБА
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издржливи, со применета голема количина ино-
вативни технологии. Во моментов се нуди 05 ге-
нерацијата во чие производство е применет мо-
дерен пристап. Се употребува конструкција со нов 
посебно развиен челик кој содржи екстремно тврд 
титаниум карбонитрид, со што се поотпорни на 
абење и заштитени на долг рок. Заради оптимал-
ното позиционирање на преносот овие миксери се 
исто така и ергономски, а флексибилните опции за 
прицврстување ги прават уште поедноставни за 

користење. На располагање се во широк дијапа-
зон во различни варијанти и изведби, прилагоде-
ни за секој регион во светот посебно. Во изборот 
на најсоодветниот миксер според потребите на 
корисниците доста помага и он-лајн алатката со 
чија помош тие можат целосно да ги конфигури-
раат сопствените возила. Изборот им се движи од 
компактните двоосни камиони со капацитет од 5 
m³ па до големите миксери монтирани на полупри-
колка со три пати поголем барабан. 
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Новост во понудата е ETM серијата со електрич-
но задвижуван барабан претставена неодамна. 
Нивната испорака ќе започне есенва, за почеток 
само во две изведби - како соло камион со бара-
бан за 9 кубни метри бетон и полуприколка со ка-
пацитет од 10 m³. Освен значително помалата бу-
чава и подобрата еколошка прифатливост, тие се 
и поекономични за работа. Струјата за погон на 
барабанот доаѓа од батериите од 32 kWh. Тие се 
доволни за цел ден работа, а се полнат во текот 
на возењето со генератор или пак приклучени на 
електричната мрежа. Доколку тие сосема се ис-
празнат, празнењето на миксерот со бетон може 
да се изврши со помош на генераторот. Во блиска 
иднина гамата електрични миксери ќе се прошири 
со уште 4 модели со номинален капацитет меѓу 7 
и 12 кубни метри.

Пумпите за бетон се „продолжена рака“ на 
миксерите. Својата понуда Liebherr ја има разде-
лено во две групи - мобилни монтирани на камион 

и стационарни бетонски пумпи, со што е опфатен 
широк спектар на намени. Благодарение на своја-
та робусна конструкција, камионските бетонски 
пумпи на Liebherr се погодни за употреба и во 
најтешки услови за работа. Се произведуваат ис-
клучиво во Германија и ги задоволуваат највисо-
ките барања за квалитет и издржливост. Сеопфат-
но се тестирани како во поглед на употребениот 
материјал, така и во работата на терен, со што се 
гарантира нивниот долг работен век, дури и под 
екстремни стресови. Важат за вредна инвестиција 
не само заради ниските сервисни барања, туку и 
заради високата цена која можат да ја постигнат 
како половни. 

Производствената програма вклучува 6 различни 
модели со вертикален досег меѓу 23,7 и 49,1 метри. 
Најмалиот модел е монтиран на шасија со три оски 
и хоризонтално може да достигне до 19,7 метри. 
Најголемиот пак е на камион со пет оски и дос-
тигнува до 44,4 метри. Имаат максимален проток 
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од 125 до 167 m³ на час и притисок на бетонот од 
80 до 119 бари. Високите перформанси и глаткоста 
во работата ја обезбедуваат геометријата на инка-
та, широките отвори за вшмукување и специјал-
ната амортизација. Со иновативниот XXT систем 
за поддршка се прошируваат предните потпорни 
нозе до предниот дел на возилото, со што се зго-
лемува работниот опсег до 70%.

Стационарните бетонски пумпи на Liebherr обез-
бедуваат високи перформанси со ниски емисии и 
се погодни за флексибилна употреба. Лесни се за 
сервисирање, а можат да бидат поставени на при-
колка или пак на гасеници, со што заедно со да-
лечинските команди е овозможено нивното лесно 
маневрирање на самата локација. Liebherr нуди по-
веќе различни изведби на ваквите пумпи со про-
ток меѓу 66 и 135 m³ и работен притисок меѓу 95 и 
160 бари. Најмалиот модел е задвижуван со елек-
тромотор од 75 kW, додека другите имаат дизел 
мотор од 115 односно 160 kW.

Тајната за успехот на Liebherr лежи во сеопфат-
носта на понудата, па така таа е заокружена со 
сé друго што треба за целосно покривање на ра-
ботата со бетонирање - од постројки за мешање 
преку подвижни ленти за транспорт до системи 
за дистрибуција на бетон на големи и сложени за 
работа локации. 
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RASCO

СИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
ПОСИПУВАЊЕ ВО СИТЕ 
ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ

Иво Рибар Лола 74/2/1
1000, Скопје - MK

Tел / Факс: +389 2 308 3334
Моб. +38978383333

е-mail: toni.mitkovski@rasco.mk
www.rasco.hr
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RASCO семејството професионални посипувачи е 
конструирано според различни технологии на поси-
пување, како и климатски услови со кои се среќава-
ат операторите на зимските служби ширум светот

Во својата широка програма на посипувачи, RASCO 
нуди решенија за суво, мокро и течно посипување, 
со бројни дополнителни опции достапни исклучи-
во по нарачка. Покрај конвенционалните типови 
посипувачи, RASCO нуди и специјализирани поси-
пувачи, посебно прилагодени за одредени пазари 
и климатски услови.

ТЕХНОЛОГИЈА НА СУВО И МОКРО 
ПОСИПУВАЊЕ

Посипувањето на сол, песок, камен гранулат или 
мешавина од наведените материјали денес е најчес-
та метода на посипување на сообраќајниците. SOLID 
линијата на посипувачи е прилагодена за работа со 
различни видови на наброените суви материјали.

Технологијата на мокро посипување се користи за 
да се забрза процесот на одмрзнување на сообраќај-
ниците, а истовремено да се подобри прилепување-
то на средството за посипување на површината. За 
таа цел SOLID посипувачите е можно да се опремат 
со систем за мокро посипување, кој со мешање на 
сувото и течното средство создава средство за мо-
кро посипување. Мокрото посипување, освен што 
овозможува подобро одмрзнување на сообраќај-
ните површини, ја намалува потрошувачката на сув 
материјал за посипување. Помалата потрошувачка 
на сол ги намалува и вкупните оперативни трошо-
ци на зимските служби, а има и позитивно влијание 
на околината.

Независно од тоа дали се користи технологија на 
суво или мокро посипување, сол, песок или гранулат, 
или пак се одржуваат автопатишта или пак тесни 
планински превои, SOLID посипувачите се довер-
ливо решение за сите потреби.

ТЕХНОЛОГИЈА НА ТЕЧНО ПОСИПУВАЊЕ
Течното посипување е докажана технологија на 

посипување која покажува најдобри резултати во 
временски услови карактеристични за преодните 
периоди со умерено ниски температури или непо-
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средно пред создавањето мраз на сообраќајниците. 
Течното посипување ја намалува вкупната потрошу-
вачка на сол и ја зголемува максималната брзина на 
посипување, што резултира со намалување на опе-
ративните трошоци и негативното влијание на око-
лината, а придонесува и за заштита на сообраќајна-
та инфраструктура.

Како течност за посипување најчесто се користи 
раствор на уреа или натриум, калциум или магнези-
ум хлорид. Бидејќи течноста подобро прилепува на 
површината на сообраќајницата од сувото или мокро-
то зрно сол, а истовремено постигнува скоро соврше-
но прекривање, со течното посипување се остварува 
продолжување на ефектот на посипување односно 
поголема резидуална соленост на сообраќајницата.

Доколку технологијата за течно посипување е 
прикладна за временските услови и поддржана со 
локалната законска регулатива за одржување на со-
обраќајниците, RASCO LIQUID линијата посипувачи 
е најдобро решение за тоа.

КОМБИНИРАНО ПОСИПУВАЊЕ
Доколку со едно возило се одржуваат прометни 

патишта во променливи климатски услови, техно-
логијата на комбинирано посипување нуди флекси-
билност при изборот на суво, мокро или течно поси-
пување без вложување во повеќе специјализирани 
посипувачи. Комбинирањето на суво, мокро и течно 
посипување во еден уред ја намалува вкупната пот-
рошувачка на материјал за посипување, овозможува 
подобра прилагодливост на променливите времен-
ски услови и ја зголемува искористливоста на вози-
лата на зимските служби.

RASCO SOLID C посипувачот е решение за комби-
нирано посипување. Кога се користи технологијата 
на суво или мокро посипување, SOLID C има еднак-
ви карактеристики како SOLID посипувачот, додека 
при прскање со течност се однесува еднакво како и 
LIQUID посипувачот. 

КОМБИНИРАН КАМИОНСКИ 
ПОСИПУВАЧ ЗА СИТЕ ВРЕМЕНСКИ 

УСЛОВИ
Со доаѓањето на зимската сезона, заштедата на 

време и ресурси е еден од главните критериуми при 
изборот на опрема за работа на зимските служби. 
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SOLID C семејството на RASCO посипувачи претставу-
ва решение за комбинирано посипување. Можнос-
та за комбинирање на три различни технологии на 
посипување нема влијаено на конструкцијата ниту 
пак на квалитетот на SOLID C посипувачите. Извед-
бата на посипувачите зависи од изборот меѓу пет 
достапни системи за транспорт на сувото средство 
(транспортен полжав, двоен транспортен полжав, 
лента, синџир или синџир со спуштено дно) во ком-
бинација со течното посипување. 

Со капацитет за суво средство од 3,5 до 12 m3 и 
2.000 до 9.680 литри резервоар за течно средство, 
SOLID C идеално е решение за зимско одржување 
на подрачја со променливи временски услови. Голе-
миот магацин за суво средство и широкиот избор ре-
зервоари за мокро и течно средство ги прават SOLID 
C посипувачите модуларни уреди за зимско одржу-
вање. На барање на купувачите, SOLID C е можно да 
се опреми и со систем за течно посипување со два 
различни вида течно средство.

Конструкцијата и управувачката единица на поси-
пувачот овозможуваат посипување со соодноси на 
суво и течно средство од 0% до 100%. Сувото и мо-
кро посипување се врши со чинија за посипување, 
додека течното посипување е можно со чинија за 
посипување и со помош на рампа со млазници.

Монтирањето и демонтирањето на посипувачот 
на возилото е едноставно благодарејќи на систе-
мот нозе за монтирање и брзи спојници, додека 
единствената површинска заштита гарантира долг 
животен век на уредот. Посипувачот може да биде 
задвижуван со хидрауличен систем вграден на во-
зилото или со помош на посебен дизел-хидраули-
чен агрегат вграден на посипувачот.

ТЕХНОЛОГИЈА НА ТЕЧНО ПОСИПУВАЊЕ 
СО RASCO ПОСИПУВАЧИ И МЕШАЛКИ 

НА РАСТВОР
Покрај постигнувањето на поголема ефикасност во 

користењето на материјалот за посипување, техно-
логијата на течно посипување се одликува и со по-
голема можна брзина на посипување, која може да 
биде и двојно поголема од брзината што може да се 
постигне со користење на суви или мокри материјали. 
Со тоа, освен заштеда на материјал, се постигнува и 
заштеда во оперативните трошоци за посипување.
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LIQUID посипувачите ја имплементираат тех-
нологијата за течно посипување за превентивно 
прскање на коловозот пред замрзнување или за 
одмрзнување на веќе замрзнати сообраќајници. По-
себно конструиран како мултифункционален уред, 
LIQUID е можно да се користи и на лето како резер-
воар за вода во комбинација со преден мијач вгра-
ден на возилото. Покрај за прскање на сообраќај-
ници, LIQUID може да се користи и за одмрзнување 
на сообраќајните знаци во зима и одржување на 
тешко пристапни површини покрај сообраќајни-
ците со помош на вградениот рачен мијач. 

Дистрибутивниот систем на LIQUID посипувачите 
е изведен во облик на рампа со систем млазници 
со варијабилен проток. Ова патентирано решение 
овозможува висока прецизност на посипување 
при големи брзини на движење на возилото на 
кое посипувачот е вграден. Два различни типа на 
млазници, од кои еден се користи за посипување 
непосредно зад посипувачот, а вториот за посипу-
вање на левата и десна лента, даваат можност не 
само за широка површина на посипување туку за и 
прецизна контрола на асиметријата на посипување.

Сите клучни карактеристики на RASCO посипу-
вачите, како што се едноставното управување со 
функциите на посипувачот, брзото и безбедно вгра-
дување на различни возила и единствениот систем 

на површинска заштита се среќаваат и кај LIQUID 
посипувачите. Покрај функционалната конструкција, 
високиот квалитет на изведба и ниските трошоци 
за одржување, LIQUID посипувачите се доверли-
во мултифункционално решение за зимско и лет-
но одржување на сообраќајната инфраструктура.

MMS е уред за подготовка на раствор (CaCl₂, 
NaCl, MgCl₂, уреа) за мокро или течно посипување 
на сообраќајниците. Го овозможува растворањето 
на материјалот за посипување со создавање ви-
тел во внатрешноста на резервоарот со користење 
на пумпа со висок проток. Пумпата автоматски ја 
меша течноста, а кога ќе се постигне саканата кон-
центрација на раствор истата пумпа се користи за 
полнење на посипувачот или за префрлање на под-
готвениот раствор во дополнителните резервоари. 
Тие можат да бидат со зафатнина до 50.000 литри 
и опремени со сопствени пумпи кои овозможува-
ат одржување на концентрацијата на раствор и го 
спречуваат таложењето на материјалот при долги 
периоди на складирање.

Сите информации за технологиите на посипување 
со RASCO посипувачите можете да ги дознаете на 
веб-страницата www.rasco.hr или да им се обрати-
те директно на телефонот +389 78 38 33 33 или на 
мејл адресата toni.mitkovski@rasco.mk. 
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Намалувањето на штетните емисии 
во издувните гасови отсекогаш било 
предизвик за инженерите. Во битка-
та со нив за да го следат чекорот со 
сé построгите еколошки норми, тие се 
здружија со хемичарите. Со заеднич-
ки сили беше створен SCR системот за 
селективна каталитичка редукција кај 
дизел моторите, без кој веќе е невоз-
можно да се исполнат стандардите. 
За негово функционирање е потребен 
AdBlue адитивот, некаде познат и под 

имињата AUS 32 и DEF. Тој претставува 
високопрочистен раствор на 32,5 про-
центни уреа (карбамид) и 67,5% дејо-
низирана вода кој не е отровен и запа-
лив, но е доста корозивен. Се вбризгува 
во издувните гасови во каталитичкиот 
конвертор на дизел моторите, со што 
азотните оксиди (NOx) од издувните 
гасови и амонијакот од уреата се пре-
образуваат во безопасен азот и воде-
на пареа. Целиот процес се одвива при 
високи температури.

W АДИТИВ

ШТО Е И ЗОШТО СЛУЖИ?
Без овој раствор 
нема ниту идни-
на, ниту сегаш-

ност за дизел 
моторите

50  Година 10  Квартал 2



AdBlue адитивот е течен до температури од 
-11,5 степени, но откако ќе се растопи може пов-
торно да се користи без ограничувања. На тем-
ператури над 60 степени целзиусови, пак, за-
почнува да се разградува. Заради корозивните 
својства не смее да дојде во контакт со обоените 
метали, различни видови пластика и слични ма-
теријали. Не сме да се меша со горивото, заради 
што се чува во посебен резервоар и потполно 
автоматски се дозира при работата на возило-
то. Количината најмногу зависи од еколошките 
норми за кои е конструиран моторот и се движи 
меѓу 3 и 7 отсто во однос на горивото, чија пот-
рошувачка, иако тоа не е правило, се намалува 
за толку. Количината штетни материи во издув-
ните гасови, пак, се намалува и до 90 отсто. Кога 
ќе се потроши моторот ќе работи и без него, но 
ќе исфрла енормно поголеми количини штетни 
гасови, заради што електрониката ги намалува 
неговите перформанси сé додека не се дополни 
AdBlue резервоарот. 

Законодавството на многу земји има пропиша-
но казни за оние кои манипулираат со системи-
те на возилата со кои нивните мотори ги испол-
нуваат нормите за чистота на издувните гасови. 
Пример за тоа доаѓа од Италија, поточно од То-
скана, каде полицијата откри возило со српски 
регистарски таблички со вграден таканаречен 
AdBlue емулатор, односно уред кој овозможува 
непречено возење и без AdBlue адитив. Негова 
задача е да ја „излаже" контролната електроника 
на возилото дека во резервоарот за овој адитив 
има доволна количина за да не дојде до лими-
тирање на перформансите на моторот. На тој на-
чин, превозникот е „ослободен" од трошоците за 
AdBlue адитив, но и од трошоците за одржување 
на SCR системот кој во овој случај воопшто не се 
користи. Казната што ја има добиено српскиот 
превозник од италијанските власти изнесува 
4.500 евра и заплена на камионот на три месеци. 
Слични вести стигнуваат и од Германија, каде 
контролите на источните граници се засилени 
во потрага по вакви AdBlue емулатори. Тие, за 
жал, покажуваат дека голем број превозници, 
посебно од Романија и Литванија, во камионите 
имаат вградено вакви уреди.

Во битка со оние што манипулираат со еколошките систе-
ми, освен казна италијанските власти ги запленуваат и во-

зилата во кои ќе откријат недозволени уреди

SCR системот за селективна каталитичка редукција за прв 
пат се појави кај Euro IV дизел моторите

Истражувањата покажале дека десет година старо возило 
без SCR систем емитува иста количина штетни состојки 

во своите издувни гасови како и 35 нови возила кои користат 
AdBlue адитив
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BÖCKER НАКЛОНЕТИ ЛИФТОВИ

 ЕДНОСТАВНИ,  
 НО ОД ГОЛЕМА  
 ПОМОШ 
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Еден од најголемите проблеми со кои се 
соочуваат градежниците се роковите

Градежништвото, посебно високоград-
бата, во голем дел е рачна работа. Маши-
ни и алатки има секакви, но човечката рака 
тешко може да се замени. Многу инвен-
тивни луѓе се имаат фатено костец со овој 
предизвик - некои имаат успеано, некои 
помалку. Еден од тие што успеале е Алф-
ред Бекер кој во 1958 година отворил ме-
талска и заварувачка работилница. Иако 
само ковач по занимање, за кратко време 
смислил повеќе типа машини кои дотогаш 
не постоеле, а во некоја мерка им биле од 
помош на работниците во извршување на 
тешките работни задачи. Една од нив е и 
таканаречениот наклонет лифт, првично на-
менет за качување керамиди на покриви-
те. Оттогаш наваму овој тип машини стана 
заштитен знак и ја креираше историјата на 
компанијата според него наречена Böcker 
Maschinenwerke.
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Ако се погледнат проблемите со кои се соочуваат 
градежниците, еден од најголемите се роковите. 
Операциите мора да се работат по точно опреде-
лен ред и за да се започне со некоја, претходна-
та мора да биде завршена - поинаку не може. Во 
високоградбата исто не може ниту повеќе екипи 
да работат паралелно, бидејќи едноставно нема 
доволно простор, ќе си пречат еден со друг. А се-
која операција во градежништвото започнува со 

доставата на материјал. Маките почнуваат уште од 
моментот кога камионот ќе го истовари на самата 
локација, бидејќи тој треба да се однесе таму каде 
ќе се вградува. Тоа кај висококатниците се решава 
со кранови, кои немаат економска оправданост да 
се користат кај индивидуалните и воопшто град-
бите со помала катност или габарити. Тука нема 
лек - циглите на грб и по скалите нагоре. 

Токму таа најмачна фаза од работата Алфред 
Бекер ја има автоматизирано со помош на овие 
едноставни, но доста практични уреди. Како функ-
ционираат не треба да се објаснува - сé е јасно на 
прв поглед. Лесно се користат, а способни се да 
издржат огромни количина работа и да транспор-
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тираат во височина сé што тре-
ба - од секаков материјал додека 
трае градбата до мебел при вселу-
вањето. За секоја посебна намена 
можат да бидат опремени со при-
лагодени платформи, а за општа 
употреба доволна е само обична 
корпа, која се товара и растовара 
без многу мака. 

Böcker Maschinenwerke во своја-
та производствена програма има 
шест различни серии наклоне-
ти лифтови. Карактеристика им 
се зглобно поврзаните елементи, 
така што товарот може да се ис-
качи до самиот врв. Наједностав-
ниот е многу налик на обична ска-
ла на извлекување, а поголемите 
пак имаат вградено електричен, 
бензински или дизел мотор. Мон-
тирани се на приколка која може 
да се влече со обичен автомобил. 
Флексибилноста им е силна страна, 
а времето за подготовка за работа 
минимално. Во зависност од моде-
лот имаат носивост од 150 до 270 
килограми и максимална височина 
на искачување и до дури 36 метри. 
Секако, опремени се со сите без-
бедносни механизми.
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АВТОПАТ ЗА Е-КАМИОНИ

ПРОБНА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА 
НА ГЕРМАНСКИТЕ 
АВТОПАТИШТА

Инфраструктурата што ќе ги напојува електричните камиони како тролејбусите е инсталира-
на на првите 10 километри од германскиот аутобан меѓу Дармштат и Франкфурт

56  Година 10  Квартал 2



Идејата што се појави уште во 2012 година за 
електрификација на автопатиштата, започна да се 
остварува. Концептот eHighway над асфалтот ќе 
донесе висечки напонски кабли со кои ќе се на-
појуваат електричните возила, пред сé камиони-
те. На тој начин тие практично ќе функционираат 
како тролејбусите во градовите, со таа разлика 
што ќе возат со брзина до 90 километри на час. 
Системот што го разви Siemens пробно е активен 
на десет километри автопатот меѓу Дармштат и 
Франкфурт, во обете насоки. Со овој систем ќе се 
напојуваат хибридни дизел-електрични ками-
они кои на оваа делница пробно ќе сообраќаат 
до 2022 година. Во склоп на пилот-проектот овој 
облик на напојување ќе биде тестиран готово се-
којдневно во реални сообраќајни услови, а битно 
е и тоа што сета енергија ќе доаѓа од 100% обно-
вливи извори, како уште еден обид да се намалат 
емисиите на јагленород диоксид во Германија. 
Каблите над автопатот имаат еднонасочен напон 
од 670 волти и програмирани се автоматски да 
се исклучат во случај на оштетување. Камиони-
те се подесени така да при наидување на нив го 

подигнуваат интелигентниот пантограф што ги 
допира, со што започнува полнењето на нивните 
батерии. Дополнително, во случај тие да имаат 
произведено вишок енергија со регенеративно 
кочење, таа може на истиот начин да биде вра-
тена во електроенергетската мрежа.

Проектот е финансиран од германското минис-
терство за заштита на околината со 14,6 мили-
они евра во фазата на изградба и поставување 
на столбовите и каблите, и со уште 15 милиони 
евра за самото тестирање. Вкупно се потрошени 
околу 70 милиони евра за развој на оваа техно-
логија. Ако се покаже дека системот е исплатив 
и корисен, можно е да се прошири на околу илја-
да од вкупно 13-те илјади километри германски 
автопатишта. Во Siemens нагласуваат дека освен 
драстичното намалување на штетни издувни га-
сови од дизел моторите на камионите, оваа тех-
нологија овозможува и заштеда за транспорте-
рите од 20.000 евра по камион на секои 100.000 
поминати километри. Слични технологии момен-
тално се тестираат и во Шведска и САД.
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Компанијата Volvo Trucks воведе нова 
безбедносна функција Distance Alert, која 
на возачите на камиони им го олеснува 
одржувањето на безбедно растојание од 
возилата напред и спречува критични 
ситуации. Несреќите во кои едно вози-
ло удара во заден дел на друго момен-
тално сочинуваат околу 20% од сите се-
риозни судари кои вклучуваат камиони. 
„Таквите несреќи често се предизвика-
ни од невнимание и премало растојание 
од возилото пред камионот. Предупре-
дувањето на возачите за растојанието 

во вид на црвено светло на ветробран-
ското стакло штом камионот премногу 
ќе се доближи до возилото пред себе, 
во повеќето случаи може да спречи су-
дар“, вели директорот за безбедност на 
сообраќајот и производите во компа-
нијата Volvo Trucks, Карл Јохан Алмквист.

Функцијата за предупредување на 
растојанието е дел од најновата вер-
зија на Collision Warning with Emergency 
Brake системот за поддршка на возење-
то на Volvo Trucks. Наменета за помош 
на возачите и спречување на несреќи, 

VOLVO DISTANCE ALERT

ПРЕДУПРЕДУВА 2 ПАТИ, 
А ПОТОА КОЧИ БЕЗ 
ПРАШАЊЕ

Новото 
безбедносно 

решение на Volvo 
Trucks им помага 

на возачите 
да го задржат 
растојанието
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делува во неколку фази. Најпрво возачот визуел-
но се предупредува со споменатото црвено светло 
на ветробранското стакло. Ако тој не реагира, тоа 
започнува да трепка, а се јавува и звучен аларм. 
Доколку и тоа нема ефект, а софтверот детектира 
критична ситуација, се активира кочницата за исти 
случи. Сето ова се случува во само неколку секунди.

Новата функција е наменета за употреба на глав-
ни патишта надвор од градовите и се вклучува при 
брзини над 60 km/h, освен ако не се користи прила-
годливиот темпомат. На ист начин како и останатите 
функции на системот за предупредување за судар, 
функционира со комбинација на камера и радарска 
технологија за идентификација на објектите на па-
тот и пресметување на оддалеченоста. 
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„Со постојаното подобрување на системите за 
активна безбедност во нашите камиони, на воза-
чите им се нудат подобри начини за намалување 
на ризиците на кои се изложени тие и останатите 
учесници во сообраќајот. Функцијата за предупре-
дување на растојанието е еден од многуте приме-
ри како технологијата може да помогне добрите 
возачи да станат уште подобри. За транспортните 
компании вложувањето во безбедноста има смис-

ла не само за заштита на луѓето, туку и заради фи-
нансиски заштеди. Пониските трошоци за осигуру-
вање и поправки, како и помалкуте непланирани 
застои се некои од аргументите. Освен тоа, безбе-
дниот стил на возење генерално е поекономичен. 
Комбинацијата од добро обучени возачи кои се 
свесни за безбедноста и посигурен камион, прет-
ставува предност за сите“, додава Алмквист.
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ФАКТИ:

• Distance Alert функцијата е достапна кај Volvo FH, FH16, FM и FMX. Камионите исто така мора 
да бидат опремени и со систем за предупредување од судар. 

• Функција за предупредување на растојанието е наменета за возачите на камиони полесно да 
одржуваат безбедна оддалеченост од возилата пред себе.

• Ако се открие дека возилата се поблиску од избраното временско растојание од 1,5 до 3,5 се-
кунди, на ветробранското стакло ќе се појави црвено светло. Ако возачот не ја намали брзи-
ната, се активира системот за предупредување од судар кој реагира со звучни и визуелни сиг-
нали, со постепено зголемување на интензитетот. После тоа се активира кочницата за случај 
на опасност.

• Collision Warning with Emergency Brake системот за предупредување од судар со безбеднос-
на кочница на компанијата Volvo Trucks е достапен во моделите FH, FH16, FM, FMX, FE и FL.
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Ноќе пулсот на секој градот забавува, 
луѓето одат на спиење. Но некој токму 
тогаш мора работи - комуналните служ-
би, на пример. А мора да признаеме, 
нивните возила се доста бучни. Благо-
дарејќи на новите електрични камиони, 
живеењето во урбаните средини ќе ста-
не доста попријатно кога по улиците 

тивко и без загадување ќе се движат 
само електрични возила, посебно ноќе. 
Volvo Truck беше еден од првите про-
изводители што лансираше електричен 
камион. Неговата технологијата сега го 
„преплива" Атлантикот и Mack Trucks, кој 
е во сопственост на шведската група, го 
подготви електричниот ѓубреџиски ка-

MACK LR BEV

ЗА ПОПРИЈАТЕН СОН

Непријатното 
будење со бучава-
та на камион за 
ѓубре полека но 

сигурно ќе стане 
минато
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мион од својата LR серија. Тој сé уште е прототип, 
но се знае дека сериската верзија ќе биде задви-
жувана од два електромотора со континуираната 
моќност од 349 KS и вртежен момент од 5.500 Nm. 
Капацитетот на четирите литиумски батерии кои 
работат на напон од 600 волти не е објавен, ниту 
пак колкава автономија ќе овозможуваат. Место тоа, 
Mack наведува дека на овие камиони нема да им 

биде потребна замена ма маслото и слични други 
сервисни услуги што ги налага редовното одржу-
вање, кои кај специјализираните дизел камиони 
кои поминуваат мал број километри значително 
ги зголемуваат трошоците за експлоатација. Но 
и без тие податоци градот Њујорк реши да биде 
меѓу првите што ќе ги ангажира, засега само за-
ради нивно тестирање во реални услови.

рз основа на технологијата 
на Volvo, американскиот Mack 

претстави електричен камион за 
ѓубре.

Работата на сите системи на 
Mack LR BEV, вклучувајќи ја и 

хидрауликата, ја овозможуваат 
електричните кола од 12, 24 и 600 

волти.
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PEUGEOT BOXER И CITROEN JUMPER ELECTRIC

ПАНЕВРОПСКА ЕЛЕКТРИЧНА 
КООПЕРАЦИЈА

Во напливот на електрификацијата ко-
мерцијалните возила останаа запоставе-
ни. Неправедно мора да кажеме, бидејќи 
производителите се фокусираа на трен-
довите и на автомобилите, кои носат по-
веќе пари. А токму доставните возила се 
идеални кандидати за добивање елек-
тричен погон. Сериозен дел од нив се ко-
ристат за дистрибуција на стока. Нивната 
дневна километража повеќе или помалку 

е константна, а ноќта ја поминуваат пар-
кирани во депоата на фирмите. Плус на 
тоа голем дел од европските градови го 
ограничуваат нивниот сообраќај во урба-
ните јадра заради емисиите на издувни 
гасови и бучавата. Затоа и зачудува тоа 
што електрични доставни возила има 
толку малку на пазарот.

Дека ситуацијата ќе се смени вету-
ва PSA групата, која веќе ги подготви 

PSA групата 
ги претстави 
електричните 
Peugeot Boxer и 
Citroen Jumper
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PEUGEOT BOXER И CITROEN JUMPER ELECTRIC

Peugeot Boxer и Citroen Jumper Electric ќе се 
произведуваат во заедничката фабрика 

на францускиот PSA со Fiat во југоисточна 
Италија, а за погонската група е задолжена 

британската компанија BD Auto
електричните верзии на Peugeot Boxer и Citroen 
Jumper. Тие ќе бидат понудени во неколку извед-
би, согласно потребите на купувачите. Пократките 
варијанти ќе имаат автономија од 230, а подолгите 
од 270 километри. Направени се во соработка со 
британскиот партнер BD Auto, кој ја обезбеди по-
гонската група. За неа засега нема никакви дета-
ли, дури ниту за моќноста на електромоторите. Од 
PSA сепак потврдија дека веќе идната година ќе 
бидат лансирани и електричните верзии на Peugeot 

Expert и Citroen Jumpy, како и нивните изведби со 
знакот на Opel. Додадоа уште дека во план е елек-
трификација и на Partner, Berlingo и Combo, кои ќе 
пристигнат една година подоцна. Сето ова е во 
согласност со стратегијата до 2023-тата сите пат-
нички и доставни модели на групацијата да имаат 
изведби со електричен погон.
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Како што есенва беше најавено, Toyota 
претстави повеќенаменски компактен 
модел со кој ќе ја зајакне својата пози-
ција во Европа. Произлезен е од сора-
ботката со PSA и претставува верзија 
на Partner, Berlingo односно Combo со 
амблемот на јапонската марка. Како и 
останатите, ќе биде достапен во две из-
ведби - доставна со името Proace City и 
патничка доозначена како Verso. Достав-
ната верзија на Proace City може да има 
три предни седишта, а бочните страни 
можат да бидат застаклени или не. Пат-

ничка изведба Verso се добива со 5 или 
7 седиштата, од кои оние во вториот ред 
можат да бидат единечни. Во тој случај 
тие се опремени со Isofix сидришта за 
детски седишта, што е единствена пону-
да во класата. Заради поголема практич-
ност и добивање максимален простор за 
превоз на товар и долги предмети, сите 
седишта се преклопуваат.

Со две должини на каросеријата од 
4,4 и 4,7 метри и повеќе конфигурации 
на внатрешноста треба да задоволи се-
чии потреби, посебно на оние на кои им 

TOYOTA PROACE CITY

 ТРИОТО СТАНА КВАРТЕР 
Исто како и 

мускетарите 
- триото 

повеќенаменски 
возила на PSA 
се прошири со 

уште еден член
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е битна опременоста. Таа во целост е на нивото на 
марката и стандардно вклучува препознавање на 
сообраќајните знаци, функција за задржување на 
коловозната лента, надгледување на мртвите агли 
и слични други работи. За безбедно возење нана-
зад ќе се грижат помошта при паркирање и каме-
рата со поглед од 180 степени и динамички при-
каз на просторот зад возилото од птичја перспек-
тива. Тука се и големиот 8-инчен екран, неколкуте 
можности за поврзување, безжичниот полнач за 
мобилен, електричната паркирна сопирачка и па-
норамскиот покрив кај патничката изведба. Доста 
практичен е индикаторот за товар кај доставната 

верзија, кој предупредува кога ќе се достигне 90 
отсто од максималната носивост. Сите модели ќе 
бидат опремени со темпомат, систем кој го под-
готвува возилото за судар и eCall функција за авто-
матски повик кон итните служби. Освен ова, Proace 
City ќе се нуди и со Traction Select систем за избор 
на неколку режими на работа со кои се зголемува 
проодноста на лоши терени. Погон на сите тркала 
нема, а моторната понуда ќе вклучува бензински и 
дизел агрегати во распон од 75 до 130 коњски сили 
со мануелен или автоматски менувач. 

Toyota Proace City на нашиот пазар треба да се 
најде во втората половина од годинава.

Toyota Proace City ќе се нуди со две должини 
на каросеријата и во две изведби - патничка 

и доставна
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Камионите за превоз на автомобили 
се дефинирани со три фактори - виси-
ната на товарење, ширината и тежина-
та, а нивната комбинација ги прави по-
веќе или помалку ефикасни. Оптимален 
би бил оној со ниска тежина но сé уште 
доволно робусен да ги издржи оптова-
рувања (помалата тежина значи и по-
голема носивост) оти штетата во случај 
на хаварија може да биде доста голе-
ма. Треба лесно да се трансформира и 
прилагодува на потребите, односно во-
зилата што се превезуваат, но не и да 
биде премногу софистициран како за 
користење, така и за одржување. Дека 
треба долго да трае се подразбира, а 
последно но не и најмалку битно, е да 
има разумна цена. 

Водејќи се со сите овие фактори, Лит-
ванската компанија Patikima Linija ја 

подготви платформата Rimo PL7, на која 
во комбинација со влечниот камион (та-
канаречена суперструктура) собира 10 
возила - за едно повеќе од сегашните, 
што автоматски значи за 10% помали 
транспортни трошоци. Тие уште наве-
дуваат и дека нејзината целосно гал-
ванизирана и модуларна конструкција 
има широчина меѓу тркалата од 2.010 
милиметри, како и зголемена носивост 
- севкупно сосе камионот, тежината не 
надминува 18 тони. Оските се произ-
водство на BPW, а системот за сопи-
рање, ослонувањето и стабилизаторот 
на Wabco. Приклучниот механизам е на 
Orlandi, а хидрауликата на Danfos. Това-
рењето и симнувањето на возилата е 
лесно и функционално и трае помалку 
од 30 минути. 

RIMO PL7

 МЕСТО ЗА УШТЕ ЕДЕН  
 АВТОМОБИЛ 

Литванскиот 
производител 
на надградби 
за камиони 
за превоз на 
автомобили 

Patikima Linija 
претстави 

конструкција на 
која собира 10 

возила
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Умните конструкции придонесоа 
литванската компанија Patikima Linija да 
биде четврти по големина производител 

на камиони за превоз на возила во Европа - 
првите три се Kässboh¬rer, Lohr и Rolfo
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ОДГОВАРААТ, 
НО НЕ ВРШАТ 

РАБОТА!

КОРИСТЕТЕ ОРИГИНАЛНИ 
ДЕЛОВИ.

Портфолио

ОСВЕТЛУВАЧКИ КУЛИ

LED МЕТАЛ - ХАЛОГЕНИ ЕЛЕКТРИЧНИ

ВОЗДУШНИ КОМПРЕСОРИ

СПРЕМНИ ЗА ДВИЖЕЊЕ
•  1-5 m³/min
•  7-12 bar

ГОЛЕМ ИЗБОР
•  5,5-22 m³/min
•  7-20 bar

ПАРТНЕРИ ВО  
ПРОДУКТИВНОСТА
•  19-116 m³/min
•  10-345 bar

МОБИЛНИ
•  1,6-12 kVA

ПРЕНОСЛИВИ
•  9-1250 kVA

ИНДУСТРИСКИ
•  10-2250 kVA

ГЕНЕРАТОРИ

ПУМПИ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНИ 
ПОТОПНИ
•  250-16.500 l/min

ЦЕНТРИФУГАЛНИ
•  833-23.300 l/min

МАЛИ И МОБИЛНИ
•  210-2500 l/min

УДАРНИ ЧЕКАНИ

RTEX  

Застапници за Македонија

Лице за контакт: Александар Божиновски
070 317 868 - baleksandar@tehnokomerc.com.mk

TEX

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

  .pdf   1   09.3.2019   09:15:27



Портфолио

ОСВЕТЛУВАЧКИ КУЛИ

LED МЕТАЛ - ХАЛОГЕНИ ЕЛЕКТРИЧНИ

ВОЗДУШНИ КОМПРЕСОРИ

СПРЕМНИ ЗА ДВИЖЕЊЕ
•  1-5 m³/min
•  7-12 bar

ГОЛЕМ ИЗБОР
•  5,5-22 m³/min
•  7-20 bar

ПАРТНЕРИ ВО  
ПРОДУКТИВНОСТА
•  19-116 m³/min
•  10-345 bar

МОБИЛНИ
•  1,6-12 kVA

ПРЕНОСЛИВИ
•  9-1250 kVA

ИНДУСТРИСКИ
•  10-2250 kVA

ГЕНЕРАТОРИ

ПУМПИ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНИ 
ПОТОПНИ
•  250-16.500 l/min

ЦЕНТРИФУГАЛНИ
•  833-23.300 l/min

МАЛИ И МОБИЛНИ
•  210-2500 l/min

УДАРНИ ЧЕКАНИ

RTEX  

Застапници за Македонија

Лице за контакт: Александар Божиновски
070 317 868 - baleksandar@tehnokomerc.com.mk

TEX

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

  .pdf   1   09.3.2019   09:15:27



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


