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1. економските за ко ни-
тости се универзални. 
Точно се знае, а прак-
сата тоа го има безброј 
пати потврдено, како 
треба економските суб-
јекти да се однесуваат 
при дадени економски 
услови. кризите и вон-
редните состојби исто 
та  ка одамна еднознач  но 
го определуваат одне-
сувањето на бизнисот 
при такви, би рекле 
вонредни, услови.

домашните деловни луѓе исто така поседуваат со-
лидно искуство за однесување во услови кои не се 
баш најповолни за нивниот бизнис. Но актуелниот 
миг кој го живееме, во кој доминира политичката 
турбуленција, а кој се користи и за профит-плус, 
претставува тест кој малкумина ќе можат да го 
пребродат без големи лузни. логиката на фаво ри-
зирање на одредени фирми во однос на тие “кои не 
се наши“ кај првите ствара комотна позиција и 
сигурни профити додека кај овие од другата (многу 
поголема) група безизлез и тоа без разлика на 
нивниот реален капацитет и квалитети. Во најмала 
рака оваа состојба не можеме да ја оквалификува ме 
во вонредни економски услови иако фактичката 
сос тојба, во која отсуствуваат основни пазарни 
предуслови, во практика создава слика која вооп што 
не наликува на “економска“.
Ако кон ваквото однесувањето на властите ја до-
дадеме и политчката нестабилност која со секој 
минат ден се посилно притиска врз нормалните 
економски текови, тогаш имаме состојба која мал-
кумина би ја посакале за деловен амбиент. Во 
исчекување на некои политички случувања еко но-
мијата се почесто ја напаѓаат грчеви – материјални и 
финансиски. 
Јасни сигнали веќе пристигнуваат од Нородна 
Банка. Што е уште позагрижувачко фактурата за 
мометалниот грч ќе биде испорачана со временско 
задоцнување кое е нормално за вакви економски 
времиња/невремења. А таа ќе ја плаќаме сите. 
Најпрвин со намален економски раст, потоа нај ве-

ројанто со принудни мерки за штедење за да се 
надоместат загубите, и на крајот со зголемување на 
давачките по сите основи. друга рецепта нема, и 
неможе да има. Ако е тоа цената на еднаш-засеко-
гаш пресметка со влијанието на неекономските ус-
лови со чистите пазарни механизми, некако и ќе ја 
проголтаме. Но ако таа политичка нестабилност 
пов торно се прекрши низ изнемоштените плеќи на 
нашата економија веројатно последиците ќе бидат 
многу непријатни, и далекусежни.  
2. Политичките кризи не бираат која економска 
дејност ќе ја нападнат.
Подеднакво се загрозени сите гранки. Гра деж ниш-
твото и Транспортот како компатибилни, меѓусебно 
тесно поврзани дејности кои притоа претежно 
функционираат при изведување на големи ин фра-
структурни и енергетски објекти, посебно се на удар 
токму кога се говори за политички кризи од вакви 
размери. Секоја владејачка гарнитура сака да се 
прикаже во убаво инвестициско светло, а идеално за 
тоа се токму инестициите во инфраструктурата. При 
таков, нестабилен амбиент и парите стануваат сé 
поскапи а и сé помалку ги има, па и договорените 
инвестициски зделки се изведуваат со временска 
задршка. 
Теоријата “напред политика, економија стој“ доби ва 
практична потврда. На штета на целото општество.
3. Според нашата вообичаена практика, послед-
ниот дел од уводникот 
го посветуваме на темите кои ви ги нудиме во овој 
број. Свое место во 22. издание на нашето списание 
најдоа cat 414 Gc, Liebherr LtM 1750, volvo Ec 380 
HEr, Hyundai HL 770 cc, Komatsu 911 Wheel Harvest-
er, како и претставувањето на вагите на германски 
PFrEUND и комуналните надградбите на resor.  
Во овој одвоивме простор и за нашите редовни 
рибрики: Wurth, NGH Modrića маслата, усјепор,... 
Транспортниот програм е исклучително интересен, 
но за тоа ќе мора внимателно да го пролистате 

нашето списание.

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Благоја дрнков

Од уреднички агол
До кога?
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Багер - гигант  

Hitachi EX5600-6 Excavator

Кога еден натоварувач има капацитет на лопатата од 29 кубни метри и кога 
неговата оперативна тежина изнесува 533 илјади килограми, тогаш станува 
јасно дека говориме за вистински џин од багер.
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Hitachi сака да се докажува во областа на 
екстремно тешките и капацитетни работни ма-
шини. доволно е да се погледнат димензиите 
на багерот EX5600-6 па да стане јасно дека 
физички ситните јапонски инженери сакат 
да конструираат машини со екстремно 
високи капацитети. како илустрација 
на димензиите нека послужи начинот 
и бројот на скалила кои му се потребни  
на операторот за да се искачи до 
своето работно место. Згора на сé, 
багерот натоварувач - EX5600-6 
може да функционира со лопата 
или со натоварувачка 

кор па – е конструиран да работи 24/7. 
Всушност единс твениот ограничувач-
ки фактор за неговата екплоатациска 
ефикасност е оста на тиот ма шински 
парк кој треба да е димензиониран 
адекватно на негови от капацитет. да 
не за боравиме и на огромниот “апетит“ 
на на то ва рувачот, неговата корпа са-
мо во еден циклус може да понесе 
материјал од 34 метри кубни!

Механика
кога говориме за багерот Hitachi EX5600-6 во 
прва план избиваат бројките. А тие говорат 
дека за погон и покренување на сите хид рау-

лични системи, се употребени 
два дизел мо тора со по 1.500 
кС, односно вкупно 3.000 кС 
(со зборови: три илјади коњски 
сили) се за должени да го оп с-
лужуваат ова железно брдо 

кое во оперативна состојба 
тежи 533 тони (во случај 
на монтирана натоварна 

лопата) или  пак 537 то-
ни кога на него е мон-

тирана корпа. 
Мо то рот (односно 

мо   то рите) е по-
зај мен од cum-
mins има рабо-
тен волумен од 
50 литри (!)  а 
горивото го 
црпи од ре-
зер воар со 



капаци тет од 11.300 литри. добро, контролната 
елек троника преку оптимизација на системите, 
ќе се погрижи таа количина на гориво да се 
користи и домаќински, и ефикасно. Најголе-
миот дел од силината е ангажирана за пок-
ренување на 12-те хидраулични пумпи со про-
менлив волумен, кои работат под максимален 
притисок од 29.4 MPa. Осум од нив имаат ка-
пацитет од 375, додека 4 се со проток од 425 
литри во минута.
За изработка на носечката структура се ко-
ристени копјутерски симулации, со што е овоз-
можено оптимизирање на носечките де лови и 
зајакнување на сите точки кои трпат екстремни 
оптеретувања. 
Бидејќи говориме за гигантски капацитети не-
ка го завршиме овој дел со димензиите: дол-
жина 12.6 m – широчина 10.08 m – височина 8.6 
м. колку да се знае за што говориме.    
 
Работен амбиент
Спротивно на надворешниот груб изглед, ка-
бината е конструирана со многу внимание кон 

операторот. Заштитата од груби удари исто 
како и заштитата од бучава се изведени на по-
веќе нивоа. Тој факт заедно со автоматскиот 
лизгачки кокпит овозможуваат одлично при-
лагодување за максимална видливост при 
специфични работни услови, а сите заедно 
претставуваат основа за зголемена продук-
тивност и ефикасност на операторот.
командите се поставени идентично како и кај 
останатите багери на Hitachi што значи дека 
двата електрични “џојстика“ се на своите при-
родни позиции со таа разлика што на големиот 
10.5 инчен дисплеј може да се отчи тат сите 
релевантни податоци на машината. Поста ве-
ните камери ги покриваат сите тешко видливи 
позиции а многубројните сензори ќе се по-
грижат за благовремено алармирање на евен-
туалните неправилности. 
ефикасното одржување на температурата и 
не колкукратното филтрирање на воздухот кој 
навлегува во кабината претставуваат квалите-
ти кои во оваа класа се одамна поставени на 
ниво на стандардна опрема.
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Капацитети и одржување
кога се говори за работни машини од овој 
калибар, квалитетното одржување е едно од 
главните поглавја. Најпрвин цел еден систем 
од сензори е задолжен за пратење на сите 
релевантни параметри. Податоците добиени 
од нив и анализирани од посебни комјутери 
најпрвин може да се отчитат на големиот 
дисплеј во кабината а за потребите на ме ха-
ничарите сите тие податоци се меморираат во 
посебна единица. Најблиско објаснување на 
системот е функционирањето по принцип 
сличен како “црните кутии“ кај авионите.
За потребите на визуелна инспекција сите ин-
дикаторски точки се логично сместени смес-
тени и групирани на достапно место. Важно е 
да се напомене дека главните филтри за воз-
дух имаат посебен систем за самопрочисту-
вање. 
Во принцип, Hitachi EX5600-6 е конструиран 
со минимални барања за интервенции како    
би се овозможило машината да работи не пре-
кинато во текот на работната недела. Иако 
делува застрашувачки, поголемиот дел од 
обврските се отстапени на контролните 
системи. 

Ако се осврнеме на капацитети би ни требало 
двојно поголем простор од овој кој ни е даден 
на раполагање. Можеме да напомнеме дека 
машината 
има ротациска брзина од 3,3 вртења во минута 
и дека може да се движи со брзина од 2.3 км/ч. 
Признаваме одлични перформанси за “челич-
на коцка“ со апроксимативни димензии од 
(10x10x10) m. 

Адекватност за нашиот пазар
Ангажирање на натоварувачки багери од ти пот 
на Hitachi EX5600-6 подразбира потреба од 
извршување на обемна работа на површински 
копови или секаде каде што е потребно по-
местување на големи количини на теренски 
материјал. Ако земеме предвид дека веќе е 
започната изградбата на автопатски делници а 
во блиска иднина ќе започне и изградба на 
поголемите националните патишта, потреба та 
од ангажман на капацитетен багер-натовару-
вач станува неопходност. Секогаш како кон-
стантна потреба од машини со високи пер-
фор манси се и површинските рударски копо  ви 
како и изградбата на големи инфраструктур  ни 
објекти.

7Година 6 • Квартал 2



Конструиран за рушење  

Volvo Ec 380EHR

Во понудата на Volvo Construction  Equipment може да се најдат и машини чија 
основна намена е деструкцијата односно рушењето. Како добар пример за 
високо-технолошка машина за рушење може да послужи моделот EC380EHR 
кој е изграден врз основи на универзалниот багер од серијата 380.
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рушењето на објектите на прв поглед може да 
изгледа како релативно едноставна задача. 
Секако дека и таа операција е доста спе ци-
фична, како во поглед на користените маши ни 
и додатоци така и во поглед на стручноста на 
операторот. рушењето на згради, мостови и 
други градежни објекти значи соочување со 
најразлични објекти во кои се вградени че-
лични столбови, бетон, армирани конструкци, 
дрво,... Самата помисла на таа операција на-
ведува на сложената структура на тие 
специјални машини. 
Моделите Ec380EHr и Ec480EHr, volvo ги 
обдарува со врвни деструктивни капцитети. 
двата модела се разликуваат според голе ми-
ната на вградените мотори, додека останатите 
можности им се речиси идентични. Во секој 
случај говорме за примена на најсовремена 
технологија која овозможува економична екс-
плоа тација со истовремено респектирање на 
сите еколошки и безбедносни стандарди.

Проверена основа
Носечката конструкција е изведена во облик 
на буквата “X“, движењето е со помош на га-
сеници а како погонски агрегат се користи 
дизел мотор од 283 кС кој ги исполнува нај-
високите еколошки стандарди tier 4 Final / 
Stage iv. Од овие податоци познавачите ќе 
извлечат заклучок за идентична основа со 
серијата 380 - и во потполност ќе бидат во 
право. Она што Ec380EHr ја прави специфич-

на се можноста за монтирање на праволинис-
ка или двозглобна работна рака чија должина 
може да достигне до максималните 21.07 
метри. Благодарејќи на зглобната поврзаност 
машината може да дејствува во опсег од 3600 
при што зглобот е додатно заштитен од пре-
оптеретување. Поради зголемена ста бил ност, 
а во зависност од димензиите на објектот за 
рушење, на задниот дел на машината може да 
се додаде контратег кој се монтира со помош 
на хидраулика. Оперативната тежина на 
Ec380EHr од 48.895 кг. сама по себе до волно 
говори за солидноста на целата конструкција.

Опрема
Специјалистите од областа на рушењето добро 
знаат дека зголемената прегледност на опера-
торот е основен предуслов за успешно де-
лување додека прашината е најголем непри-
јател на ефикасноста. За подобрување на 
видливоста се вградуваат по една камера на 
задниот дел и една бочно додека покрај стан-
дардниот бришач на предното стакло, иден-
тичен е вграден и на стаклениот кровен отвор. 
Ако кон тоа ја додадеме и можноста на на ва-
лување на целата кабина за агол од 300, при-
казната за потребната видливост целосно се 
заокружува.
Но сето тоа е доволно само за поглед од ка-
бината, а заради елеминација на створената 
прашина при рушење се користат специјални 
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прскалки за вода кои се вградени на самиот 
завршеток на работната рака. Пумпата за вода 
има капацитет на прскање на 30 литри во 
минута што во пракса се покажува како многу 
ефикасно решение.

Работен простор
кабината на оперторот може да послужи како 
вистински пример за секоја работна машина. 
Таа физички е заштитена со челичен кафез  
кој овозможува потполна безбедност од от-
паднатите парчиња материјал. командите се 
изведени класично, со два џојстика и секун-
дарни команди логично распоредени и на 
дофат на операторот. Сите релевантни па-
раметри можат да се следат на странично 
поставениот дисплеј, со посебно внимание 
кон можните точки на преоптеретување како   
и на вкупното механичко оптеретување на 
машината, кои веднаш сигнализираат за мож-
ната опасност по одредени компоненти.
volvo, според добрата шведска традиција, 
посебно внимание посветува на безбедноста. 
Сега кон тој позитивен пристап, се додава и 
драстичното намалување на буката која се 
движи во рамки на патничките возила. Слу ша-
њето на омилената музика додека се извршу-
ваат тешки физички работи, сега претставува 
многу реална можност.

Спрема материјалот и алатот
Интересна е можноста за менување на ра-
ботната рака, а се во зависност од спе ци-

фичните потребиза рушење. За таа операција 
потребни се само неколку работни часови а на 
располагање се ставени една линиска и една 
двозглобна работна рака. Во поглед на вгра-
дените додатоци, можат да се искористат че-
кан, корпа, ножици, зафатна клешта, додека за 
потребите на преместување на дрва или шут 
наменети се зафатни вилушки со различни 
димензии. Овие додатоци можат да бидат со 
максимална тежина од три тони, а се разбира, 
можат по потреба лесно и брзо да се заменат.

Оддржување
Во поглед на оддржувањето Ec380EHr вооп-
што не се разликува од останатите работни 
машини на volvo. до сите контролни точки 
може да се пристапи од ниво на тлото а исто 
така и сите филтри се групирани во една точка. 
Сервисните интервали се продолжени а вре-
мето за нивно ивршување е минимализирано.
Она на што швеѓаните обрнуваат посебно вни-
мание е робусната конструкција и упо тре бата 
на материјали со врвна цврстина. Оваа машина 
е добар пример за таквиот пристап. 

овластен дилер за VOLVO Градежни машини

ул. лерИНСкА бр. 68а

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

e-mail: info@mgk.mk / www.mgk.mk
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Кога големината е 
релативна  

liebherr ltM 1750-9.1

Големината е релативна, но кога зборуваме за Liebherr тогаш се уверуваме во 
вистинската смисла на зборот големина.
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Liebherr произведува широк асортиман на 
мобилни дигалки со телескопска или решет-
каста рака, на тркала или гасеници како би 
можеле да работат во најразлични подрачја. 
Ги карактеризираат големата сила, компакт-
носта и мобилноста, а значајна придобивка 
на ултра-модерната „Made in Germany“ тех-
нологија е што задоволуваат комбинација 
патни и теренски оперативни барања на гра-
дилиштата од сите видови во целиот свет. 
Телескопските мобилни дигалки се наменети 
за возење по сите терени - можат да патуваат 
со брзина од 80 km/h на асфалтни патишта и 
да се движат по најтешките услови на гради-
лиштата. Мобилните автодигалки на Liebherr 
имаат екстремна мобилност и подвижност и 
покрај своите габарити, што прави големина-
та да изгледа релативна. А колку таа е 
релативна во буквална смисла на зборот 
„големина“ ќе ни покаже мобилната дигалка 
која ја избравме да ви ја прикажеме во овој 
број на Г&Т, LtM 1750-9.1.
Од каде и да започнеме да ја опишуваме оваа 
дигалка, првиот збор што ќе го употребиме 
мора да биде „импресивно“ иако некогаш 
дури ни тој не е доволен. На пример, што друго 
би можеле да кажеме за нејзината носивост 
од 750 тони? Или за нејзината телескопска 
рака долга 52 метри? А што за тоа што со 
помош на сложениот обезбедувачки систем 
таа може да досегне до 154 метри височина и 
112 оддалеченост? Тешко дека можат да се 

најдат вистинските зборови, ама затоа број-
ките се тука, а тие велат уште дека LtM 1750-
9.1 има должина од 22 метри, оперативна 
тежина од 108 тони и контратегови од 204 
тони.
Особина на оваа дигалка со 9 оски и 18 трка-
ла е што комплетната телескопска рака ос-
танува поврзана и при транспорт на јавни 
патишта. При нејзиното конструирање е во-
дено сметка да се осигура варијабилноста на 
распределба на тежината по оски. Тоа значи 
дека во најекстремни случаи за движење по 
неуреден и опасно мек терен со отстранување 
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на телескопската рака нејзината тежина ќе   
се спушти под 40 тони. За погон се користи 
осумцилиндричен мотор со 680 KS и 3.000 Nm, 
кои се пренесуваат преку 12-степен ZF aS-
tronic автоматска трансмисија на осумте по-
гонски тркала. 
За обезбедување поголема ма неврабилност 
сите 18 хидропневматски ос ло нети тркала со 
саморегулирање на ви сината се управувани, а 
за безбедноста во возењето е задолжен 
пневматскиот систем со диск сопирачки. За 
погон на хидрауличниот систем е задолжен 
четирицилиндричен мотор со 367 KS и 1.720 
Nm. Тој обезбедува и оваа дигалка сама да се 
монтира кога ќе пристигне на локацијата, а во 
случај на проблеми во негово работење може 

да се користи и погонскиот мотор кој се 
вклучува во таа функција преку само три 
електропрекинувачи.
За крај, како десерт, ја оставивме инфор ма-
цијата дека LtM 1750-9.1 не е најголем модел 
во гамата мобилни кранови на Liebherr - тоа е 
LtM 11200-9.1, кој има носивост од 1.200 тони.
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БодиБилдер

Hyundai Hl 770-9a

Ако има нешто од витално значење 
при работата со натоварувачите, тоа 
е времето. А токму во тоа е силата на 
големиот Hyundai HL 770-9A
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Натоварувачите на Hyundai се развиени за 
различни примени и ги има многу - од малите 
мултиталенти до големите како што овој, чија 
феноменална моќ овозможува да се користи 
дури и за најтешките работи во рударството. 
Поставен на големи и груби тркала лесно го 
извршува транспортот на товарот на мали и 
средни растојанија и уште полесно се пре ве-
зува од една на друга локација на работа, но 
најлесно се справува со огромните количи ни 
материјал што го собира во корпата чиј ка-
пацитет може да биде од 3,4 до 5 m³. 
HL770-9a e втор по големина во гамата на то-
варувачи на тркала на Hyundai и целосно мо же 
да се прилагоди да ја врши секоја рабо та што 
е можно поефективно. Покрај со корпа та со 
голем капацитет и носивост, тоа се постигну ва 
со промената на силата на моторот и режи мот 
на пренос, што заедно со отпуштањето на 
спојката може да се врши и во движење за 
најдобро пристапување кон секоја ситуација. 
Покрај тоа, многу други процеси се целосно 
автоматски, како на пример запирањето на 

 ра ката и спуштањето на корпата. Посебно 
 тре ба да се истакне и системот за контрола  на 
дви жењето со акумулатори за апсорпција на 
ударите на цилиндрите на раката, со што се 
подобруваат комфорот на операторот и се 
намалуваат загубите на материјал.
Целата „цртичка 9“ серија натоварувачи на 
Hyundai се одликува со нов чувствителен на 
оптоварувањето хидрауличен систем со пое-
фикасна технологија на пумпи со променлив 
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волумен. Преносот на силината е целосно 
авто  матски со варијабилни контроли и мулти-
фазни отпуштања на спојката. Од другите 
особености треба да се истакнат интегрира-
ните системи за контрола на работењето и 
дијагноза, автоматскиот систем за подмач ку-
вање и интегриран систем за управување со 
оптоварувањето. реверзибилниот вентилатор 
прикачен на задниот поклопец на моторниот 
простор има автоматско вклучување, а голе ма-
та кабина со подобрена видливост и камера   
за поглед наназад, пневматско седиште и 
водеч ка во класата ергономија со џојстик 
контроли, тач-скрин колор LcD монитор, па 
дури и блутут. 
Посебно внимание при конструирањето исто 
така беше посветено на целокупната без бед-
ност во работата и поедноставување на сер-
висирањето, со намера оваа серија нато ва-
рувачи да стане нов репер меѓу конкурентите. 
Заради тоа и скалите за качување имаат нак-
лон од 20 степени за побезбеден пристап до 
ка бината, а поголемите и отстранливи поклоп-
ци на моторниот простор се направени така  
да овозможуваат лесен пристап до ладилни-
ците и компонентите. 
Овој робусен натоварувач има оперативна 
тежина од 23,5 тони и сила на копање од 21,74 
тони. Има должина од 8,7 метри, широчина од 
3,1 и височина од 3,56 метри, а со подигната 

корпа дури 5,89 метри, при што висината на 
кипање изнесува 3,1 метри. Најновата едиција 
на овој натоварувач има суфикс А во ознаката 
што кажува дека е опремен со уште поефи-
касен шестцилиндричен cummins QSL9 EU 
Stage iiiB и tier 4 interim мотор со 300 KS, кој 
ќе го потера до 46 km/h. Трансмисијата може 
да биде со четири или пет степени за возење 
нанапред и три за наназад, со планетарна 
редукција во главчините на тркалата. Осци ла-
цијата на задната оска изнесува ±12°, времето 
на подигнување на корпата 5,4 секунди, за 
нејзино празнење се потребни 1,3, а за спуш-
тање 2,8 секунди. Во резервоарот му собира 
390 литри гориво, за моторот се потребни 55 
литри средство за ладење и 23 литри масло, за 
трансмисијата уште 43 литри, а за хидраули  ка-
та вкупно 292 литри.
Значајно е и што сите нови натоварувачи на 
Hyundai доаѓаат стандардно и со целосно 
функционален Hi-Mate далечинскиот мони то-
ринг систем кој овозможува на операторот или 
на раководителот на машинскиот парк брз 
пристап до сите функции на машина, следење 
на ефикасноста на работата и он-лајн дијаг-
ностика преку интернет било каде во светот. 
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урБан универзалец

Jcb 2cX натоварувач-ровокопач

Компактни димензии, ровокопач и натоварувач во едно, можност за бројни 
приклучоци, потоа, пространа и одлично изолирана кабина, едноставно и 
економично оддржување. Што може повеќе да се посака од една универзал на 
машина?
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cX – серијата на JcB е проектирана со желба 
да се излезе во пресрет на корисници со широк 
делокруг на работење. Основните функции – 
натоварување и копањето на ровови, можат да 
се надоградат со широк спектар на можности. 
доволно е да се сменат приклучоците па ма-
шината од натоварувач да се претвори во ви-
лушкар или пак од ровокопач да може да се 
преобрзи во бушилка, набивач или пак во 
ударен пнеуматски чекан.  
Принципиелно гледано, комбинираните ра-
ботни машини се талентирани за извршување 
на повеќе функциии и тоа со брзо менување  
на карактерот. JcB (Joseph cyril Bamfort) тоа 
успешно го работи уште од 1945 година, притоа 
развивајќи системи, машини и приклучоци при-
лагодени за користење во над 150 земји рас-
поредени на сите континенти.

Каде е напред а каде назад?
На JcB 2cX воопшто не му се потребни рет-
ровизори, или поточно, потребни му се по два 
пара. Причината е што операторот може ед-
ноставно да го заротира своето седиште за 
1800 и погледот да го преусмери наназад. 
капацитетна челична решетка се јавува како 

основна носечка структура на која се мон ти-
рани погон на двете оски како и управување  
на сите тркала. Вторава можност иако малку ја 
усложнува конструкцијата, овозможува голема 
спретност на машината и зголемување на ма-
неварските способности и тоа без разлика 
дали се користи на едната или пак на спро-
тивната страна. Минималниот радиус на де лу-
вање кој изнесува само 6.85 m ќе знае да се 
покаже во вистинско светло при изведбите низ 
тесните градски улици.  
Во секој случај моторот е четрицилиндарски, 
современ дизел кој максимално може да ис-
тисне 75 кС (55 kW). Тој во комбинација со 83 
литарски резервоар овозможува целодневно 
користење без потреба од додатно надо пол-
нување на гориво. Во случај кога на задната 
страна на JcB 2cX е вграден airMaStEr - воз-
душен компресор тогаш можноста за мон ти-
рање на приклучоци додатно се зголемува.

Двострана кабина
Според добрата традиција на JcB, кабината е 
заштитена според високите важечкии стан-
дарди. добрата звучна и механичка изолација, 
производителот не пропушта прилика да ги 
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истакне. Истото се однесува и на интуитивните 
команди и тоа како за натоварната така и за 
багерската страна на машината. Ако комотно-
то сместување и пријатната ат мо с фера пре-
судно влијаат врз ефикасноста на роботата 
тогаш на тие системи мора да им се обрне и 
потребното внимание – тоа е таа логика според 
која се води производителот.  
Поради фактот што оваа машина ќе биде 
употребувана претежно во урбани средини, 
конструкторите обрнале посебно внимание 
кон добрата прегледност на сите страни. За 
таа цел и предниот капак на моторот е навален 
а и стаклените површини се максимизирани. 
ком бинацијата со двострани фарови резулти-
ра со одлична видливост на сите страни а тоа 
пак дефинитивно влијае врз прецизното уп-
равување со машината.

Оддржување
Празниот од на машината – времето предвиде-
но за редовно сервисирање и замена на пот-
рош ниот материјал, кај JcB 2cX е сведено на 
основен минимум. Сите контролни точки се 
групирани на едно место а производителот во 
договор со купувачот може да договори и по-
себни, продолжени гарантни рокови. Идејата е 
корисникот да биде посветен само на из вр-

шување на своите обврски а за останатото се 
грижи производителот преку посебно развиен 
систем за контрола и навремено доставување-
то на информација и потреба од резервни 
делови.

Капацитети
За да се стекне вистинска претстава за фи-
зичките димензии на JcB 2cX ќе напоменеме 
неколку параметри: вкупната траснпортна дол-
жина изнесува 5.40 m, додека височината е 
2.72 m. Оперативната тежина на основниот 
модел е задржана на 5.710 kg а во случај на 
вграден воздушен компресор таа се зголему ва 
за стотина килограми. 
кога ќе ги земеме предвид овие податоци и ако 
знаеме дека товарната (самонивелирачка) ло-
пата може да биде широка до 1.86 m и може да 
подигне товар на 2.99 m а багерот може да 
копа до длабочина од 3.05 m тогаш станува 
јасно дека говориме за компактна машина ко ја 
располага со сериозни капацитети. Ова е уште 
еден еден пример дека и низ густите градски 
улици може да се изведуваат комунални рабо-
ти а притоа да биде зафатена само една ко-
ловозна лента.  

21Година 6 • Квартал 2



КомБајн за дрвја  

Komatsu 911

Шумите се белите дробови на планетата, но и значаен суровински извор на 
цивилизацијата. Без нив човештвото едноставно нема да може да опстане
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Во време кога до нас пристигнуваат глобални 
предупредувања за менувањето на климата, 
гри  жата за шумите и нивното обновување до-
бива примарно значење за опстанокот на еко-
лошкиот систем на планетата. Сечењето на 
шумите било тоа да е масовно или селектив но 
мора да биде направено плански и орга ни зи-
рано со цел почвата не само да се ослободи 
од веќе остарените дрвја туку и побргу да се 
приспособи за нови насади. А со рачното 
сечење на шумите тоа е процес кој може да 
трае со децении. Шведска како земја која е 
покриена со 53% шума најдобро го илустрира 
значењето на ова - таму дури 97% од шумите се 
култивирани, односно вештачки пошумени, а 
само 3% природни. За да добиете подобра 
слика за големината на овие бројки треба да 
знаете дека Шведска е трета најголема земја 
во европската унија и има површина од 450 
илјади квадратни километри, односно скоро 
двојно повеќе од цела Југославија и 18 пати од 
Македонија.
Komatsu Forest е еден од најголемите светски 
производители на шумски машини. Основан е 
во 1961 година под името Umeå Mekaniska во 
истоимениот град на северот на Шведска и 
беше пионер во механизираната сеча на шу-
мите. По серијата преземања и менувања на 
името од 2004 година е во состав на јапонска-
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та група Komatsu, вториот по големина светски 
производител на рударска и градежна опрема 
која се состои од дури 182 компании со повеќе 
од 46.000 вработени. Илјада и сто од нив ра-
ботат во Komatsu Forest, кој со текот на годи-
ните има развиено повеќе висо ко техно лошки 
шумски машини. дел од производството се 
одвива во Шведска, а дел во дел во Тенеси, 
САд. Интересно е и тоа што Komatsu Forest   
во соработка со универзитетот во умеа разви-
ва интелигентни теренски возила способни за 
одреден степен на автономно движење низ 
шумите без возач во нив, а има развиено и 
виртуелен симулатор со кој се врши обука на 
операторите на шумските и други видови 
слични машини. 
Пасијата за технологијата илустрирана со 
овие примери е пренесена и во производите 
на Komatsu Forest, од кои ќе ви претставиме 
еден од „комбајните за дрвја“, моделот 911. 
како и другите производи на компанијата, и 

овој се одликува со високи производствени 
перформанси и квалитет од секој аспект. Тоа 
посебно се однесува на доверливоста, затоа 
што „работното место“ на машината е далеку 
од секаква цивилизација и секој застој пре-
дизвикува сериозни проблеми. Заради тоа и 
дневните сервиси се ретки, брзи и едноставни 
и се прават без отворање на хаубата. Ста бил-
носта и агилноста кои се витални карак те-
ристики за ваков вид машини ја обезбедува 
уникатната зглобна конструкција со шест по-
гонски тркала, четири напред и две назад. 
Видливоста горе, долу и назад исто така е 
значајно битна и е обезбедена со термички и 
звучно изолираната и климатизирана кабина 
со загреван под и широкоградо застаклени 
површини која може да ротира за 360°. Пос-
тавена е над конструкцијата на задниот крај на 
предниот дел од шасијата со која е поврзана 
со специјалните цилиндри за стабилизација 
кои го обезбедуваат нејзиното самонивели-
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рање и постојаната хоризонтална положба, 
што е битен фактор за продуктивноста.
За неа пак е задолжен уникатниот систем со 3 
хидраулични пумпи кои со големо ослонување 
на информатичките технологии даваат спо-
собност во исто време симултано да се вршат 
повеќе операции, на пример подигнување на 
кранот, кастрење на стеблата и маневрирање 
со машината. Трансмисијата е хидростатска и 
обезбедува единствена оптимизирана инте-
рак ција меѓу моторот и системите за пренос и 
контролите. Исклучителната мобилност по-
себно на стрмни терени и големото растоја  ние 
од тлото од дури 685 mm прават овој „комбајн 
на дрвја“ практично да биде незапирлив и како 
инсект да се пробива низ тукушто исечената 

шума. За безбедноста се грижат блокадите на 
сите диференцијали и четири мултидиск ра-
ботни сопирачки, а за движење на уреден 
терен предните тркала можат да се диско нек-
тираат од погонот при што машината постиг-
нува брзина од 24 km/h. 
Моќна и енергетски ефикасна, оваа машина 
претставува силен спој на продуктивноста, 
ерго номијата и грижата за на околината, колку 
и тоа во овој случај да звучи цинично. За тоа е 
задолжен 6,6 литарски шестцилиндричен tier 4 
Final и Eu Stage 4 мотор со 228 KS и 950 Nm, а 
за проактивната ефикасност се грижи ре-
зервоарот за гориво во кој собира дури 385 
литри. долга е 7,37 метри, висока 3,77 и широка 
во зависност од тркалата и до 2,95 метри, а 
тежината и изнесува 17,6 тони. дофатот во 
зависност од изведбата на кранот и е до 11 
метри и може да биде опремена со осум типа 
глави за сечење стебла со дијаметар до 710 
mm, кои со своите работни способности се 
приказна за себе. За крај, врвните карак те-
ристики на изведбата ќе ги илустрираме со 
податокот дека предните тркала се опремени 
со перманентно подмачкувани лежишта, што 
кажува сé за степенот на посветеноста на 
нејзините конструктори кон деталите и долго-
трајноста на оваа машина.
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момче за сé  

cat tH414c Gc и tH417c Gc

Телескопските манипулатори се чудни машини. Нивната намена на прв поглед 
не може да се сфати сé додека не се видат на дело што сé можат да сработат.
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Светски познатиот cat има машини за сé и 
сешто. Меѓу нив се и телескопските мани пу-
латори, машини кои личат на вилушкари но не 
се (само) тоа. За прв пат употребени во зем-
јоделството, овие машини со своите недво-
смислени предности бргу се имаат раширено 
низ сите индустриски и услужни гранки каде е 
потребно ракување со материјали од разни 
видови, а сеопфатниот спектар на стандардни 
карактеристики и опремата по избор го про-
ширува обемот на нивна примена и користење 
ширум светот. 
cat во својата програма ги има десетина. Се 
карактеризираат со конструктивни решенија 
кои овозможуваат ниски трошоци за работа, 
голема издржливост и едноставно ракување. 
Напредните особини ги комбинираат одлич-
ната видливост на операторот на сите страни  
и големи способности по поглед на досегот и 
носивоста. Покрај тоа, новата С-серија Саt 
телескопски манипулатори се и моќни, брзи, 
повеќефункционални и комфорни. Новите мо-
тори одговараат на барањата на EU iiiB стан-
дардите за емисиите на издувни гасови, а 
хидраулика која е чувствителна на оптова ру-
вањата, високите маневарски способности, 
удобната кабина и ергономските команди за 
ракување со единечен џојстик овозможуваат 
прецизно управување, ефективна работа и 
брзо извршување на многубројните задачи. 
Брзата замена на работните уреди со кои мо-
же да бидат опремени ја гарантира висока 
ефикасност во извршувањето широк круг 
 за дачи, што впрочем е и основната нивна 
намена - да ги исполнат различните потреби 
на купувачите од секаков вид. 

двата најнови модела телескопски манипу ла-
тори во гамата на cat со ознака tH414c Gc и 
tH417c Gc се конструирани со цел да ги 
задоволат барањата на компаниите кои се 
занимаваа со изнајмување опрема, што значи 
дека посебен акцент е ставен на едноставното 
ракување, лесното одржување, доверливоста, 
издржливоста и ниските оперативни трошоци. 
Помалиот модел tH414c Gc е деклариран за 
носивост од 3.600 kg и максимално подигну-
вање на товарот од 14 метри, поточно 13.850 
mm. Поголемиот tH417c Gc пак има носивост 
од 4.000 kg и досег од 17 метри во височина. 
располагаат со мотор со 101 KS и 409 Nm, 
оперативната тежина им изнесува 10, односно 
12 тони, а хоризонталниот досег 8,7 односно 
12,75 метри. Со помош на тристепената транс-
мисија можат да патуваат со брзина од околу 
25 km/h напред или назад сеедно, во ре зер-
воарот им собира 105 литри гориво, долги се 
6,4, широки 2,35 и високи 2,68 метри, а за 
свртување им е потребен простор од 7,7 од-
носно 8 метри. Хидрауличниот систем ра боти 
под притисок од 270 бари и со проток од 100 
литри во минута, што кај помалиот модел 
обезбедува времето за подигнување на рака та 
да биде 15,3 секунди, додека за нејзино 
спуштање се потребни 10,8 секунди. кај по-
големиот модел времињата на подигнување и 
спуштање на раката соодветно изнесуваат 19,6 
односно 16,1 секунди.
Треба ли да се спомене дека издржливата кон-
струкција на раката и шасијата, докажани  те 
погонски групи, робусниот хидрауличен сис-
тем и интуитивното ракување обезбедуваат 
максимално враќање на инвестицијата? 
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новитети од BOMAG за 2015 

Технологија 

На успешно завршениот саем INTERMAT 2015 во Париз, BOMAG прикажа не-
колку нови светски премиери за 2015 год., од кои неколку претставуваат и 
уникатност на пазарот. 

Промоција BT 60 G и BT 65 G вибро набивачи 
(тампери) на гас
Новата генерација на BoMaG вибро набивачи, 
се збогати со уште еден модел, а тоа е првиот 
набивач (тампер) со погон на гас. двата модела 
од серијата BT 60 G и BT 65 G се опремени со 
бензиски мотор кој работи на конвенционален 
гас. Главната намена на овие уникатни и 
единствени набивачи на пазарот, се тесните 
канали и внатрешни простории, каде што из-
дувните гасови (пред се јаглерод моноксидот), 
треба да бидат многу ниски. Во овој случај, со 
работата на гас, вредностите на СО се скоро 
0% и ги исполнуваат и најстрогите критериуми 
за емисија на гасови. 
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BOMAG ECONOMIZER за мултинаменски ком
пактор
По успешната примена на EcoNoMiZEr - сис-
темот кај вибро плочите и тандем ваљаците, 
BoMaG започнува и со примена на овој систем 
и кај мултинаменскиот компактор BMP 8500. 
За прв пат во светот, овој тип на машина е 
опре мен со ваков систем за мерење на 
набиеноста и тоа како стандардна опција. 
корисниците на овој систем ќе можат да ја 
пратат набиеноста, со тоа избегнувајќи 
непотребни вишок поми ну вања и откривање 
на слабости во почвата уште во раната фаза, 
правејќи ја работата високо ефикасна.

Реверзибилни плочи со нова класа
Во опсегот на реверзибилни плочи, BoMaG ја 
пополнува и преостаната празнина на пазарот 
со нови плочи во класата од 300 kg. Новиот тип 
BPr 40/60 D е идеално применлив за набивање 
длабоки слоеви во почвата. како и со оста-
натите модели од поголемите класи, и овој нов 
модел е опремен со целосен и робустен заш-
титен поклопец.
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Нов пневматски ваљак од 4,5 до 11 t.
како новитет на BoMaG е целосно ново ди-
зајнираниот пневматски ваљак во класата од 
4,5 до 11 тони. Овој нов модел BW 11 RH5 ги 
спојува традиционалното набивање и модер-
ниот хидростатички погон, правејќи го идеа-
лен за секаков тип на статични земјени и ас-
фалтни набивања.
За разлика од поголемите веќе познати моде-
ли, овој ваљак има артикулирачко движење со 
централен зглоб, кој овозможува задните 4 
трка ла да ги пополнат празнините од предни те 
5 тркала, дури и при возење во свиоци. Особе-
но ова доаѓа и до израз при тесни простори 
каде радиусот на вртење е само 2.70 метри. 
Целосно хидростатскиот погон се одликува со 
осетлива и лесна контрола, како и 3 различни 
брзини за различни примени во работата. 
удобноста и леснотијата во работењето ја 
дополнуваат големата ергономска кабина и 
доверливиот Kubota (tier 4f) мотор кој е лесно 
достапен од сите страни. Сите зглобови на 
машината, како уникатност на BoMaG, не се 
подмачкуваат, со што се избегнува проблемот 
со неподмачкување на машините.

Нови тандем ваљаци до 16 t. 
како дел од новата 5-та генерација на арти ку-
лирачки тандем ваљаци BoMaG го дополни 
своето портфолио со уште два модела: BW 191 
и BW 206.
Со работни тежини од 12 и 16 тона, ширина на 
барабаните од 2.0 m и 2.13m овие артикули-
рач ки тандем ваљаци се шампиони во тешка 
кате го рија, особено соодветни при употреба 
на ав топати и аеродроми, за набивање на де-
бе ли слоеви и статичко набивање на порозен 
ас фалт. како уникатно решение на BoMaG, 
дос тапни се 3 различни системи на набивање. 
Стандардна двојна вибрација, директна (на-
сочена) вибрација или asphalt Manager 2 и 
tanGo Осцилација за асфалтни споеви, мос-
тови и близу згради. 
како можност тука е и едноставниот EcoNo-
MiZEr систем, како трето око во следењето на 
набивањето.
дополнително на тоа, овие ваљаци се одли-
куваат со најудобната кабина на пазарот со 
преглед на машината од 360°. А за тоа при до-
несува и одвеноста на кабината од моторот, 
така што возачот е целосно изолиран од 
бучава, вибрација, топлина и издувни гасови. 
Правејќи го одржувањето лесно, сите ком по-
ненти за сервис се лесно достапни од земја, и 
како уникатна карактеристика овие ваљаци 
немаат точки за подмачкување.
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Нова асфалтна глодалка до 2 м.
Новата асфалтна глодалка (гребалка) BM 2000/75 претставува првата 2 м. машина целосно 
развиена и произведена во фабриката на BoMaG во Вопард, Германија.
Со моќност од 750 кС и ширина на гребење од 2,0 m до 2,2 m главна примена на оваа машина е 
при изградбата на автопати и аеродромски писти. Благодарејќи и на променливите типови на 
барабани за гребење, овој модел е флексибилен и може да задоволи и многу други примени. 
Моќноста на машината е ефикасно пренесена на барабанот за гребење со прилагодливи брзини 
на гребење и возење. дизајнот на барабанот и новиот систем на држачи (BMS 15) овозможуваат 
макс. пренос на силите во асфалтот. Целосната изолирана од вибрации работна платформа е 
дизајнирана да може операторот седејќи без напор секогаш да има оптимална прегледност на 
важните компоненти при работа. долговечноста и минималното одржување се двете важни 
принципи на новите модели. 
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еКолошКи и еКономично  

anhui Heli 

Гасните вилушкари се прво нешто што се гледа за многу делатности, заради 
што и Anhui Heli ги има доста во својата понуда.
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И покрај ограничувањата што ги наметнува 
по гонот на течен нафтен гас (овие вилушкари 
не смеат да се користат во затворени прос-
тории ниту во близина на отворен пламен и 
алати и машини кои искрат), тие се прво нешто 
што многумина го разгледуваат за својата 
работа. Има и добри причини за тоа - еко но-
мичноста што ја овозможува погонското го-
риво, евтино то и едноставно одржување, а по 
последно време и еколошките придобивки. 
anhui Heli групата, како еден од лидерите во 
оваа индустриска гранка во целост го има 
насочено развојот на своите производи и кон 
гамата гасни вилушкари. Во тоа им помагаат 
огромните инвестиции во развојните одде-
ленија кои како последица им овозможуваа 
следење на сите најнови трендови, постоја но 
унапредување на гамата производи, независ-
ни иновативни решенија и организација на 
про изводството, што пак во комбинација со 
упо требуваните компоненти од најистакнати-
те јапонски производители ги прави нивните 

вилушкари доста конкурентни како според 
карактеристиките, така и според цената.
Главни предности на сите вилушкари на Heli, 
вклучувајќи ги и гасните, се користењето нај-
нови генерации на високо квалитетни и издрж-
ливи јапонски мотори со намалена по тро шу-
вачка на гориво и ниска емисија издивни 
га  сови; систем на трансмисија кој се состои  
од висококвалитетни компоненти изработени 
со користење на современи производствени 
технологии и машини; практичен дигитален 
дис плеј што ги прикажува основните пер фор-
манси на машината; силно и доверливо упра-
вување и хидрауличен серво систем; звучна и 
топлотна изолација на одделот на моторот; 
добро лоцирани команди и подесив управу-
вач со електричен прекинувач за пра вецот на 
движење; ергономско седиште со систем на 
сигурносни појаси; јарбол со зго лемена прег-
ледност, комфор за операторот и безбедност 
во работата; комплетна опрема за светлосна 
и звучна сигнализација; удобни ка бини со 
греење и друго.
Гамата гасни вилушкари на Heli е поделена на 
две семејства - помалата G и поголемата H 
серија. G серијата има три различни модели 
со вкупно седум варијанти. Најмалиот модел 
cPQD10, 15 односно 18 има носивост од 1.000, 
1.500 и 1.750 kg. Тежиштето на товарот му е на 
500 mm, а максималната брзина 18 km/h. 
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Опремен е со 1,5 ли-
тарски четири ци лин д ри -
чен Nissan K15 мотор со 
32 KS и 103 Nm, Lovato 
гасна ин сталација и хид-
рау лична транс ми сија со 
ав томатски пренос со по 
еден сте пен за возење 
нап ред и на зад. Стан-
дард  но доа ѓа со дуплекс 
јарбол со висина на по-
диг нување од 3.000 mm, 
а може да биде оп ремен 
и со дуп лекс јарбол со 
висина на подигнување 
до 6.500 mm, дуплекс    
со сло бодно подиг ну ва-
ње на  ви сина од 3.000 
mm до 5.500 mm или 
триплекс јарбол со ви-
сина на подигнување од 3.600 mm до 7.000 
mm. должината на ви лушките кои имаат 3 
хидраулични команди изнесува 1.220 mm, кла-
сата за нивно за ка чување е 2А, а гу мите се 
пневматски. Стан дардно вилушкарот доаѓа  
со ергономско се диште со сигурносен појас, 
кровно заштит но платно и ретровизори, а 
опционалната опре ма вклучува продолжени 
вилушки, полни гуми, двојни предни гуми, 4 
хидраулични команди, катализатор за издув-
ни те гасови, челична ка бина со греење, пред-
но стакло со ПВЦ каби на, двоен филтер за 
воздух, задни ра ботни свет ла и друго. 
Со истата опрема располага и по го ле миот 
модел cPQD20 односно 25, кој има носивост 
од 2.000, односно 2.500 kg. Тој е опремен со 
2,1 литарски Nissan K21 мотор со 44 KS и 144 
Nm, кој исто така го задвижува и cPQD30 кој 
има носивост од 3.000 kg. Најголемиот пак од 
оваа серија, моделот cPQD35 кој како озна-
ката му ка жува има носивост од 3.500 kg, 
располага со 2,5 литарски Nissan K25 мотор 
со 51 KS и 177 Nm максимален вртежен мо-
мент. двата најголеми модела освен по по-
големите ди мен зии и тркала се разликува и по 
класата на закачување на вилушките, која кај 
нив е 3a.

H серијата вилушкари веќе е наме нета за мал-
ку посериозни задачи иако многу од пер-
формансите, спецификациите и опре мата им 
се слични како и кај G серијата. И моторите 
кај првите три модели кои имаат идентични 
технички ознаки и носивост како и соодветните 
од G серијата се исти, но затоа најголемите 
cPQD40, 45 и 50 имаат шест цилиндричен Nis-
san tB42 мотор од 4,2 литри со 90 KS и 310 
Nm, кој освен носивост од 4.000, 4.500 и 5.000 
kg им обезбедува и брзина од 24 km/h.
дури и вака брзиот преглед на специфика-
циите на гасните вилушкари на Heli покажува 
дека за секого има по нешто, што всушност е 
и работната стратегија на најголем кинески и 
осми големина во светот производител на 
вилушкари.

ул. лерИНСкА бр. 68а

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

e-mail: info@mgk.mk / www.mgk.mk
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Прецизност во раБотата  

PFREundt - мобилни ваги     

Тежинското мерење на извршените работни задачи  претставува драгоцен 
податок за увид во ефикасноста на работата. PFREUNDT, како еден од најстариите 
производители на подвижни мерни ваги, нуди широк опсег на производи за оваа 
намена.
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Самата помисла на податокот за натоваренос-
та на корпата на багерот, подигнатиот товар 
на вилушкарот или пак пренесената руда пре ку 
подвижна лента, за професионалците звучи 
дос та возбудливо. Во крајна линија воопшто 
не е на одмет да се знае на пр. колкава количи-
на на јаглен е донесена во термоцентралата 
или пак колкав товар во текот на денот има 
пренесено големата дигалка. Напротив, пре-
циз носта на податоците дава одличен увид врз 
ефикасноста на работата. А тоа е пак е одли-
чен показател за нивото на развој на одредена 
компанија како и одлична смерница за отк ри-
вање на тесните грла и слабите точки во ра-
ботниот процес.
Тоа се сосема доволни сознанија за отс ра-
нување на дилемата околу корисноста на под-
вижните мерни системи. уште ако кон тоа ја 
до дадеме широката палета на машини и уреди 
во кои можат тие да се аплицираат тогаш и 
последниот аргумент за неприфаќање на уре-
ди за тежинско мерење, се избива од рака. 
доволно ќе биде да ја погледнеме само осно в-
ната примена на мобилните мерни уреди на 
PFrEUNDt, па сé да стане многу појасно:    
- натоварувачи на тркала
- дампери
- виљушкари 
- возила за контејнери 
- возила за пренесување на отпад
- багери и кранови
- ваги за подвижни ленти
како посебна група се одвојуваат мерните 
мостови, мерните платформи, индустриските и 
лабораториските ваги, и секако специјални 
решенија констриурани спрема специфични 
потреби на клинетите.      

Како се врши мерењето?
На прв поглед, иако се работи за разни уреди, 
самиот процес на мерење се врши со помош 
на сензори чувствителни на притисок. Во 
зависност од спецификите на машините или 
уредите, сензорите се поставуваат на позиции 
кои се претходно специфицирани од кон с т-
рукторите на PFrEUNDt. 
Посебна специфика претставуваат подвижни-
те ленти за траснспорт од рудните ископини  
па се до местото на понатамошна обработка. 
кај тие уреди сензорите се поставуваат на 
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посебен сегмент, по целата широчина на лен-
тата а мерењето на протокот се врши во многу 
кратко временски периоди а крајниот резултат 
се испорачува како пренесена тежина во еди-
ница време. 
кај работните машини од типот на багери, на-
товарувачи, булдожери,... мерните сензори се 
вградуваат во хидрауличниот систем. Овие 
мер ни  системи, по вгадувањето кое се извршу-
ва за само неколку работни часови, потоа, 
според прецизно одредена процедура, се ка-
либрираат и веднаш се подготвени со за чу ду-
вачка прецизност да си ја извршуваат својата 
задача.
Системите за мерења на тежината кои ги но сат 
ознаките на PFrEUNDt, резултатите од ме ре-
њата можат да ги испечатат на принтер кој е 
дел од мерната единица и се поставен на 
самата машина. Исто така, тие податоци можат 
да се снимат на мемориска единица или пак 
преку безжични врски (GSM, GPrS, WLaN) да 
се поврзат со комјутерскиот систем на фир-
мата. 
Всушност сé се сведува на тоа корисни кот да 
си ја врши својата дејност а тежинската ко-
личина на извршените работи да ја препуш ти 
на целосно безбедните и многу лесно об-
работилвите податоци од мерните ситеми на 
најквалитентиот германски производител. Во 
производната програма на PFrEUNDt ос вен 
мобилните мерни уреди можат да се најдат и 
статични мерни ленти како и уреди за мере ње 
на осовинското оптеретување на работ ни те 
ма шини. За корисниците со посебни тех нички 
побарувања специјалистите на про  изводите-
лот ќе конструираат посебни мерни уреди, 
токму според нивните специфични потреби. 
убаво е да се знае дека мерните уреди на 
PFrEUNDt се нудат по цени кои, гледано про-
центуално во однос на цените на машините 
или пак на обемот на извршените работи, 
претс тавуваат навистина занемарлив трошок. 

ул. лерИНСкА бр. 68а

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

e-mail: info@mgk.mk / www.mgk.mk
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МГ КОМПАНИЈА ОВЛАСТЕН ДИСТРИБУТЕР ЗА МАКЕДОНИЈА 
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две нови VOlVO EC 27 
машини во јП водовод и 
Канализација
Новиот овластен дистрибутер за volvo con-
struction Equipment, фирмата МГ компанија 
од Скопје, за краток период по превземање на 
обврските за застапништво на volvo, еден од 
најреномираните светски производители на 
работни машини, успеа да пласира уште две 
нови volvo Ec 27 машини кои се ставени во 
служ ба на Јавното претпријатие Водовод и 
каналзиација.
клучевите на мини багерите, volvo Ec 27, од 
страна на директорот за пост продажба Владо 
димитриески, им беа предадени на раково ди-
телите на
Јавното претпријатие кои се грижат за оддр-
жувањето на водоснабдувањето и канали за-
цијата на градот Скопје. И двете машини се 
набавени во своите основни конфигурации 
односно без додатни приклучоци што пак го-

вори за универзалноста на малиот багер и 
неговите супериорни карактеристики и прик-
ладност за корисење во урбани средини.
Во техничките спецификации на моделот      
volvo Ec 27 стои дека оперативната тежина на 
машината изнесува 2.790 кг, вградениот турбо 
дизелски мотор од 1.6 литри ослободува 27 кС 
и дeка може да копа до длабочина од 3.10 m. 
Тоа што ние од претходно го знаеме е факт от 
дека и мини багерот на volvo го красат истите 
особини како и неговите поголеми технолош-
ки браќа, а тоа се квалитет, издржливост, ефи-
касност и едноставно одржување. Искрено се 
надеваме дека испораката на двете volvo ма-
шина, за МГ компанија ќе претставува само 
почеток на една успешна бизнис соработка  
со градските комунални претпријатија.
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Брусење По мерКа

Wurth - Електрични аголни брусалки 

Во широката палета на батериски, електрични и пневматски  машини, Wurth 
нуди серија на електрични аголни брусилки со широк распон на моќност и 
можност за употреба како во домашни активности така и во професионални 
дејности. 
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често се мисли дека рачните машини го дос-
тигнале врвот на развојот и дека кај нив е ос-
тавен многу мал простор за интервенции. дали 
е тоа навистина така? развојните инженери на 
Wurth, судејќи според понудата на нови тех-
нички решенија вградени во најновите продук-
ти на компанијата, воопшто не се сложуваат со 
таквата констатација. 
како доказ на нашето тврдење, во продолже-
ние ќе разгледаме две електрични аголни бру-
салки, EaG 115 и EWS 24/230 кои ги претс та-
вуваат двете крајности во поглед на моќноста 
и капацитетите, а помеѓу кои се сместени број-
ни други модели со варијации на мож нос тите, 
прилагодени спрема специфичните пот реби 
на одделни групи корисници.

Електрична аголна брусилка  EAG 115 
Со вкупна тежина од само 1.6 кг моделот EaG 
115 е еден од најлесните во својата класа. 
Прикладен за брзи интервенции, оваа аголна 
брусилка со моќност на електричниот мотор 
од 850 W ефикасно ќе одговори на сите 
очекувања. 
Од практичните решенија карактеристични за 
овој модел, ќе ги издвоиме прекинувачот со 
два преклопи кој придонесува за зголемува ње 
на сигурноста, роторот заштитен од прашина и 
отпадоци од брусење, потоа лежиштата на ро-
торот сместени во гумено куќишта со што се 

спречува „заварувањето“ на лежиштата во ку-
ќиштето при загревање, иглестите лежишта во 
главата на брусилката - решение кое обез бе-
дува отпорност кон поголеми оптеретувања, ...
Од останатите технички специфики на EaG 115 
ќе спомнеме дека роторот се врти со макси-
мални 11 илјади вртежи во минута додека пло-
чата за сечење може да биде со максимален 
пречник од 115 mm. разбирливо, името на про-
изводителот и тригодишната гаранција на про-
изводот, секогаш ќе застанат на страната на 
ква лиетот. кога внимателно ќе се погледнат 
си те својства на електричната аголна бру сил  ка 
EaG 115 се наметнува заклучокот за потреба та 
таа да си го најде местото во секој дом каде 
што домаќинот има амбиција сам да се нафа ти 
за работа.

rED LiNE дискови за режење
art. 0669230111

rED LiNE дискови за брусење
art. 0669260116

дискови со брусни ламели
art. 1578311Z40L

дијамантски дискови за режење
art. 0668152115
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Електрична аголна брусилка  EWS 24/230
Од спротивната страна на моделот EaG 115 , 
како најкапацитетна електрична аголна бру-
силка, Wurt го нуди моделот EWS 24/230. Во 
вкупна тежина која изнесува 5.8 kg. про изво ди-
телот сместува електричен мотор од 2.400 W и 
притоа вградува систем за пригушување на 
вибрациите. Оваа особина посебно ќе ја ценат 
професионалците кои при завршување на ра-
ботното време ќе чувствуваат многу помал за-
мор во рацете. 
Во служба на обезбедување на оптимална по-
зиција при брусењето, рачката може да биде 
поставена (под агол од 900) на едната или пак 
на другата страна на машината. Стандардните 
функции на EWS 24/230 како што се  обезбе ду-
вањето на мек старт, заштитата од рестарт и 
индикатор за оптеретувањето, го даваат сво јот 
придонес кон зголемување на безбедноста 
при работата.
Исто така, електричната аголна брусилка EWS 
24/230, поседува заштита на штитникот на пло-
чата од ротирање, заштита од ненадејно сопи-
рање на плочата под влијание на надворешни 

фактори при што автоматски се прекинува до-
водот на електрична енергија со што се на ма-
лува опасноста од повреди, додека при евен-
туално преоптеретување на моторот се пали 
контролна LED сијаличка.
Понатамошниот преглед на техничките по да-
тоци ни открива дека машината во празен од 
работи на 6.600 вртежи во минута а мак си мал-
ниот пречник на плочата изнесува 230 mm. 
Импресивните можности на брусилката се ог-
ледаат и во општата 3 годишна гаранција која 
Wurt ја дава стандардно за целиот свој прог-
рам на брусилки.

ВУРТ МАКЕДОНИЈА дооел
ул. Борис Трајковски 93, 1000 Скопје

тел: 02/ 272 80 80 / www.wurth.com.mk 
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и да врне, и да вее, 
и Бура да Коси…  

ultra-Ever dry

Човекот ги гради живеалиштата да го штитат од временските непогоди, но кој 
ќе ги штити живеалиштата од нив?
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Влагата дури и во мали количини штетно вли-
јае на градбата, ослабувајќи ја нејзината ос-
новна намена - да штити, но и намалувајќи го 
нејзиниот век на траење. За да се спречи се 
користат разни решенија, главно физички, 
односно механички, кои сепак не се целосно 
делотворни - и тие имаат свои ограничувања и 
лимити на заштита од влага, посебно кога ја 
има во поголем обем. За поефикасна борба 
про тив неа е повикана на помош науката, која 
на градежниците им има испорачано неколку 
свои решенија главно базирани на хемиска 
основа. Но тоа пак создава други проблеми 
бидејќи штетно влијаат на околината. Напре-
докот на нанотехнологијата целиот фокус го 
насочуваат на ново ниво, а најновите истра-
жувања веќе имаат вродено со плод, така што 
на градежниците веќе им се на располагање 
ефикасни заштитни материјали базирани на 
оваа ветувачка технологија на иднината.
еден од нив, креиран рака под рака со наука-
та, е Ultra-Ever Dry на американската компа-
нија Ultratech, кој гарантира својства во кои е 
тешко да се поверува додека лично сами не се 

уверите. Со стручен речник изразено повр ши-
ните третирани со ова средство добиваат хид-
рофобични и олефобични својства, што со 
обични зборови кажано значи дека теч но-
стите (вода, хидрокарбонати односно горива, 
масла и слично, па дури и течен бетон) се 
одбиваат од нив како магнет со спротивни 
полови. Принципот на делување на Ultra-Ever 
Dry е таков што се создава бариера над тре-
тираната површина која не дозволува теч нос-
тите ниту да се задржуваат на неа, а камо ли 
да се впиваат. На тој начин тие секогаш се 
чисти и суви, што пак како бонус ги штити и од 
корозија, ерозија или замрзнување, но и вал-
кање со кал, прашина и слични контаминати 
кои не мораат но можеби содржат и бактерии, 
а се продолжува и векот на траење. Може да 
се нанесува скоро на секаква површина - 
бетон, метал, пластика, гума, текстил, кожа, 
дрво, хартија, но и на комплетни механички 
или електрични склопови, електронски уреди, 
шрафовска стока, алат, опрема, метални 
конструкции, возила, пловила…
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Ultra-Ever Dry се состои од две компоненти 
кои се нанесуваат една врз друга со спреј. 
Главни состојки на првата се ксилен и бутил 
ацетат, а откако нанесениот слој ќе се исуши 
(што трае околу 20-30 минути) се нанесува 
втората компонента составена главно од аце-
тон со мали количини силициум диоксид и 
соодветни адитиви. При сушењето на вториот 
слој, за што се потребни 5-10 минути, тој 
реагира со првиот креирајќи микроскопски 
нерамнини. Токму оваа структура е причината 
за однесувањето на површините течностите 
да бегаат од нив. Средството е одобрено за 
употреба од американската агенција за заш-
тита на околината, но само за индустриска 
употреба. Причината е тоа што при неговото 
нанесување е неопходно големо внимание и 
стриктно почитување на упатствата, посебно 
за лична заштита. Секако, како и секој нов 
продукт и овој не е докрај испитан на сите 
можни комбинации материјали и течности и 
под сите можни услови, така што се можни и 
изненадувања. Засега се знае само дека е 
запалив, дека не се добро согласува со аб ра-
зивни средства, сапун, детергенти, алко хол и 
растворувачи, а не е погоден ни за нанесува-
ње на стакло бидејќи неговата бела боја ја 
намалува проѕирноста.

За жал, тоа не се единствените негативни 
особини на Ultra-Ever Dry. рокот на траење на 
ненанесеното средство е низок - една година, 
а неговата цена висока - третирање еден 
квадратен метар ќе чини повеќе од триесети-
на долари.



Mercedes Pick-up

Занимливости

Во моментите кога ML-класата го напушта овој 
свет, а на нејзино место доаѓа GLE, од Mer-
cedes-Benz стигнуваат сосема нови и изне на-
дувачки вести, различни од сé што досега сме 
слушнале. Според нив, германскиот премиум 
производител планира во наредните пет го-
дини да ја прошири својата доставна гама со 
луксузен пик-ап. Зад овие информации стојат 
дитер Цече и Фолкер Морнхинвег, првиот чо-
век на Mercedes-Benz vans, кои во заед ничкото 
соопштение наведоа дека еден ва ков пик-ап 
добро ќе придонесе за целите на ком панијата 
за глобален раст и дека е дел од стратегијата 
за интернационална експанзија на доставната 
гама.

Според нивните зборови, влегувањето на Mer-
cedes во овој сегмент ќе биде со возило со 
специфичниот дизајнерски идентитет и сите 
атрибути типични за марката во поглед на 
сигурноста, удобноста, моторите и вредноста. 
Идниот пик-ап на Mercedes кој ќе биде на п-
равен на основа на најновата генерација на 
Nissan Navara ќе се произведува во фабрики -
те на Nissan во Шпанија и на renault во 
Аргентина. Примарните пазари за овој сé уште 
неимену ван модел на Mercedes ќе бидат 
европа, Австралија, Јужна Африка и латинска 
Америка. Северна Америка не се спомнува, но 
за неа ќе биде одлучено до крајот на годинава. 
Во план е развој на две верзии - луксузна 
патничка и товарна со носивост од еден тон.
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Volkswagen transporter t6

Точно 65 години од почетокот на неговото 
производство и 12 милиони испорачани вози-
ла оттогаш, volkswagen ја претстави шестата 
t6 генерација на transporter. Моделот кој со 
својата едноставност и практичност ја смени 
сликата за доставните возила меѓу народот, со 
текот на времето доживеа трансформација во 
модерно средство за работа. Но едно му ос та-
на заедничко - популарноста да ги пренесува 
идеите на слободоумноста преку границите на 
мапата на светот.
достигнувајќи имиџ кој е еднаков на Golf, 
transporter постојано се надградуваше и 
поставуваше нови стандарди и мерила за лу-
ѓето кои имаа потреба од превоз volkswagen 
transporter t6на патници и стока. Ниту шес-
тата генерација не е исклучок. Современите 
линии со поостри рабови се насадени на 
унапредената механика со исти габарити. 
коцка с тата силуета стилски е дотерана со 
избрани детали од tristar концептот, а 
содржината на внатрешноста со технолошки 
иновации од патничката гама на volkswagen. 
Така на листата опрема на t6 ќе се сретнат 
загревано ветробранско стакло, задна врата 

која се отвора електрично, Front assist мо-
ниторинг систем, адаптивен темпомат, дина-
мичка контрола на подвозјето и слично.
Моќта ќе ја добива од нова генерација дво-
литарски tDi мотори, кои за Euro 6 пазарите ќе 
имаат 84, 102, 150 и 204 коњски сили. Таму каде 
го преферираат бензинот ќе биде понуден со 
дволитарски турбо машини со 150 и 204 KS. 
како и секогаш досега, на располагање ќе 
биде во бројни варијанти, посебно во ко мер-
цијалната изведба. Според vW цените на t6 ќе 
бидат во корелација или малку пониски од 
сегашниот модел. Почетокот на неговото се-
риско производство е закажан за есенва.
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Алијансата GM-PSa повторно активна
После две години молк, алијансата GM-PSA повторно се јави со вести во врска 
со своите проекти
General Motors и PSa Peugeot citroen се че-
кор поблизу до реализација на својот прв 
заеднич ки проект - ново лесно комерцијално 
возило кое ќе ги замени Peugeot Partner, cit-
roen Berlingo и opel combo. Планиран за 2018 
година, овој доставен модел ќе биде развиен 
на нај новата архитектура на PSa од Б-сег-
мент от и ќе се произведува во нивната фаб-
рика во Виго, Шпанија. Пристапот кон не го-
вото конструи рање ќе биде избалансиран 
спо  ред барањата на двете компании, а во зи-
лата меѓусебе ќе се разликуваат во соглас-
ност со корпоративни от дизајнерски изглед. 
opel уште одамна се от ка жа од сопствен 
развој на combo, кој од 2011-та е ребренди-
ра на верзија на Fiat Doblo.
Ова е прва вест после две години молк за ак-
тив ностите во врска со постоечкиот договор 
за заедничка соработка меѓу General Motors и 

PSa Peugeot citroen постигнат во 2012 годи-
на. Јавноста веќе мислеше дека нема да има 
ништо од соработката бидејќи во меѓувреме 
многу нешта се променија и на двете страни. 
Со постигнатиот договор се предвидуваат  
три заеднички возила - покрај споменатото 
лес но доставно возило од Б-сегментот за 
двата производитела уште и повеќенаменско 
возило од Ц-сегментот за opel/vauxhall и 
кросовер од Ц-сегментот за Peugeot. Покрај 
развојот на возилата, GM и PSa тогаш се до-
говорија и за заеднички набавки и за ис тра-
жување на можностите за други глобални 
проекти. Беше планиран и развој на нова ге-
нерација мали трицилиндрични мотори, но 
после деталното разгледување идејата беше 
отфрлена. Се очекува(ше) двете компании за-
ед нички да произведуваат 700 илјади возило 
годишно.





Прослава со Повод 

Шмиц Каргобул Македонија

При крајот на мецес мај, во Шмиц Каргобул Македонија имаше добри причини 
за дружење со партнерите. Прославата за 16 годишнината од постоењето на 
фирмата беше збогатена со претставувањето на новата понуда на Schmitz 
Cargobull – S.KO EXECUTIVE во која е вклучен и новиот разладен уред произве-
ден од Schmitz Cargobull и претставувањето на новата генерација шасии – S.CS 
GENIOS, како најголема технолошка иновација во производсвото на товарни 
полуприколки во последните 20 години. 
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Во пријатна атмосфера и присуство на бројни 
пријатели и бизнис парнери, дамаќините од 
Шмиц каргобул Македонија  ја прославија 16 
годишнината од постоењето на компанијата. 
Можеби тоа не е долг период за да се говори 
за долга традиција но, за наши домашни при-
лики, сосема доволно време да се изградат 
про фесионални релации со бројни клиенти и 
бизнис партнери. 
За правилно избраниот принцип на работа 
 до волно говорат постигнувањата. И повторно, 
ра   ководејќе се спрема светските стандарди на 
работење, токму како што и одговара на претс-
тавник на светски познат бредн од калибарот 
на Schmitz cargobull, место за опуштање нема. 
Со оптимизам се гледа на понатамошниот раз-
војот на компанијата па токму во тој дух и 
прославата на годишнината беше искористе на 
за претставување на два нови продукти. Пред 
големиот број на гости беа претставени S.Ko 
EXEcUtivE и S.cS GENioS.

S.KO EXECUTIVE пакетот вклучува
▪ Schmitz cargobull Полуприколка со изолација
▪ Schmitz cargobull разладен уред
▪ Full Service услуга за разладниот уред во вре-
метраење од 24 месеци за
▪ Basic packet – telematics – 24 часовно са те-
литско пратење на работата на разладниот 
уред и служба која го исвестува сопственикот / 
шоферот доколку се појави некаков проблем
Практична реализација на идејата за сопствен 
ScB уред за ладење при транспорт потекнува 
од 2007 година. Сериското производство е за-
почнато во 2013 година а една година подоц на 
бројката на вградени уреди веќе изнесува пре-
ку илјада. развојот на овој тип уреди продол-
жува со проектирањето на Multitemp, чие се-
риско производство се очекува од наредната 
есен.
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Смислата за развој и производство на сопст-
вен уред за ладење при траснпорт, при пазар-
ни услови во кои постои огромна конкуренци-
ја, во Schmitz cargobull ја наоѓаат во можноста 
да се понуди напреден технолошки производ 
кој ќе претставува апсолутен лидер во својата 
класа.
Од спецификите на ScB уредот можеме да ги 
издвоиме: компактните димензии, современиот 
погонски дизел агрегат со читири цилиндри, 
потоа оделеноста на вентилаторот на конден-
заторот и вентилаторот на испарувачот и нив-
на одвоена контрола. 
Во поглед на одржува њето исто така се пос-
тигнати одлични ре зул та ти – широкото отва ра-
ње на капаците и можноста за промена на 

греа чите од надвор, значат заштеда на време-
то предвидено за редовно оддржување. Сер-
висните интервали се пролонгирани и сега се 
димензионирани на 3.000 работни часови го-
дишно. За полесно пратење на параметрите на 
ладење, а според желба на клиентот, на рас-
полгање се става и trailerconnect© системот 
со кој е овозможена двосмерна комунакација 
на секој уред со централниот комјутер на про-
изводителот. Во поглед на економичноста на 
работа, паралелните компаративни тестови 
по  кажуваат дека уредот за ладење на Schmitz 
cargobull, благодарејќи на интелигентната ра-

бота на моторот и автоматската контрола на 
вртежите во зависност од оптеретувањето, го 
поставуваат на самиот врв во однос на конку-
рентите. како ориентир нека послужи про сеч-
ната потрошувачка на нафта од 1.6 литри/час 
која е за дваесетина проценти пониска од 
конкурентските уреди. 
ефикасноста на ладењето можеме да ја отс ли-
каме преку до 50% помалку циклуси на одмрз-
нување што се должи на специјалниот дизајн 
на испарувачот кој го спречува замрзнувањето. 
Во иста функција се ставени и греачите кои се 
директно интегрирани во испарувачот.

S.CS Genios
Полуприколките со церада на Schmitz cargob-
ull од пред некое време се произведуваат со 
носечка структура која се изработува по нова 
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технологија а се одликуваат со особена цврс-
тина, флексибилност и едноставност. Новата 
технологија која наместо заварување за из ра-
ботка на носечката структура користи техно-
ло гија на ладно валање, е сместена во новата 
фабрика со производна површина од 12 ијади 

м2 а целата инвестиција ја надминува сумата 
од 30 милиони евра. 
Сопствениот развоен тим на фирмата се јавува 
како автор на целиот проект. ладното валање 
овозможува изработка на составните делови 
(под лога-носач) без заварување, намалување 
на  составните делови, потоа флесибилност на 
производниот процес што се огледа во брзото 
прилагодување на производната линија во од-

нос на различните платформи како и едно-
ставно менување на компонентите во случај на 
оштетување. 
Треба да се знае и фактот за горната површи-
на која е третирана со топло поцинкување, а 
тоа знаеме дека оди во прилог на постојанос-
та на материјалот од која е изработена.
Инаку полуприколките S.cS Genios, ги 
наследуваат иновативните карактеристики на 
претходникот S.cS Modulos како што се 
  ▪ ROTOS – изведба со Schmitz cargobul осо-
вини кои имаат 1.000.000,00 км или 6 години 
гаранција
  ▪ FLEXOS – одличната флексибилност и елас-
тичност на надградбата и на пазарот ја претс-
тавуваат и новата
  ▪ VARIOS SIMPLE – изведба која овозможува 
едноставно и брзо ракување со системот за 
по десување на внатрешната висина и на воз-
ното ниво. Новина која цели кон олеснета про-
према на полуприколката за товарење и рас-
товар
Целиот пристап на S.cS Genios полуприколки-
те е грижливо дизајниран со по себна посве те-
ност кон деталите кои се ка рак теристични за 
одредена корисничка група. За квалитетот на 
продуктот можеби најдобро го вори фактот за 
10 годишна гаранција од ко розија. 

Адреса: ул.2 б.б., нас.Илинден, Скопје

Факс: 2 572  001 • Телефон: 02 2 581  561

www.cargobull.com
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инсПирирано од 
иднината

Freightliner inspiration truck

Американските власти одобрија првиот камион што сам може да вози да 
учествува во редовен сообраќај
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Со добивањето на регистарските таблички, 
аме риканскиот Freightliner inspiration truck 
прв го започна долгото патување кон иднина-
та. Неговиот автономен систем кој му овоз мо-
жува сам да вози од корен ќе го промени пат-
ниот транспорт, не само во Америка.
Нај ви  зионерски беа властите од сојузната др-
жа ва Невада, чии таблички гордо ќе ги носи 
овој автономен камион. Базиран на сериски 
произ ведуваниот Freightliner cascadia, тој е 

опремен со автопилот систем кој е само на 
чекор од сериското производство. Техно ло ги-
јата на која се базира автономното возење ја 
овозможуваат предниот радар и стерео ка ме-
рата, дополнети со веќе испробаните и пос то-
ечки системи за асистенција. За да ги добие 
регистарските таблички техно логијата мора ше 
да помине интензивни тесто ви за усогласува-
ње на меѓусебната инте ракци ја на засебните 
компоненти. дел од тес тира ња та беше и ма-
ратонското возење во должина од 16 илјади 
ки лометри на тест патеката во Папенбург, 
Германија, која вообичаено ја користи Daimler, 
матичната компанија на Freightliner. ракува-
њето со самиот камион е едноставно - кога во-
зилото ќе биде на автопат возачот го активира 
автономниот систем, ја подесува брзината и 
толку. Тој понатамошното патување може да го 
помине релаксирано, а камионот сам, со по-
мош на комплексниот радарски систем стерео 
камери сам си вози каде треба, надгледуван од 
електрониката која му оневозможува да ја 
напушти лентата на возење и активниот тем-
помат кој го следи сообраќајот и ја прилаго-
дува брзината према останатите возила. Сис-
темот за превенција од судар се грижи за 
безбедноста, а при возење низ свиоци авто-
пилотот сам го врти управувачот. Секако, авто-
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номното возење е можно и во сообраќајните 
шпицови и застои, при што возилото само за-
станува и тргнува. Во оваа фаза на развој 
престигнувањето на побавните од себе, прес-
тројувањето и свртувањето на раскрсниците ќе 
го прави само возачот, кој во секое време мо-
же да ја презеде целосната контрола над ка-
мионот на иднината.
Според производителот, автономните камиони 
ќе имаат помала потрошувачка и емисија на 
издувни гасови, а безбедноста на сообраќајот 
ќе се зголеми. Првичните тестови покажуваат 
подобрување на економичноста за 5%. Во 
однос на тоа, Freightliner веќе има развиено 
концепт на супер-камион, кај кој со интензивна 
употреба на аеродинамични оптимизирања, 
бројни напредни технологии и лесни мате ри-
јали е постигната потрошувачка од 19 литри на 
100 km при брзина од 100 km/h и со вкупна 
маса на возилото од 29,5 тони. Заслуга за вака 
ниската бројка која е за 53,5% подобра од 
стандардниот модел од кој е изведен концеп-
тот има и технологијата за предвидување на 
сообраќајот која функционира со помош на 
навигациски систем и дигитални 3д мапи, 
употребена и кај автономниот Freightliner in-
spiration truck. 
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Бисерот од анадолија

temsa ld ic

Ако сакаме да го развиваме туризмот, некои работи мора да промениме
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Со увозот на стари автобуси од странство 
некои работи тргнаа во погрешна насока. 
Имено, нашите транспортери започнаа да ги 
заменуваат истрошените меѓуградски автобу-
си со туристички и високотуристички стари 
повеќе години, не водејќи многу сметка дека 
нивното одржување е доста скапо и компли-
цирано, ниту пак дека всушност никогаш нема 
да можат да го искористат сето она што оваа 
класа автобуси го нуди. дупката која се созда-
де во понудата и побарувачката на транспорт-
ни услуги им дојде како порачана на некои 
нови имиња, кои бизнисот го започнаа со 
соодветно опремени минибуси. Токму тие со 
порастот на обемот на работа сфатија дека 
туристичките автобуси се погрешна опција и 
се пуштија во потрага по меѓуградски модели. 
А нив на западниот пазар за користени возила 
ги нема многу - за разлика туристичките и по-
себно високотуристичките, векот на упо тре ба 
им е многу подолг и ретко кој ги менува пред 
добро да остарат. 
Во меѓувреме, овој сегмент во европа започна 
да зрее и побарувачката за вакви возила да 
расте. Ваквиот тренд го следи и Македонија, 
каде сé поголемиот број туристи што ја по се-
туваат земјата наложува итна промена во раз-

мислувањата, ако сакаме да ја развиваме оваа 
гранка. Имено, првиот впечаток за земјава 
надвор од аеродромската зграда туристите го 
добиваат токму од автобусот со кој ќе патуваат 
- ако тој е стар и слабо одржуван, сé понатаму 
ќе биде компромитирано. Тоа го знаат турис-
тичките работници, но не и превозниците. Тие 
дури не се запознати ниту со цената на еден 
ваков нов автобус, која може да биде и за 
половина пониска од онаа на туристичките. 
Затоа и се решивме да ви претставиме едно 
интересно решение кое доаѓа од Турција, по-
точно од најголемиот турски независен про-
изводител на автобуси temsa
Но, претходно збор-два за компанијата. Осно-
вана во 1986 година, таа со производство на 
автобуси под лиценца на Mitsubishi започна 
пред триесет години. Многу бргу се префрли 
на свои решенија, а визионерството на рако-
водството наложи од 2000 година наваму сите 
нови производи да се развиваат за западно-
европските пазари. Задржувајќи ја неза вис-
носта и флексибилноста со користењето на 
механички компоненти од разни добавувачи 
поставени на сопствени конструктивни ре ше-
нија, temsa денес произведува околу илјада 
автобуси годишно, од кои 75% се извезуваат во 
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46 земји, вклучувајќи повеќе западноевроп ски 
и САд. Овие бројки прават temsa да биде втор 
по големина независен производител на авто-
буси во европа, од чиј пазар држи 7%.
Моделот кој сакаме да ви го претставиме има 
ознака LD и е наследник на tourmalin и Safari. 
Во производство е од 2014 година, во три 
изведби - туристичка, меѓуградска и школска. 
И ако ознаката му е кратенка од Low Deck, то-
гаш меѓуградската негова верзија има суфикс 
ic (inter city). При неговото конструирање се 
водело сметка токму за оваа намена, за ме ѓу-
градски и туристички превоз на пократки ре-
лации, од тука до таму и назад. Тоа значи дека 
приоритетот е ставен на економичноста во 
оперирањето, долговечноста во експлоа таци-
јата и едноставноста во одржувањето. како 
повеќенаменско решение е компромис меѓу 
сето наведено и комфорот на патниците, кои 
може да ги има 59 во пократката и 63 во по-
долгата изведба. двојните врати овозмо жуваат 
лесно влегување и излегување дури и со багаж 
во рацете, а рачките за држење на седиштата и 
превоз на патници кои стојат. Техничките 
спецификации ќе кажат дека е долг 12.335 
односно 13.050 mm, широк 2.550 и висок 3.350 
mm. Меѓуоскиното растојание му изнесува 
6.335, односно 7.050 милиметри, а простор за 
багаж 4, односно 5 m³. Моторот е DaF MX11 
Euro 6 со 330 или опционално 369 коњски сили, 

а менувачот шестстепен ZF, мануелен или 
автоматски. Сите сопирачки се дискови за си-
лени со EBS со aBS, aSr и ретардер, а ос-
лонувањето може да биде самонивелирачко 
електронски контролирано. како и сите други 
автобуси од оваа класа, можностите за персо-
нализирање му се ограничени заради по тре-
бата за задржување на цената на прифатливо 
ниско ниво. А неа кога ќе ја слушнете, ќе се 
изненадите.
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стара шКола, долга 
љуБов

JMc baodian

Глобалниот пазар на пикапи е во пораст. Паралелно со тоа се поместува и 
поскапите изведби, што е добар знак за локалните производители на овие 
возила
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колку и да делува чудно, но така е - и покрај 
тоа што ваквите практични возила се потребни 
секому и секаде, само грст автомобилски про-
изводители владеат со глобалниот пазар на 
пикапи. Ги знаеме кои - тоа се јапонските мар-
ки - само тие се присутни пошироко. Надвор 
од Соединетите држави мал дел отпаѓа и на 
американските и тоа ќе беше сé да не беше 
volkswagen со својот amarok. Но, прогнозите 
за блиска иднина кажуваат дека заедно со 
растот на овој сегмент треба да се очекуваат 
промени и во неговата структура. Трендовите 
велат дека глобално гледано сé повеќе ќе се 
бараат поскапи и подобро опремени пикапи, 
односно дека и овој сегмент ќе зачекори по 
патот на трансформацијата што го поминаа 
теренските возила. Со тоа и светскиот пазар 
ќе ги добие обележјата на американскиот, 
каде пикапите кои се национално возило чиј 
увоз заради сплет на историски причини е оп-
то варен со 25% давачки, се купуваат колку за 
работа, толку за чаламење.
Подигнувањето на пикапите на ново ниво не-
миновно ќе отвори простор и за некои други 
нови или непознати играчи на ова поле. Веќе 
се навестуваат неколку имиња, а главната 
ударна сила, секако, треба да се бара во кина. 
Нивниот „работнички“ пристап кон овие вози-
ла прави тие да бидат груби на изглед, издрж-
ли ви во експлоатацијата, едноставни (да не 
кажеме застарени) во механиката и евтини во 
цената. уште да беа докажани, списокот 
идеални карактеристики што секој купувач ги 
очекува од пикап возилата би бил комплетен. 
За докажување треба време, но пред сé 
можност - стартната позиција кинезите веќе ја 
имаат во својот домашен пазар, кој изнесува 
околу 350.000 вакви возила годишно. За да 
колку-толку имаме претстава какви се кинес-
ките пикапи, за овој број од Г&Т се одлучивме 
да ви го претставиме вториот најпродаван 
модел кој е типичен претставник на старата 
школа, JMc Baodian.
корените на компанијата која го произведува, 
Jiangling Motors corporation од Нанчанг во 
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југоисточната провинција Ѓангси, скратено 
JMc, се протегаат наназад до 1952 година ко га 
започнала да работи како работилница за 
поправка на камиони. Со сериозен напредок 
стартува во 1993-та кога со isuzu започнува 
заедничкиот бизнис за производство на ком-
поненти и монтажа на возилата од оваа марка, 
а од 1997 година е локален партнер на Ford за 
производство на комерцијални возила. 
Во 2005 стана првата кинеска марка која се 
обиде да го освои европскиот пазар со те ре-
нецот Landwind, потег кој заврши катас тро фал-
но по имиџот на компанијата заради очај ните 
резултати што на тестовите за безбед  но ст ги 
покажа нивната надеж за глобална експан зија. 
Оттогаш сите нејзини извозни активности се 
обвиени со мистерија, па така иако возила та од 
овој производител под повеќе марки се сре-
ќаваат во доста земји од светот, за тоа тие не 
известуваат. Пикапот за кој зборуваме го про-
даваат под своето корпоративно име JMc и е 
присутен на пазарот скоро четврт век иако е 
претставен 2002 година, бидејќи всушност е 
ребренди ра на верзија на третата генерација 
на isuzu rodeo, кој се среќава и во европа како 
opel campo. 

Има добра репутација кај домашните купува чи 
заради сето тоа што претходно го споменавме, 
а тенденција на производителот е да се докаже 
и со економичноста, комфорот и безбедноста. 
дизел моторот е 2,8 литарски, базиран на ста-
ра машина на isuzu и заеднички доработен со 
Ford, Delphi, Bosch и avL за да ги задоволи 
Euro iii нормите. располага со 92 KS и 210 Nm, 
менувачот е петстепен, погонот може да биде 
на задните или сите четири тркала, а макси-
малн а брзина му изнесува 120 km/h. Постои и 
верзија со дволитарски бензински мотор од 
Mitsubishi со 114 KS за која кинезите велат 
дека просечно троши 7 литри на 100 километри, 
додека дизелот е деклариран на 6 литри. 
Товарниот простор на JMc Baodian е долг 
1.830 mm (на располагање е само со двојна 
кабина), меѓуоскиното растојание му изнесува 
3.380, предните сопирачки се дискови, а зад-
ните барабани. За овој пикап кинезите уште 
наведуваат и дека лимот што го употребуваат 
за каросеријата, дебел 1,2 милиметри, е ис-
тиот што го употребува vW за Passat и дека 
сите возила имаат металик боја.
ете таков е типичниот кинески пикап. 
Би го купиле ли?
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алКата Која ќе 
недостасуваше

Renault Maxity

Renault е една од двете глобални марки чиј амблем може да се сретне на 
возила од сите категории: патнички, доставни, камиони, автобуси…
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Возилата со дијамантскиот знак на носот ги 
има не само од сите категории, туку и од сите 
големини. За да биде така Французите мала 
помош добија од својот јапонски партнер Nis-
san. Имено, постои дупка во производстве ната 
програма на renault меѓу доставните возила и 
камионите, каде најмалиот од дистрибутив  на та 
D серија е од десеттонската категорија. Така, 
за пополнување на просторот меѓу него и 
доставниот Master се посегна во глобалната 
гама на Nissan која се состои од модели токму 
од оваа тежинска категорија. Значаен импулс 
беше и тоа што Јапонците за европа ги про из-
ведуваат своите лесни камиони во фабриката 
во Авила, Шпанија. 
И така, помалиот од нив познат како Nissan 
cabstar стана renault Maxity. Овој модел со 
азиски компактни габарити е во понудата на 
францускиот производител уште од 2007 го д-

ина но воопшто не е застарен ниту дизај нер-
ски, ниту технолошки. Напротив, годините зад 
него се плус за купувачите, затоа што за при с-
тојна цена веќе од околу 25.000 евра се добива 
докажано издржливо и постојано уна преду-
вано возило со отстранети сите за бе ле жани 
недостатоци што вообичаено ги следат по но-
вите модели. На располагање е во 4x2 кон-
фигурација во верзии од 3,5 и 4,5 тони, со 
единечна и двојна кабина и избор од три 
мотори. Сите се со Euro 5b+ стандард, со 
зафатнина од 2,5 литри и имаат 120, 140 и 150 
коњски сили и максимален вртежен момент од 
250, 270 и 350 Nm. Трансмисијата е преку пет   
и шестстепен мануелен или шестстепен авто-
матски менувач на задните двојни 15-инчни 

тркала, поврзани со самоблокирачки ди фе-
рен цијал. Сопирачките на сите тркала се дис-
кови, засилени со aBS, EDB и ESc системи, а за 
полесно тргнување на нагорници Maxity може 
да биде опремен со Easy Hill Start систем кој ја 
елиминира употребата на рачната сопирачка 
при тоа. Ослонувањето напред е независно, а 
назад со вообичаените лиснати пружини, што 
заедно со лесната конструкција му обезбеду ва 
широкограда носивост.
Голема предност на ова да го наречеме ка-
мионче се димензиите - ширината од 1,87 мет-
ри и висината од нешто над 2,1 метри. дол-
жината на шасијата е меѓу 3,48 со единечна 
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односно 2,65 метри со двојна кабина и 4,96 
метри, а на целото возило од 5,19 до 6,67 метри. 
Меѓуоскиното растојание му изнесува 2,5, 2,9 
односно 3,4 метри, а значајна маневарска 
особина е релативно малиот дијаметар на 
свртување од 9,6 метри. Во 2011-та овој мо дел 
беше редизајниран и технички обновен, при 
што му беа продолжени сервисните интервали 
на 40.000 km. Во поглед на одржувањето зна-
чајно е и тоа што е опремен со ocS систе мот 
за надгледување на периодот на замена на 
маслото, кој при секое стартување на моторот 
го информира возачот уште колку километри 
може да помине. работата на овој систем е 
базирана на тоа колку моторното масло е 
деградирано како резултат на бројот на 
поминати километри.
Во 2010 година renault trucks започна со 
експериментално користење на електрична 
вер зија на Maxity. Позитивните резултати на-
бргу го сместија овој иновативен градски дис-
трибутер во редовната понуда, но за него во 
некоја друга прилика.
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Прилично невооБичаен 
Предлог

dacia duster commercial

Кога се бара доставно возило, секогаш помислуваме на некое комби од 
популарна марка. Но не и Англичаните - кај нив сé е невообичаено
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Dacia Duster е прилично невообичаен предлог 
за превоз на стока. Не дека не може, но сепак 
не е за тоа наменета. Но тоа воопшто не им 
пречи на Англичаните, кои својот уникатен 
поглед на светот го имаат раширено и врз 
терминот „доставни возила“. Така, британскиот 
увозник на Dacia побара од романскиот про-
изводител да го трансформира робусниот те-
ренец во практично комби возило, кое ќе биде 
понудено во продажба кон крајот на јуни.
Обединувајќи ги позитивните особини од два-
та типа возила - доставните и теренските, за 
оваа товарна верзија на Duster може да каже-
ме дека во целост, па дури и повеќе од оче ку-
ваното ќе ги задоволи потребите на сите кои 
работата им наложува да вршат превоз на 
стока со помал обем, посебно ако патот ги 
води во руралните средини. Наречен Duster 
commercial, овој теренец може да се пофали 
со простран и флексибилен товарен простор 
добиен со исфрлање на седиштата од задниот 
дел, со што е добиен корисно употреблив во-
лумен од 1.150 литри. Потполно рамниот под 
на просторот за товар долг 1,4 метри и широк 
меѓу тркалата нешто повеќе од метар е заш ти-
тен со засилена пластика, а до него може да  
се дојде од задната или страничните врати. То-
варните карактеристики на Duster commercial 
велат дека може да понесе солидни 550 ки ло-
грами товар, што го прави идеален избор за 
трансформација во теренска работилница.
Однадвор Duster commercial изгледа скоро 
идентично како и обичниот Duster. Темните 

зад  ни стакла ќе го спречат погледот на љу бо-
питните кон карго просторот, а робусните 
кров ни носачи ќе му ја зголемат употребли-
воста. докажаната и робусна механика без 
некое големо присуство на современа и чувс-
тви телна технологија прави да биде издржли во 
возило со ниски трошоци за одржување. Воз-
ливоста во целост е задржана како и кај 
стандардната патничка верзија на Duster, а 
исти се и перформансите кои ги обезбедува 
1,5 литарскиот dci мотор со 110 KS - 
забрзувањето до 100 km/h за 12,2 секунди, 
максималната брзина од 169 km/h и 
потрошувачката од 5,0 литри на 100 km. 
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Она по што најдобро се познати моделите на 
Dacia - достапната цена, е белег и на оваа 
доставна изведба. Варијантата со погон само 
на предните тркала чини 9.595 фунти без ддв 
(12.965 евра), а 4x4 варијантата 1.700 фунти 
(2.300 евра) повеќе. колку за споредба, цената 
на патничката верзија на Duster со овој мотор 
и истата опременост во Велика Британија из-
несува 11.995 фунти (16.200 евра). А опре-
меноста, спротивно на очекувањата, и не му е 
баш минимална. Во стандардната ambiance 
из ведба располага со електрични стакла, 
радио со cD, MP3, блутут, aUX и USB, потоа 
aBS со помош при нагло кочење, систем за 
електронска контрола на стабилноста и чети-
ри воздушни перници. 
дури и кога ќе се дода дат алуминиумските 
тркала, темпоматот, за греваните и електрично 
задвижувани ре тровизори, клима уредот и 
другите нешта наведени во спецификацијата 
на побогатиот Laureate пакет опременост, со 
цената од 10.845 фунти (14.650 евра) Duster 
commercial сепак останува поевтин од многу 
ривали, ако воопшто можат да се најдат такви 
кои ќе го предизвикаат овој спој на товарните 
и теренските можности на романскиот модел.
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Адреса: ул.2 б.б., нас.Илинден, Скопје
Факс: 2 572 - 001 • Телефон: 02 2 581 - 561

www.cargobull.com




