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 2 РЕДАКЦИОННА

Ръстът в строителния 
сектор продължава
Перспективите пред строителния сек-

тор в България остават положителни 
вследствие на продължаващия ръст 

в сградното и инфраструктурното строи-
телство. Това сочат данните, публикувани 
в ежегодния летен доклад на Източноев-
ропейската асоциация за прогнозиране в 
строителството.

Инвестициите в жилищното строител-
ство запазват своята привлекателност при 
засилено търсене на нови жилища в голе-
мите градове и повишаващи се цени. По-
ложително влияние за сектора имат и нара-
стващите реални доходи съчетано с ниски-
те нива на ипотечните кредити.

Ръстът в нежилищното строителство е 
подкрепен както от засиленото изгражда-
не на нови офисни площи, така и от стабил-
ното представяне на инвестициите в сгради 
в преработващата промишленост и складо-
вите площи.

Инфраструктурното строителство ще 
бъде задвижвано главно от финансираните 
с еврофондове проекти в пътното строител-
ство и в подобряването на инфраструктура-
та на комуналните услуги.

Железопътното строителство, от дру-
га страна, се очаква да бъде под потенциа-
ла си поради постоянното отлагане на стар-
та на значителни по големина проекти в сег-
мента.

Така предвижданията за общата строи-
телна продукция са да се увеличи с 5% през 
2019 г. и с 4% през 2020 г. Наближаващи-
ят край на текущия програмен период на 

ЕС (2014–2020) също ще окаже своя ефект, 
като се очаква това да донесе ръст от 7% 
през 2021 г.

Тези положителни очаквания за разви-
тието на строителния сектор в България са 
в унисон с прогнозите за останалите стра-
ни от Югоизточна Европа, които са част от 
летните доклади с прогнози на Източноев-
ропейската асоциация за прогнозиране в 
строителството.

Оптимистичните тенденции за разви-
тието на бранша се отразиха благоприят-
но и на фирмите, занимаващи се с търго-
вия на строителна техника. Редица компа-
нии сключиха успешни сделки и реализира-
ха продажби на своите продукти. За първи 
път у нас бяха внесени и нови модели маши-
ни, някои от които вече работят по обектите.

През последните месеци се забелязва и 
друго, което също води до поводи за пози-
тивизъм. Много от водещите световни про-
изводители засвидетелстваха своето дове-
рие към българските дилъри. Бяха старти-
рани партньорства с чуждестранни компа-
нии, които вече имат своите нови официал-
ни представители в България.

За интерес на нашите читатели в след-
ващите броеве на списанието ще обърнем 
повече внимание и на важните обществено 
значими проекти, които се изпълняват или 
предстои да бъдат реализирани в страната. 
Това ще бъде от полза както на търговците 
на машини, така и на фирмите изпълнители.

А дотогава приятно четене на списание 
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА.  

Мартин СЛАВЧЕВ
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Пътна фреза на Wirtgen с висока 
продуктивност в Мексико

Пътна фреза на Wirtgen модел W 150 CF постига висока про-
дуктивност при изпълнението на проект в Тореон, Мексико.

Машината, която има 1,8 м работна ширина, се използва за 
преасфалтиране на главните пътни артерии града, за да бъде 
изградена нова бърза транзитна бус лента.

Поради сложността на проекта фирмата изпълнител изби-
ра да работи именно с пътната фреза на Wirtgen. Общата дъл-
жина на трасето, което ще бъде ремонтирано, е 24,3 км. W 150 
CF има за цел напълно да премахне пътната настилка на дъл-
бочина 25 – 30 см.

Тореон е един от най-важните икономически и индустриал-
ни центрове в Мексико. Изпълнението на пътния проект ще до-
веде до подобряване на мобилността на жителите и гостите на 
града.

Верижен кран на Liebherr 
работи в Дубай

Верижен кран Liebherr HS 8130 бива използван за изграж-
дането на новото пристанище в Дубай, простиращо се на площ 
от почти 2 млн. кв. м.

За успешното завършване на проекта носещата способност 
на почвата на 2675-метровия бряг трябва да бъде подобрена. 
Фирмата изпълнител има за цел да уплътни повече от 7 млн. 
куб. м пясък на площ от 380 хил. кв. м.

За целта строителите използват верижен кран Liebherr HS 
8130 снабден с виброчук за пилоти. Дългото рамо на машина-
та позволява при работата да се да се покрие голям периметър.

Добрите показатели и високата производителност на ве-
рижния кран на Liebherr от серията HS спестяват ценно време 
на фирмата при изпълнението на този мащабен проект.

Doosan пусна на пазара DX250WMH-5

Новата 25-тонна претоварваща машина на Doosan – 
DX250WMH-5, е оборудвана с двигател по Етап 4 на ЕС. Тя е 
подходяща за строителни дейности, рециклиране, разрушава-
не и дърводобив.

DX250WMH-5 е разработен на основата на популярния 
21-тонен колесен багер на Doosan DX210W-5. Моделът е про-
ектиран така, че да бъде полезен при широк спектър от дейнос-
ти, свързани със сортиране и обработка на материали.

Създаден за изпълнение дори на най-трудните задачи, 
DX250WMH-5 е оборудван с предни и задни стабилизатори, 
стрела и рамо. Хидравлично повдигащата се кабина осигурява 
на оператора по-добра видимост по време на работа.

Специалната система на Doosan Smart Power Control (SPC) 
подобрява ефективността на DX250WMH-5. Машината разпо-
лага едновременно с волан и джойстик, което я прави лесна за 
управление.

Евромаркет Груп стана на 27
Евромаркет Груп АД 

е основана през 1992 г. 
Компанията има офиси в 
София, Пловдив, Варна, 
Бургас, Стара Загора, 
Велико Търново, Русе, 
Плевен.

Богатото портфо-
лио на Евромаркет Груп 
включва земекопна, то-
варачна, подемно-транспортна, минна, кариерна, пътностро-
ителна, складова, заваръчна, металообработваща, метало-
режеща и измервателна техника, специализирано оборудва-
не за ремонти в тежката индустрия, автосервизно оборудва-
не, компресорни инсталации, дизелови, кислород и азот гене-
ратори, индустриални и строителни инструменти, консумати-
ви и др.

Дружеството е представител на редица фирми, сред кои-
то Komatsu, Toyota Material Handling, Lincoln Electric, Doosan 
Machine Tools, Mitutoyo, Gedore, Bosch, FG Wilson, Gardner 
Denver, MAHA, Spies Hecker, Manitou, Hidromek, Gehl, LVD, 
Microstep, Hako и др.



Case CE продаде първия свой багер с двигател Етап V в Европа
След въвеждането на новите емисионни стандарти по-ра-

но тази година Case CE обяви първата европейска продажба на 
свой багер с двигател Етап V. Става въпрос за новия 9-тонен ве-
рижен багер CX90D с дизелов двигател на Yanmar. Първият обект, 
за чието изпълнение ще бъде използвана машината, е жилищен 
проект в Чешър, Англия.

9-тонният верижен багер CX90D е продаден от дилъра Dennis 
Barnfield на фирма, занимаваща се с инженерно и администра-
тивно обслужване, Civils & Construction Solutions.

„От началото до края целият процес по работата ни с Dennis 
Barnfield и Case CE беше фантастичен“, казва Фил Барнс, упра-
вляващ директор на Civils & Construction Solutions. „Използвахме 
машините на Case CE в продължение на 27 години. Сега бяхме 
доволни да добавим CX90D към нашия автопарк. Това е четвър-
тата ни нова машина за последните 12 месеца. Гордеем се, че 
притежаваме първата продадена в Европа машина на Case CE с 
новия двигател Етап V“, добави той.

„Развълнувани сме от това, колко гладко мина продажбата и 
доставката на CX90D. Радваме се, че машината вече е на стро-
ителната площадка“, каза Кевин Джонсън, мениджър отдел про-
дажби в Dennis Barnfield.

Въвеждането на двигателите Етап V в моделите на Case CE, 
предназначени за европейския пазар, е вследствие на нови-
те изисквания за намаляване нивата на вредни емисии, приети 
през януари 2019 г. В момента с такъв тип двигатели са всички 
модели извънпътна подвижна техника на Case CE с мощност под 
56 кВт. По-големите машини на компанията ще бъдат пригодени 
да отговарят на изискванията през следващата година.

Двигателят на Yanmar, използван от верижния багер CX90D, е 
най-мощният в сегмента, като същевременно консумацията на 
гориво е намалена с 4,5%.
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JCB Broadcrown Power Products

Световният производител на строителна и земеделска тех-
ника JCB през 2006 г. разширява портфолиото си, като започ-
ва производството на дизелови генератори с първокласно ка-
чество и високи спецификации, за да отговори на изисквани-
ята на клиентите за всяко приложение на мощност в световен 
мащаб.

През 2015 г. JCB се сдобива с производителя на генератори 
Broadcrown – създаден през далечната 1976 г. – за да укрепи и 
разшири собствената си гама генератори и оборудване за за-
хранване. Съвместната дейност на двата лидера се разпозна-
ва под името JCB Broadcrown Power Products.

Специализирайки дизелови генератори и системи за про-
изводство на електроенергия от 6kVA до 3MVA, JCB Broadcrown 
има повече от 40 години опит, предоставяйки иновативни ре-
шения за захранване, от най-малкия генератор до най-големия 
проект „до ключ“.

За предоставяне на професионални решения при избора на 
генератор JCB разделят моделната си гама на четири подраз-
деления спрямо експлоатацията. Гамата Standard осигурява 
мощност от 8–730 kVA, Premier от 730–3300 kVA, а Rental за от-
даване под наем предлага мощност от 20–2000 kVA. JCB стар-
тира гамата Inteli-Hybrid, за да предостави алтернативно реше-
ние за захранване, което да помогне за намаляване на консу-
мацията на гориво, повишаване на ефективността и намалява-
не на емисиите и значително намаляване на разходите.

В различните класове на мощност JCB вграждат добре по-
знатите и изпитани двигатели на JCB Diesel Max, JCB by Kohler, 
Scania, Mitsubishi, Perkins и Cummins. Двигателите работят 
безотказно при всякакви атмосферни условия и натоварва-
ния, като дават възможност за удължени 500-часови сервиз-
ни интервала на обслужване. За максимална ефективност и на-
деждност в електрониката JCB залагат на лидерите в облас-
тта, а именно алтернатори MeccAlte, управляващи компоненти 
Deep Sea Electronics и Schneider прекъсвачи.

Новост в генераторите е вграждането и използването на 
JCB LiveLink for Power. LiveLink е усъвършенствано телематич-
но решение, което революционизира начина, по който клиен-
тите, включително компаниите за отдаване под наем, следят и 
управляват своите генератори, за да постигнат по-висока про-
изводителност и намалени разходи за собственост.

Багер с късо рамо на Hyundai с 
успешно приложение в Германия

Строителна компания от Германия успешно използва вери-
жен багер с късо рамо Hyundai HX235 LCR за изпълнението на 
своите проекти.

Багерите с късо рамо в 25-тонния клас са силно търсени за 
изпълнението на проекти, свързани с пътно строителство, как-
то и за изграждане и рехабилитация на канализационни сис-
теми.

Neureiter е семейна фирма с 55 служители, която извърш-
ва рехабилитация на част от канализационната система в Ба-
вария. С помощта на Hyundai HX235 LCR ще бъдат подменени 
общо 2000 м тръби. Освен това канализационните връзки на 
над 30 къщи също ще бъдат ремонтирани.

Началото на работата е дадено през октомври 2018 г. Очаква 
се проектът, който е на стойност 1,5 млн. евро, да бъде напълно 
завършен през октомври 2019 г.

Разпродадоха електрически 
минибагер на Bobcat

Продукцията за 2019 г. на електрическия минибагер на 
Bobcat E10e с дизайн без изнасяне на задната част при върте-
не вече е разпродадена. Машините са били произведени във 
фабриката на Bobcat в Чехия, която има производствен капа-
цитет от 2000 единици годишно.

E10e е първият в света 1-тонен електрически минибагер, 
който съчетава нулеви емисии и ниски нива на шум. Широк  
71 см, моделът преминава през повечето врати със стандар-
тен размер и е много подходящ както за вътрешно, така и външ-
но разрушаване. Електрическият минибагер на Bobcat има ли-
тиево-йонна батерия, която може да работи до четири часа с 
едно зареждане.



септември 2019

CAT PM310 притежава редица предимства 
спрямо предходните модели. Машината е 
лесна за управление и може да постига по-

високи резултати в работата. По нея са създаде-
ни редица нововъведения, които да осигуряват 
допълнителен комфорт при дейността на опера-
тора. И не на последно място има възможност за 
качествена и навременна поддръжка.

Чрез сензорния LCD дисплей само с едно до-
косване може да бъде получена важна инфор-
мация за машината. Автоматизираните функ-
ции улесняват стартирането и управлението на 
фрезата. Регулируемата седалка е много удоб-
на, като позволява да водача да я настрои спо-
ред своите изисквания. Има опционална систе-
ма за намаляване на праховите частици при ра-
бота. Системата може да бъде подобрена с дру-
га опционална приставка – допълнително ус-
тройство за пръскане на вода. Моделът разпо-
лага и с обемно заключващо се шкафче за съх-
ранение на вещи, което също може да бъде мно-
го полезно на оператора.

CAT PM310 е с подобрена маневреност 
спрямо предходните модели, което улесня-
ва работата в ограничени пространства. Фре-
зата се захранва от мощния двигател Cat 9.3 
ACERT, който осигурява надеждност и доста-
тъчна мощност. Машината има три скорости на 
фрезоване. Те заедно с автоматичния контрол 
на товарене гарантират оптимално фрезоване 
дори на голяма дълбочина. 

Системата за управление на сцеплението 
намалява пързалянето на машината. Опцио-
налните диамантени пробивни глави издър-
жат до 80 пъти по-дълго от стандартните. Ъгъ-
лът на завъртане до 60 градуса улеснява рабо-
тата с новия модел, а големите сервизни вра-
ти осигуряват лесен достъп до важните сервиз-
ни зони. Бързата доставка на резервни части 
и качествената поддръжка помагат за добрата 
работата и високата продуктивност на маши-
ната. 

Мартин СЛАВЧЕВ

Пътна фреза CAT PM310 
вече и в България

Пътната фреза CAT PM310 вече може да бъде видяна и по обектите в България. На 12 юни новият модел 
бе официално въведен в експлоатация у нас. Той бе използван от бургаска фирма за преасфалтиране 
на път в бургаското село Славянци, част от републиканската пътна мрежа. На събитието присъстваха и 

представители на Елтрак България – официалния дилър на Caterpillar за България
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The CAT PM310 Road 
Milling Machine Already 

in Bulgaria
The CAT PM310 road milling 
machine can now be seen at 
construction sites in Bulgar-
ia. On June 12, the new model 
was officially put into operation 
in our country. It was used by a 
company to re-asphalt a road 
in the Burgas village of Slavy-
antsi, part of the Republican 
road network. Representatives 
of Eltrak Bulgaria, the official 
dealer of Caterpillar for Bulgar-
ia, also attended the event.
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