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РЕДАКЦИОННА

Добри прогнози за пазара
на строителна техника
С

троителният сектор бе сравнително малко засегнат в световен мащаб от Covid-19. Анализите показват, че въпреки пандемията продажбите
на строителна техника се движат с доста добри темпове. Това дава повод да се
прогнозират положителни резултати на
пазара през настоящата 2021 г. Според
Off-Highway Research през тази година
продажбите на строителни машини дори
могат да достигнат рекордно високи нива.
Тези прогнози са подкрепени най-вече от
данните за продължаващия ръст на търговията в Китай заедно с увеличението в
други страни.
Данните на списание International
Construction сочат, че продажбите на
строителна техника за изминалата 2020 г.
са намалели с 5,5% до 191,5 милиарда долара. Въпреки спада тези цифри са много по-положителни, отколкото би могло да се очаква предвид пандемията от
Covid-19 и затварянето на редица бизнес
сектори. Трябва също да се отбележи, че
през 2019 г. водещите производители генерираха рекордни приходи на стойност
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202,7 милиарда долара. През тази година резултатите до момента отново са положителни. Добрите тенденции за развитието на сектора в близко бъдеще дават поводи за оптимизъм на работещите
в бранша.
Всичко това кореспондира с поведението на компаниите производители, които продължават с премиерите на все поиновативни строителни машини. Благодарение на местните представители клиентите могат да видят на живо, да тестват
и да закупят най-новите модели и в България. Именно за някои от тези модели
може да прочетете в новия брой на списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА.
И не забравяйте, че всичко най-интересно от света на строителната техника
ще откриете не само в печатното ни издание, но и в онлайн версията на списанието. След абонамент то е достъпно навсякъде и по всяко време на адрес: https://
www.transport-press.bg/, както и с мобилното приложение Bulgarian Transport
Press, което може да свалите безплатно
от Google Play и App Store.

На https://www.transport-press.bg/
може да намерите електронен вариант на списание Строителна Техника

За мобилни устройства свалете приложението
Bulgarian Transport Press
от App Store или Google Play
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Елтрак и Булавто демонстрираха
качество в Бургас

Елтрак България и Булавто проведоха съвместно събитие,
което събра над 70 гости – партньори и клиенти на двете компании. То се проведе в обновената база на Булавто в Бургас, а поводът бе премиерата на най-новите марки товарни автомобили
– ASTRA и Piaggio, на които компанията е дилър от тази година.
Основна атракция бе демонстрацията на товаро-разтоварни дейности с офроуд самосвал Аstrа H9D E6 и хидравличен багер Саt 336 от серия GC. Багерите от тaзи серия са предназначени за клиенти, които желаят да имат ниски разходи за придобиване и поддръжка на машината. При 336 GC разходът на
гориво е намален с 18% в сравнение с предходните модели, а
разходите за обслужване са с 20% по-ниски.
Гостите имаха възможност да участват и в състезание по
майсторско шофиране на товарен автомобил Piaggio с автомобилния състезател Павел Лефтеров, шампион на Deutsche
Tourenwagen Cup 2016. За най-малките гости беше организирана игра с минибагер от ново поколение Cat 301.7, на която
децата и не само редяха кофички с букви. Специално подготвен кетъринг и много награди допълниха приятната атмосфера на събитието.
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Топ 10 на производителите
на строителна техника
Списание International
Construction публикува
традиционната си Жълта
таблица, където са класирани водещите производители на строителна, кариерна, минна и подемна техника по приходи от
продажби за предходната
година. Според данните
продажбите за 2020 г. са
намалели с 5,5% до 191,5
милиарда долара. Въпреки спада тези цифри са
много по-положителни, отколкото би могло да се очаква предвид пандемията от Covid-19 и затварянето на редица бизнес
сектори, което бе приложено в голяма част от света. Трябва
също да се отбележи, че през 2019 г. водещите производители
генерираха рекордни приходи от продажби на стойност 202,7
милиарда долара. В този контекст последните резултати не са
никак лоши, дори напротив.
И така, ето топ 10 на производителите на строителна техника за 2020 г. На първо и второ място са Caterpillar и Komatsu.
Трети е XCMG, като това е най-доброто класиране в историята на китайската компания. Четвърто и пето място заемат Sany
и Zoomlion. John Deere е шести, следван от Volvo Construction
Equipment на седма позиция. Hitachi заема осмото място,
Liebherr е девети, а десети – Doosan Infracore.

bauma ще се проведе през 2022 г.
Най-мащабното изложение за
строителна техника, машини за производство на строителни материали
и за минната промишленост, транспортни средства
и оборудване за
строителството ще
се проведе през 2022 г. в Мюнхен. Първоначално мегаизложението трябваше да се състои от 4 до 10 април
2022 г. Заради пандемията от COVID-19, постоянно променящите се мерки и несигурността дали събитието ще
може да се проведе през първата половина на следващата година, организаторите решиха то да бъде преместено през есента.
Новите дати са bauma са 24–30 октомври 2022 г. Изложението ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Освен на живо, събитието може
да бъде посетено и онлайн. Това значително ще улесни
хората, които поради някаква причина нямат възможност да пътуват до Германия.
Организаторите на bauma 2022 съобщиха, че основният фокус на предстоящото изложение ще бъдат следните теми:
)) Пътят към нулевите емисии;
)) Дигиталният строителен обект;
)) Строителни методи и материали на бъдещето;
)) Пътят към автономните машините;
)) Минна промишленост – устойчивост, ефективност, надеждност.

