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1. Можеби ќе пре те-
раме со конста та ци-
јата дека во тек е во-
дењето на третата 
светс ка војна. добро, 
не се води секаде со 
исти средства но це-
ли те се исти – постиг-
нување на нов светс-
ки поредок. Од една 
стра на имаме големи 
региони за фа тени со 
воени конф ликти а од 
друга страна на свет-

с ките берзи владее панично тргување со 
акциите. елемент кој ги спојува овие глобални 
случува ња, секако дека (повторно) е енергијата 
и неј зината (пре)рас п ределба. кој владее со 
ресур сите, владее и со светот. 
Склони сме да ве рува ме дека причини те кои 
доведоа до актуелнава ситуација за почнаа 
2008 година и тоа веднаш по крахот на берзите 
и драматичниот пад на цената на нафтата. Сле-
дуваше период на консолидација кој големите 
светски играчи го искористија за реди фи ни-
рање на своите стратегии. Во ме ѓу време кина 
стана водечка економија во светот, Амери-
канците војно се повлекоа од Ирак, а русија го 
присвои полуостровот крим. Во такви окол-
ности оче ку вано беше и раѓањето на нова па-
радржавна воена формација која треба да ги 
редифинира границите во арапскиот свет 
богат со нафта. 
каде сме ние во оваа глобална игра? Одгово-
рот е сосема очекуван: таму каде што се и 
остана тите мали нации – на опашката од слу-
чувањата. И многу похрабри и посвесни на-
роди отколку што сме ние, не можат значајно 
да влијаат врз големите светски текови. Муд-
роста на до маш ните државници се огледа во 
исправната визија за перспективите на др-
жавата и избирањето  на стратешка страна на 
која ќе можеме да се ос лониме и која ќе ни 
овозможи позиција за да излеземе релативно 
неоштетени од ова големо светско преуре ду-
вање.

Секој авантура со излет во навидум примамли-
ви перспективи може да ја платиме скапо, 
односно со иднината на нашите следни 
генерации.

2. И покрај домашните политички превирања, 
кои докажано кај нас се најголем непријател 
на економските текови, започнатата изградба 
на трите патните делници се одвива според 
планираната динамика. Тоа е прекрасна вест 
како за изведувачите на работите така и за 
превозниците како идни корисници на тие 
современи автопатски решенија. Со изградба-
та на патните правци демир капија – Смоквица, 
катланово – Свети Николе и кичево – Охрид, 
значајно ќе се доближиме до финализирање 
на коридорите 8 и 10 факт што ќе отвори нови 
перспективи за стопанството.   

3. Според нашата вообичаена практика, посл-
едниот дел од уводникот го посветуваме на 
темите кои ви ги нудиме во овој број. Свое 
место во ова 23. издание на нашето списание 
најдоа големиот багер CAT D9T, дигалката со 
огромен капацитет Liebherr LR1300, багерот 
со гасеници Volvo EC 480E, зглобниот ком-
пактор Hyundai HR 120c, мини багерот Hitachi  
Zaxis 38U, како и претставувањето на вагите на 
германски PFREUND и комуналните над град-
бите на Resor.  
Во овој број одвоивме простор и за нашите 
редовни рибрики: Wurth, NGH Modrića 
маслата, усјепор,... Транспортните теми кои 
ги обработивме за вас се исклучително 
интересни, но за тоа ќе мора внимателно да 
го пролистате нашето списание.

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
Благоја дрнков

Од уреднички агол
Како по престројувањето?
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CAT D9T

Големиот булдожер на Caterpillar првенствено е наменет за извршување 
на тешки физички задачи. Тој најдобро се снаоѓа во областите на тешката 
индустрија, отворените рударски копови, каменоломи и депонии. Со силно 
изразени физички способности тој е оспособен за големи поместувања на 
материјал.
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Изгледот воопшто не лаже. CAT D9T е 50-тонска 
грдосија која сака да совладува терени и да 
поместува материјал. Тие способности се 
наследени од моделот CAT X9 претставен во 
далечната 1954 година. Од тогаш започнува и 
успешното совладување на работните задачи а 
воедно и успешниот настап во над 200 земји од 
светот. 
Во подоцнежните изведби се мануваат букви те 
во името со што производителот го бележи 
развојот на моделот и вградувањето поснаж ни 
мотори, но во суштина концепцијата на булдо-
жерот останува непроменета. Актуелната ге-
нерација ја носи ознаката D9T што би значело 
вградување на најнова генерација CAT C18 AC-
ERT мотор со 325 kW (442 кС).  

Работни услови
успешната работна операција започнува со 
задоволен оператор. раководејќи се според 
ова правило експертите на Caterillar посебно 
внимание посветуваат на работното место и 
условите во кои треба да работи операторот. 
Секако, овие универзални брендовски вред-
нос ти се вградени и во моделот D9T. 
Иако погледот однадвор со ништо не на го вес-
тува, внатрешноста е изработена од исклу чи-
телно квалитетни материјали при што е водено 
сметка дури и за најситните детали. Се чини 
дека единствен проблем на операторот ќе 
биде влегувањето во неговото работно место. 
Потоа тој ќе може автоматски да ја регулира 
температурата и од пријатно изолираната ка-
бина да управува со големата машина. 
Притоа за целосна контрола на параметрите 
ќе се грижи мониторот на кој ќе може да се 
отчитат сите релевантни податоци.

Многу железо
рековме, однадвор булдожерот изгледа како 
едно големо железно брдо. И функционално, 
секако. конструкцијата тешка речиси 50 тона е 
во класична (трактор) формација. Триаглест 
пренос на гасениците, моќно сечило пред го-



лемиот нос под кој е сместен моторот, и зад 
него кабината на операторот. Во задниот дел 
е вграден моќен рипер (распарувач), и тука не-
каде завршува описот на надворешната конст-
рукција. 
Оперативната тешина на машината изнесува 
точно 48.361 kg  а натоварната тежина 36.316 
kg. една од причините за големата оперативна 
тежина е темелно изведената заштита на сите 
компоненти од механички оштетувања. кога сѐ 
ќе се собере на едно место, ете доволно при-
чини зошто машината изгледа толку импре-
сивно.

Модуларна конструкција
Носечката структура на CAT D9T е изработена 
од исклучително цврст челик и притоа е од-
лично заштитена од хемиски влијанија, а са-
мата конструкцијата на машината е изработе-
на модуларно. 
Тоа значи дека одредена ком понента може да 
биде лесно заменета или репарирана и ма-
шината повторно да продолжи да работи со 
максимално оптеретување. Искуствата говорат 
дека оваа серија на булдожери често знае да 
ја надмине бројката од 100 илјада работни 

часови, па со самото тоа и модуларната конст-
рукција добива на практичност. едноставно се 
менува делот и бројачот на работни часови се 
ресетира на нула.
 
Малку бројки
За да се стекне вистинска претстава за ка па-
цитетите на оваа машина, ќе се послужиме са-
мо со неколку факти. Моторот има работен 
волумен од 18.1 литри; капацитетот на ре зер-
воарот за гориво изнесува 810 литри; Мену  ва-
чот има три степени за возење напред 
(Vmax=11.7 km/h) и три степени за возење на-
назад (Vmax=14.3 km/h); Хидрауличните пумпи, 
максимално оптеретени, истиснуваат 613 ли-
три во минута; клиренсот на булдожерот из-
несува 59.6 cm; контактната површина на га-
сениците со тлото е 4.24 m2.
 
Заклучок
Во описот на булоджерот CAT D9T можеме 
само да констатираме: оваа машина сака да 
поместува материјал. Тоа го прави долго и 
упорно, се додека не се заврши задачата. 
Потоа се одново, и одново!
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Ефикасност и 
Економичност

Volvo EC480E

Со претставувањето на EC480E, Volvo нуди моќен багер-гасеничар кој го 
краси висок квалитет како и зголемена ефикасност. Со напредна технологија 
која вклучува Volvo ECO мод и нов електро хидрауличен систем за контро ла, 
моделот EC480E нуди неповторлива економичност при работата.
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Веднаш да ги разјасниме ознаките. Всушност, 
целата концепција на новиот багер на гасени-
ци на Volvo се врти околу последната буква од 
ознаката. “е“ би требало да ја симболизира 
ефи касноста на моделот за чие зголемување 
конструкторите употребиле серија најсовре-
ме ни технолошки решенија. Започнувајќи од 
оптимизацијата на дизелскиот мотор, преку 
изборот на начин на работа кој го овозможува  
ECO модот па се до контролната електроника 
која управува со сите енергетски ресурси. 
резултатот од инженерскиот ангажман е по-
доб рена ефикасност на работа и намалена 
потрошувачка во просек за 5%. На прв поглед 
можеби бројката е скромна но треба да се 
земе предвид дека споредувањето е направе-
но во однос на претходникот кој важеше за 
еден од најекономичните на пазарот.

Проверена основа
Носечката конструкција изведена во облик на 
буквата “X“ е изработена од појачани челици и 
додатно заштитена од механички оштетувања. 
Знаејќи дека сѐ започнува од носечката струк-
тура, швеѓаните во нејзина изработка го вло жу-
ваат најцврстото од нив. И воопшто не штедат 
на тежина а уште помалку на материјал.
Багерот се движи со помош на гасеници а за 
погон се користи линиски дизел мотор од шест 
цилиндри. Максималната испорачана моќност 
изнесува 378 кС а заштитата на природата се 
одвива преку минималното загадување при 
што се запазени највисоките еколошки стан-

дар ди Tier 4 Final / Stage IV. 
контролната елекроника, а во зависност од 
избраниот начин на работа, дозволува одре-
дена испорака на вртежниот момент, а кога 
моторот работи во лер повеќе од 5 минути (или 
според однапред подесен тајминг) автоматски 
се гаси. Од друга страна AdBlue технологијата 
преку хемиска реакција на издувните гасови се 
грижи за додатно намалување на емисија на 
штетни гасови. 
Прилагодувајќи се на екстремни услови на 
експлоатација, Volvo вгрдува посебен грејач на 
течноста за ладење, преку која при ниски 
температури се обезбедува сигурен старт на 
моторот. Посебниот тајмер овоможува програ-
мирање на времето и датумот на вклучување на 
грејачот.
 
Уште нова технологија
Се чини дека електро хидрауличните системи 
се развиени до тој степен да веќе се испцрпени 
сите можности за додатни подобрувања. Очиг-
ледно, со оваа констатација не се сло жуваат 
технолозите на Volvo па затоа се зафатиле со 
оптимизација и на тој систем. резултатите од 
нивниот ангажман се вградени во багерот 
EC480E а се однесуваат на намелените загуби 
на притисок во внатрешниот систем како и за 
додатно искористување на инерцијалните си-
ли на багерот за создавање на работен при-
тисок. Притоа дизелскиот агрегат се употре-
бува точно колку што им е потребно на 
хид рауличните пумпи. 
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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

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 на опера-
тор от и тоа при сите работни услови. 
Преку новиот интерфејс HMI (Human Machine 
Interface) операторот со леснотија може да ги 
контролира сите функции на машината. Притоа 
новиот осум инчен LCD монитор ќе ги прикаже 
сите параметри на машината па дури и ќе алар-
мира за непоставување на заштитниот ремен.
двата џојстика заедно со педалите се изведе-
ни класично со таа разлика што командување-
то пружа повеќе повратни информации. 
Се приметува и намалување на бројот на ко-
мандни копчиња што е во функција на поед-
ноставно ракување. При намалена видливост, 
операторот на раполагање има додатни светла 
од двете страни а за подобрен поглед од ка-
бината на задниот дел има вградена камера 
чија слика се проектира на контролниот мо-
нитор.
Според добрата шведска традиција, Volvo по-
себно внимание посветува на безбедноста. 
Сега кон тој позитивен пристап, се додава и 

драстичното намалување на бучавата која се 
движи во рамки на патничките возила.

Широк спектар на додатоци
Во поглед на расположивите алати, можат да 
се користат чекан, корпа, ножици, зафатна 
клешта. Сите специфични додатоци се дизај-
нирани за постигнување максимална ефи кас-
ност притоа запазувајќи ги основните вред-
ности на шведскиот производител како што се 
постојаноста и екстремната цврстина на мате-
ријалите. Очекувано, промената на приклу чо-
ците се врши за краток временски период што 
значи мал празен од на машината.

Оддржување
Во поглед на оддржувањето EC480E, ги следи 
стандардите на новите 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. Сервис-
ните интервали се продолжени а времето за 
нивно ивршување е минимализирано. Притоа 
интересен детаљ претставува самочистењето 
на ладилникот кое е изведено така што опе ра-
торот може да ги вклучи перките да вртат во 
спротивен правец со што овозможува голема 
количина воздух да биде усмерена кон ради-
јаторот со што се овозможува негово чистење 
од наталожените нечистотии. 
Она на што швеѓаните обрнуваат посебно вни-
мание е робусната конструкција и упот ре бата 
на материјали со врвна цврстина. Оваа кла-
сична машина во која е вградена најнова тех-
нологија е одличен пример за таквиот пристап. 
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тЕжина подигната високо

liebherr Crawler Cranes lr1300 litronic

Често пати се прашуваме како се подига голема тежина на големи висини и 
тоа на некој непристапен терен! Кои се тоа дигалки и каде им се поставени 
лимитите?
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Во последно време се почесто се среќаваат 
големите ветерници кои произведуваат елект-
рична енергија од силата на ветерот. Најчесто 
се поставени на сртовите на високите плани ни 
и тоа не по една туку по цела низа, односно 
како што вообичаено ги нарекуваме, енергет-
ски паркови. Нивната работа е тесно поврзана 
со перфектна избалансираност што пак за-
должително значи прецизна монтажа на теш-
ките составни делови. Токму за изведување на 
тој тип на работи потребна е и соодветна ме-
ханизација. 
На ова поле Liebherr навистина има што да 
понуди. Заедно со својот бренд Litronic во 
понуда имаат широка палета на авто-кранови 
како и кранови поставени на гасеници. 
Токму вториве се познати како посебна “LR” 
серија. Во приликава ќе се обидеме да ги 
претс тавиме можностите на моделот LR1300 
кој во поглед на подигнувачките капацитети е 
поставен некаде во втората половина од мо-
делската хирерархија на фирмата.

Високо, високо, ... 
крановите од “LR” серија се испорачуваат во 
разни комбинации на вертикалната и L-ра бот-
ната рака. Максималната носивост на кранот е 
рамно 300 тона со височина на подигнување 
од 4.5 м. Во зависност од спецификите на ра-
ботните задачи се прилагодуваат и пара ма-
терите на машината. За да се стекне вистинска 
претстава за капацитетите на овој кран ќе да-
деме неколку примери: во случај да треба да 
се подигне товар на височина од само 8 метри, 
кранот може да се оптерети со 117 t. Во друг 
случај ако потребната височина за подигнува-
ње изнесува цели 134 метри, дозволената те-
жинска оптеретеност изнесува 42 тона. 
Професионалците што се бават со дадената 
проблематика знаат дека со потребата за по-
диг нување на поголема височина опаѓа мак си-
мално дозволената тежина, па така од прило-
жените табели на производителот може точно 
да се пресмета максималниот капацитет за 
подигнување на товарот.
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дека кранот на гасеници LR1300 навистина 
располага со огромни можности говори и по-
датокот за максималната височина на конст-
рукцијата од над 200 метри и оперативна ви-
синска комбинација од 172 метри. 
Оперативната тежина на машината изнесува 
124 t со централен баласт од 57 t а максимал-
на та тежината на додатниот контратег изнесу-
ва 120 t. 
Притоа опремата која се користи (контратего-
ви, макари, сајли, ...) е изработена од фирмата 
Derrick Equipment, што претставува гаранција 

за долготрајност на тие ос-
новни компоненти. Интересно 
е да се спомене дека контра-
тего вите се поставуваат на по-
себни преносни плат форми 
што гарантира лесна прила-
год  ли вост спрема специ фич-
ните потреби на зада дените 
работни задачи.
Инаку, самата машина е пос та-
вена на гасени ци чиј рас пон 
изнесува 4.78 метри. За погон 
се користи шестцилиндерски 
дизел од најновата генерација 
кој испорчува 523 кС. Маши на-
та лес но ги совладува и нај-
теш ките терени дви жејќи се 
за  едно со приклучната оп ре-
ма. 
Иако на прв поглед бројките 
делуваат застра шувачки, опе-

ра торот го ужива целиот комфор потребен за 
прецизно управување со машина та, и згора на 
тоа неговата кабина е максимал но заштитена 
од можни незгоди.
уште еден момент е од исклучително значење 
кај крановите кои оперираат со голем товар на 
големи височини, а тоа е стабилноста на то ва-
рот. За избегнување на ударите на ветерот и 
занишување на кранот, машината е опремена 
со стабилизатори кои ќе знаат веднаш да го 
пригушат опасното клатење. 



дробЕњЕ и сЕЕњЕ по 
мЕрка на корисникот

lokotrack  lT 1213s и lokotrack lT120E 

Во производство на машини за дробење и сеење, Metso има акумулирано над 
едновековно иксуство, кое сега го користи за понуда на широк дијапазон про-
изводи кои можат да бидат прилагодени кон специфичните потреби на секој 
корисник. Во оваа прилика се задржуваме на моделите Lokotrack  LT 1213S и 
Lokotrack LT 120E
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Во METSO добро знаат како тешката терен ска 
работа на дробење и сеење на ископаниот ма-
теријал да ја претворат во профиталибен биз-
нис на клиентот. При постигнувањето на тој 
ефект од огромна помош им е огромното ис-
куство стекнато во период од преку еден век 
како и перманентното вложување во усовр шу-
вање на ангажираниот инженерски кадар кој 
работи во усовршување на продуктите. 
Во портфолиото на фирмата е запишано дека 
првиот Lokotrack е изграден во 1985 година. 
Самиот факт дека таа дробилка сеуште е во 

интензивна експлоатација доволно говори за 
конструкторскиот пристап. Всушност мобил-
ни те дробилки од оваа серија се направени  со 
намера воопшто да немаат празен од – тие 
мора да бидат на располагање 24 часа на ден, 
365 дена во годината. И тоа токму на потреб-
ната локација. 
како гаранција за непрекинатото децениско 
служење на Lokotrack дробилките, стојат 
квалитетот на вградените METSO-компоненти 
заедно со дизел моторите на Caterpillar.  
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Lokotrack  LT 1213S
Сораbотката на Metso и Caterpillar кај дро бил-
ката LT 1213S се оставарува преку дизелскиот 
аграгат со ознака CAT® C13 кој става на рас-
по лагање цели 310 kW (415 кС). Самата дро-
билка е од типот Nordberg® NP1213M™ со 
отвор за полнење 1.320 x 900 mm. Ако оваа 
преносна дробилка ви делува солидно нап ра-
вена, потврдата доаѓа со податокот за вкуп-
ната маса од 51 t.
Lokotrack LT1213S е комплетно опремена мо-
билна дробилка со ударен систем и голем 
капацитет, изведена со едно сито и повратен 
транспорт а преместувањето на самата маши-
на на друга локација едноставно може да се 
изведе со нископодни камиони.
Ново конструираниот двоен заслон и ради јал-
ниот повратен транспорт овозможуваат голем 
капацитет на сепарирање, а единицата за се-
ење може да се приклучи за само неколку ми-
нути. LT1213S може да се подеси за каменоломи 
но и за рециклирачки апликации, вклучително 
и асфалт.
Гледано од механички аспект, во LT1213S се-
риски се вградува напреден менувач кој овоз-
можува ефикасен погон за дробење кој притоа 

поседува и помош при стартување и сопирање. 
Од друга страна оптимизираното хидраулично 
коло, со независен вентилатор за ладење и 
“стендбај“ функција, ја намалува потро шу вач-
ката и до преку 20% овозможувајќи со тоа до-
датна силина за дробење.  
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Lokotrack LT120E
Lokotrack® LT120E™ со својот хибриден сис-
тем претставува ревулуција во мобилните дро-
билки. Имено, како погон машината може да 
користи електрична енергија од надворешен 
извор или пак за генерирање на истата може 
да се користи дизелскиот мотор CAT C13 од 
310 kW / 420 kVA (415 кС). Ова е прв пример во 
машинската индустрија некоја дробилка да 
работи на електричен погон. Предностите што 
ги дава електриката се огледаат во ефикас-
носта на работа при што е обезбеден најдо-
бар однос на чинењето по обработен тон ма-
теријал. електрично придвижуваните системи 
за дробење и транспорт освен зголемената 
ефикасност обезбедуваат и максимална заш-
тита на природната околина.
Поради двојниот систем дробилката тежи 65 t. 
а за дробење е задолжен кршачот Nordberg® 
C120™. Отворот на машината изнесува 1.200 x 
870 mm но посебностите на LT120E се од не-
суваат на можноста корисникот да одбере од 
широкиот спектар на додатоци и да ја при ла-
годи дробилката спрема сопствените потре би.
Прецизно изработените компоненти гаран ти-
раат долговечно користење и  едноставно од-
др жување а поради компактните димензии 
машината може релативно лесно да се транс-
портира.
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поголЕма Ефикасност со 
помала потрошувачка 

hyundai hr120C-9 – Зглобен компактор

HR серијата на зглобни компактори Hyundai ги нуди со оперативната тежина 
помеѓу 7.100 и 13.900 kg и со избор на дизелски мотори од Perkins или Deutz 
со силина помеѓу 84 и 140 КС. 
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Во Hyundai веруваат дека и кај класичните ма-
шини како што се тоа на пр. набивачите, можат 
значително да ја зголемат ефикасноста. Тоа 
размислување го поткрепуваат со конкретни 
примери, преточени во HR серијата на зглоб -
ни компактори. 
Со низа иновативни решенија, можеби нави-
дум ситни и неважни, Hyundai му нуди на па-
зарот производ кој е попродуктивен, поеко но-
мичен и во прв ред долговочен и доверлив. Во 
тој контекст техничките решенија од типот на 
заедничка зглобно клатно (не е потребно одр-
жување) кое овозможува предниот и задниот 
дел на набивачот да осцилаираат во ист ритам 
факт што овозможува идентична тракција на 
двата дела како и многу ниско тежиште на це-
лата машина, придонесуваат кон искажаните 
вредности.
Од останатите спецификации на набивачот 
HR120C-9 би ги истакнале максималнаиот агол 
на работење од 35 степени како и влезниот 
агол од 12 степени кои заедно со автоматска та 
тракција обезбедуваат одлични маневарски 
спо  собности на машината. електронската кон-
т  рола на работниот притисок овозможува при-
лагодување на типот на подлогата и рамно мер-
ност на обработената површина.
Се разбира дека тука е и можноста за обра -
бот ка на насипи и други површини кои се 
поста  ве ни под одреден агол, услови при кои 
авто ма тизираната тракција дава свој најголем 
при донес.

Погонска група
Набивачите на Hyundai во принцип можат да 
бидат опремени со дизелски агрегати од 
британски Perkins или германски Deutz. Во 
HR120C-9 е вграден мотор од Deutz со 130 кС. 
И на оваа позиција конструкторите на Hyundai 
интервенирале па така сега моторот во просек 
работи со 400 вртежи помалку отколку прет-
ходно. Тоа е постигнато со контролна елек-
троника која во континуитет го прати пот реб-
ниот притисок во хидрауличниот систем со што 
се овозможува максимална искористеност на 
хидрауличните пумпи. ефектот од намалување 
на просечните вртежи со кои работи дизелс-
киот мотор се огледа во намалена потрошу-
вачка а како секундарни ефекти се чувству ва ат 
намалување на бучавоста и вибрациите. 
Од останатите карактеристики на компакторот 
би ги издвоиле оперативната тежина од 12 t. 
потоа широчината на барабанот од 210 cm, 
пречникот од 150 cm и дебелината на ѕидот од 
30 mm. Од набивачките параметри би ги изд-
воиле само основните: линиското оптеретува-
ње од 32.80 kg/cm, амлитудата помеѓу 1.8 и 0.6 
mm, како и фрекфенцијата која се движи во 
границите од 30 до 40 Hz.
Ако подробно се анализра компакторот на 
Hyundai се доаѓа до општо познатиот заклучок 
кој говори за пристапот на далеку-источните 
земји кон конструирање на своите продукти - 
се е веќе измеслено и се може да се направи 
уште подобро.
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голЕм багЕр во мини 
пакувањЕ

hitachi Zaxis 38u

Малите хидраулични багери најчесто се среќаваат во урбани услови на работа а 
помалку и при изведување на патни правци каде што служат за фи но дотерува-
ње на теренот. 
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кога однадвор ќе се погледне Zaxis 38U тој 
наликува на вообичаен багер. Тука е кабината, 
зглобната работна рака, гасениците за пренос, 
зглобниот прстен за ротација, секалото,... Но 
тоа што го разликува од останатите  хидраулич-
ни багери е неговата големина. Всушност не 
станува збор за големина тука за еден од 
најскромните багери што воопшто се нуди.
За да ги отстрани сите сомнежи поврзани со 
димензиите, Hitachi вградува технологија со 
која малиот багер воопшто не заостанува од 
своите поголеми браќа. 

Пространа кабина
Сите знаеме дека јапонците знаат да се орга-
низираат на мал простор. Таа универзална 
вред ност на прекрасен начин ја демонстрира-
ат со внатрешноста на Zaxis 38U. Иако тоа ни-
кој не очекува, внатрешноста на багерот нуди 
доволен комфор за операторот и тоа без раз-
лика на неговите физички димензии. Освен 
широкото седиште, во копактната кабина е 
пронајден простор за сите класични команди 
па дури и наслони за рацете. Од вградената 
опрема тука е пронајден простор за нов LCD 
монитор па дури и за автоматски контролиран 
клима уред. 
Тајната на добрата организација е сокриена 
во фактот што моторот и останатите механич-

ки компоненти се сместени под кабината а ла-
дилниците на нејзиниот бок. Од компактноста 
на кабината профитира видливоста која на 
сите страни е повеќе од добра. Приказната за 
кабината ќе ја заокружиме со механичката 
заш тита која е изведена со појачани челици и 
ги изполнува сите безбедносни норми.
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Багерчето може многу
Во прес материјалите кои ги објавува Hitachi 
посебно се истакнуваат постојаноста и издрж-
ливоста на малиот багер. Тие особености се 
на исто ниво како и кај останатите продукти на 
јапонскиот производител. Притоа се истак ну-
ваат економичноста при работа и широкиот 
опсег на работни можности. Новиот трици-
линдерски дизел мотор со силина од 28.4 кС, 
во однос на својот претходник троши за цели 
15% помалку. ефикасноста на трите хид рау-
лични мотори (два за движење и еден за ро-
тација) е потпомогната со електронско опти-
мизирање на хидрауличниот систем. 

При овие услови ефикасноста на машината 
воопшто не е намалена, напротив! еве неколку 
поткрепи на тврдењето: багерот може во една 
минута да изврши 9 ротации околу својата оска 
а дво-степенската трансмисија овозможува бр-
зина до 2.8 односно до 4.3 кмч/ч.  

Скромни димензии
компактната изведба најчесто значи голема 
пок ретливост односно одлично снаоѓање на 
мал простор и брз работен циклус. Вкупната 
должина на гасениците е 211 cm со широчина 
од 30 cm, бидејќи нивната широчина е 174 cm 
а кабината е потесна, тоа воедно е и вкупна 
широчина на мини багерот. Ако кон овие ди-
мен зии ја додадеме и максималната височина 
на кабината од 248 cm и транспортната дол жи-
на од 464 до 476 cm добиваме целосна сли ка 
за компактните димензии.
кон овие ситни бројки можеме да го додадеме 
и капацитетот на корпата од 0.10 m3 но и тоа 
не претставува пречка за постигнување на 
максимален распон на корпата од 508 cm и 
длабочината на копање 306 cm. Овие податоци 
се однесуваат на пократката работна рака од 
132 cm а разбирливо, подолгата работна рака 
(172 cm) која исто така стои како опција, рас-
полага за нијанса и со подобри постигнувања.

Евтино и едноставно оддржување
контролните точки се групирани во една точка 
до која се стигнува со едноставно подигнува-
ње на задниот поклопец. Странично пак, се 
пос тавени двата ладилника до кои исто така 
лесно се пристапува. до моторот малку потеш-
ко се стигнува, со подигнување на целата ка-
бина но и тоа не претставува поголема комп-
ликација. Сето ова наведува на исклучително 
лесно и едноставно оддржување. Од друга 
страна, квалитетот на  употребените компо-
нен ти гарантира исклучително долг период на 
потреба за заменски делови. Заклучокот, за 
исклучително краток период во кој машината 
ќе биде надвор од употреба поради неоп ход-
ните интервенции за оддржување, се наметну-
ва сам по себе.    
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рЕциклирањЕ на асфалт – 
можности и тЕхнологии

FiMAko

Додавањето на одредена пропорција на рециклиран асфалт во финалниот микс, 
станува се повеќе стандардна практика во производството на асфалт.

Градителите на патишта се повеќе бараат ви-
сок однос на рециклиран асфалт - не само за 
да ги заштитат природните ресурси, туку и да 
ги оптимизираат производните трошоци бла-
годарејќи на заштедата на агрегат и битумен, 
со користењето на модерните технологии на 
рециклирање. 

1. Рециклирање во Асфалтна База - MARINI 
Сите Асфалтни Бази од програмата на ита-
лијанската фирма MARINI се спремни да вклу-
чат и рециклиран асфалт во своето про из-
водст во. Во тој контекст, постојат неколку 
на  чини рециклираниот ладен асфалт да се 
вклучи во топлиот микс.
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Напреден рециклирачки прстен
ладниот рециклиран материјал се додава ди-
ректно во сушарата преку специјален рецик-
лирачки прстен и ја достигнува финалната 
тем  пература со топлинска размена на веќе 
пре г реаниот чист агрегат. Напредниот дизајн 
на овој прстен спречува било какви затнувања 
кои можат да се јават при постепеното топење 
на битуменот кој е составен дел од рецик ли-
раниот материјал. 
Овој економичен целосно тестиран метод овоз-
можува висок однос на рециклирање до скоро 
35% и повеќе во одредени специф. ситуации.

Рециклирање во миксер
рециклираниот материјал се транспортира во 
миксерот преку елеватор за ладна мешавина и 
исто како и чистиот агрегат (материјал) се мери 
(вага) во посебен бункер пред да се додаде во 
миксерот. 
Пареата ослободена во миксерот мора да би-
де отстранета и производството треба да се 
модифицира за да се осигура комплетна топ-
лин ска размена помеѓу ладниот рециклиран 
ас фалт и загреаните чисти агрегати. 
како што чистиот и рециклираниот материјал 
се движат низ различни патишта во миксерот, 
чис тиот агрегат може да биде просеен во си то. 
Соодносот на рециклирање во овој случај дос-
тигнува и до 25%, а во комбинација со рецик ли-
рачкиот прстен може да се постигне рецик ли-
рање и до 40% и повеќе.

Рециклирање со втора сушара
рециклираниот материјал во овој случај се су-
ши и загрева во посебен паралелен цилинд ар 
за сушење, посебно направен за оваа на ме на. 
Внатрешното мешање овозможува постепено 
достигнување на бараната температура и да се 
избегне ризикот од затнување, со што се овоз-
можува висока стапка на рециклирање, дури и 
до 60% и повеќе.  чистиот агрегат го прати ис-
ти от пат како и вообичаено и се просејува.

2. Рециклирање на постоечки патишта на 
лице место - BOMAG 

Ладно рециклирање
рециклаторите се користат да го здробат пос-
тоечкиот асфалт и се способни да третираат 
дебели патни слоеви со едно поминување. 
Срцето на овој тип опрема за рециклирање се 
роторите за гребење и мешање, со широк спек-
тар на специјален алат/ножеви за гребе ње. 
роторот се движи во нагорна ротација за да го 
здроби постоечкиот асфалтен слој. Со едно 
поминување постоечкиот материјал е из дро-
бен, дополнителниот материјал (како земја и 
сл.) е измешан заедно и адитиви како биту мен 
и вода се инјектирани во процесот на мешање. 
Процесот е контролиран од микропроцесор 
кој гарантира прецизно мерење (дозирање). За 
да се помогне распределбата на битуменот во 
мискот, тој се претвара во пена (пенест биту-
мен) при контакт на жешкиот битумен и водата. 
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Предности на ладното рециклирање на лице 
место
користењето на овој тип на ладно рециклира-
ње при рехабилитација на патиштата ги нуди 
следните предности:

Еколошки: Целиот материјал на постоечките 
патишта е рециклиран и искористен на лице 
место, така што транспортот до депонија не е 
потребен. количината на ново додаден гра ну-
ларен материјал е минимална или нула. Соз-
давањето на нови ископи (каменоломи) е 
намален и методот значително ги намалува 
транспортните трошоци. Ова има јасен ефект 
кон целосната потрошувачка на енергија и ЦО 
гасовите кои се значително намалени. Исто 

така, рециклирањето ја намалува колатерал-
ната штета на патиштата причинета од транс-
портирањето на тешки товари. 

Квалитет: Високо квалитетен микс е создаден 
од материјалите кои се искористени на лице 
место, комбинирани со вода и сврзувачките 
ади тиви. Пумпите кои се контролирани од мик-
ропроцесорот, овозможуваат прецизно дози-
ра ње на адитивите. ладно рециклиран ас фал-
тен слој е создаден со беспрекорни механич   ки 
карактеристики, на кој потоа се поставува гор-
ниот (абечки) слој. Последователно на тоа, не 
е потребно да се користи некакво зајак нува ње 
на подлогата, бидејќи самата процеду ра го 
подобрува капацитетот на носивост на патот, 
што е потврдено со многу тестови и изведени 
проекти.

Стабилност: ладното рециклирање создава 
уни формен компактен слој кој нема слаби точ-
ки како кај потенките слоеви.

Стрес на подлогата: Стресот на подлогата е 
минимален во споредба со оптоварувањата 
кои ги трпи при класичниот метод на реконст-
рукција на асфалтот, каде високи оптоварува-
ња водат до деформација на површината. лад-
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ното рециклирање најчесто се изведува со 
едно поминување, а машината со своите гуме-
ни тркала, го избегнува контактот со трети ра-
ната подлога. 

Време на изградба: Машините за рециклирање 
имаат повисок дневен капацитет на извршу-
вање во споредба со сите други методи на 
рехабилитација. Поради тоа, времето на из-
градба е значително намалено. Во исто време, 
благодарејќи на намаленото време, трошоците 
за проектот и непријатностите на корисниците 
на патиштата . Прекините помеѓу изградбата и 
сообраќајот се лимитирани.

Сигурност: една од најважните предности на 
ладното рециклирање е високото ниво на си-
гур ност во патниот сообраќај. додека рецик-
лирачкиот спрег работи во една лента, оста-
натите се слободни за безбеден сообраќај. 
реконструкцијата може да се изврши на поло-
вина од коловозот во текот на денот и целиот 
пат ќе може да биде отворен за сообраќај на 
крајот од работниот ден.

Заклучок
ладното рециклирање на лице место, во спој 
со резултатите од тестирањата е супериорен 
процес во однос на класичните методи, како 
во пократкото време на изведба, механичките 
карактеристики на патот и идните потреби од 
одржување.

3. Процесирање и рециклирање со мобилна 
дробилица - ROCKSTER 

Rockster ударна дробилица R700S - проект 
Пекинг (кина) 

За прв пат во Пекинг, рециклиран асфалт и бе-
тон беа дробени директно на градилиште и 
веднаш искористени за изградба на патишта/
улици.

Финалниот материјал произведен од дроби-
лицата R700S, на австрискиот производител 
“Rockster” се одликува со одличен квалитет, 
кубичното зрно може оптимално да се користи 
во патната изградба или било какви други гра-
дежни материјали - изјави г-дин Huang, мена-
џер на компанијата “Beijing Yu Long Environ-
ment Protection”. 
Горд на својот прв ре цик  лирачки проект во 
цен т арот на Пекинг, процесирајќи неверојат  ни 
5.500 тони материјал. Благодарејќи на момен-
талното реискористување на издбробениот 
ма теријал во нов пат, значително беа намале-
ни високите транпспортни трошоци како и из-
бегнувањето на издувни гасови.
комплименти за перформансите и допол ни-
телниот систем за собирање на прашината.
Моделот Rockster R700S изврши одлична ра-
бота со константно производство со повеќе  
од 100 т. на час до големина од 0/32mm и мала 
потрошувачка на гориво. уште повеќе импре-
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сио нираше системот за собирање на пра ши-
ната монтиран на главната лента, специјално 
направена за вакви услови. Низ целиот ре цик-
лирачки процес, скоро никакви издувни гасо ви 
или прашина не беа произведени. 

рециклирачкиот потенцијал во Пекинг

Г-дин Wang, проект менаџер на “Beijing City 
Road and Bridge Construction Group”, вели: 
“Многу е значајно за нас да го рециклираме 
гра дежниот отпад. За да ја зачуваме околина-
та и заштитиме природните ресурси.” Про це-
нето е дека само во градот Пекинг, околу 40 
милиони тони на градежен отпад може да се 
рециклира со дробилица као што е Rockster 
R700S и околу 90% од тој отпад може да биде 
повторно искористен. Овие бројки се импре-
си вни и го покажуваат високиот потенцијал  
во рециклирањето, не само во кина, туку и низ 
целиот свет.

4. Топол асфалтен микс директно на гра ди-
лиште, со ниски трошоци - BAGELA
Брзо производство на асфалт (со заштеда на 
ресурси) до 10 тона на секој час. Овој ре цик-
латор од германската фирма BAGELA, користи 
изгребен, отпаден асфалт за производство на 
нов базичен слој. Фирмата BAGELA како свет-
ски лидер го има патентот за овој “зелен“ 
пазарен сегмент.

Придобивки:

• Топол асфалтен микс спремен за само 10 
минути - во секое време и место;
• елиминација на материјали, транспорт и 
трошоци за исфрлање;
• Избегнување на опасен оптад, благодарејќи 
на 100% рециклирање;
• рециклирањето на 1 тон асфалт, бара само 
6 литри гориво;

Асфалтниот рециклатор Bagela ја докажува 
својата вредност секаде каде што е потребно 
мануелно вградување на асфалт. А во исто 
време е и еколошки прифатлив, независен и 
прави заштеда на трошоците.
разни државни и интернацонални истражува-
ња и анализи, доведоа до фактот дека: Ви-
сококвалитетен базичен слој може да се на п-
рави од кршен (рециклиран) асфалт, со 
ком   петентно користење на Bagela рециклато-
рот за асфалт.
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Goodyear eM TraCK III – 
во трага на животниот 
вЕк на гумитЕ за работни 
машини   

технологија

Иновативниот програм за управување и преглед на употребливоста како 
и пратење на животниот век на гумите придонесува за намалување на 
оперативните рошоци

Напорите на Goodyear заедно со своите купу-
вачи да помогне во оптимизирањето на инвес-
тициите во гуми за тешката градежна и рудар-
ска механизација, веќе ги покажуваат првите 
резултати. Помошта вo намалувањето на вкуп-
ните трошоци на оперативниот процес, една е 
од главните предности кое го нуди новиот 
програм за водење на картотеките на гуми – 
EM Track III.
Goodyear EM Track III е иновативен комју тер  с ки 
алат, во Windows опкружување, кој го употре-
буваат сите оние кои во Goodyear се бават со 
гумите OTR (Off The Road – гуми за теренска 
механизација во градежништвото и рудар с т-
вото), односно со гумите EM (Earth Mover – за 
померување на земјиште). Програмот бележи и 
овозможува увид во податоците поврзани со 
гумите. Помага во постигнување на максима-
лен животен век на гумите, а воедно овозмо-
жува прогноза за нивната трајноста а со тоа и 
за планирање и пресметка на средствата. 
Со помош на програмот EM Track III можеме 
гу  мите да ги следиме од колевка па се до гроб. 

Имено, во составот се бележат сите подато    ци 
кои се однесуваат на возниот парков, гумите  и 
бандажите како и на сервисните податоци 
како што се контролните прегледи на при ти-
сокот во гумите. Освен тоа составот овоз мо-
жува изработка на посеби извештаи кои ги 
вклучуваат претходните информации, и пла-
ни  рање на издржливоста на гумите. Тие из-
вештаи му се достапни на крајниот корисник и 
стручњаците за OTR. Им овозможуваат де лот-
ворно и целно оддржување, а воедно помага-
ат при оптимизацијата на залихите на ре зерв-
ни гуми и на планирањето на средства за 
купување на нови.
При креирањето на нов кориснички профил во 
базата на податоци EM Track III се запишува ат 
сите информации за машините на корисникот, 
односно за возилата и за гумите, било да се 
мон тирани или да се на залиха. Информациите 
за работните машини вклучуваат и податоци  
за гумите, како што се типот на монтираните 
гу ми, начинот на употреба, брзината на возе-
ње, температурата, притисок на воздухот, кон-
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фи гурација по оски и работни часови. 
Наве дените податоци служат за изработка на 
про  г рама за оддржување чија цел е опти ми за-
ција на секоја гума поединечно и со тоа нама-
лување на вкупните трошоци на работењето, 
на најмала можна мера.
Визијата на Goodyear е да понуди ви соко ква-
литетни производи и иновативни решенија со 
чија помош на корисниците на гуми за работ ни 
машини би им помогнал да постигнат што по-
ниски вкупни трошоци на работење и пра во-
времено планирање на средства за купување 
на нови гуми. Goodyear им овозможува на сво-
ите купувачи, составот EM Track III да го упо-
требуваат на својата локација како интерен 
состав за управување со OTR гумите.

Иновативниот програм Goodyear Track III по-
мага во постигнување на маскималне век на 
гумите, а воедно овозможува прогноза за нив-
ната трајност и со тоа планирање на пред ви-
дените средства. 

Слика 1: дел на прегледот на гумите на на-
товарувач CAT 988B во фабрика за цемент: од 
евиденцискиот лист се гледа кои гуми се вгра-
дени на поединечни позиции и за секоја гума 
се наведени детални параметри (датум на мон-
тажа, број на одработени часови, момен тална 
длабочина на каналите во споредба со нова 
гума, процент на моменталната истрошеност, 
воздужен притисок, датум на прегледот). Сли-
ката ја прикажува состојбата и препорака за 
евентуално понатамошно оддржување.
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прЕцизно измЕрЕна 
Ефикасност  

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 количина 
на јаглен е донесена во термоцентралата или 
пак колкав товар во текот на денот има пре-
несено големата дигалка. Напротив, прециз-
нос та на податоците дава одличен увид врз 
ефи касноста на работата. А тоа е пак е неоп-
ходен показател за нивото на развој на одре-
дена компанија како и одлична смерница за 
откривање на тесните грла и слабите точки во 
работниот процес.
Сосема доволни сознанија за отсранување на 
дилемата околу корисноста на подвижните 
мер  ни системи. уште ако кон тоа ја додадеме 
широката палета на машини и уреди во кои мо-
жат тие да се аплицираат тогаш и послед ниот 
аргумент за неприфаќање на уреди за те жи н-
ско мерење, се избива од рака. доволно ќе би-
де да ја погледнеме само основната при мена 

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 за-
висност од спецификите на машините или уре-
дите, сензорите се поставуваат на позиции кои 
се претходно специфицирани од конструк то-
рите на PFREUNDT. 
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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оддржувањЕ на 
dPF филтЕр  

wurTh 

Во современите дизел мотори, поради почист издув и запазување на строгите 
еколошки норми, се вградуваат DPF (Diesel Particulate Filter) филтри кои има-
ат способност да ги задржуваат честичките од чад. Поради природата на хе-
мискиот процес, тие треба повремено да се чистат а за таа цел WURTH има 
ефикасен предлог. 
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ЧИСТЕњЕ НА DPF фИЛТЕРОТ – фИЛТЕР ЗА ЧЕСТИЧКИ ОД ЧАД

Парче од DPF филтер со наталожени честички од чад

ЧИСТЕњЕ НА DPF фИЛТЕРОТ – 
фИЛТЕРОТ ЗА ЧЕСТИЧКИ ОД ЧАД (DIESEL PARTICuLATE FILTER)

Што е DPF филтер?
Која е неговата функција?

I – Издувни гасови со 

 честички од чад

II – Задржување на честички од чад

III – дополнително согорување на честичките од чад

IV – “Прочистените   
 издувни гасови   
 излегуваат во   
 околината
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ЧИСТЕњЕ НА DPF фИЛТЕРОТ

•	Да	се	изгасне	моторот	и	да	се	остави	
да се излади

•	Да	се	извади	сензорот	за	температура	
со што е овозможено сондата да се 
уфрли во внатрешноста на DPF фил-
терот

•	Доколку	не	постои	сензор	да	се	одврти	
всисниот отвор на филтерот и да се 
делува со помош на сондата низ него

•	ВНИМАНИЕ:	за	цело	време	на	работа
та да се применува следниов метод: да 
се прска не подолго од 3 секунди, по 
секое прскање пауза од 10 секунди. да 
се повтори се додека има средство во 
боцата

 чадот е на база на јаглерод и подложен 
е на запалување! 

•	По	употребата	се	препорачува	пробно	
возење од 20 минути

•	Една	боца	за	еден	филтер!

ВУРТ МАКЕДОНИЈА дооел
ул. Борис Трајковски 93, 1000 Скопје

тел: 02/ 272 80 80 / www.wurth.com.mk 

ЧИСТАЧ НА DPF – ПАРТИКУЛАРЕН фИЛТЕР КАЈ ДИЗЕЛ МОТОРИТЕ

•	Едноставно	користење
•	Поправка	без	демонтажа
 - минимална можност за оштетување на DPF филтерот
 - работа само на еден работник
 - заштеда на време – минимални трошоци за поправка
•	Продолжен	 работен	 век	 на	 DPF	 филтерот	 –	 евтино	

оддржување
•	Намалена	емисија	на	штетни	гасови
 - нема ризик на технички преглед на возилото
 - посигурна работа на моторот
 - помала потрошувачка на гориво
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алтЕрнатива или 
компромис?  

Замена за централното греење

Како почетокот на грејната сезона се доближува, така сé повеќе се актуе-
лизираат прашањата за квалитетот и цената на централното греење и алтер-
нативите за него 
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Многу наши сограѓани се жалат на централно-
то греење - некои заради неговиот (не)квалитет, 
други заради високата цена, а трети и за ед но-
то, и за другото. државата преку своите регу-
латори може да полемизира со нас колку сака 
околу тоа дали треба исклучените да плаќаат 
за услугата што не ја добиваат, но исклучените 
по своја волја имаат поважен проблем за 
решавање - со што да го заменат централното 
греење? Грејните тела кои во кои се согорува-

ат дрва, преработки од дрво, нафта или гас 
нај често се вон комбинација, било заради 
 не при јатностите со ракувањето, било заради 
немањето услови - оџак или простор за скла-
дирање на горивото, така што во пракса раз-
мислувањата секогаш се насочени кон елект-
ричната струја. За најчестите алтернативи во 
вид на грејни тела кои зрачат топлина тешко  и 
дека може да се каже дека се алтернатива - 
секој добро знае дека немаат душа да загреат 
цел стан но се користат од немајкаде, пред  сé 
заради ниската набавна цена. Секој исто така 
добро знае дека квалитетот на греењето што 
се добива е пропорционален со сумата што ќе 
се инвестира за него, но не секогаш поскапото 
решение е и најефикасно. Најефикасно всуш-
ност, и тоа без конкуренци ја, е токму јавното 
(градско) централно греење. Главните причини 
за тоа се димензионирано ста за производст во 
на голема количина топ линска енергија и мак-
сималната оптими зи ра но ст на процесот. 
Тоа овозможува со релатив  но пристапни по-
чет ни инвестиции по станбена единица да се 
обезбеди квалитетно и постојано греење. А 
токму постојаноста на греењето е клуч за ефи-
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касноста. Имено, енергијата што се троши за 
греење најрационално ќе се користи кога 
домот само се догрева - со допуштањето тој 
це лосно да се излади за одреден период, 
макар и временски краток, ќе се потроши по-
веќе енергија отколку што ќе се заштеди за 
периодот кога греењето не работело. Заради 
истото тоа, сите оние кои се исклучиле од 
централното греење заради тоа што малку 
време се дома и сметаат дека не им треба гре-
ење на празниот стан, најчесто грешат. Од ис-
тата причина и грејните тела кои зрачат топ-
лина не можат добро да го загреат домот. Тие 
се наменети за брзо загревање на мал простор 
или како секундарно греење, кога ста нот тре-
ба да се догрее во случаи на екст ремно ниски 
температури или пак на градба  со лоша изола-
ција во која централното греење  не може да ја 
постигне посакуваната собна температура.
Сличен делумичен ефект имаат и обичните 
кли ма уреди кои греат. Поскапите опремени 

со инвертор се поефикасни при загревањето, 
но и нивна слаба точка се ниските температу-
ри - секој уред си има своја граница под која 
едноставно не може да работи. Во поглед на 
квалитетот на греењето добри резултати мо-
жат да се постигнат со комбинирање на греј-
ните тела, најчесто панели и клима уред, но во 
поглед на ефикасноста тоа е погубно за до-
машниот буџет. Треба да се знае и дека кли ма 
уредот заради својата позиционираност топ-
ли  от воздух го испраќа таму каде не треба - во 
горните делови од собата, што уште ја намалу-
ва нивната ефикасност но и перцепцијата на 
загреаност.

Покрај сé набројано, има уште нешто - велат 
дека најскапа е онаа машина која не работи, а 
токму тоа е инсталацијата за парно греење ко-
ја не се користи. Затоа најумно е пред да се 
дадат пари за разни грејни тела па потоа низ 
пракса да се дознава дали тие ќе ја вршат сво-
јата функција и со колкави трошоци, да се 
разгледаат алтернативите кои ќе ја користат 
цевната инсталација, што е можно само кај 
поновите градби - старите згради со вертика-
лен цевен систем не се погодни. доколку е 
случај да имате систем кој овозможува монти-
рање сопствено парно греење (тука мора да 
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напоменеме дека зборот ‘парно’ го користиме 
само за подобро разбирање - вистинскиот 
термин е радијаторско греење, бидејќи воде-
ната пареа веќе многу одамна не се користи 
како медиум за пренесување на топлинската 
енергија), првичниот избор треба да се напра-
ви врз основа на објектот што треба да се 
загрева - куќа или стан. За куќа постојат повеќе 
можности, но за стан тие се ограничени и се 
сведуваат практично само на две - електричен 
котел или топлинска пумпа. Инвестицијата за 
првото решение е доста пониска отколку за 
второто. И инсталацијата е поедноставна, но 
ефикасноста значително помала. Имено, елек-
тричниот котел како што самото име му кажува 
ја грее водата трошејќи струја - теоретски за 
еден kWh топлинска енергија му треба нешто 
повеќе од еден kWh електрична струја, но во 
пракса дури и два.
Топлинските пумпи, пак, кои ги има три вида 
(воздух-вода, вода-вода и воздух-воздух, какви 
што во основа се и сите клима уреди) работат 

на принцип на екстракција на енергијата од 
околината и имаат коефициент на искорис те-
ност дури и до 5:1. Тоа значи дека со еден kWh 
струја се произведуваат, односно испорачу-
ваат 5 kWh топлинска енергија. За стан во кој 
веќе постои инсталација за централно греење 
но не од вертикална изведба, топлинските 
пумпи воздух-вода се единственото практично 
ефикасно решение. работат и на ниски тем-
ператури посебно ако се опремени со до пол-
нителни грејачи, квалитетот на греењето е 
иден тичен, па дури и подобар од централното 
греење, а имаат можност и за производство на 
топла санитарна вода со што бојлерот во ба-
њата станува непотребен. Мана им е високата 
инвестиција, значително повисока од онаа на 
електричните котли, а исто како и нив се оп ре-
муваат со тајмери - поскапите модели дури и 
со меморија за една седмица, а ептен скапите 
можат да се контролираат и преку апликација 
за смартфон.
Топлинските пумпи воздух-воздух имаат и 
практична можност за ладење но за нив треба 
посебна инсталација, односно не може да се 
користи веќе постоечката од централното 
грее ње. Сепак најефикасно решение, посеб но 
ако се користат во комбинација со подно грее-
ње, се топлинските пумпи вода-вода, или како 
што уште се нарекуваат геотермални топлин-
ски пумпи, кои ја користат енергијата од земја-
та и подземните води. Но, тоа е веќе тема за 
некој друг пат.
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бЕз лицЕнца, нЕма 
транспорт  

Актуелно

Превозот на патниот сообраќај се врши со моторни и приклучни возила што 
ги исполнуваат условите утврдени со прописите за безбедноста на патиштата 
и посебно технички екплотациони услови за одделните видови на превоз. 
Домашен превозник може да врши превоз на патници и стока во внатрешниот 
и меѓународниот патен сообраќај врз основа на лиценца.
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доколку вршите превоз со транспортно возило 
потребно ви е да добиете лиценца за самото 
возило кое учествува во сообраќајот. Ќе ви на-
ведеме кои се основните документи кои тре ба 
да ги поседувате за да добиете лиценца за 
возило:
1 Барање за издавање на лиценца;
2 копија од решението за упис во централниот 
регистар со приоритетна дејност/главна при-
ходна шифра превоз на патници и стока како и 
тековна состојба не постара од 60 дена.
3 доказ дека е сопственик на едно или повеќе 
регистрирани возила за одделни видови пре-
вози или да има договор за лизинг
доказ: фотокопии од сообраќајните дозволи 
на возилата регистрирани на име на фирмата, 
заверени на нотар.
4 копија од потврдата за исполнетост на по-
себните техничко експлотациони услови за мо-
торните возила наменети за вршење на оддел-
ни видови на превоз во патниот сообраќај 
(из дадена од станиците за технички преглед на 
моторните возила).
5 Потврда дека има вработено во редовен ра-
ботен однос возачи (минимум еден еден возач 
по возило).
доказ: копии од обрасците М1/М2 и потврда 
од ФПИО за платени придонеси за секој вра-
ботен поединечно или потврда поврзана со 

список на обврзници од правниот субјект не 
постара од 90 дена.
6 копија од сертификатот за професионална 
компетентност за управителот на фирмата, од-
носно на овластеното лице одговорно за пре-
воз кое е во редовен работен однос кај пре-
возникот.
7 Потврда од надлежен суд - кривично одде-
ление – дека против правното лице не се води 
кривична постапка и не е изречена кривична 
правосилна пресуда, не постара од 60 дена.
8 Потврда од надлежен суд - кривично одде ле-
ние – дека против управителот на правното 
лице не се води кривична постапка и не му е 
изречена кривична правосилна пресуда, не 
постара од 60 дена.
9 Потврда од надлежен суд – Суд за прекршо ци 
– дека на правното лице не му е изречена мерка 
– Забрана за вршење на дејност, не пос тара од 
60 дена. 
10 доказ дека има во сопственост капацитет за 
паркирање и одржување на возилата или до-
говор заверен на нотар за обезбедено право 
на користење на таков капацитет за период од 
најмалку 4 години.
 доказ:
• договор за закуп со правно лице и акт за 
сопственост-имотен лист 
• Или друг акт за користење на просторот
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дополнително, за меѓународен патен превоз 
требаат и следните документи:
11 доказ за располагање со сопствен капитал 
од најмалку 2000 евра во денарска против-
вред ност по возило за превозниците кои под-
несуваат барање за лиценца за превоз во ме-
ѓународниот јавен сообраќај       
како доказ за располагање со сопствен ка пи-
тал превозникот приложува минимум еден од 
следните документи:
           1.копија од билансот на состојбата која 
превозникот ја доставил до даночниот орган 
за претходната година заверен со печат од 
даночниот орган или 
           2.имотен лист на недвижен имот, потвр да 
од агенција за катастар дека недвижниот имот 
не е под хипотека, документ за извршена про-
цена на недвижен имот или
           3. Банкарска гаранција која гарантира за 
финансиската стабилност на превозникот за 
времетраењето на важноста на лиценцата.
Во случаи кога како доказ за располагање со 
сопствен капитал се приложува копија од би-
лансот на состојбата, овој доказ превозникот е 

должен секоја година да го достави најдоцна 
до 30 април во тековната година за претходна-
та година до орган надлежен за издавање на 
лиценци.
12 копија од Сертификатот за учество на во-
зачите за вршење на меѓународен превоз на 
патници или стока.

Андријан Трипунов
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Mazda bT-50

освЕжувањЕ на пикапот 
на Mazda со Kodo 
дизајнот
Mazda започна со производство на фејслифтираната верзија на својот пикап BT-
50, кој повеќе години не е присутен на европскиот пазар
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Претставена во 2011 година, оваа генерација 
на пикапот на Mazda изгледаше доволно све-
жа така што измените се мали и козметички - 
во механиката не е чепкано. Сепак, колку и да 
се мали и естетски, тие му даваат поспортски 
изг лед по заслуга на маската, затемнетите 
свет ла напред и назад и новите алуминиумски 
тркала. Измени со сличен обем има и во внат-
решноста која сега дава чувство на поголем 
квалитет, а за прв пат ќе биде понудена и 
камера за возење наназад.
Mazda BT-50 на располагање е со два дизел 
мотора - 2,2 литарски четирицилиндричен со 
160 KS и 385 Nm и 3,2 литарски петцилинд-
ричен со 200 KS и 470 Nm. Трансмисијата е 
шестстепена мануелна или автоматска, а по-
гонот само на задните или на сите четири 
тркала. Се произведува во повеќе каросерис-
ки верзии - со единечна, продолжена и двојна 

кабина, но и како шасија со кабина наменета 
за разни надградби. Има должина од 5,12 
односно 5,37 метри и носивост од преку еден 
тон. како и досегашната верзија, овој пикап ќе 
се произведува само во фабриките на Mazda 
во Тајланд и Јужна Африка. Токму овие земји, 
заедно со Австралија, ќе бидат првите пазари 
на кои ќе биде понуден по што текот на идна-
та година ќе следат и другите региони каде  ќе 
се продава. 
Mazda BT-50 механички е скоро идентична на 
новата генерација на Ford Ranger, кој нео дам-
на исто така беше освежен. Всушност овие два 
модела се производ на заедничката компани ја 
на Mazda и Ford, AutoAlliance Thailand, која 
уште произведува и неколку патнич ки и те ренс-
ки возила од овие две марки глав но за пазарите 
во југоисточна Азија и Океанија. Овој капацитет 
започна со работа во 1998 година.
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renault Duster oroch

гаучоситЕ со нова коњица
Со Duster Oroch, Renault се проширува и на пазарот на пикапите
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На повидок е нова пресвртница во стратеги-
јата на француската марка - како нуспродукт 
на својата глобализација, таа на јужноа ме-
риканските купувачи ќе им понуди модерен и 
издржлив пикап. Одбележувајќи ја својата 
премиера на салонот на автомобилите во 
Буенос Аирес, Renault Duster Oroch исто-
времено одбележа и почеток на една нова 
ера. Првиот пикап на францускиот произ во-
дител е базиран на нам добро познатиот те-
ренец Dacia Duster, кој во многу земји во 
светот, вклучително и латиноамериканските, 
се продава под ознаките на Renault. Причи-
ната зошто токму овој регион е избран за 
лансирање на новиот производ е што таму 
годишно се продаваат околу милион возила 
од овој тип. 
Суровите услови за експлоатаци ја - не само 
климатски - им погодуваат на конст рукцијата 
на евтиниот Duster, така што Французите 
имаат право за новиот пикап да кажат дека е 
докажано робусен и издржлив. четирите вра-

ти обезбедуваат беспрекорна пристапност 
кон дарежливиот внатрешен простор со пет 
седишта, а големиот товарен дел му ја обез-
бедува потребната функционалност.
Renault го најави овој модел лани во Бразил 
со истоимениот концепт, кој во голема мерка 
даде прилично точна слика како ќе изгледа 
производствената верзија. 
Во Аргентина Duster Oroch најверојатно ќе 
биде на располагање со истите 1,6 и 2,0 ли-
тар ски бензински мотори со 110 односно 143 
коњски сили од обичниот Duster. Во момент ов 
нема најави за негово лансирање во други 
региони, но би било несериозно ако во Re-
nault не кројат планови за тоа.
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чисто и тивко низ минхЕн

bMw вработи камион на струја 

BMW заедно со својот логистички партнер Scherm започна да користи електри-
чен камион за превоз на компоненти

50 Година 6 • Квартал 3



како автомобилска компанија, BMW нашироко 
е познат по спортските карактеристики на сво-
ите возила. Но, од пред деценија-две баварс-
киот производител додаде уште една стратеш-
ка особина на имиџот на автомобилите што ги 
прави - ефикасноста, односно грижата за еко-
логијата. На почеток изразена преку нама лу-
вање на потрошувачката а со тоа и емисија та 
на издувни гасови, со напредокот на елек трич-
ните технологии акцентот беше ставен на 
струјата како алтернатива на фосилните го-
рива за задвижување на возилата. Сега веќе 
BMW е производител на повеќе возила кај кои 
електричната енергија има примарна или по-
мошна функција во возењето - малиот i3, 
спортскиот i8, теренецот X5 eDrive…
Од летово, во согласност со својата определ-
ба како општествено одговорна компанија, 
BMW не само што ги произведува, туку започна 
и да ги користи електричните возила за свои 
потреби. конкретно за превоз на компоненти-
те до својата фабрика во Минхен која произ-
ведува околу илјада возила и тројно повеќе 
автомобилски мотори на ден, баварскиот про-
изводител заедно со својот логистички парт-
нер Scherm започна да користи електри чен 
ками он. 
Првите официјално поминати електрични ки-
лометри беа одбележани со скромна мани-
фестација, на која од присутните високи функ-
ционери на двете компании и баварската 
пок   раинска влада беше истакнато значењето 
на овие засега малубројни, но 100% чисти и 

тивки километри. Со употребата на овој ино-
вативен камион, BMW не само што стана првиот 
производител во европа што ја анга жираше 
електричната енергија во улога на заштита на 
околината од своите деловни ак тивности, туку 
и испраќа многу силен сигнал до сите компа-
нии без разлика на нивната делатност. 
Овој 40-тонски камион е производ на хо ландс-
киот специјалист Terberg и ќе патува осум пати 
на ден меѓу логистичкиот центар на Scherm и 
фабриката на BMW носејќи амортизери, пру-
жини, системи за управување и други авто-
мобилски компоненти. 
На батериите на ка мионот му требаат три до 
четири часа за це  лосно полнење и имаат ка-
пацитет за стотина километри, што теоретски 
значи дека елек тричниот камион целиот свој 
работен ден ќе го поминува без нивно до-
полнување. За еко лош ката грижа да биде це-
лосна, од BMW велат дека камионот ќе биде 
напојуван исклучиво со струја од обновливи 
извори, а не со онаа про изведена од гер ман-
ските термо или нук леарни централи, што 
значи дека во целосната експ лоатација во зи-
лото нема да испушти ниту грам јагленород 
диоксид во околината. За според ба, дизел ка-
мион ангажиран на таа работа годишно ќе ја 
„зачини“ атмосферата со 11,8 тони јаглено род 
диоксид, што е еквивалентно на емисијата што 
би ја испуштил BMW 320d Efficient Dynamics 
кога три пати би го заобиколил светот.
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камионот што BMW и Scherm го употребуваат 
е заснован на моделот YT202-EV на холандс-
киот производител на специјални возила Ter-
berg. конструктивно тој е влекач со 4x2 конст-
рукција. Претставен е лани и веќе оперира во 
бројни дистрибутивни центри низ Холандија, 
Германија, данска и Швајцарија. Стандардно 
се испорачува со две батерии од 112 kWh, 
додека за поизискувачки задачи може да биде 
опремен и со трета. електропогонот има моќ-

ност од 138 kW и вртежен момент од 720 Nm и 
може да постигне максимално 40 km/h. Транс-
мисијата му е автоматска четиристепена Alli-
son, а кабината може да му биде лева или 
десна. Предвидено е откако ќе се сумираат 
искуствата од користењето на електричниот 
камион после една година, да се разгледа 
можноста за вклучување повеќе вакви возила 
во извршувањето на редовните активности на 
BMW и Scherm.

52 Година 6 • Квартал 3





спЕцијалисти од нашЕто 
сосЕдство

rEsor – специјални надградби

Во јужниот дел на нашиот северен сосед, во околината на Ниш, уште од 1992 
година функционира „RESOR”, компанија која се бави со конструкција и про-
изводство на камионски надградби првенствено наменети за потребите на 
комуналните служби.

54 Година 6 • Квартал 3



комуналните претпријатие секогаш имаат свои 
специфични потреби. Секако, не без добри 
при чини. Секој застој во обавувањето на опш-
тествеите активности оди на нивна сметка до-
дека функционирањето на урбаните системи 
се смета за цивилизациско постигнување кое 
треба постојано да се надоградува.
Тоа подразбира функционирање на цела низа 
дејности, од собирање на сметот, преку превоз 
на вода за пиење и комунална вода па се до 
транспорт на отпадни води и горива.
Токму за задоволување на тие потреби „RE-
SOR” ангажира одбрана екипа на конструкто-
ри и работници чии производи најпрвин беа 
ус  мерени за задоволување на домашниот срп-
ски пазар, но набргу потоа станаа составен 
дел на возниот парк на комуналните претп ри-
јатија и на останатите држави од регионот.
Во зависност од специфичните потреби, над-
градбите на „RESOR” можат да бидат монтира-
ни врз шасии од различни марки, вклучително 
и “Iveco“, “Mercedes“, “Mitsubishi“, “Volvo“, “DAF“, 
“FAP“, или по посебна желба на купецот.
Во производното портфолио на српската фир-
ма се наоѓаат следниве надградби: цистерни 
за питка вода, надградби за траснпорт на смет 
со разни плочи, цистерни за гориво, цистерни 
со пумпи за вода, противпожарни возила, цис-
терни за превоз на фекалии, надградби за пре-
воз на контејнери, посипувачи на сол и песок, 
контејнери, ... На тој список се наоѓаат и други 
производи кои се изработуваат спрема спе ци-
фичните побарување на корисниците.

Надградба за превоз на смет со потисна плоча 
тип “F”
Од неколкуте типови на надградби за превоз 
на смет за приликава се одлучивме малку по-
детално да се задржиме на моделот со потисна 
плоча од типот “F”. разгледувајќи ги техничките 
детали може да се забележи дека податоците 
се даваат во одредени гранични вредности а 
тоа поради фактот што секој тип може да биде 
враден во различни камионски платформи.
кај тип “F” волуменот на сандакот може да из-

несува помеѓу 14 и 22 m3 додека волуменот  на 
прифатното корито може да се движи во гра-
ни ците помеѓу 1.9 и 2.7 m3. Притоа масата на 
надградбата се движи помеѓу 5.000 и 8.000 kg. 
Неоптеретено, возилото пожелно е да тежи од 
11.5 t до 16 t додека истото може да се опте-
рети со товар од 5 до 11 tona.
За да одговори на овие барања потребно е 
возилото да биде опремено со мотор кој рас-
полага со најмалку 204 кС (150 kW).
Тип “F” претставува само еден пример на над-
градба за превоз на смет кој може да послужи 
како добар приказ на нивото и капацитетите 
на надградбите кои се произведуваат во „RE-
SOR”. разноврзсноста на потребите на кому-
нал ните служби, стручните лица на фирмата ќе 
знаат да ги задоволат со понуда која одговара 
токму на нивните специфични потреби и тоа 
со квалитет кој е на највисоко ниво, и што е 
многу поважно се цени кои одговараат на ку-
повната можност на нашите претпријатија. 
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модЕрнизиран 
мастодонот од студЕната 
војна

ural next

Најголемиот руски производител на камиони Ural, кој е дел од групата GAZ, 
започна со обновување на својата рустикална гама
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Неодамна претставен, моделот со сугестивна 
ознака Next е наследник на семејството ка-
миони 4320 со мотор сместен во носот пред 
кабината, кои во суровите руски услови за 
експлоатација важат за поиздржливи. кабината 
на Ural Next е модерна, со робусен изглед и 
генерално делува импресивно. линиите вед-
наш и асоцираат на старите модели, од кои 
скоро во целост е позајмена механиката. Вак-
вото разидување меѓу дизајнот и конструкција-
та е дел од стратегијата не само на најголе-
миот руски производител на камиони UralAZ 
туку и на целата руска индустрија, која не го 
менува ова што е докажано и кое пазарот сé 
уште го прифаќа. Позитивните страни на вак-
виот однос кон работата не се само неоспор-
ната издржливост и долготрајноста на конст-
рукциите, туку и ниската производствена цена 
и едноставноста во одржувањето. 

како и да е, протагонистот на студената војна 
наместо да се предаде, со помош на синергија-
та на групата GAZ се реинкарнираше во Next 
семејството кое и покрај истата основа раз-
виена пред четириесет години претставува 
голем еволутивен чекор. Модернизацијата на 
шасијата на мастодонот опфати педесетина 
позиции. Максимално оптоварување на пред-
ната оска сега е зголемено од 5,3 на 6,5 тони, а 
на носивоста од 12 на 13 тони. Вкупната маса 
на возилото е зголемена на 22,5 тони, а заед но 
со приклучното возило на 38 тони. Трансми-
сијата сега е способна да издржи за 40% по-
голем вртежен момент, а потрошувачката е 
намалена за 8 отсто. Основни мотори за Ural 
Next се новиот шестцилиндричен YaMZ 536 

дизел од 6,7 литри со 240, 285 или 312 KS, кој 
има проектирана трајност од 800.000 km. Во-
зилата можат да бидат се опремени со петсте-
пен менувач од истиот производител или пак 
деветстепен од ZF. Се разгледува и можноста 
за вградување 14-литарски V8 дизел без турбо 
со 260 KS и производство на верзија со двојна 
кабина и 7 седишта. Овие камиони се способ-
ни за работа во температурен распон од -50 до 
+50 °C и до надморски височини од 4.500 мет-
ри, а сервисните интервали им се предвидени 
на секои 15.000 km. Интересни се опциите за 
задвижување на камионите со компримиран 
природен гас односно метан.
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Меѓу главните предности на Ural Next руските 
инженери ги наведуваат и ергономијата и ком-
форот. кабината со трите седишта ја има задр-
жано ниската надворешна височина за да се 
овозможи монтирање на надградби и додато-
ци како што се крановите и сличните конс трук-
ции кои во транспортна позиција се сместени 
над неа. Возачкото седиште е воздушно осло-
нето, а веќе во основната конфигурација се 
добиваат електрично задвижувани стакла, 
цент  рал но заклучување, модерно LED осветлу-
вање, електрични и загревани ретровизори, 
тем помат, но и загревани филтер и довод за 
гориво. ABS кочниците, клима уредот, бло ки-
рачките диференцијали и CD со MP3 се оп-

ционален избор. Шасијата се произведува во 
4x4 и 6x6 верзии исклучиво со единечни трка-
ла, со должина од 7,7 и 9 метри. Изведбата мо-
же да биде како сенаменски камион, едно-
стран или тростран кипер со карго простор од 
11 кубни метри, цистерна, но и како подвижна 
работилница па и автобус за превоз на ра бот-
ници или патници.
UralAZ е значаен руски армиски добавувач. 
Неговите возила се користат и од бројни 
државни служби, а се среќаваат и во повеќе 
зем ји кои орбитираат околу русија. Заради не-
прикосновените теренски својства (можат да 
возат низ вода длабока до 1,75 метри, снег до 

еден метар, да се прекачат преку вертикал на 
препрека - ѕид со висина од 55 сантиметри и 
да преминат преку ровови широки до 2 и дла-
боки до 1,2 метри) практично се основен избор 
за многу стопански гранки во бескрајни те рус-
ки пространства: градежништвото, експлоа та-
цијата на нафта и гас, шумарството, рударс т-
вото… русите доста веруваат во своето ново 
семејство Next, заради што гаранцијата на во-
зилата ја зголемија на две години или 100.000 
km.
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профЕсионална 
алатка за туристичкитЕ 
работници

sunsundegui sC7

Не случајно седиштето на светската трговска организација е во Мадрид
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Шпанија е туристичка земја, втора по по-
пуларност дестинација во светот во поглед на 
потрошувачката - годишно ја посетуваат 60 
милиони странски туристи кои оставаат околу 
62 милијарди евра, или 6,4 отсто од бруто 
општествениот производ на земјата. За да се 
опслужат сите, треба навистина здраво раз-
виена инфраструктура и капацитети не само  
за сместување, туку и за нивни превоз. Заради 
тоа и не треба да чуди што пошироко аноним-
ниот шпански производител на автобуси Sun-
sundegui освен што држи една шестина од 
домашниот пазар, извезува во значаен број 
земји, пред сé поразвиените европски, но и во 
русија, египет, Израел, Обединетите Арапски 
емирати и други. рекордна година за оваа 
баскиска компанија беше 2008-та, кога беа 
произведени 550 единици. Но кризата и лошото 
раководење ја фрлија на коленици, по што 
покраинската влада ја презеде контролата и ја 
реорганизираше. како резултат на тоа гамата 
автобуси започна да се модернизира, а ре фе-
ренца за постигнатото е високотурис тичкиот 
автобус Sunsundegui SC7 кој ви го претста ву-
ваме.

Настапувајќи како наследник на застарениот 
но прославен модел Sideral 2000, SC7 е сосема 
нов производ кој се наметнува со своите аг-
ресивни и остри линии со кои сепак се пос-
тигнати идеално чисти линеарни форми. На-
лик на ниту еден друг автобус на пазарот, 
во зилото има доста аеродинамичен дизајн 
добиен со заслуга на панорамското ветро-
бранс ко стакло кое обезбедува за 30 cm по-
голема видливост. 
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И задниот крај е карак те рис  тичен и делува 
како комбинација на мо   дерниот и ретро ди-
зајнот со светлосна група спуштена до мак си-
мум. усогласениот и пријатен ентериер на ав-
тобусот затскриен зад затемнетите стакла е 
пополнет со удобни седишта и мноштво ко-
рисни детали на кои и туристите кои патуваат 
на подалечни дестинации ќе им бидат бла го-
дарни. Модерната црта преовладува како во 
дизајнот, така и во опременоста, а целокупно-
то осветлување е доверено на LED диодите. 
Секако, приоритет при уредувањето на внат-
решноста е даден на луксузот, дури и пред 
комфорот.

каросеријата на Sunsundegui SC7 може да се 
постави на шасии од Mercedes, MAN, Scania 
или најчесто Volvo, со две или три оски. Се 
нуди со должини од 12,35, 13,1, 14 и 15 метри и 
капацитет од 55, 59, 63 и 71 патник. Височината 
секогаш изнесува 3,72 метри, телото му е олес-
нето за да се компензира тежината на Euro 6 
шасијата, а просторот за багаж во за висност 
од изведбата се распостила и до 12,95 m³. 
Во резервоарите му собира 910 литри гориво, 
што само по себе кажува за каков вид превоз 
првенст вено е наменет.
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корЕјцитЕ го мЕркаат и 
амЕриканскиот пазар

Доставни возила - hyundai h350

Непосредно пред почетокот на производството на доставниот Hyundai H350, 
се проширија вести дека корејската марка има планови со него да настапи и 
на американскиот пазар
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Основата за ваквите тврдења лежи во обја ве-
ни те инвестиции од околу 1,8 милијарди до-
лари кои треба да се потрошат до 2020 година 
за офанзива во секторот на комерцијалните 
возила, како и во фактот дека на петтиот нај-
голем светски производител не му се допаѓа 
регионалната разграниченост на овој доста 
профитабилен пазарен сегмент. И додека ние 
во европа во H350 гледаме вистински и се-
риоз ен конкурент на Ford Transit и Mercedes 
Sprinter, корејците го сфаќаат како алатка со 
која ќе ги придвижат нештата кон глобализа-
ција и на ова поле. Заради тоа и не треба да 
чуди висината на најавените инвестиции, од 
кои само дваесетина отсто би биле за за си лу-
вање на капацитетите за производство на ко-
мерцијални возила од сите типови (комбија, 
камиони и автобуси) во матичната земја од 
сегашните 65 на 100 илјади возила годишно - 
остатокот е предвиден за развој на нови мо-
дели и мотори за нив. 
Во поглед на пазарната распространетост, 
Соединетите држави се втори по значење за 
корејската марка, веднаш по кина, така што 
присуството таму и во овој сегмент претставу-
ва предизвик како за самите себе, така и за 
нивните ривали. За европскиот пазар Hyundai 
веќе започна со производство на H350 во 
Турција, со помош на нивниот партнер Karsan. 
Овој модел е прво вакво возило на компанија та 
- Hyundai досега беше присутен, и тоа доста 
скромно, во полесната еднотонска категорија. 
Амбициозноста на плановите со H350 се 

потврдува и со тоа што тој е конструиран, ди-
зајниран и развиен во европа за продажба на 
европските пазари. Поставен е на флексибил-
на платформа која поддржува три типа извед-
би - комби, минибус и шасија со кабина. Зат во-
рената доставна верзија декларирана на 3,5 
тони ќе биде на располагање со должини од 
5,5 или 6,2 метри и ќе има простор за товар до 
12,9 кубни метри, доволен за превоз на пет 
еуро-палети. Носивоста ќе му се движи до 1,4 
тони, а ќе може да влече и приколка со тежина 
до 2,5 тони. Минибусот ќе се произведува со 
капацитет до 13+1 седиште, со избор од повеќе 
конфигурации на нивниот распоред и влезни-
те врати. На шасијата со кабина пак ќе можат 
да се изведат специјализирани надградби со 
габарити од 4x2,3 метри во должина и ширина. 
За погон ќе биде задолжен 2,5 литарски чети-
рицилиндричен Euro 5 мотор со 150 или 170 
KS, кој ќе ги задвижува задните тркала. Првата 
варијанта располага со 373, а втората со 422 
Nm, а и двете се спарени со шестстепен ма-
нуелен менувач. 
Продажбата на Hyundai H350 веќе е започната 
во девет европски земји, а во текот на идната 
година ќе биде понуден и во останатите. Со 
оглед на пазарната поставеност на помалиот 
H-1, може да очекува дека ќе има доста повол-
на цена.

64 Година 6 • Квартал 3



вЕчниот поштар оди во 
пЕнзија

Доставни возила - Grumman llV

Американските пошти побараа од автомобилските компании да им подготват 
возило кое ќе ги замени коцкастите камиончиња
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Ги гледаме по филмовите но не ги познаваме - 
американските поштенски камиони кои личат 
на детска играчка наскоро ќе бидат пензио-
нирани. Би рекле и редно е - тие се во служба 
од 1987 година кога беше испорачан првиот 
примерок од возилото со ознака LLV, што е 
кра тенка од самообјаснувачката ознака Long 
Life Vehicle. Производ се на компанијата Grum-
man, која по нарачка на американските пошти 
ги има правено сé до 1994 година. Низ САд, 
канада, Мексико и неколку други земји се 
тркалаат околу 140.000 вакви возила, чиј прво-
битно проектиран век на траење изнесувал 24, 
за подоцна да биде продолжен на 30 години. 
конструкцијата им е алуминиумска, а механи-
ката главно базирана на компоненти од Gen-
eral Motors-овиот пикап од тоа време, Chevro-
let S-10. управувачот му е на десната страна за 
да може разнесувачот на поштата безбедно да 
излегува директно на тротоар, моторот чети-
рицилиндричен бензински со 90 KS, а менувач-
от тристепен автоматски. Носивоста му е 450 
килограми, а заради помалото растојание меѓу 
предните тркала од задните има доста мал круг 
на вртење. декларираната потрошувачка е 14 

литри на 100 километри, која во реалната 
тргни-застани експлоатација се искачува и до 
24. Според американските закони, овие возила 
немаат регистарски таблички туку само се рис-
ки број од поштата.
Заради сегашната старост на флотата, амери-
канските пошти годишно трошат околу мили-
јарда долари на гориво и одржување. Во по-
викот до автомобилските производители се 
ба ра да подготват замена за Grumman LLV чи ја 
цена би била меѓу 25 и 35 илјади долари, така 
што нарачката за 180-те илјади вакви возила 
тежи вкупно пет милијарди долари. За вака 
мрс ната зделка првобитен интерес изразија 15 
познати и помалку познати компании, меѓу кои 
и Chrysler, Ford, Freightliner, Nissan, Daimler, 
Mahindra, Karsan, но и воените добавувачи AM 
General и Oshkosh.
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