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1. тоа што почиту вани 
наши пријатели, подол го 
време го најавуваме, ве-
ќе стана реалност. 
На   ши от портал www.g-t.
com.mk е активен и це-
лосно ставен во функ ци-
ја. Со тоа списанието 
Gt покрај печатена се га 
е збогатена и со елек-
тронска верзија која е 
достапна на интернет 
просторот. 
При проширувањето на 

нашето списание воопшто немавме дилема за пот-
ребата на портал од ваков формат кој ќе биде дос-
тапен на сите заинтересирани за случувањата и 
актив ностите од областите на Градежништвото и 
транспортот.
Покрај комплетната содржина на списанието која 
 ви е достапна во „pDF “ формат, на порталот ќе 
може те да најдете и широк избор на содржини 
поврзани со темите кои ние ги третираме.
Поради полесна достапност до информациите, ве 
повикуваме да се придружите и нашиот fb-профил: 
G&t-Списание за градежништво и транспорт кој го 
креиравме со намера да отвориме можност за пос-
тојана взаемна комуникација .

2. Политичкиот грч  во кој веќе подолго време се 
наоѓа државата никако не дозволува развивање на 
слободна стопанска активност. Се чини дека сега 
доаѓа време за наплата на сметката која ќе ја плати-
ме сите заедно. И тоа не ни се случува по прв пат - 
памтиме ние и пожестоки конфликти но ниту една 
криза не траела вака долго. да се опстои во еко-
номскиот простор подолго од две години при вакви 
услови, претставува вистинска уметност. Или може-
би попрецизно би било да кажеме, ова време-нев-
реме претставува вистинско харакири на домашни те 
економски субјекти. Иако банките се држат во добра 
кондиција, кризата ги одвраќа сите фирми рас по-
ложени за било каков вид инвестиции. Ако некој 
навистина и сака добро на државата и на опстојува-
ње на здрава економија, тогаш треба да се преземат 

конкретни чекори за решавање на политичката криза 
со што би се ослободиле од економскиот грч.

3. Според нашата вообичаена практика, последни-
от дел од воведот го посветуваме на темите кои ви ги 
нудиме во овој број. Ги претставуваме поставувачот 
на цевки Cat pl87, големиот багер Volvo eC950D,  
репортажата за испорака на дробилката GiporeC r 
131 FDr, потоа комбинарката komatsu Wb93s, 
големиот багер  liebherr r 946 litronic, натоварувачот 
hyundai hl 980, ...
Секако во овој број и транспортните теми си го нај-
доа своето место и единствено што можеме да ви 
кажеме е дека одбраните содржини се исклучител-
но интересни. за овие како и за останатите прилози 
ќе мора внимателно да го прелистате новиот број на 
G&t и да дознаете кои сѐ наслови ги обработува ме 
во овој број! 

Ви посакувам пријатно читање
Главен уредник 
благоја дрнков

Од уреднички агол
www.g-t.com.mk
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Metso SF-серија - Перење на песок

Мetso постројки за перење на песок се машини за исцедување на водата и висока 
ефикасност за перење на песок од нечистотии и муљ.

Ефикасно пЕрЕњЕ на 
пЕсок
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Секаде каде што е потребна тешка работа на 
дробење и сеење на камен и рударски ископи, 
нормално е да се очекува тоа да го прават ма-
шини на Metso, најголемиот светски произ во-
дител на системи за дробење и процесирање 
на минерали.
Но Metso не застанува тука – постројките за 
пе рење на песок се машини кои го заслужуваат 
целосното внимание на професионалците од 
таа област.
Серијата на постројки за перење на песок 
sF2360 - sF2975 се оспособени да отстранат 
честички со големина од 100 до 120 микрни. 
Притоа таа работа ќе ја изведат со висока про-
дуктивност и мали трошоци на експлоатација. 
Сé што е потребно за изведување на дели кат-
ниот процес на прочистување е мала погонска 
сила и минимални побарувања за одржување 
на процесот.

Како функционира?
Мешавината од песок и вода се уфрла во пост-
ројката преку централно поставен отвор во кој 
под ситото се наоѓа цевка за одводнување. 
така материјалот влегува во коритото кое не е 
опфатено со транспортната спирала на од-
вод нувачкото тркало. Потоа песокот сместен 
на дното на жлебот се зафаќа од споро дви-

жечката транспортна спирала и се одведува 
до тркалото за одводнување. Отпадната вода 
преку браната истекува на спортивната страна 
на машината.
Следен чекор во процесот е истурање на мате-
ријалот врз ситото за одводнување. за постиг-
нување поголем ефект на одводнување, Metso 
вградува оригинално esu сито кое е интег ри-
рано во самата машина. 
На крајот како продукт имаме максимално про-
чистен и одводенет песок кој потоа може ди-
ректно да се користи за посебни намени. 
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Техничка спецификација
Од техничките предности кои ја издвојуваат оваа серија производителот ги истакнува исклу чи-
телно ниските трошоци при работа, широкото корито, робустно тркало за одводнување, спо-
рото движење на транспортната спирала, намаленото абење дури и при работа со абразивен 
материјал како и електронската контрола на влезот на хранилката кој ја котролира брзината на 
полнење што овозможува оптимален квалитет на испраниот песок. 
Останатите технички карактеристики може да се видат од приложената табела:

Модел sF2360 sF2850 sF2870 sF2960 sF2975

Тип на
одводнувач

esu 8020 esu 1220 esu 1220 esu 1525 esu 1530

Површина на 
одводнување

(m2) 1.3 2.0 2.0 3.0 4.0

Погон на 
одводнувачот

(kW) 2 x 0.9 2 x 1.7 2 x 1.7 2 x 1.9 2 x 3.0

Волумен на песок (t/h) 50-70 80-100 90-120 140-150 150-180

Капацитет на сито 
за песок

(m3/h) 35-40 50-60 60-65 70-80 80-100

Потребна 
количина на вода

(m3/h) 200 250 280 300 350

Моќност (kW) 4 7.5 7.5 9.2 11

Должина - T (mm) 6 000 5 000 7 000 6 000 7 500

Должина - L (mm) 8 810 7 870 9 870 9 520 11 710

Широчина - B (mm) 2 570 3 000 3 000 3 150 3 150

Висина - H (mm) 2 720 3 000 3 000 3 000 3 100

Брзина на 
ротирање

(врт. во мин.) од 2.6 до 3.0

Тежина (kg) 9 000 10 500 11 700 12 500 14 000

Оперативна 
тежина

(kg) 27 000 33 000 35 000 38 000 42 000

Metso Mining and Construction / ul. Njudelhiska 2-1/6, 1000 Skopje
tel: +389 2 3063 667 / fax: +389 2 3061 989 / mob: +389 78 321 103
e-mail: vasko.salamovski@metso.com
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Volvo eC950e 

Во секое поголемо друштво има некое момче кое се разликува од останатите 
според неговата големина. Исто така постојат и ситуации каде што таа голе
ми на игра пресудна улога. Токму таков е најголемиот багер на Volvo, моделот 
EC950E.

ГолЕмо момчЕ
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Минатата година, на bauma 2016, Volvo наста-
пи под слоганот „Повеќе е повеќе“, и го претс-
тави својот најголемиот багер во историјата на 
фирмата со зборовите „Поголемото е по доб-
ро“. двете пароли колку тие општо да звучат, 
кријат неколку големи вистини. Првата е дека 
Volvo како моќно име во светот на градежната 
механизација има доста широка палета про-
изводи. конкретно багерите ги има триесети-
на, распоредени според конструкцијата во три 
семејства: компактни, на тркала и со гасеници. 
Втората, поголема вистина е дека спротивно 
на очекувањата, палетата во тешката катего-
рија багери со гасеници (од 13 до 75 тони) е 
повеќе од двојно поголема отколку онаа кај 
багерите со тркала (14-23 тони). 
третата и нај го лема вистина која нема да ја 
откриеме во информативните материјали на 
шведскиот про  изводител туку ќе ја видиме ди-
ректно на градилиштата е дека токму најтеш-
ките багери се оние кои најчесто се среќа ва ат, 
како во поглед на останатите модели на Volvo, 
така и во споредба со присуството на соодвет-
ни машини од конкуренцијата. затоа и не беше 
изненадување што покрај својот најголем згло-
бен дампер, 60-тонскиот a60h кој исто така 
беше новитет на bauma 2016, во Минхен беше 
претставен и најголемиот багер со кој Volvo 
навлегува во нова 90-тонска категорија.

Големината како основна предност
Голем во буквалната смисла на зборот, новиот 
гасеничар секако беше во центарот на внима-

нието, не само на оние што бараат бескомп ро-
мисна продуктивност и лесно справување и со 
најтешките работни задачи. должината му ва-
рира во зависност од раката од 13,6 до 14,8 
мет ри, а ширината му изнесува 4,5 метри. Вис-
ок е скоро 5 метри, а со максимално подигната 
корпа досега преку 13 метри во височина. фи-
лозофијата колку поголем, толку подобро и 
побрзо ќе се завршат големите работи е пре-
несена и кај конструктивните елементи. така, 
должината на гасениците е 6,4 метри, нивната 
ширина од 65 до 90 сантиметри, а растојание-
то од теренот добри 91,5 сантиметри. Макси-
малниот досег на копање е скоро 14 метри, а 
длабочината 9 метри. 
Може да биде опремен со три комбинации на 
работната рака, а на располагање се девет 
корпи - три за општи, пет за тешки и една за 
екс т ремно тешки работи. Цврстата конструк-
ција и заштитените компоненти заедно со 
184-годишното искуство ја гарантираат издрж-
ливоста, а прилагодливоста му е зголемена со 
систем за менаџирање на приклучоците кој му 
овозможува на операторот од кабината со 
помош на команди преку монитор однапред да 
го избира протокот и притисокот во хидрау-
ликата.

Испрака на сила според моменталните потре-
би
Срцето на машината е Volvo D16 моторот со 
446 kW (606 ks) и 2.650 nm, кој комбиниран со 
новоразвиениот електрохидрауличен систем 
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со интелигентни контроли обезбедува толку 
сила колку е потребно за работата, со мини-
мални загуби во хидрауличниот проток. На 
опе раторот на располагање му се повеќе ре-
жими на работа: уникатниот eCo Mode, потоа   
i (idle), F(Fine), G (General), h (heavy) и најмоќниот 
(power Max) режим кој на раката испорачува 
сила од 424 kn со која за eC950e ниту една 
работа не е тешка. Всушност во целата при-
казна за овој багер тежок е само тој - цели 92 
тони со најшироките гасеници, кои на лока ци-
јата го задвижуваат со брзина од 2,8 km/h и 
искачуваат на нагиб до 33°, а од едно до друго 
место транспортираат со 4,4 километри на час. 
Од спецификациите уште ќе ги споменеме 
резервоарот од 1.265 литри и количината мо-
торно и хидраулично масло од 55, односно 900 
литри.

Операторот ужива посебен третман
Посветеноста на Volvo Ce на постојаниот раз-
вој на иновативни и продуктивни машини  не 
треба да ги споменуваме, затоа ќе се префр-
лиме на работното место на операторот. Сé во 
кабината вклучително и џојстикот, тастатурата 
и мониторот е ергономски поставено и ди-
зајнирано за оптимална контрола и ефи кас-
ност. така, седиштето има 12 различни мож-
ности за подесување, а конзолата се помес ту  ва 

независно од него. Поставена на хидраулич но 
потпомогнати пригушувачи, во кабината се 
влегува преку врата што широко се отвора. 
Одличната видливост на сите страни низ без-
бедносни стакла е дополнета со горниот дел 
од предното стакло кое може да се лизне 
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нанагоре во рамката, а долниот дел пак да се 
отстрани и смести од страна во вратата. Ин-
тегрираниот систем за вентилација, клима ти за-
ција и греење преку автоматски контролиран 
вентилатор одржува постојан надпритисок во 
кабината, а воздухот го дистрибуира преку 14 
отвори. 
комфорот, пространоста и ниската бучава ов-
оз можуваат работа без замор и во најтешките 
услови, а бројните безбедносни системи ја га-
рантираат сигурноста и на операторот и на 
работниците околу машината. тука е и радиото 
со CD и Mp3 плеер и usb порт, а дополни тел-
но може да се опреми и со екстра светла, 
систем против кражба, задна и странична ка-
мера…
за крај нема што да се каже освен дека ова не 
е крај - Volvo и понатаму ќе се фокусира на тоа 
максимално да се задоволат барањата на 
купувачите, кои не завршуваат со набавката на 
машината, колку и да е голема таа. Всушност 
тогаш и започнува вистинската грижа за кли-
ентите, обезбедена преку бројните програми и 
услуги.

ул. лерИНСкА бр. 68а
моб.: +389 78 383 484 / тел.: +389 02 615 52 50 

e-mail: info@mgk.mk / www.mgk.mk



liebherr r 946 litronic

Големиот багер на Liebherr преку синхронизирана работа на двете хидрау
лични пумпи ја хармонизира работата на механичките компоненти, овозмо
жувајќи максимален притисок за истовремено изведување на повеќе опе
рации.

Хармонизирана 
мЕХаника



Опремен со нов дизелски мотор кој ги ис пол-
нува најстрогите stage iV/ tier 4f еколошки 
стан дарди, liebherr r 946 на своите корисни ци 
им се нуди во три варијанти на носечката струк-
тура. корисниците можат да одберат помеѓу 
стандардната работна рака (645 cm), линиска-
та работна рака (680 cm) како и дводелна ра-
ботна рака со вкупна должина од 740 cm. Со 
овој пристап производителот цели кон испол-
нување на корисничките потреби за изведува-
ње на разни, специфични работни задачи. 
Во истата насока, инженерите се потрудиле  
да обезбедат и голем избор на опрема, а што е 
уште поважно, и широк спектар на приклучоци 
со што се заокружува универзалната употреб-
ливост на r 946.  

Нов дизел мотор
liebherr користи погонски мотори од сопстве-
но производство. кај r 946 говориме за совре-
мен 6 цилиндерски дизел со работен волумен 
од 10.52 литри, кој користи турбо полнач што 
работи во две фази. чистиот издув го обез-

бедува sCr уредот со што е избегната по тре-
бата од вградување на DpF филтер за парти ку-
ларни честички. контролната електроника се 
грижи претварањето на механичката (макси-
мална моќност од 299 кС) во хидростатска сила 
да се конвертира со најмалку загуби со што се 
постигнува помала потрошувачка на гориво. 
тоа воедно значи и поголема ефикасност при 
извршување на зададените апликации, било да 
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се рачуна во работни часови или вложена 
енер гија при преместување на тони материјал 
на час.
Останатите механички компоненти како што се 
менувачот, погонот за ротирање, погонски от 
склоп како и работните пумпи и хидраулични   те 
цилиндри, исто така се дизајнирани и произ-
ведени од liebherr. тоа е доволна гаранција за 
компатибилноста на компонентите а воедно и 
гаранција за корисникот дека добива доверлив 
производ со долги сервисни интервали.  
 
Првокласен работно место
Во liebherr r 946 litronic операторот ужива 
првокласен комфор. кабината е монтирана со 
помош на посебни заковки изработени од ела-
с тичен материјал, факт кој придонесува виб-
рациите да бидат сведени на минимум а буч-
носта во кабината да изнесува само 72 db што 
е на ниво на патничките возила. додатно на 
тоа, комфорното седиште има и воздушни амо-
ртизери а и самото седиште во лумбалниот дел 
може да се подесува исто така преку пнеуматс-
ки перници.  
Производителот посебна ја истакнува одлич-

на та видливост која се должи на големите 
стаклени површини но и на вградените камери 
кои го покриваат целото видно поле (3600). 
ефикасната климатизација и наново дизај ни-
раните командни палки несибично го даваат 
својот придонес кон пријатниот работен ам-
биент. 
Гледано од аспект на практичност и функцио-
налност добро е да се споменат и можноста за 
пратење на сите зададени работни параметри 
кои во случај на неправилност веднаш се ис-
пишуваат на lCD екранот. Исто така оператор-
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от без напуштање на своето работно место, 
може да ги менува разните приклучоци кои му 
се на располагање - тој едноставен систем на 
замена во liebherr го нарекуваат likufix. како 
пример на едноставната промена на прик лу-
чоците нека послужи и податокот кој вели дека 
таа операција се врши за неполна минута. 
едноставно кажано, разните корпи чиј ка па ци-
тет се движи помеѓу 1.00 и 3.00 m3 можат да 
бидат лесно заменети без притоа непотребно 
да се губи драгоцено време.

Голем машина со едноствно одржување
Оперативната тежина на машината, во за вис-
ност од конструкцијата и приклучоците варира 
помеѓу 38.750 и 47.800 kg. транспортните ди-
мен зии (за стандардната работна рака), со 
вкупната должина од 11.400, височината на 
кабината од 3.185, широчината на гасениците 
од 3,255 mm, ја дополнуваат сликата за ра бус-
носта на конструкцијата.
едноставната дневна контрола на состојбата 
на течностите била една од главните идеи при 
конструкцијата на оваа машина. таа се изведу-
ва на едноставен начин од ниво на тлото и 
одзема многу малку време. Од друга страна 
про должените временски интервали на заме на 

на делови и течности претставува предизвик за 
секој производител. Во liebherr се достигнати 
до ниво хидрауличната течност да ја менуваат 
на 8.000 работни часови додека маслото за 
моторот на 2.000 часови. 
Голема конструкциска предност претставува и 
одсуството на DpF филтерот и негова замена 
со оригинална sCr технологија која, и покрај 
задоволување на најстрогите еколошки норми, 
не бара посебно одржување. Ако овде го 
додадеме и централниот систем за подмачку-
ва ње кој од едно место дава преглед на цело-
купната состојба, лесно доаѓаме до заклучок от 
кој недвосмислено ни се наметнува: liebherr r 
946 litronic се одржува лесно и едноставно. 
тоа е машина која ќе знае да возврати многу-
кратно за вложените средства.  
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Caterpillar Pl 87

Обновената серија на поставувачи на цевки Caterpillar PL 83/ PL 87 претставу
ва одлична опција за изведувачите на големите енергетски токови кои треба 
да ги поврзат Русија и бившите руски републики со европскиот пазар а ќе 
поми ну ва ат во непосредна близина на нашата земја. 

спЕцијалист за 
поставувањЕ цЕвки
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Изградбата на големите токови за пренос на 
течни и енергенси во гасна состојба игра го-
лема стратешка улога при континуираната 
дистрибуција од изворот до крајните потро-
шувачи. При нивна изградба, во принцип се-
когаш се бира најефикасната рута односно тој 
пат што обезбедува најдобар количник помеѓу 
најкраткиот и најлесниот пат. 
Во практика најчест случај e рутата на големи-
те цевководи да се протега по најкраткиот пат, 
што пак значи дека копањето на каналите и 
поставувањето на цевките се изведува низ нај-
различен терен.
токму при тие задачи непроцонлива е ефи кас-
носта и доверливоста на употребената меха-
низација. Во секцијата за поставувачи на цевки 
Catepillar има свој истакнат претставник, мо-
делот pl 87.

Тежина и контратегови
кога една машина има оперативна тежина од 
над 55 t (55.246 kg) и уште притоа може да 
подигне товар од над 41 t, очекувано е да има 

пристојна бројка од коњски сили која ќе биде 
способна да излезе на крај со тие предизви ци. 
кај pl 87 таа задача ја презема современ дизел 
со 15.2 литри волумен кој во зависност од па-
зарот може да развие максимална силина од 
350 кС. Веднаш да кажеме дека таа расна ко-
њица се користи за придвижување на неколку 
независни хидраулични системи. Пред се тука 
се мисли на движењето, работната рака, ма-
карата, контратеговите. Со тоа се постигнува 
рамномерна работа независно од моментал-
ната оптеретеност на некој од системите.
Говорејќи за движењето на положувачот на 
цевки, само да напоменеме дека основната 
кон  фигурација се состои од екстремно цврста 
носечка структура која е поставена на гасени-
ци а работната рака и макарата се поставени 
странично. за да се задржи статичката стабил-
ност од спротивната страна на машината е 
пос тавен хидраулично померуван контратег 
кој може да биде оптеретен спрема очекувана-
та тежина на подигнуваниот товар. Освен како 
балансирачка тежина контратегот го спушта и 
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тежиштето на машината со што се добива на 
стабилност. Истата улога ја има и системот кој 
овозможува прилагодување на гасениците сп-
рема аголот на теренот со што се обезбедува 
максимална газна површина.
При движење pl 87 користи менувач со по три 
степени за движење напред и назад. упра ву-
вањето е диференцијално со можност за со-
пирање на секоја страна да се користи по една 
посебна педала со што пак се добива на ефи-
касно вртење при лизгави подлоги.

Пилотска кабина
работното место на операторот е во целосна 
спротивност со дивата природа низ која обич-
но функционира поставувачот на цевки. Се-
диштето освен што може да се прилагодува во 
сите правци, може и да се загрева и вентилира. 
Наслонот за раце исто така може да се при ла-
годи а пријатната микро клима е обезбедена 
преку двојно филтирање на воздухот. 

Палките за контрола на работната рака и ма-
карата се исклучително едноставни за раку-
вање а заедно со големите стаклени отвори 
обезбедуваат одлична видливост врз сос тој-
бата на товарот. На големиот екран може да се 
отчитаат сите работни параметри, со можност 
за самодијагностика во случај на евентуалена 
грешка и со можност за регулирање на упра-
вувањето спрема личните преференции на 
опе раторот.
Интересно е да се спомене можноста само со 
едно притискање на прекинувач да се ослобо-
ди товарот од макарата. Се рабира тука стану-
ва збор само за итна потреба кога нешто ќе 
тргне наопаку. 

Модуларни компоненти
за лаиците сервисирањето и одржувањето на 
машини со вакви димензии претставува голема 
непознаница. Но за специјалистите од Cater-
pillar тоа претставува обична рутина. започ-
нувајќи од секојдневните контроли па преку 
редовното сервисирање се до модуларноста 
на механичките компоненти. додека сите овие 
операции можат да се вршат од висина на 
тлото и се крајно едноставни поради групи-
раните контролни точки, внимание привлеку ва 
моментот кој говори дека моторот, трансми-
сијата и финалниот погон со гасеници, се мо-
дуларни и може многу едноставно да им се 
отстранат или додадат одредени компоненти.
за стекнување на вистинска претстава за ди-
мензиите на поставувачот на цевки, Caterpillar 
pl 87 би додале само неколку параметри: 
вкупната работна должина на машината из-
несува 545 cm, максималната височина на ра-
ботната рака е 925 cm, газиштето на га сеници-
те 386 cm, додека најниската точка од тлото е 
подигната за 45 cm. 
Сепак, поставувачот на цевки Caterpillar pl 87 
воглавно импресионира со неговата еконо мич-
на и долготрајна употребливост. ефи касноста 
при работа и одржувањето се стандардни 
вредности според кои е познат американскиот 
производител.       



bema Maschinenfabrik Gmbh

Ова не е само тврдење, туку ветување.

чиста работа во сЕкој 
поГлЕд
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Bema Maschinenfabrik GmbH е етаблиран и 
иновативен производител на машини за чис-
тење и плугови за снег. Машините за чистење 
снег кои се произведуваат се карактеризираат 
со ригиден дизајн, сигурност и најмодерен ин-
женеринг. квалитетот и функционалниот ди-
зајн се дел од традицијата на компанијата веќе 
75 години.
bema производите се специјално дизајнирани 
при изградбата на патишта, уредување на по-
вршини и за потребите на локалната само уп-
рава. Исто така, може да се обезбедат и прила-
годени решенија и производи за задоволување 
на речиси секоја потреба, како што се на при-
мер барањата на аеродромите или камено ло-
мите. Врвен приоритет е да се понудат произ-
води и  услуги кои ги задоволуваат потребите 
на клиентите. 

“чистота насекаде” тое е слоганот на сите 
beMa - производи

“Bema Professional” метларките се со издржлив 
дизајн. Оваа група ги вклучува bema titan Dual, 
bema 75 Dual, bema 35 Dual и bema 30 Dual. 
bema titan Dual и bema 75 Dual имаат иск лу-
чително широк дијаметар на четките од Ø 920 
и 780 мм, и се гаранција за добро чистење на 
градилишта, рудници, фабрики за биогас и 
зем јоделски претпријатија. Овие машини исто 
така можат да се користат и без нивните ог-
ром ни контејнери за собирање. bema 35 Dual 
и 30 Dual се повеќенаменски метларки. Со сво-
ите четки со дијаметар од Ø 660 или 600 mm, 
немаат потешкотии во расчистување на гра ди-
лишта, патишта и индустриски површини. тие, 
исто така, се опремени со докажаниот Dual 
систем и може да се користат речиси насека-
де. чисталките можат да бидат опремени со 
хидраулични странични четки од десно или 
лево за ефикасно чистење на местата кои се 
тешко достапни. Сите машини се опремени со 
добро докажаниот hydroblock или premium  
hydroblock. тие содржат вентили за олеснување 
притисок, заштита на четката од преопто ва ру-
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вање, вентил прекинувач за колекторот за не-
чиста вода и конектор за странични четки. 
четките bema independents се идеални за го-
леми површини. bema Jumbo (четка со Ø 920 
mm) и bema 3 robust (четка со Ø 660 мм) можат 
да се справат со нечистотијата што е тешка за 
отстранување. Опцијата “слободно чистење” 
овоз можува добра видливост од кабината.
Моделите Bema 25 и 20 спаѓаат во групата на 
Bema Allrounder, кои ја покажуваат нивната 
вредност како флексибилни и повеќенамен-
ски. тие претставуваат идеална почетна оп ре-
ма, со тоа што можат да бидат монтирани на 
различни типови на возила. bema 25 со четка 

од Ø 580 мм дава одлични резултати на чисте-
ње и долг работен век. чистењето на големи 
по вршини не е проблем со големиот капаци тет 
на контејнерот за смет од 220 до 370 литри. 
контејнерот за смет може лесно да се отстра-
ни и повторно да се поврзе, доколку е инста ли-
рана опцијата “слободно чистење”. bema 20 е 
помал модел кој добро се покажува во многу 
примени. Со дијаметар на четката од Ø 520 
mm, чисти ефикасно и има долг век на траење. 
bema го нуди Street Fighter, кој е идеален за 
возилата на локалната самоуправа и е опти ми-
зиран за ограничувањата на носивост на нив-
ната осовина. Bema Kommunal 400 Dual е ул-
тра лесна, со дијаметар на четката од само Ø 
400 mm и е специјално приспособена да од-
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говара на мали превозни возила, мали трак-
тори и косилки. Bema Street Fighter, најмалиот 
чистач, нуди добра видливост и оптимални 
резултати и е исклучително корисен во текот 
на зимата. чисталката може да се справи со 8 
или 10 см снег
Bema 40 Industry е совршена  машина за чис-
те ње во затворени простории и надвор. 
Целосно затворениот мотор значи дека овој 
производ функционира речиси без прашина. 
Интегри ра  ниот распрскувач на вода може да 
се користи за дополнително намалување на 
прашината. 
расчистувањето на снегот и мразот и поси пу-
вањето со сол е од витално значење кога па-
теки, патишта и плоштади се покриени со мраз 
или снег. Bema Snow Champions се исклу чи-
телно ефективна група на производи кои се 
поврзуваат со соодветни комунални возила, 
трактори и ниски натоварувачи. тоа вклучува 
1100, 700 и 550 серија на снежни плугови и 
специјализираните Bema V Snowplough V800.
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извештај за работа на GiPoreC r 131 FDr во 
ebrD, Бретен (Германија)

Групацијата HarschEBRD во јужногерманскиот Бретен, сместен помеѓу Штутгарт 
и Карлсруе, на зголемената побарувачка за преработка на градежен отпад, од
го вара со инвестиција во ударна дробилка со вградено сито, купена од швај
царскиот производител GIPO. 

мобилната ударната 
дробилка на служба во 
јужна ГЕрманија
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компанијата од бретен, сместена помеѓу 
Штутгарт и карлсруе постои подолго од четвр-
тина век. Во нејзини рамки функционира погон 
за рециклирање на градежен материјал на ре ч-
ен “Damenknie” во кој раководтството одлучи 
да одговори на зголемените барања за об ра-
ботка на градежниот отпад и негово повторно 
ставање во употреба.  
заради поефикасно одговарање на овие пот-
реби, постојниот стационарен уред за обра-
ботка на градежниот отпад тие решија да го 
заменат со нова мобилна ударна дробилка, Gi-
poreC r131 FDr Giga. Од мноштвото понуди 
изборот падна на 60 тонскиот уред на швај цар-
скиот производител Gipo. Помеѓу оста на то то 
одлуката е донесена и поради позитивните ис-
куства стекнати од три такви постројки кои 
работат во таа област. дробилката е испо ра-
чана минатата година во мај месец и веднаш е 
ставена во полна функција.

Мобилноста на дробилката овозможува по-
ши рока употреба
Процесот на донесување на одлука за купување 
на мобилната дробилка траел подолго време, 

период во кој е преговарано за специфичните 
потреби на купувачот и прилагодување на дро-
билката спрема тие специфики. Во тригоди ш ен 
процес на селекција, со интензивни дис ку сии, 
менаџерите на компанијата и про          фе  сио нал ци 
за снабдување со опрема, се дошло до за цр-
таната цел. како одлучувачки аргументи при 
носење на одлуката се намет нала инди видуа-
ли зација на произ водс т вото со воведување на  
иновативни решенија како што се зголемениот 
отвор за внесот на инката, надолжниот излез 
за челичниот материјал, воздушниот сепарат-
ор како и автоматското подмачкување, што 
мак симално ја минимизира потребата за сер-
висирање и одржување. тоа е од суштинско 
значење за клиентот, истото важи и за ниските 
емисии на употребениот Cat дизел мотор, но и 
понудените услуги и сервисни резервни дело-
ви кои доаѓаат директно од Швајцарија. 
Одговорните од  ебОр очекуваат обработката 
на материјал да достигне годишен волумен од 
околу 60.000 тони. за ракување со Gipo пос-
тројката е предвиден само еден оператор кој 
би работел околу 800 работни часа на годиш-
но ниво, така да во следните 10 - 12 години 
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дробилката би требало да одработи околу 
10.000 работни часа.
Поради зголемената можност за сепарирање 
на обработениот материјал се очекува значи-
телно подобрување на квалитетот на рецик ли-
раниот материјал кој го дава новата Gipo пос-
тројка. Во таа насока одвојување на железето 
од армираниот бетон се врши со надолжно 
поставени магнетни сепаратори. за отстра ну-
вање на другите компоненти, како што се сти-
ропор, дрво, пластични фолии, ...  се користи 
воздушен класификатор. 
Од страна на корисникот, мобилноста на дро-
билката е оценета како голема предност. бла-
го дарение на погонот на гасеници, GiporeC 
131 може непосредно да се користи и на го ле-
мите градилишта, и тоа за рециклирање на гра-
дежниот шут на самото градилиште.    
 
GIPOREC R 131 FDR GIGA
Новата постројка на Gipo ги носи сите спе-
цифики по кој е познат швајцарскиот произ во-
дител. Генерално гледано таа влева голема 
сигурност, дава одлични перформанси, има 
ро бусен и компактен дизајн, високо квалитетни 
компоненти, а одржувањето е едноставно.
Исто така, се истакнува по докажаната дол го-

вечност но и како пријател на животната сре-
дина, факт кој го овозможува вградениот Cat 
мотор со највисоки стандарди на емисија на 
штетни гасови. 
Gipo aG комбинира долгогодишно искуство во 
областа на постројки за обработка на мате ри-
јали од индустријата на природен камен со 
индустријата за рециклирање. Gipo секогаш ги 
поставува стандардите во областа на техно ло-
гијата за обработка. како швајцарски пионери 
во оваа област, инженерите за развој на ком-
поненти и разни изведби на дробилки, даваат 
свој витален придонес. флексибилноста е се-
ко гаш во првите редови на корпоративна фи-
ло зофија, и токму затоа техничките иновации 
се применуваат континуирано и во многу крат-
ки временски периоди.

kohlplatzstrasse 15, Ch-6462 seedorf
t +41 41 874 81 10, F +41 41 874 81 01

Mile krznaric M +41 79 235 58 68
mile.krznaric@gipo.ch
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ammann Cbt 60 sl elba

Да не беше бетонот, денес не би живееле во пештери но не би можеле ниту да ги 
уживаме благодетите на цивилизацискиот развој на општеството

брзо, Едноставно и 
Ефикасно
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како суровина за градежништвото бетонот е 
познат уште од римско време, но вистинскиот 
подем го доживува кон средината на 18-от век. 
тогаш започнува и експанзијата на градбите 
од бетон, со што неговата побарувачката драс-
тично расте, посебно по развивањето на мето-
дите за негово армирање кои му ја зголемува ат 
цврстината неколкукратно. тогаш започнуваат 
и првите проблеми со подготвувањето на суров 
бетон на градилиштата, бидејќи сите знаеме 
дека тој не може долго да остане во употреб-
ли ва состојба. 
Некаде во исто време и Швајцарецот јакоб 
Аман го основа семејниот бизнис отворајќи 
сопст вена работилница за мелници. Следејќи 
го патот на развојот, една од неколкуте пре-
лом ни точки во историјата на ammann група  та 
е свртувањето кон градежништвото, кое резул-
ти раше со преземање на бројни компании од 
оваа област. Последно во низата е аквизиција-
та на познатото германско име од светот на 
производството на интегрирани бетонски пос-
тројки elba-Werk Maschinen од Германија. Оп-
тимално вклопувајќи се во филозофијата на 
групата, овој сегмент на работење овозможи 
дополнително комплетирање на понудата во 
сог ласност со времето во кое живееме. А тоа, 
освен огромната побарувачка за бетон и неоп-

ходноста од високоефикасни концепти, носи и 
обврски во поглед на зачувување на човекова-
та околина.
решенијата на ammann нудат одговор на овие 
навидум спротивставени барања. употребата 
на модерни и еколошки прифатливи техноло-
гии е дел од развојот на секој нов производ. 
Амбициозното сфаќање на грижата за око ли-
ната - како во поглед на безбедноста така и на 
нејзиното загадување со отпадни материи и 
гасови, без компромитирање на фокусиранос-
та кон економските бенефити што опремата 
треба да ги донесе на нејзините сопственици, 
е друг. континуираното адаптирање на пону-
дата и производите како неопходност да се за-
држи и надгради цврстото име во светот полн 
со глобални предизвици кои постојано се за-
оструваат, трет. Можеме уште да набројуваме, 
но нема - место тоа ќе фрлиме поглед на конк-
ретната примена на сето тоа изразен преку 
бетонската база Cbt 60 sl.
Сите бетонски бази на ammann, мобилни и 
ста ционарни, се направени од високо квали-
тет ни материјали и со цврста конструкција кои 
гарантираат долг работен век. Високата про-
дук тивност е израз на долгото искуство на оваа 
швајцарска група, а перформансите во рабо-
та та одговор на конкурентската позиција што 
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ја држи на пазарот. Модуларниот дизајн обез-
бедува флексибилност во работата, која по-
себ  но е изразена во оваа нова бетонска база. 
брзото време на нејзина инсталација е резул-
тат на нејзината конструкција оптимизирана  за 
транспорт за кој се потребни само два отворе-
ни контејнери, што е предуслов за експедитив-
но снабдување на градилиштата со бетон од 
ло кации кои немаат влијание на животната 
сре дина. колку е тоа важно денес, не треба да 
споменуваме. Овие карактеристики се обез-
бедени со преклопливите механизми и ком-
пакт ните димензии. 
Cbt 60 sl elba е опремена со едноосен CeM 
1000 s миксер и интегриран линеарен силос за 
складирање меѓу 2 и 4 агрегати. Инсталациите 
за дотур на цемент, вода и агрегатите, како и 
сите електрични и пневматски компоненти до-
а ѓаат оперативно подготвени. за нејзино пос-
та вување посебно подготвена подлога не е 
потребна - доволно е било какво тло набиено 
со 250 kn/m². Поставувањето не бара посебни 
процедури бидејќи сите компоненти при кон-
струирањето се предвидени за лесен транс-
порт. расклопувањето е доста едноставно и 
постројката брзо по пристигнувањето на ло ка-
цијата е подготвена за работа. таа пак е пре-
цизна заради скратениот циклус на подготов ка 
на бетон во кој агрегатите се мерат на транс-
портната лента. Миксерот има капацитет од 
1.000 литри, а целата постројка капацитет за 

58 m³ бетон на час, што ја прави идеална за 
широк аспект примени.
ammann е еден од најпознатите снабдувачи  на 
асфалтни и бетонски бази - ги произведува по-
веќе од сто години и досега има испорачано 
околу три илјади низ целиот свет. Основните 
вред ности на оваа семејна компанија - неза-
висноста, одржливоста во растот и креди били-
тетот да се задржат квалитетот, иновативноста 
и ориентираноста кон клиентите се негуваат 
како приоритет. 
Групата вработува околу 3.700 луѓе кои генери-
раат годишен приход од околу милијарда швај-
царски франци во своите девет производстве-
ни локации во Швајцарија, Германија, Италија, 
чешка, кина, бразил и Индија.
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Magni telescopic handlers

Блиску до нашиот менталитет но сепак далеку по развиеност, на Италија цело 
време гледаме погрешно

чудна зЕмја бЕшЕ 
италија…
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Секој што макар поминал низ Италија се из-
ненадил од големиот број разно-разни фирми 
лоцирани покрај патот. Ако пак свртел од него 
дури и малку во длабочина на италијанските 
предградија, забележал дека тоа се главно се-
мејни компании кои својот бизнис со гордост 
го негуваат. Спротивно на глобалните текови 
каде владеат интернационалните конгло ме-
рати, во Италија буквално на секој чекор се 
среќаваат претпријатија кои своите сосема 
ква литетни но за жал недоволно познати про-
изводи ги нудат по конкуренти цени. 
една таква компанија која се гордее со своето 
минато и во целост е посветена на својата ид-
нина е Magni telescopic handlers, лоцирана во 
близината на Модена. Градот познат како се-
диште на славните автомобилски имиња како 
Ferrari. De tomaso, Maserati, pagani и други, е 
место од каде оваа компанија уште во пе де сет-
тите години од минатиот век започнува да ја 
освојува прво Италија, потоа и европа, а сега и 
светот. Нејзиниот основач Пјетро Мањи, за ед-
но со своите синови рикардо и Џорџо и ќерка-
та франка во седумдесеттите години од ми на-
тиот век ја основаат компанијата Fargh со 
намена за производство на хидраулични ди-
гал ки. Сосема непознат факт е дека првиот 
хидрауличен телескопски вилушкар во европа 
е ниво патентирано дело. 
По преземањето на бизнисот по несреќата што 
татко му ја имал на работа, рикардо се поврзу-
ва со сега веќе познатиот Manitou со кој во 
заедничко претпријатие ги произведува свои те 
конструкции цели 27 години. Од 2009-тата на-
ваму, после четириесетина успешни патен ти на 
ова поле кои останаа во сопственост на парт-
нерската француска компанија, рикардо со 
своите два сина и две ќерки се посветува на 
обновување на идејата на својот татко за креи-
рање компанија која со цела посветеност ќе 
предводи еден строго специјализиран сег-
мент. Изборот падна на ротирачките телес-
копски манипулатори, кои се пласираат под 
брендот Magni telescopic handlers.
денес компанијата располага со нова модер на 

фабрика од 6.000 квадратни метри, со годи-
шен производствен капацитет од 1.000 еди ни-
ци. за нивото на критериуми наметнати со се-
мејното наследство и визиите на потомците за 
иднината нека посведочат фактите таа е дека 
изградена во согласност со антисеизмички 
кри териуми и целосно е управувана од стра на 
на специјален софтвер. Не само на места како 
складиштата за готови производи или сурови-
ни и репроматеријали што се среќава почесто, 
туку и на монтажната лента каде точно се знае 
кој работник што има произведено на секоја 
ра ботна станица. На тој начин контролата на 
квалитетот и квантитетот на сработеното е 
беспрекорна, а на шефовите и менаџерите им 
е овозможен целосен увид во процесот на про-
изводство и предвидување на евентуалните 
греш ки и пропусти.
така, од двете производствени ленти на фаб-
риката непрекинато со ист, да кажеме некон-
таминиран квалитет, излегуваат неколку серии 
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телескопски манипулатори, главно со ком пакт-
ни димензии. Наменети за употреба во широк 
спектар дејности, нивните перформанси нај-
доб ро се препознаени во агрикултурата, гра-
деж ништвото, пристанишните дејности, рудар-
ството и тешката индустрија. 
Се одликуваат  со неверојатни универзални ка-
рактеристики, а  со помош на специјализира-
ните додатоци се прет вораат во високо про  дук-
тивни машини. Спо собни се во целост да ги 
заменат градежните кранови при изградба на 
станбени објекти, како според височината до 
која досегаат така и според носивоста на то-

варот што можат да го подигнат. Овие машини 
всушност и го покренаа овој тренд во времето 
на заедничкото работење со Manitou, име кое 
денес малку незаслужено важи за стандард во 
оваа класа. Она што не им е познато на 
операторите е дека тие всушност се дело на 
италијанскиот ум и посветеноста на работата, 
која денес живее преку брендот Magni, зас та-
пуван во Македонија од страна на Глобал 
Моторс.
Нивната програма се состои од неколку серии 
хидраулични телескопски манипулатори, плус 
неколку специјализирани вилушкари. rth се-
ри јата има модели кои опфаќаат широк спек-
тар од 5 тони подигнувани на 18 метри височи-
на до 6 тони на цели 46 метри, колку што е 
ви  сочината на петнаесеткатница. hth серија-
та е наменета за работи на кои се бара по-
дигнување меѓу 10 тони на 10 метри и цели 45 
тони на 14 метри, а единствениот модел од th 
серијата е наменет за подигнување на товар  од 
6 тони на 20 метри височина. рангот машини 
rickilift, пак, изворно специјално е конструир-
ан за кастрење палми. тој располага со корпа 
за 2 до 4 работници со носивост меѓу 500 и 800 
килограми, кои може да ги подигне на височи-
на од 11 до 16 метри во зависност од моделот. 
Плус на сé, бројните додатоци како што се ви-
лушки, куки, витла, корпи, платформи и слично, 
ги растегаат можностите за употреба на маши-
ните на Magni до самите граници на креа тив-
носта. типично италијански, би рекле…

ДТУ ГЛОБАЛ МОТОРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Булевар Македонско-Косовска Бригада 

Бр.60 БУТЕЛ 1000 Скопје
Тел. цен.: 02 2600 550; Факс цен.: 02 2600 555

е-mail: info@global-motors.mk
www.global-motors.mk
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Претставуваме: Pakelo масла и лубриканти

Италијанскиот производител на масла и лубриканти со својот огромен асортим
ан наликува на кројач кој спрема секој поединец крои посебно одело. Во оваа 
паралела се содржани мноштво продукти наменети за користење од супер 
спортски болиди па се до специјални масла и мазива за работни машини.

што ја разликува 
работата од умЕтноста? 
одоГоворот Гласи: 
квалитЕтот!
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Сите добро знаеме какви супер спортиви про-
изведуваат италијанските мајстори специја ли-
зирани за постигнување максимални перфор-
манси. Можеби помалку сме запознаени со 
ши  роката палета на работни машини кои исто 
така излегуваат од италијанските погони. И јас-
но, тука е цела палета на возила и специјални 
машини кои се сместени помеѓу овие две 
крајности. 
Не говориме тука само за технички диверзите-
ти туку за палета на возила и машини кои имаат 
најразлични карактеристики на маслата и луб-
рикантите што се користат кај нив. 
токму за задоволување на тој широк спектар  на  
возила, во далечната 1930 година е фор ми ра на 
семејната компанија, pakelo. Врвните про из во-
ди кои се плод на преку 8 - децениски развој, 

преку инвентивноста на домашната ком панија 
unipartsDs се достапни и на нашите купувачи.
за да го доловиме квалитетот на pakelo маслата 
и лубрикантите доволно илустративно ќе биде 
само да го истакнеме мотото под кое рабо т ат 
италијаните уште од самото формирање: “за-
до волст вото на потрошувачот на прво место“. 
лесно е да се каже, но за исполнување на тој 
своевиден завет потребни се беспрекорна по-
с ветеност и големи човечки и материјални ре-
сурси. Цврстото држење до мотото, за pakelo 
значи создавање на производи токму за ис-
полнување на таа цел. тоа се постигнува преку 
максимална флексибилност во развојот на 
про изводи кои можат да ги задоволат високо 
поставените критериуми и потреби на про фе-
сионалните корисници. 
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континуираниот раст на фирмата може да се 
согледа и од фактот што минатата година 
 pakelo отвори нов производен погон како и 
нова управна зграда.
Во производство моментно се преку илјади 
про   дукти наменети за сите видови индустрии, 
а како поддршка на широката палета на произ-
во ди, компанијата е поделена на неколку глав-
ни сектори:
•	Pakelo	Lubricants	-	сектор	кој	се	бави	само	со	

производство на лубриканти (мазива). 
•	Тука	се	 групирани	сите	производни	програ-

ми наменети за патнички, теретни, градежни, 
зем  јо делски, индустриски, прехрамбени, ... и 
други потреби;

•	Pakelo	Racing	–	сектор	кој	се	занимава	за	про-
изводство на мазива за спортски шампио нати 
во автомобилизам;

•	Pakelo	Foodgrade	–	сектор	кој	се	бави	со	про-
изводство на мазива за потребите на прех-
рамбената индустрија;

•	Pakelo	Global	–	сектор	кој	служи	како	тех	нич-
ка подршка, истражување и едукација; и

•	PakeloLab	 –	 лабораторија	 за	 испитување	 и	
контрола на производите.

Од мноштвото производи наменети за профе-
сионални употреби би можеле да ги одвоиме 
мазивата наменети за прехрамбената индуст-
рија, мазивата за натпреварувачките автомо-

били како и цел еден спектар на масла и мази-
ва за употреба во градежните и земјоделските 
машини. 
Интересно е дека за прехрамбената индустри-
ја се користат масла кои не содржат токсич ни 
компоненти и мора да ги исполнуваат строги те 
здравствени критериуми, но и високите стан-
дар  ди за постојаност на производите. 
Од дру га страна во натпреварувачките боли ди, 
по ра ди екстремните термички и механички оп-
те  ре  ту вања, се користат масла со многу високи 
пер фор манси. како трета многу важна кате-
горија на професионални корисници се ја ву-
ваат гра дежните и земјоделските компании на 
кои на располагање им стои богат асортиман 
од мас ла и мазива со кои можат да ги задоволат 
спе цифичните потреби на целиот машински 
парк.
На секое пакување на pakelo производите е 
ставена една забелешка која говори дека секој 
производ е изработен од најквалитетни синте-
тички масла, со свежи (virgin) базни масла и 
без употреба на ароматични екстракти на ре-
циклирани базни масла.  Производот е израбо-
тен за професионална употреба! тоа би тре-
ба ло да биде најдобрата можна референца  за 
квалитетот на секој продукт кој излегува под 
оз наките на pakelo.

УНИПАРТС дооел, 
Качанички пат Б.Б. 1000 Скопје Македонија

Тел./Факс: +389 2 2600 232 / Моб.: +389 75 330 567
e-mail: mail@uniparts.mk
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Donaldson филтри и индикатори

Исто како што човек не може да функционира без сон, така и моторите не 
можат без филтри кои квалитетно си ја вршат работата

колку врЕди 
квалитЕтниот сон?
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Сите добро знаеме колку вреди квалитетниот 
сон - ненаспан човек не го бидува за ништо. 
Исто така добро го знаеме значењето на филт-
рите за исправна работа на моторот. затоа и 
ги менуваме точно онака како што произ во ди-
телот специфицирал. Но не е исто едно вози-
ло или машина да работи на пример во Виена 
или пак во куала лумпур. А и во двата случаи 
филтрите се менуваат на ист период. Поинаку 
и не може да биде, бидејќи со нечист филтер 
не само што се намалуваат перформансите  на 
моторот, туку се ризикуваат и сериозни оште-
тувања, бидејќи ниту секојдневното чистење 
 на  филтрите не гарантира дека тие ќе си ја зав-
рат работата. И затоа (пре)често сосема функ-
ционални филтри фрламе во ѓубре, не опто ва-
рувајќи се со тоа дали тие можат уште да си ја 
вршат функцијата. тоа е цената што треба да 
се плати за мирен сон на оној што е задолжен 
за одржување на моторите на возилата и ма-
шините. така се правело и се прави дури и во 
денешно време каде секое заштедено евро ја 
прави разликата меѓу профитабилноста и за-
губата. Посебно за големите компании со ог-
ро мен возен парк. замислете само колку пари 
за филтри непотребно дава едно претприја тие 
за градски превоз, некоја голема градежна 
опе ратива или пак компанија од рударскиот 
сектор…
Но не мора така да биде и во иднина. Donald-
son како водечки светски производител на сис-
теми и резервни делови за филтрација и тех-
нолошки ориентирана компанија посветена  на 
задоволување на потребите на клиентите пре-
ку иновативни решенија, има развиено цели 
сис теми индикатори кои прецизно го по ка жу-
ваат преостанатиот капацитет на филтрите и 
го максимизираат нивниот животен век. Се 
мон тираат на инсталацијата на самиот филтер, 
но за полесно нивно отчитување можат да би-
дат и релоцирани и сместени на попристапно 
место. технички можат да бидат изведени на 
повеќе начини, но бидејќи нивната намена е да 
го поедностават одржувањето ние нема многу 
да ве заморуваме со техничките детали - сé 

што треба да се знае е дека нивното користе-
ње е целосно интуитивно. На пример Mini-in-
former индикаторот кој е наменет за лесни и 
средни камиони и е направен така да се мон-
тира на пластичниот дел од филтерот. 
еднос тавен, издржлив и лесен е за читање пре-
ку јас но согледливо прозорче зеленото зна -
мен  це покажува кога филтерот за воздух сé 
уште е во рамките на дозволениот сервисен 
интервал. кога тој ќе се надмине, се појавува 
пор токалово знаменце. Или пак servisignal 
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мини-индикаторот кој е толку мал што може да 
се вклопи секаде, но сепак да остане довол но 
видлив. Покажува интензивно светло црвено 
знаменце кога ќе се достигнат лимитираните 
вредности. 
Посложените индикатори пак се елек трични и 
освен што нумерички го пока жу ваат измерено-
то ниво, можат да предупредат и преку свет-
лосни или звучни сигнализатори или измере-
ните податоци директно да ги испратат до 
ком пјутерот што ја надгледува работата на мо-
торот. Сите индикатори имаат можност за ре-
сетирање после извршеното сервисирање на 
филтерот за воздух.
Во поглед на животниот век на филтрите, на 
по четокот на текстот наведовме дека не е 
сеедно каде и во какви услови за работа се 
врши експлоатацијата на возилото, односно 
машината. таму каде тие се потешки и посуро-
ви, за да се обезбеди нејзина подобра зашти та 
се користат секундарни филтри за воздух. за-
мислени се не само за дополнителна заштита, 
туку и како безбедносен елемент кој врши до-

полнително филтрирање на веќе про чисте-
ниот воздух, отстранувајќи ги честичките што 
глав ниот елемент не може. за тоа е задолже на 
нанофибер технологијата со која се направе-
ни, што овозможува запирање на честички со 
субмикронска големина. Постојат повеќе типо-
ви филтри за дополнително филтрирање, кои 
се користат во зависност од изведбата на глав-
ниот елемент. 
Поентата на целата оваа приказна е дека со 
своето искуство и напори вложени во ист ра-
жувањата нови решенија, Donaldson не само 
што се грижи за вашиот мотор, туку за вашиот 
сон.

ул. Скупи бб (спроти канал 5)
тел. 02/3096 - 006

info@filtrola.mk • www.filtrola.mk



РАБОТНИ 
ПРИКЛУЧОЦИ ЗА 
ГРАДЕЖНИ 
МАШИНИ: 
корпи, сврдли, 
хидраулични чекани, 
глодалки за асфалт, 
четки, грејдери, ножеви 
за снег...

ул. Христо татарчев 47Ж/1 лок. 7
02/613 44 60  078/90 58 66
info@megatehnika.eu.mk • www.megatehnika.eu.mk
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Wolf lubricants

Во ова време тешко е да се најде кому да се верува, било тоа да е избор на ма
тичниот лекар, личниот бербер, омиленото кафе…

во здраво тЕло, здрав дуХ
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Исто е и со моторните масла и другите течнос-
ти за возилата, посебно кога тие ни служат за 
работа. Некој ќе каже дека се знае што е добро 
и ќе има право, но доброто секогаш е скапо, а 
скапото не секогаш значи и дека е добро. за-
тоа и изнаоѓањето алтернативни имиња на кои 
ќе им се верува не значи и правење компроми-
си, но секогаш резултира со пониски трошоци 
за работа и поголема конкурентност. за жал, 
некогаш и со непредвидливи последици по 
здрав јето на моторите и возилата. А тоа не 
смее да се дозволи, нели?!
за среќа, дури и во овие морално руинирани 
времиња во кои царуваат големите глобални 
играчи сé уште има семејни фирми кои совес-
но работат и го негуваат постигнатото, со це-
новно достапен квалитет на своите производи. 
едно такво име во областа на течностите за 
возилата е Wolf oil, која покрај масла за пат-
нички и товарни возила произведува и други 
течности потребни за нив (антифриз, течност 
за миење на стаклата и друго), потоа мазива, 
подмачкувачи и средства за одржување на де-
ловите од возилото - чистачи, адитиви и слично. 
Оваа компанија со седиште во белгија, успешно 
функционира повеќе од 60 години. децениите 
акумулирано искуство се користат за постојан 
развој според ритамот на пазарот и потребите 
на клиентите кои постојано еволуираат. тие 
добро знаат дека забавувањето во промените 

значи и менување на структурата на пазарот на 
своја штета, затоа и акцентот е ставен на ид-
ната улога што ќе се има како независен аф-
термаркет добавувач. Оние што се запознати 
со овој белгиски производител знаат дека ва-
жи за еден од ретките „чисти играчи“ во своја-
та област, чија визија е креирање производи 
што ќе ги задоволат највисоките стандарди. 
тоа им го овозможуваат привилегираните ре-
лации што ги имаат со водечките компании за 
производство на адитиви, развојот на најнови 
формулации и употребата на најсовремени 
технологии. Меѓу клучните вредности на кои се 
базира работењето на компанија е и чесноста, 
нешто што ретко кој, да не кажеме никој не го 
наведува како свој приоритет.
Во широкиот асортиман на масла и течности 
секој може да најде решение за секоја примена 
во производите од секоја марка, за работа во 
сите услови. Асортиманот производи ги опфа-
ќа сите видови моторни масла - од оние за ви-
соки перформанси до оние за заштеда на го-
ривото; од минералните до синтетичките; од 
мо ноградните до специјално произведените. 
тука се и маслата за диференцијалите и мену-
вачите, како мануелни така и автоматски. Пону-
дата е докомплетирана со полн асортиман на 
разладни средства, други мазива и дополни-
телни и придружни производи. Сите тие ги за-
доволуваат највисоките стандарди и ги имаат 
поминато сите постапки на одобрување од 
стра  на на производителите на возилата. доказ 
за тоа се бројните издадени сертификати од 
поз натите марки со кои се потврдува дека нив-
ната употреба во конкретното возило е доз во-
лена.
како пример ќе ги земеме најновите масла со 
низок вискозитет 0W30 и 0W20 што ги задо во-
луваат потребите на новите мотори со на ма-
лени димензии, односно мала работна зафат-
нина и голема излезна силина, воведени од 
производителите на возила како одговор на 
трендот за зголемување на економичноста во 
потрошувачката на гориво и ниските штетни 
емисии, опремени со напредни системи за об-
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работка на издувните гасови. за исполнување 
на барањата тие имаат низок степен на триење 
и висока ефикасност на технологиите на мо-
торот, што бара посебни својства од мазивата 
кои можат да се користат во нив. едно од мас-
лата специјално наменети за ваквите мотори е 
најновиот производ на Wolf, officialtech 0W20 
ll Fe. Осмислено е специјално за новата ге-
нерација 2.0 tFsi и 3.0 tDi мотори за возилата 
на групата Volkswagen и ги задоволува VW 508 
00/509 00 спецификациите. Исклучително нис-
 ката вискозност значајно го намалува тро ше-
њето и обезбедува заштеда на гориво од 4% со 
одржување на очекуваните перформанси на 
моторот, го продолжува векот на траење и ја 
одржува ефикасноста на системите за про-
чистување на емисиите. Пред него со истите 
ка рактеристики беа лансирани и маслата Wolf 
officialtech 0W20 Ms-V за новите Volvo Drive-e 
мотори, officialtech 0W30 Ms-FFe за најновите 
Ford Duratorq euro 6 дизел агрегати и official-
tech 0W30 Ms-bFe за последната специ фи ка-
ција на bMW долговечни 12-Fe мотори.
Но дека се мисли на сите клиенти докажува 
спро тивниот крај на понудата, каде меѓу дру-
гите се наоѓа и маслото Guardtech 15W40 sF/
CD. Ова мултиградно моторно масло е на ме-
нето за подмачкување на бензински и дизел 
патнички автомобили со атмосферски или тур-
бо мотори, произведени во период во осум де-

сеттите години од минатиот век. Се одликува 
со комбинација на својства за квалитетно чис-
тење и дисперзија со низок удел на пепел. Нап-
равено е да обезбеди намалување на тро ше-
њето на моторот, оксидацијата и корозијата, а 
со тоа и одговарачко ниво на заштита и допол-
нително продолжување на животниот век на 
овие веќе класичен тип мотори на возилата. Со 
оглед на нашиот возен парк значајно е и 
моторното масло Guardtech 10W40 b4, кое е 
полусинтетички лубрикант направен врз осно-
ва на внимателно одбрани високора финирани 
базни масла. Посебно се препорачува за euro 
4 дизел моторите со директно вбризгување, ка-
ко што се Common rail, tDi, hDi, CDi и дру гите 
слични. доказ за тоа меѓу другите и се обез-
бедените Mb 229.1 и VW 501 01 / 505 00 
сертификати. 
Палетата производи меѓу нив е пополнета со 
масла за сите намени и потреби, поделени во 
пет семејства - officialtech кои со напредни 
технологии на адитиви се прилагодени сог лас-
но спецификациите на производителите на во-
зила, ecotech врвни синтетички масла за оп ти-
мална економична потрошувачка на гориво и 
ниски емисии, Vitaltech напредни мазива иде-
ал ни за модерните возила во изискувачки ус ло-
ви на работа, extendtech кои се подобрени за 
загарантирана заштита на моторите кои поми-
ну ваат голем број километри и споменатите 
Guardtech за возила со постар датум на про-
изводство. Сите тие се направени со непоко-
леб лива посветеност да се остане на врвот 
како темел на угледот на компанијата, со пре-
цизно и строго бирање на употребените су ро-
вини за нив.
Патот до врвните масла за најнапредните мо-
тори на денешеницата го поплочија произ во-
дите наменети за обичните возила - оние со 
кои сме секој ден, оние со кои работиме. Ма-
зивата за нив добро се докажани и купувачите 
во нив имаат целосна доверба. тоа го потвр-
дуваат и производителите со издадените број-
ни сертификати, кои ги ослободуваат клиенти-
те од грижата за квалитетот. 
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еден таков про изводи на Wolf е и маслото of-
ficialtech 10W40 ultra Ms. за него гарантираат 
Man, Mercedes benz, renault, Volvo, Cummins, 
DaF, Deutz, Mack, Mtu Friedrichshafen и други, 
а ги задоволува и јапонските Jaso стандарди. 
Ова целосно синтетичко мазиво е направено 
од грижливо одбрани висококвалитетни базни 
масла кои ги задоволуваат највисоките стан-
дарди за употреба во камионите со euro V мо-
тор, а одговара и за повеќето euro Vi мотори. 
Совршено е компатибилно со сите уреди и 
сис теми за дополнителна обработка на издув-
ните гасови, како што се eGr, sCr, DpF и друго, 
во комбинација со гориво со ниска содржина 
на сулфур под 50 mg/kg. Може да се користи и 
во постарите дизел euro ii, iii и iV агрегати, а 
одговара и за некои мотори задвижувани со 
компримиран природен гас.
Слично е и со Wolf officialtech 15W40 Ms мас-
лото специјално прилагодено со комплет ади-
тиви за да се задоволат euro V, Vi и us epa 07 
стандардите. Во споредба со останатите мо-
торни масла тоа нуди одлична заштита од тро-
шење и гарантира ниско ниво на загадување. 
Наменето е за сите четиритактни euro V и Vi 
камионски дизел мотори со или без катализа-
тор или филтер за честички, но може да се 
користи и во euro iii и iV моторите. Ги задоволува 
барањата на погоренаведените производи-
тели, но и на Caterpillar, Detroit Diesel и други 
марки работни машини. 
Ако продолжиме со набројување, не можеме 
да ги прескокнеме ниту хидрауличните масла 

Wolf arow. да ги споменеме само често ко-
ристените минерални масла iso 46 и iso 68, 
по себно направени према барањата на нај-
важ ните производители на хидраулична оп ре-
ма, за што сведочат afnor, Cincinnati Machine, 
Denison, Din, eaton Vickers и другите серти фи-
кати што ги имаат добиено. Содржат адитиви 
против трошење, оксидација, корозија и пе не-
ње. Можат да се користат и за подмачкување 
на опрема за работилници, редуктори, ле жиш-
та, компресори и друго.
Во Wolf прецизно и строго ги бираат и парт-
нерите со кои работат во вкупно 95 земји од 
светот - нивниот избор за македонскиот пазар 
е фирмата Аб Новоселски од Струмица, која 
има сличен развоен пат и идентични вредности 
во работењето како и белгискиот производи-
тел на масла и течности за возилата. Под мо-
тото „квалитет и само квалитет“, Аб Новоселски 
континуирано воспоставува контакти со нај-
доб  рите европски брендови чиј број од годи на 
во година постојано се зголемува и денес из-
несува повеќе од дваесет. Меѓу нив се и Conti-
nental-Contitech, Jurid, Man, saF, GF, Valeo, ni-
sens и слични познати марки, така што изборот 
на Wolf токму Аб Новоселски да ги пласира 
нивните производи во Македонија воопшто не 
изненадува.

ДООЕЛ АБ-НОВОСЕЛСКИ (Струмица)
 ул. Гоце Делчев бр.43, 2400 Струмица
+389 34 345 981
+389 75 310 073
info@ab-novoselski.com
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husqvarna секачи за подлога

Некогаш позната по мотоциклите а сега по опремата за шумарството и гра ди
нарството, шведската Husqvarna има сериозно моќна гама секачи за под ло га 
со индустриски квалитет

мЕнувањЕ на правилата 
на иГрата
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Групата husqvarna основана пред скоро 330 
години (да, добро прочитавте - корените и да-
ти раат од 1689-тата) има доживеано доста пр-
ес  вр ти во својата историја. Од нејзиниот понов 
дел нам ни е најпозната по мотоциклите кои 
денес се сосема независна компанија со се-
диште во Австрија, но и по опремата за шу мар-
ст вото и градинарството. еден нејзин дел ос-
танува послабо познат на пошироката јав ност, 
но доста добро котиран во стручните круго ви, 
оние што се занимаваат со тоа. зборуваме за 
husqvarna Construction дивизијата на шведс-
ка та група, која во аналите како своја стартна 
година ја има забележано ‘68-та, кога се има 
по јавено првиот рачен секач со ротациона ел-
ек трична пила. развојот на бизнисот од овој 
едноставен но моќен алат ја рашири понудата 
на цела гама машини за секоја индустриска 
упот реба, вклучувајќи и роботи за рушење. 
Ние овој пат ќе се задржиме на секачите за 
под лога, кои се неизоставен дел од опремата 
на секоја фирма што се занимава со градеж-
ништво, поставување инсталации и слични деј-
ности каде е потребно привремено или трајно 
отстранување на веќе поставена цврста под-
лога - асфалт, бетон и друго. експанзијата на 
овие корисни алатки беше потпомогната од 
ци вилизацискиот развој на општеството со 
пот  ребата од поставување нови инсталации 
таму каде ги немало (подземни телефонски 
каб  ли, на пример) или пак обновување на пос-
тоечките во веќе изградени реони. Но ако то-
гаш беше најбитно подлогата да се врати нај-
верно можно до претходната состојба, денес 
работите малку се изменети. 
добар секач мо ра да има оптимално избалан-
сирани моќ, ергономија и подвижност - издрж-
ливоста и долготрајноста се подразбираат. 
Плус на тоа, сé повеќе се внимава и на еко лош-
киот аспект и бучавата. Сите овие фактори мо-
ра да се земат предвид при конструирањето  за 
да се добие максимално ефективна машина. 
Искуството од половина век што го има husq-
varna во производството на секачи за подлога 
ѝ овозможува и повеќе од тоа - поставување на 

трендовите и менувањето на правилата на иг ра 
во оваа индустриска дејност.
Во својата гама секачи за подлога Швеѓаните 
имаат повеќе модели - од мали агилни со бен-
зински мотор од 5,6 коњски сили до големи 
мас тодони со дизел мотор тешки повеќе од 
1.300 килограми. Ќе започнеме токму од нив, 
поточно од најголемиот, сосема новиот модел 
Fs 7000 Dl. тој со својата пила со дијаметар од 
цели 1,5 метри може да исече подлога до 623 
милиметри длабочина. Силата за тоа ја добива 
од 2,9 литарски Deutz турбо дизел мотор со 74 
коњски сили и stage iiib / tier 4 стандарди за 
емисиите на издувните гасови. Може да биде 
опремен со тристепен менувач и петто тркало 
за полесна подвижност. Малку помал е модел-
от со иста ознака но без буквата l. задвижу ван 
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е од истиот мотор, а има пила со пречник од 
еден метар и може да исече 44 сантиметри ас-
фалт или бетон. На спротивниот крај на спек-
тарот, пак, се наоѓа малиот Fs 305, кој има те-
жина од едвај 54 килограми. Пилата од 350 
ми лиметри му дозволува сечење подлога со 
дебелина до 125 mm, а ултракомпактните ди-
мензии пристап до тешко достапни места. ле-
сен е за транспорт, уште полесен за ракување 
и одржување, а нивото вибрации сведено на 
ми нимум. Меѓу овие две крајности се наоѓаат 
уште десетина модели секачи поделени во не-
колку семејства. заедничко на сите им се нап-
редните технологии со кои се опремуваат, ка-
ко што се електронското следење на патеката 
кај поголемите модели и интуитивниот и ерго-
номски контролен панел со кој се контроли-
раат функциите.
Секако, клучно за перформансите на сечење    
е самата пила, без разлика на големината и 
 из ведбата. заради тоа и husqvarna за своите 
секачи за подлога користи дијамантски пили, 
обработени со специјална револуционерна 
технологија. Оптималната дистрибуција овоз-
мо жува максимум ефикасност и долготрај ност, 
без оглед на изложеноста на напор при се-

чењето потврди материјали, како армиран бе-
тон на пример. Швеѓаните имаат развиено 
повеќе видови пили за разни намени, во за вис-
ност од материјалот што се сече и самата 
 ма шина, но за поедноставен избор тие се 
 по делени на три секции - златна серија за 
 ин  тензивна професионална употреба во сло-
же ни услови, сребрена за општа употреба и 
брон зена за повремени работи, со избалан-
сирани перформанси и цена. 
Во целата приказна за машините на husqvarna 
Construction не смее да се испушти поддрш-
ката што производителот преку продажно-
сервисната мрежа им ја дава на своите клиен-
ти. без неа не би било можно постигнувањето 
максимална продуктивност.
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Volvo hX1

Автономниот електричен дампер HX1 кој е дел од проектот на Volvo CE за 
намалување на емисијата на јагленород диоксид за 95%, започна да освојува 
вредни награди

врЕдни наГради за 
иновативниот концЕпт
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После шведското quality innovation признание, 
овој целосно автономен дампер се закити со 
уште две значајни глобални награди - interna-
tional quality innovation и innovation of innova-
tions award. Препознати како признанија кои 
се доделуваат за иновации добиени со сис-
тематски пристап кон јасно дефинираните 
цели, тие претставуваат не само награда за 
вложениот труд, туку и обврска за импле мен-
тирање на овие иновации во секојдневието. 
Патот што електричниот дампер hX1 ќе го по-
мине до таму е долг, но извесен. Во тоа ќе му 
помогнат техничките решенија кои експертите 
на Volvo ги развиваат за него. кога ќе се појави, 
овој дампер целосно ќе ја револуционизира 
индустријата на градежна механизација. Се 
очекува да донесе заштеди и до 25%. Серискиот 
хибриден погон кој ги задвижува сите четири 
тркала има способност за регенерирање на 
енергијата. конструкцијата на дамперот е мо-
дуларна, што значи дека ќе има и други изведби 
освен оваа која има носивост од 15 тони.
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rhinophalt

Британската компанија ASI Solutions има интересно решение за превенција на 
настанувањето на дупките на асфалтот

со наука против дупкитЕ
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дупките на патиштата не се само опасни за 
возилата, односно гумите и ослонувањето, туку 
неретко предизвикуваат и несреќи. Настанува-
ат како резултат на ерозијата на материјалот - 
некогаш на површинскиот слој, но често и на 
оној под него. Во тој случај се создаваат праз-
нини под површината на патот и на тие места 
асфалтниот слој едноставно пропаѓа, созда-
вајќи вдлабнатини, главно со остри рабови. 
Поправката на ваквите потповршински оште-
тувања е долготраен и скап процес бидејќи 
треба не само да се санира дупката, туку да се 
отстрани и причината за нејзиното настану-
вање. Ако не се стори тоа, таа по некое време 
повторно ќе се појави.
британската компанија asi solutions има раз-
виено интересно решение за превенција на 
настанувањето на дупките на асфалтот. Мате-
ријалот е наречен rhinophalt и изворно е нап-
равен за брза и долготрајна заштита на аерод-
ромските писти. делува на тој начин што со 
негово нанесување на површинскиот асфалт 
се создава заштитен слој кој штити од нега-
тивните влијанија на водата и сончевите зраци, 
со што се предизвикува претворањето на 
битуменот во прав. Според нив, со еден трет-

ман векот на асфалтираниот слој се продол-
жува за 3 до 5 години. Средството воопшто не 
е евтино, но од компанијата тврдат дека со 
третман на секои 5 до 7 години треба да се 
оче кува заштеда од околу 40% на трошоците за 
репарација за времетраење на асфалтираната 
површина од две децении. 
Ниту нанесувањето не е евтино и едноставно. 
Имено, бидејќи принципот на делување му е со 
хемиска пенетрација и врзување со биту мен-
ската смеса, мора да се нанесува во вид на 
спреј со константна брзина од 8 километри на 
час. камионите со кои се нанесува мора да 
бидат преправени и опремени со специјални 
додатоци за тоа - цистерна, хидрауличен сис-
тем за нанесување на средството и слично. 
Сето тоа е скапо, но има и една голема пред-
ност - камионот за една смена може да поми не 
едвај 64 работни километри со брзина малку 
поголема од онаа на човечки од, што значи 
дека и после години и години работа ќе биде 
како нов. Интересен факт е дека во европа 
постојат само три камиони кои се опремени на 
ваков начин. за цената на преправките по доб-
ро не прашувајте.
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дополнитЕлни трГовски 
клаузули 

Главната причина за менување и дополнување 
на Инкотермсот во 1990 година и 2000-тата 
година, е желбата трговските термини да се 
приспособат на се поголемата употреба на 
електронска размена на податоците (eDi-elek-
tonic data interchange).
кога договорените страни мораат да обезбед-
ат разни документи ( како што се: фактури, до-
кументи потребни за царинење или докумен ти 
како доказ за испорака на стоката, како и 
транс портни документи) се почитуваат веќе 
об јаснетите клаузули. Посебни проблеми нас-
тануваат, кога продавачот мора да поднесе 
транс портен документ, особено коносман, кој 
често пати се користи во целта-продавање на 
стоката додека истата се превезува. Во овие 
случаи, многу е важно, при користење на елек-
тронската размена на податоци, да му се овоз-
можи на купувачот таква законска положба 
која би ја имал, во случај да го има примено 
коносманот од продав ачот.
Од таа причина во INCOTERMS-1990, покрај 
пос  тојните, дополнети се следниве нови тр-
говски термини: 

- FCA FREE CARRIER - слободно на превозник    
( ... означено место). Според оваа клаузула, 
про давачот ја исполнува својата обврска за 
испорака, кога ќе ја преда де стоката оцаринета 
за извоз, на чување кај превозникот, кој 
превозник го одредува купу вачот во означеното 
место.

- CFR - COST AND FREIGHT - трошоци и возари-
на  ( ... означено упатно пристаниште). Според 
оваа транспортна клаузула, продавач от мора 
да ги плати трошоците и возарината, кои се 
неопходни стоката да се достави до од-

реденото пристаниште, но ризикот од загуба та 
или оштетувањето на стоката,, како и допол-
нителните трошоци, кои би настанале после 
мо ментот, отакако стоката е испорачана на па-
лубата на бродот се пренесуваат на купу вачот.

- CFR - CARRIAGE PAID TO - превозот е платен 
до (... означеното упатно место). 
Според оваа клаузула продавачот ја плаќа во-
зарината за превоз на стоката, до означено то 
упатно место. ризикот од загуба или оште ту ва-
ње на стоката, како и сите дополнителни тро-
шоци, кои би настанале после моментот, отка-
ко стоката е испорачана на превозникот, се 
пренесуваат од продавачот на купувачот.

- CIP - CARRIAGE AND INSURANCE - превозот и 
осигурувањето се платени до ...(означеното 
упат но место). Според оваа клаузула про да-
вач от ги има истите обврски како кај паритет от 
srt, но со таа разлика што продавачот мора  
да го обезбеди осигурувањето против ризикот 
од загуба или оштетување на стоката на ку пу-
вачот, за време н превозот. Продавачот дого-
вара осигурување и ја плаќа премијата за оси-
гурување.

- DAF - DELIVERED AT FRONTIER - испорачано 
на граница ( ... означеното место). Според оваа 
клаузула, продавачот ја исполнува својата об-
вр ска во врска со испораката, кога ќе ја стави 
стоката на располагање извозно оцаринета,  на 
означената точка и место на границата но пред 
царинската линија на соседната земја.

- DES - DELIVERED EX SHIP - испорачано на 
брод от ( означено упатно пристаниште). Спо-
ред оваа клаузула продавачот ја исполнува 
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сво јата обврска за испорака, кога стоката ќе  ја 
стави на располагање на купувачот, на палу-
бата на бродот, увозно неоцаринета во озна-
ченото упатно пристаниште. Продавачот ги 
сноси сите ризици и трошоци во доставување-
то на стоката во означеното пристаниште.

- DEQ - DELIVERED EX QUAS - испорачано на 
брегот (...  давачките платени  ). Според оваа 
кла узула, продавачот ја исполнува својата об-
врска за испорака,кога стоката ќе ја стави на 
располагање на купувачот на брегот, во оз на-
че ното упатно пристаниште - увозно оцарине-
та. Продавачот ги сноси сите ризици и трошо-
ци вклучувајќи ги и царинските, за испорака на 
стоката.

- DDU - DELIVERED DUTS UNPAID - испорачано, 
давачките не се платени ...( означено упатно 
место). Според оваа клаузула, продавачот ја 

исполнува својата обврска за испорака, кога 
стоката ќе ја стави на располагање на купувачот 
во означеното место во земјата, за која се врши 
увозот. Продавачот мора да ги сноси сите ри-
зици и трошоци во врска со доставувањето на 
стоката, освен трошоците за извршување на 
царински и други увозни давачки.

- DDP - DELIVERED DUTS PAID - испорачано да-
вачките платени (... означено упатно место).
Според оваа клаузула, продавачот ја испол-
нува својата обврска за испорака, кога стока та 
ќе ја стави на располагање на купувачот во оз-
наченото место во земјата, во која се врши 
увозот. Продавачот мора да ги сноси сите ри-
зици и трошоци, вклучувајќи ги и царинските, 
за стоката која увозно е оцаринета.

                                                        Андријан Трипунов      
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Goodyear Dunlop sava tires

Возните паркови можат ефикасно да ги намалат оперативните трошоци  глав на 
улога притоа игра мудриот избор на пневматици, управувањето, одржувањето 
на возилото, начинот на натоварување и начинот на возење.

соодвЕтни 
тЕрЕтни пнЕвматици 
за оптимална 
искористЕност

Изборот на одговарачки теретни пневматици, 
кои овозможуваат подобра искористеност на 
горивото, може да придонесе за намалување 
на оперативните трошоци. На потрошувачката 
на гориво пред се влијаат аеродинамиката и 
тежината на возилото, потоа начинот на во-
зење, механичките губитоци и отпорот на трка-

лање на пневматиците. И покрај тоа што овие 
фактори не можеме да ги контролираме, со 
муд ри мерки можеме значително да ги нама-
лиме оперативните трошоци. кои се тоа мерки 
и на кој начин можат најдобро да се искорис-
тат товарните пневматици открива лорен ко-
лан тонио, директор на Goodyear за техноло-
гија.

Соодветни пневматици за одредена намена
Најважно е да се изберат адекватни пневма ти-
ци за планираната намена. тие мора да би дат 
прилагодени кон возилото кое го корис тиме, а 
покрај тоа мора да имаат и соодветни ди-
мензии, со правилна ознака за одредено во-
зило и намена. така при регионален превоз ќе 
се добие најголема искористеност на пневма-
тиците и ќе се обезбеди поминување на пого-
лем број километри (пр. Goodyear kMaX), а на 
подолги релации ќе ни користат пневматици те 
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кои обезбедуваат помала потрошувачка на го-
риво (пр. Goodyear FuelMaX). При изборот на 
пневматици може да помогне и eu етикетата 
која дава податоци за отпорот на тркалање, 
прилепувањето на мокра подлога како и над-
ворешната бучавост при тркалање.

Редовна контрола на пневматиците
Поради потенцијалните оштетувања и абење 
на пневматиците, препорачливо е возачот се-
кој дневно да врши визуелни прегледи. Пред 
секој пат, или барем еднаш неделно, потребно 
е да се провери нивниот притисок, затоа што 
ако тој отстапува од пропишаниот предизвикува 
прекумерно абење и негативно влијае на пот-
рошувачката на гориво. 

Внимавајте на правилна распределба на то-
варот
распределбата на товарот влијае на стабил-
носта на возилото и оптеретувањето на пое-
динечни пневматици, а со самото тоа и на сте-
пенот на нивно абење. Поради тие причини 
то варот треба да биде правилно распределен 
и да се почитуваат законските ограничувања.

Обновување на пневматиците
Оперативните трошоци можат да се намалат 
со обновување на пневматиците, но тоа е ефи-
касно само кај правилно одржуваните пнев ма-
тици. Имено, обновувањето може да се изведе 
само кај квалитетен пневматик чија каркаса е 

во добра состојба. Производите на Goodyear 
како и treadMax производите на Dunlop, об но-
вени со вулканизација во калап, имаат слични 
карактеристики како нови пневматици. Воз ни-
те паркови можат на тој начин да ги искористат 
високите перформанси на наведените товар ни 
пневматици низ целиот работен век, што покрај 
намалувањето на трошоците носи и пред ност 
за сочувување на животната средина.

Геометријата на тркалата е исто така важна
за подобра искористеност на горивото и по-
голем работен век на пневматикот потребно е 
редовно прегледување на тркалата на возило-
то и по потреба да се подесат според фаб рич-
ките спецификации на производителот. Пот-
ребно е возните паркови редовно да вршат 
прег леди на избалансираност на оските на 
возилата и приколките, како и да ги провер у ва-
ат сопирачките како не би дошло до непот-
ребни блокади.

Не заборавајте на техниката на возење
Голем придонес кон оптимизација на тро шо-
ците дава и техниката на возење. Правилниот 
начин на возење кој исклучува нагли забрзува-
ња и сопирања, влијае на намалување на пот-
рошувачката на гориво и на подолг век на тра-
ење на пневматиците.
Потрошувачката на го  ри во при возење може ме 
ефикасно да ја пратиме преку мерачот на про-
ток или преку други телеметриски уреди.
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Freightliner Cascadia

Новата перјаница на американската дивизија на Daimler, Freightliner Cascadia, 
тргна на својот пат кон освојување на купувачите

започна производството 
на најнапрЕдниот 
камион во амЕрика
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Freightliner Cascadia е камион од тешката ка-
тегорија класа 8 според американската кате-
горизација, од оние со кои во САд се врши 70% 
од целокупниот транспорт на стоки. Со строго 
дефинирани и одамна поставени специ фи ка-
ции, за разлика од европа таму ретко се ме-
нуваат технологиите, уште поретко појавува 
сосема нов модел на камион. затоа и значењето 
на новата Cascadia е повеќе отколку обична 

вест дека овој камион започнал да се произ-
ведува. Мора да кажеме сосема заслужено, би-
дејќи настанат со инвестиција од 300 милиона 
долари и петгодишна работа и истражување на 
околу 800 инженери колку што беа ангажирани, 
тој е најнапредниот камион во Северна Аме-
рика. доаѓа како наследник на популарните 
серии Cascadia и Cascadia evolution кои дол го 
време се најпродавани камиони во својата 
класа, но за разлика од нив има намалена пот-
рошувачка на гориво за значителни 8%. По тен-
цијалот на проектот supertruck ii од кој настана 
новата Cascadia беше препознат и од аме-
риканската влада, поточно од минис терст вото 
за енергија, кое со во склоп на својата програма 
за поддршка на развојот на тех но логии кои 
имаат за цел зголемување на ефи касноста и 
намалување на потрошувачката на гориво, му 
помогна на Freightliner со 20 ми лиони долари 
дотации.
Од производителот истакнуваат дека доста 
вре ме имаат потрошено на унапредување на 
аеродинамиката. така Cascadia има елиптично 
обликувани ретровизори, целосно покриен до-
лен дел од кабината, интегрирана антена… 
Моторот е пониско поставен со што освен 
овоз можувањето да се креира позаоблен пре-
ден дел, обезбедува и полесен пристап до 
компонентите. Секако, и механиката има клуч-
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на улога во подобрувањето на ефикасноста, 
посебно оптимизираната автоматската транс-
мисија. карактеристично за американскиот 
пазар е што производителите на камиони ос-
вен со сопствени ги нудат своите возила и со 
клучните компоненти од други производители, 
кои место конкуренти се третираат како парт-
нери. На овој начин им е овозможено на го-
лемите клиенти со мешан возен парк поед нос-
тавно одржување на возилата и намалување на 
трошоците за тоа. 
Целиот потенцијал Freightliner Cascadia сепак 
ќе го покаже со Detroit Diesel механика. Се 
опремува со три мотори од нивно производс-
тво, плус уште еден од Cummins, со распон на 
силата од 350 до 600 коњски сили. Мануелните 
менувачи се на eaton со 9, 10, 13, 15 и 18 
степени на пренос, а автоматиката на Detroit 
Diesel има 12 степени. 
По желба може да биде опремен и со три вида 
allison автоматска транс мисија и оски од Meri-
tor. трите типа на кабини доаѓаат во вкупно 
шест големини, а опременоста внатре вклучува 
и голем телевизор, ладилник и микробранова 
печка. креветот се спушта за шест секунди, а 
лед осветлувањето е стандардно. 

епитетот најнапредниот камион во Америка 
Freightliner Cascadia го заслужува со бројните 
современи безбедносни системи, вклучувајќи 
ги и active brake assist, adaptive Cruise Control 
и lane Departure Warning, кои доаѓаат како дел 
од стандардната опрема. треба да се спомене 
и системот за препознавање на пешаците и 
велосипедистите, чиј радар ги лови невни ма-
телните на 50 метри пред возилото. значајно е 
и тоа дека новата Cascadia е камион со нај го-
леми можности за поврзување. Овој тренд во 
Америка е сé поизразен и веќе опфаќа преку 
180.000 меѓусебно поврзани камиони кои 
преку системите разменуваат информации кои 
помагаат за поголема ефикасност во рабо-
тењето. затоа и стручната јавност за Freight-
liner Cascadia на шега вели дека е најголемиот 
мобилен уред на пазарот. телематиката која 
исто така е дел од конективните технологии 
овозможува далечинска софтверска надградба 
на системите на камионот, вклучително и оние 
за моторот и трансмисијата, без потреба тој да 
се носи на сервис.
Daimler trucks north america е најголем про-
изводител на камиони во Америка кој опфаќа 
42,6% од пазарот во САд и канада. Моделите 



Cascadia се лансирани во 2007 година и од 
тогаш се продадени во преку 412.000 при ме-
роци. Пред нивното појавување, Daimler имаше 
34,5% пазарно учество. Од новиот камион се 
очекува не само да продолжи, туку и да го 
подобри нивниот успех. Првите возила ќе ги 
добијат 12 транспортни компании во САд кои 
во последните шест години имаат набавено 
дури 60.000 (со зборови: шеесет илјади) ка-
миони од овој модел, за кои на Daimler вкуп но 
му имаат платено 9 милијарди долари. Новиот 
модел ќе биде за околу 15.000 долари поскап 
од досегашната генерација.

AVANT MS2
ORJAK MS ORJAK 24 MS CARGO MS

Armorsteel

KMS MSD KMTAVANT MS2 PLUS

Omnitrac MSS II 19.5”, 
20”, 22.5” i 24”

Omnitrac MSS 
375/90R22.5 i
445/75R22.5

Omnitrac MSD II 20”, 
22.5” i 24”

Omnitrac MST II
 22.5”

Omnitrac MSD 
II Super Single 
385/55R22.5 i 
495/45R22.5

Пневматик Goodyear Omnitrac MSS II 
има широка нагазна површина со 4 
или 5 реб ра која овозможува одлична 
кило мет   ра жа, рамномерно истрошу
ва ње а мате ри јалот и дезенот на пнев
матикот се из  работени по најнова тех
нологија. 
Бла го да рение на робунос ниот дезен 
на на газ ниот слој, пневматикот постиг
нува го леми километражи при возење 
на пат и е мошне отпорен на оштету
вања. Специ фич но поставените и об
ли кувани канали обезбедуваат ефи
кас но само  чистење и сп речуваат 
за др  жување на камења во на  газниот 
слој.

Пневматик Goodyear Omnitrac 
MSS 445/75R22.5 е специјал но 
развиен за големи оптере ту
ва  ња, а наменет е за возила 
кои возат по комбиниран те
рен.

Пневматици за управу
вач ки тркала за ка мио  ни 
со комбинирано во зе ње,  
се ка   рак  те ри зи раат со 
од  лична кил ометра жа, 
ро буносно тело, од лич
но управување и от пос
ност на абење. 
На рас    полагање се со ро
  бу носен дезен пет (ни с
ко профилни) димен зии 
и  четири ребра (стан
дард   ни димезии). 

Гума за потешки услови 
за возење надвор од ас
фалт. Изработена на ба за 
на RCS техно ло ги ја што ја 
зголемува от пор носта на 
механич ки ош те тувања и 
цврс ти ната на  трупот. 
Дла  бо ките по пречни ка
нали обез бе ду  ваат из
вон  ред  но уп ра  вување а 
цв р с тото цен  т рално на
должно реб ро го на ма лу
ва ризикот од механич ки 
оштетувања и про бива
ња на нагазниот слој, ис
товремено подобрувајќи 
ја стабилноста на во зи
лото.

Сигурното лепење на под ло
гата на градилишта и не
асфалтирани терени, из  вон   
редна моќ на са      мо чистење и 
зајакната конс трукција се 
каракте рис ти ки кои ја по
доб руваат мо билноста на 
се кое во зило во отежнати 
ус лови на возење. Отпор
носта на нагазниот слој на 
брзи механички оште тува
ња, односно засеци, ја по
доб рува ефикасноста и го 
про должува животниот век 
на гумата. 

Гума за тешки услови на 
возење надвор од ас фалт 
и на градилишта. Из ра бо
тена на база на RCS тех но
логија што ја зголемува 
от  порноста на механички 
оштетувања и цврстината 
на трупот. Употребена е 
по  себна смеса на нагаз ни
от слој која спречува отки
нување на елементи. Го
ле ма издржливост и долг 
век на траење.

Пневматикот Kelly Armorsteel KMS за управувачки 
трка ла е развиен за најтешки услови на комбинира но 
во зе ње. Оптимална издржливост и максимална заш
тита од про бивања.

Пневматик Kelly Armorsteel MSD за управувачки тр
кала  е развиен за екстремно тешки услови на ком
бинирано возење. Обезбедува одлично влечење и 
овозможува од лчина километража.

Пневматик Kelly Armorsteel KMT за приколки е от
порен на оштетувања и овозможува голема ки ло
метража. 

Пневматик Omnitrac MSD II со 
спе  цијално развиен, робунос
ен нагазен слој одлично се 
држи на подлогата независно 
дали ста нува збор за асфалт 
или ма кадам, постигнува го
ле ми кило метражи при возе
ње на пат и е мошне отпорен 
на абење. Спе цифично поста
ве ните и об  ли ку вани канали 
обезбеду ваат ефи касно само
чистење и  сп  ре   чу  ваат задр жу
вање на ка ме  ња во нагазниот 
слој.

Први во браншата“Super Sin
gle” за погонски тркала се по
годни за комбиниран превоз   
и корис тење на градилишта. 
Серијата “Super Single” е нај
добра алтер натива при „дуп
ла“ монтажа на погонските 
тр кала кај камиони со комби
ниран превоз. Нагаз ни от слој 
е специјално развиен за од
лич но влечење и кочење на  
каллив терен и мокри по вр
шини и притоа е мошне от по
рен на оштетувања. 

Пневматикот Goodyear MST II 
се карактеризира со широк 
на га з ен  слој и надворешен 
облик кој овозможува рамно
мерно ист ро   шување и голема 
километ ра жа. 
Дезенот со „цикцак“ цен т рал
ни канали и извлечени ра   бо  ви 
на блоковите го подоб ру  ва 
вле  че њето на пневматикот ка
ко по ас фалт така и по лош те
рен, до дека масивните цент
рал ни реб ра ја зголемуваат 
него ва та от пор ност на абење.
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Volvo FMX

А во Volvo добро знаат што навистина им треба на градежниците и при конст
руирањето на FMX шведските инженери употребија голем број револуционер
ни иновации за зголемување на ефикасноста на работата

знаЕњЕто Е моќ
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уште кога се појави, Volvo FMX го привлече вни-
манието на градежниците со количината ино-
вативни решенија од кои корист имаа и пре воз-
ниците, и возачите. тој во овој изискувачки 
сег мент влезе со јасен идентитет и го поведе со 
огромен чекор напред во сите најважни под-
рачја - робусноста, управливоста, конструкции-
те, па и дизајнот. Сите негови сегменти беа раз-
виени со фокус кон поголема ефикасност во 
работењето. На возачите им се допадна пот-
пол но редизајнираната внатрешност на каби-
ната, која нивната секојдневна работа им ја 
направи полесна. На пример, динамичкиот уп-
равувачки систем беше фантастично подоб ру-
вање кој го намали физичкиот напор и ги ос ло-
боди од болките во вратот, рацете и грбот. дури 
и при мали брзини, возењето на до крај нато-
варен камион толку е лесно што може да се 
прави со еден прст. Супериорната управливост 
во сите услови ја обезбедува електронски конт-
ролираниот електромотор од серво системот 
за управување. тој делува заедно со хидрау ли-
ката, регулирајќи ја својата работа неколку ил-
јади пати во секунда со помош на информации-
те што ги добива од бројните сензори кои се 
наоѓаат на многу места на возилото. При пого-
леми брзини системот автоматски го регулира 
управувањето и ги неутрализира непра вилнос-
тите кои доаѓаат до воланот предизвикани од 
бочниот ветар, дупките или пак закосеноста на 
патот. На тој начин возачот добива стабилно 
чувство и не мора постојано да компензира со 
воланот. Но освен што ги заменува мускулите на 
возачите, овој систем откако воланот ќе се нај-
де во некоја од крајните точки автоматски го 
враќа во положба за возење право напред, а 
исто така автоматски го центрира управувачот 
при возење наназад. 
Меѓу другите карактеристики е и задното воз-
душно ослонување кое освен поголема удоб-
ност за возачот обезбедува и поголема проод-
ност на тешки терени заради одржуваното 
рас   тојание од тлото кое секогаш изнесува 300 
милиметри, без разлика дали камионот е пра-
зен или целосно натоварен. Овој систем пот-

полно е прилагоден за работа во градежништ-
вото без никакви компромиси со издржливоста 
или поврзаност со другите сегменти. Поп реч-
ниот стабилизатор е сместен во системот на 
зад ните тркала што на возилото му обезбедува 
одлична стабилност, истовремено елиминирај-
ќи ги незаштитените компоненти на осло нува-
ње то зад задната оска. за да се постигне помал 
радиус на свртување и намали трошењето на 
гумите, гонетата задна оска може да биде хид-
раулично управувана, но и да се подигнува со 
што на погонската оска се обезбедува поголем 
површински притисок, а со тоа и повеќе трак-
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ција во тешки работни услови.
i-shift менувачот е посебна приказна која бара 
повеќе внимание и текст посветен само на тоа. 
затоа сега само накратко ќе ги споменеме не-
говата ефикасност при мали брзини и долгиот 
интервал на замена на маслото од 450.000 km, 
но и неговата изведба за бавно возење, која от-
како се појави е во фокусот на сите оние што ги 
користат камионите на Volvo во посебно тешки 
услови за работа. Имено, со додавањето на 
еден или два степена на пренос пред првиот, 
ка мионот добива способност да се движи со 
брзина на полжав -  од 0,5 до 2 километри на 
час и да влече екстра тежок товар. Швеѓаните 
се обидоа со неверојатни 750 тони и успеаја. 
декларираната вкупна маса сепак е „само“ 325 
тони. Овој единствен систем кај сериски про-
изведените тешки камиони отвора сосема нови 
перспективи за нивната употреба. Може да се 
добие и со екстра два степени за возење на-
назад.
i-shift менувачот може да се комбинира со по-
гонска предна оска, која е поместена за 100 
mm нанапред и се наоѓа на истата положба ка-
ко и непогонската предна оска. Со пократкиот 
преден превис е зголемен пристапниот агол, а 

спојната шипка е подигната и сместена на по-
заш титена положба. Самиот погон на предната 
оска автоматски се вклучува и исклучува заради 
поголема контрола на тракцијата и зголемена 
ефи касност. 
Имено, истражувањата покажаа де  ка погонот 
на предната оска навистина е пот ребен во мно-
гу мал процент случаи - неговото постојано ко-
ристење е чисто расипање на горивото. Оваа 
функција на автоматска контрола го активира 
погонот на предната оска само кога камион се 
движи и кога постои опасност од заглавување, 
односно кога задните тркала започнуваат да 
пролизгуваат на лизгав или мек терен, и тоа са-
мо за кратко време - толку колку навистина е 
потребно. Со овој систем командува посебен 
софтвер, кој делува без губиток на силата или 
брзината. Ако наиде на посебно тежок терен, 
возачот може рачно да ги блокира диферен ци-
јалите напред и назад. Покрај гориво, на овој 
начин се штедат и механичките склопови и гу-
мите.
Од иновативните решенија со кои се нудат Vol-
vo FMX камионите треба да се споменат уште и 
браникот за тешки работни услови, зголемена-
та носивост на предната оска, можноста за 
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фаб  ричко вградување за петта оска, далечин-
ско управување преку мобилна апликација со 
некои функции, како што се греењето, про вер-
ката на алармот и бравите, нивото на гориво и 
слично. Volvo FMX е достапен со осум погонски 
опции, четири со 11-литарскиот D11k и исто 
толку со поголемиот 13-литарски D13k мотор, 
со излезна сила меѓу 330 и 540 коњски сили.
Сите погонски единици се еуро 6, за што е 
 за должен ладениот eGr систем за поврат на 
 из дувните гасови кој ги оптимизира нивната 
 тем пература и нивото на азотни оксиди за     
 по      е   ф икасна дополнителна обработка. фил-
тер  от за честички автоматски се регенерира 
при нормални услови на возење.
На градежниците не им требаше многу да го 
прогласат Volvo FMX за најпосакуван градежен 
камион на пазарот. Но кај нас не се среќава 
тол ку често во возните паркови на нашите гра-
дежни компании колку што тие би сакале. При-
чината е што многу тешко е да се најде на па-
зар от на половни камиони - никој не ги прода ва. 
Голема заслуга за тоа има и организираноста 
на сервисно-продажната мрежа, која во секој 
момент насекаде ја пружа сета неопходна под-
дршка за беспрекорно користење, без застои 
заради сервисирање или поправки на евенту ал-
ните оштетувања кои и онака се ретки. затоа и 
скоро единствен сигурен начин да се ангажира 
ефикасноста на овие камиони за зголемување 
на продукцијата е набавка на нови. Во маке-
донс кото претставништво на Volvo trucks тоа 
добро го знаат и затоа пред почетокот на ин-
тензивирањето на градежните активности об-
езбедија возила во кипер конфигурација за 
идните свои клиенти, кои нема да чекаат на 
реализирање на нарачката туку ќе им бидат 
веднаш. Volvo во Македонија делува веќе 17 
години. Настапувајќи како водечки снабдувач 
на нови тешки товарни возила во Македонија, 
почетните 30 возила годишно и 15% пазарно 
учество денес се искачија на испорачани по 
веќе од илјада камиони, остварена успешна 
соработка со преку 600 различни фирми од 
Македонија и пазарното учество над 45%.

Volvo FMX 500 10×4 со екстра висока тридем 
шасија со воздушно ослонување - дел од тех-
ничките спецификации:

•	 вкупно	оптоварување	на	возилото	80	тони
•	висина	на	шасијата	1.030	mm	над	тлото
•	помошна	оска	со	електро-хидраулично	упра-

вување до 38 km/h
•	дневна	FMX	кабина
•	меѓуоскино	растојание	4.600	mm
•	Euro	5	SCR	емисија	на	издувни	гасови
•	мотор	13	литри,	500	KS,	2500	Nm
•	Volvo	засилена	моторна	кочница	VEB+	510	KS
•	автоматизиран	 I	Shift	менувач	со	12	степени	

на пренос
•	 задна	тандем	оска	26Т	за	бруто	тежина	до	100	

тони со преносен однос 4,12
•	KH	кипер	надградба	W1U
•	внатрешна	должина	7.600	мм	
•	надворешна	ширина	2.350	mm	
•	висина	1.700	mm
•	зафатнина	28	m³
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hafencity riverbus

Hafencity Riverbus е првиот амфибиски автобус во Германија што превезува 
патници и по суво, и по вода

ХамбурГ има нова 
атракција
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Со брод или автобус - тоа е прашањето што го-
лем дел од туристите си го поставуваат кога, на 
пример, ќе сакаат од Охрид да отидат до Свети 
наум. А одговорот всушност е едноставен - со 
помош на едно вакво возило ќе отидат со брод, 
а ќе се вратат со автобус. На пат riverbus се 
однесува како и секој друг автобус бидејќи да 
основата му е камионска шасија од Man, која 
од долната страна е затворена со бродско 
корито, заради што во вода се користи како 
пловило, достигнувајќи брзина до 8 јазли од-
носно 15 километри на час. замислата за ова 
возило му дојде на ум на трговецот, автобуски 
ентузијаст и морнар фред франкен, кога при 
неговата посета на Сингапур пред 18 години 
видел нешто слично. Патот од идејата до реа-
лизацијата беше тежок бидејќи германските 
сооб раќајни прописи не дозволуваат превоз 
на патници со амфибиски возила, па доби ва-

њето на сите дозволи беше вистински пре-
дизвик. Се чини дека полесен дел беше кон-
струкцијата на возилото кое е поставено на 
шасија од Man, а коритото и каросеријата се 
изработени во унгарија. уште еден предизвик 
претставува одржувањето, бидејќи за тоа се 
потребни високостручни кадри кои еднакво 
добро се снаоѓаат и со пловила и со друмски 
возила.
Сепак, riverbus стана вистинска атракција ка-
ко за туристите, така и за локалното населе ние 
бидејќи овозможува разгледување на убави-
ните на градот и од улиците и на брановите на 
реката елба - во тек на првите седум месеци од 
работењето во возењето со оваа амфибија 
ужи  ваа повеќе од 34.000 задоволни посетите-
ли. задоволен е и сопственикот фред франкен, 
кој веќе размислува за проширување на својата 
флота со нови 5 до 7 амфибии.
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Volvo buses 

Автобуското одделение на Volvo развива единствен сигурносен систем за 
заштита на пешаците и велосипедистите во градскиот сообраќај

Pedestrian and CyClist de-
teCtion system
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Пешаците и велосипедистите се најранливите 
категории учесници во градскиот сообраќај, а 
статистиките со фатални исходи катастро фал-
ни. за да се намали бројот на вакви несреќи, 
Volvo развива нов систем наречен pedestrian 
and Cyclist Detection system. користејќи ка-
мери за процесирање на сликата и алго ритами 
за детекција на пешаците и велоси пе дистите, 
овој систем континуирано надгледува што се 
случува околу автобусот, ја препознава опас-
носта и се огласува со звучен и светлосен сиг-
нал, а во случај на можност за незгода ја ак-
тивира и сирената со која ја известува и 
око лината дека се наближува автобус. „Некои 
компоненти на овој систем се засновани на 
испробани технологии кои веќе се користат во 
многу автомобили. Но ние сме единствен про-
изводител кој нуди можност за истовремено 
известување и на возачот и на невнимателните 
учесници во сообраќајот“, објаснува Петер 
даниелсон, директорот задолжен за опрема и 
сигурност во Volvo buses. Имено, електричните 
возила (вклучително и автобусите) се движат 
доста тивко, со далеко пониско ниво на бучава 
во градскиот сообраќај, што може да биде 
погубно за невнимателните пешаци и вело си-
педисти. „Автобусот може да биде побучен, но 
тоа мора да биде ненаметливо. Го решивме 
овој проблем со развивање на синтетизиран 
позадински звук кој е со таков фреквентен 
опсег да не поминува низ трослојните стакла 
на автобусот и не ги вознемирува патниците, 

но јасно ја известува околината за своето при-
суство“, додава даниелсон.
Овој систем веќе се тестира на една автобуска 
линија во Гетеборг.
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lDV eV80

Баксузниот британски производител на доставни возила се враќа во живот со 
помош на Кинезите и електриката

британскиот ldV сЕ враќа 
на сцЕната
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Со амбиции за враќање на некогаш освоените 
пазарни територии но и заземање нови, пора-
нешната британска марка доставни возила lDV 
ја подготви електричната верзија на моделот 
V80. Со автономија од 350 до 400 km, ова дос-
тавно возило со нулта емисија издувни гасови 
ќе биде интересно за службите за дистрибуција 
во големите градови кои сé повеќе го огра ни-
чуваат движењето на комерцијалните возила 
низ урбаните центри. за погон е задолжен 
електромотор од 100 kW и 320 nm кој се 
напојува од литиум-јон-фосфатни батерии со 
капацитет од 75 kWh. декларираната авто но-
мија се однесува на возење на полно опто ва-
рено возило со константна брзина од 40 km/h, 
додека во реалноста таа се движи меѓу 170 и 
200 km во услови на градско возење. Времето 
на полнење на батериите со специјален пол-
нач изнесува само два до два ипол часа, а но-
сивоста на возилото меѓу 900 и 1.250 kg во 
зависност од верзијата. Ќе се произведува со 
две должини и две меѓуоскини растојанија, 
како фургон или шасија со кабина. Се очекува 
да чини некаде околу 35-40 илјади фунти, што 

е двојно повеќе од стандардно доставно во-
зило со слична големина, но ќе има пет години 
или 200.000 милји гаранција со вклучена асис-
тенција на патот.
Ова возило кое потекнува од 2004 година има 
бурна историја - како и самата марка. таа е 
настаната во 1993-тата со одвојување на одде-
лението за производство на доставни возила 
на leyland DaF кога холандската компанија 
отиде во стечај. Со два модела базирани на 
возила развивани во седумдесеттите, дото-
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гашното раководство стана сопственик на ка-
пацитетите и успешно продолжи со работа сé 
до крајот на 2005 година, кога банкротираше. 
тогаш рускиот GaZ во оваа марка виде по тен-
цијал за остварување на своите европски 
амбиции но и за замена на сопствената заста-
рена технологија со малку помодерната бри-
танската и го презеде сопствеништвото. Но, 
недостатокот од долгорочни инвестиции и не-
доволната посветеност, заедно со претстојна-
та економска криза пресудија и lDV повторно 
отиде во стечај во 2009-тата. една година 
подоцна имотот на компанијата заедно со пра-
вата за користење на ознаките се преселија во 
кина, каде од 2011 година се под капата на 
големиот saiC. 
Моделот V80 е развиван пет години заедно со 
Daewoo, за што беа потрошени 500 милиони 
фунти. Изворно тој требаше да се произведува 
во Полска, но откако Daewoo пропадна lDV ги 
откупи алатите и го лансираше во 2004-тата 
како свој модел под ознаката Maxus. Интерес-
ен беше за русите но повеќе за кинезите, кои 
го оживеаја во 2011-тата под сегашната ознака. 

После успешната ревитализација на произ-
водс твото, се започна и со негов извоз во 
Австралија и Нов зеланд, за полани да стигне 
во Ирска, а лани и во Велика британија. Сега 
неговата електрична верзија се најавува како 
просперитетен новитет со кој ќе се освојува и 
европскиот пазар, на кој lDV никогаш немал 
позначаен успех. 
Покрај V80, кинезите произведуваат и уште 
едно, нешто помало доставно возило со ознака 
G10.






