


1
WWW.INGCONSULT.BIZ

СЪДЪРЖАНИЕ

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, техническите характеристики, търговските условия съдържащи се в този каталог, 
включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без 
предизвестие.

SHANTUI 2
Булдозери...........................................................................................................................................................................................................................3-5
Тръбополагачи.......................................................................................................................................................................................................................6
Компактори..........................................................................................................................................................................................................................7
Мини валяци..........................................................................................................................................................................................................................8
Бетонови инсталации....................................................................................................................................................................................................9-11
XCMG
Челни товарачи.............................................................................................................................................................................................................13-15
Автогрейдери......................................................................................................................................................................................................................16
Верижни кранове.................................................................................................................................................................................................................17
Багери.............................................................................................................................................................................................................................18-19
Валяци..................................................................................................................................................................................................................................20
Работни платформи....................................................................................................................................................................................................21-21
Пристанищно  оборудване.................................................................................................................................................................................................23
Минно оборудване...............................................................................................................................................................................................................24

12

25Мини челни товарачи........................................................................................................................................................................................................26
Мини багери....................................................................................................................................................................................................................... 27
Компактни багери..............................................................................................................................................................................................................28
Багери..................................................................................................................................................................................................................................29
Хидравлични чукове............................................................................................................................................................................................................30
Минно оборудване...............................................................................................................................................................................................................31
Верижни кранове.................................................................................................................................................................................................................32

MB Crushers / Прикачно оборудване 37-39
Szolmet Kft / Прикачно оборудване 40-41

HYDROG / Пътно поддържане 43-49
50-53

TURCHI/ Пътно поддържане 42

FORST/ Комунална техника 54-55

PLAISANCE  / Мулчери 57
Rabaud / Горска и комунална техника 56

SUNWARD

Optimas / Пътно поддържане

58
59
60

61-62
63

LZZG/ Миялни инсталации
CM/ Асфалтополагачи
Parker/ Мобилни асфалтови бази
Komatsu/ Минно оборудване
Rokbak/ Съчленени самосвали

64-65
66-67

EvoQuip/ Трошачки и сита
Ausa/ Високопроходими мотокари/Дъмпери/Телехендлери
EP Equipment/ Подемно-транспортна техника

70Cascade / Прикачно оборудване
71
72

COMAC/ Почистваща техника
Инжконсулт сервиз

TDI Power Attachments / Прикачно оборудване 33-36

25

68-69



WWW.INGCONSULT.BIZ
2

SHANTUI е най-големият производител на булдозери  в света.  Марката SHANTUI е без 
конкуренция в индустрията на булдозерите в Китай. Изискванията на европейския пазар са 
насочили SHANTUI към разработване на нов подход за дизайн и производство на своите 
продукти. Те са интегрирали Cummins    и FPT двигатели, съвместими с актуалните Tier/Euro 
Stage  норми  за  вредни  емисии, както и нов дизайн с ергономична кабина на 
оператора. Продуктовата гама включва повече от десет категории, като няколко серии с 
различни модификации булдозери, пътностроителни машини, бетонови възли, товарачи, 
багери и др., както и части и аксесоари за строителни машини, като компоненти за ходова част, 
задвижваща и конструктивна част и др. 

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
SHANTUI има доминиращата позиция в производството 
на вериги, р о л к и ,  л е н и в ц и ,  стрели, кабини, 
резервни части за ходова част на булдозери и 
други верижни машини, както и на скоростни 
кутии. Част от марките, за които SHANTUI 
произвежда резервни части са Komatsu, 
Volvo, CAT и др.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ?

Инжконсулт разполага с  

най-големия склад за 

оригинални резервни 

части за SHANTUI в Европа!

Инжконсулт e официалният представител за България на SHANTUI CONSTRUCTION 
MACHINERY 

БУЛДОЗЕРИ
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В Европа и Америка, линията булдозери SD се прилага широко поради отличните си 
експлоатационни характеристики и ефективност. В Европа, много популярен е булдозерът SD16 
с мощност 160 к.с. – всъщност две трети от продажбите в Европа са от този модел. В България 
бестселърът е  булдозер SD22. Той намира широко приложение в пътното строителство, 
сметищата, откритите рудници и кариерите. 

Двигател Мощност ТеглоМодел

SC8D143G2B1/SC8DK

Cummins QSC8.3

WEICHAI WP12

Cummins QSNT-C235

WEICHAI WP12

WEICHAI WP12

105kW

120kW

162kW

175kW

195kW

206kW

 от 13 700kg до 15 200kg

от 17 000kg до 18 400kg

21 000kg

от 23 450kg до 26 000kg

24 200kg 

от 23 400kg до 25 700kg

Базиран на SD26, горският булдозер 
SD26F е специално проектиран за 
операции в гористи райони. 
SD26F има усъвършенствана 
производителност, висока 
надеждност, нисък разход на 
гориво и удобна поддръжка. 
Оборудван е с ROPS сенник и кабина 
и механична лебедка.

SD26F

SD13

SD16

SD20

SD22

SD24

SD26
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Двигател Мощност ТеглоМодел

SD32

SD42

SD52-5

SD60

SD90

Cummins QSNT-C345

KTA19-C525

Cummins QSK19

Cummins QSK19

Cummins QST30

257kW

340kW

392kW

450kW

708kW

 от 37 100kg до 40 500kg

52 000kg

67 500kg

70 630kg

106 260kg

SD32 е булдозер с международна, 
съвременна технология, пригодена 
за работа при специални условия за 
земекопаене. Монтирането на 
Cummins двигател, хидравличното 
управление и контрол, правят SD32 
много добра земекопна машина с 
ефективно действие и лесно 
управление. Този модел е специално 
произведен за европейския и 
северноамериканския пазар и 
отговаря на всички съответни 
изисквания за тези пазари.

SD32

Най- големият представител  на серията SD на Shantui е SD 90, високоефективна земекопна 
машина с висока мощност, проектирана и разработена  да се адаптира към по-тежка работна 
среда и да изпълнява работи, които не могат да бъдат заменени от друго средно и малко 
оборудване и е основно оборудване за изграждане на мини и водоохранителни проекти.

БУЛДОЗЕРИ
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Притежават допълнителни 
режими на работа: 
     Стандартен - баланс между 
мощност и икономичност;
      Мощен - осигурява по-висока 
мощност. Използва се при условия 
на голямо натоварване; 
  Икономичен - двигателят 
обикновено работи при по-ниски 
обороти, разходът на гориво е 
намален с до 20%.  Този режим е 
подходящ при условия на средно 
натоварване.

Булдозери серия М 

Булдозерите от серията DH  включват най-съвременните технологии за управление и контрол 
на системите, те са по-мощни и по-интелигентни, имат по-висока производителност и са 
по-икономични. SHANTUI влага немалко инженерингови усилия към разработването и 
усъвършенстването на булдозери с хидростатично задвижване. Така през 2021 г. се появи 
серията М - най-новото поколение булдозери SHANTUI. 

Двигател Мощност ТеглоМодел

WEICHAI  WP4G95221

Cummins QSB 3.8

FIAT N45

FIAT N67

Cummins QSL9

Cummins QSL9

70kW

86kW

125kW

151kW

186kW

213kW

 от 8 780kg до 9 092kg

от 9 680kg до 10 140kg

от 13 700kg до 14 300kg

от 17 665kg до 18 830kg

от 22 206kg до 22 4800kg

 26 209kg 

DH08

DH10K

DH13M

DH16M

DH20M

DH24M

ST
AGE V

C O M P LI A N T
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Тръбополагачът е универсална верижна машина, която дава възможност за повдигането на тежки 
товари и придвижването им на средни разстояния.  Най-често се използват за поставяне на тръби 
в окопи за изграждане на тръбопроводи. Тръбите се използват за безопасно транспортиране на 
материали като петрол, природен газ, бензин и други от мястото им на произход до рафинерият 
и от рафинерията до мястото на потребление. 
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Тръбополагачи

Тръбополагачите Shantui 
притежават еднолостова 
системата за управление и 
превключване на предавките,   
без прекъсване на потока от 
мощност към всяка от 
ходовите вериги по време на 
завой (диференциално 
управление). 

Модел

Двигател

Мощност

Макс. височина на повдигане

Макс. товар на повдигане

Дължина на стрелата

Тегло

Shangchai/Weichai

120 kW

4 400 mm

25 000 kg

5 500 mm

22 000 kg

Cummins

169 kW

5 250 mm

45 000 kg

6 500 mm

33 000 kg

Cummins

235 kW

6 550 mm

70 000 kg

7 300 mm

4 9500 kg

Cummins

257 kW

7 000 mm

90 000 kg

8 600 mm

57 500 kg

SP25Y SP45Y SP70Y SP90Y
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КОМПАКТОРИ

Технологията на обработване на твърдите отпадъци се е променила значително, от обикновените 
сметища до днешните внимателно управлявани санитарни депа, което води и до необходимост от 
специално оборудване за операции с отпадъци.  Компакторите са специализирани машини за 
обработка нa твърди отпадаци.  Компакторите SHANTUI се характеризират с оптимална 
ефективност и с висока уплътняваща мощност. Основните елементи са изработени от устойчив на 
корозия и износване материал, което удължава експлоатационния живот на машината.
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Компакторите имат стоманени 
колела, оборудвани със зъби, 
проектирани да използват 
скоростта и теглото на компактора 
за смачкване, разрушаване и 
консолидиране на отпадъци и 
премахване на кухини и въздушни 
джобове, така че да ги намалят до 
възможно най-малкият им обем, без 
да събират боклука в колелата. 

Модел SR23MR SR26MR-3 SR28MR-3 SR32YR

Двигател

Мощност

Общо тегло

Размер

Капацитет на острието

Диаметър на барабана

Yuchai 

162 kW

23 000 kg

7 360 x 3 200 x 3 640 mm

8.6 m3

1 700 mm

Cummins

178 kW

26 000 kg

7 940 × 3 660 × 3 925 mm

11.7 m3

1 636 mm

Shangchai /Weichai

193 kW

28 000 kg

7 930 × 3 660 × 3 960 mm

12 m3

1 700 mm 

Cummins

250 kW

32 000 kg

8 170 x 3 611 x 4 154 mm

16 m3

1 620 mm
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ВИБРАЦИОННИ МИНИ БАЛЯЦИ

РЪЧНО ВОДИМИ МИНИ БАЛЯЦИ

МИНИ БАЛЯЦИ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Вид: Двубандажен (траншеен)
Двигател: Yanmar 376
Мощност:  20 hp
Работно тегло: 1700 kg
Аинейно натоварване отпред/отзад: 98/90 N/cm 
  

Вид: Двубандажен 
Двигател: 186F 
Мощност:  8 hp
Работно тегло: 870 kg
Аинейно натоварване 
отпред/отзад: 52/54 N/cm 
  

SRD900W

SRD016W
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Вибрационни
Модел
Двигател
Мощност
Работно тегло
Линейно натоварване отпред/отзад 

SRD800 SRD900 SRD017 SRD03 SRD04
      186F        186F Yanmar 376 дизел Yanmar 388 дизел Yanmar 488 дизел

4 hp 6 hp 6 hp 6 hp 8 hp

Вид

292 kg 542 kg 570 kg 583 kg 840 kg
45 N/cm 65 N/cm 37.0/40.3 N/cm 40/50 N/cm 59/64 N/cm 

Модел
Двигател
Мощност
Работно тегло
Линейно натоварване отпред/отзад 

Вид Ръчно водими еднобандажни Ръчно водими двубандажни

SR300L SR500L SRD500L SRD600L SRD800L
170F дизел 178F дизел 178 F дизел 178 F дизел Changchai 178F дизел

4 hp 6 hp 6 hp 6 hp 8 hp

292 kg 542 kg 570 kg 583 kg 840 kg
45 N/cm 65 N/cm 37.0/40.3 N/cm 40/50 N/cm 59/64 N/cm 
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Бетоновите инсталации на SHANTUI позволяват прецизно и бързо производство на хомогенно 
разбъркан бетон с постоянна влажност за мокри отливки, готови смеси, както и на специални 
бетони. Снабдени са с модерни контролни табла с визуализация на процесите, надеждни 
компютърни системи за ръчно или напълно автоматизирано управление на работата.
Конструкцията на бетоновите възли е изградена от високоякостни стоманени профили. 
Платформите са оборудвани с аварийни разтоварващи помпи и  въздушни възглавници. SHANTUI 
предлагат компактни бетонови възли със скипова уредба,  бетонови възли с лентов и винтов 
транспортьор, полумобилни бетонови възли(без стационарна основа), инсталации за циментова 
стабилизация. 

БЕТОНОВИ ИНСТАЛАЦИИ
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БЕТОНОВИ ИНСТАЛАЦИИ

Различни видове  бетонови 
инсталации според:

        Вида и капацитета на миксера
Начина на захранване на бункера
 Броя на добавките към 
конкретния бетонов възел
   За мобилна или стационарна 
работа
      Възели за стабилизация и т.н.
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БЕТОНОВИ ВЪЗЛИ С ВИНТОВ И ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОРИ 
1. Модулен дизайн, позволяващ по-бързото сглобяване и разглабяне, бързо прехвърляне от 
една работна площ на друга, гъвкаво оформление.
2. Прецизни електронни везни за производствен контрол.
3. Изпитаните системи осигуряват висока надеждност.

БЕТОНОВИ ИНСТАЛАЦИИ
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         Оборудването се инсталира,  
след като работната площадка 
е изравнена и закалена. 
         Модулен дизайн, позволяващ 
бързото сглобяване и 
разглобяване, бързо прехвърляне 
от една работна площ на друга
 Компактна структура, 
по-малко заемано пространство

Полумобилни бетонови възел 
(без фиксирани фундаменти)

Модел HZS60BE HZS90BE        HZS120BE HZS180BE HZS240BE HZS270BE

Теоретична продуктивност (m3/h)

Kапацитет на транспортната лента(t/h)

Височина на разтоварване (m)

Обща мощност (kW)

60 90 120 180 240 270

200 300 400 600 800 800

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

100 150 200 250 300 300

ИНСТАЛАЦИИ ЗА ЦИМЕНТОВА ЗЕМНА СТАБИЛИЗАЦИЯ
1. Подходящи за изграждането на висок клас пътища, спортни 
площадки, летища и пристанища.
2. Възможност за постигне непрекъснато производство на 
различни рецепти за стабилизация.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ?

При строителството на
магистралите “Струма” и 

“Европа”, и скоростният път 
Видин-Ботевград беше използвана 

инсталацията за циментова земна 
стабилизация WCQ300! 

.
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БЕТОНОВИ ИНСТАЛАЦИИ
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         По - малко заемана площ, 
опростена структура, бързо 
прехвърляне от една работна 
площ на друга, удобен за 
експлоатация и поддръжка. 
              Прецизни електронни везни 
за производствен контрол.
 Изпитаните системи 
осигуряват безопасна и надеждна 
работа.

Бетонови възли със 
скипова уредба 

Модел HZS60BE HZS90BE        HZS120BE HZS180BE HZS240BE HZS270BE

Теоритична продуктивност (m3/h)

Kапацитет на транспортната лента(t/h)

Височина на разтоварване (m)

Обща мощност (kW)

60 90 120 180 240 270

200 300 400 600 800 800

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

100 150 200 250 300 300
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Инжконсулт е официален представител на XCMG от 
2009 година и  предоставя на клиентите си отлично 
обслужване, сервиз и поддръжка на машините, 
резервни части, диагностика и консултации.

12

XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD. (XCMG) е основана през 1989 г.   От тогава 
до днес, компанията е лидер в машиностроителната индустрия в Китай, като едновременно с 
това е един от производителите с най-разнообразна продуктова  листа - челни товарачи, 
автогрейдери, багери, мини челни товарачи, булдозери, валяци, пътни фрези, автокранове, 
асфалтополагачи, мобилни асфалтови бази, бетонови възли, бетон помпи, мотокари, пробивни 
сонди, пилотни машини и много други.
Едни от най-често срещаните модели на XCMG в България са челните товарачи от серията 
LW640G и ZL50G, както и грейдерите от серията GR – GR215 и GR215A. Такива машини успешно 
работят на кариери и строителни обекти в цялата страна. Не всички китайски товарачи са 
родени равни. Машините на XCMG са със статут на еталон в сектора и са се доказали на местна 
почва като лесни за експлоатация и поддръжка, с отлични технически параметри и на 
конкурентни цени.  

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ?

XCMG заема 3-то място 

сред най-големите 

производители на строителна 

техника в света! 
*KHL's Yellow Table за 2021

ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ
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Електрически челен товарач 
XC918-EV

 

ST
AGE V

C O M P LI A N T

Товароподемност: 1 150kg

Оперативно тегло: 3 650 kg

Мощност: 74.8/55.8 Hp/Kw

Макс. работна височина : 4 180 mm

Макс. височина на изсипване: 2 450 mm

Макс. капацитет на кофата: 0,6 m3

Мини челен товарач 
XC760K

Електрическият челен товарач XCMG XC918-EV е 
ефективен , икономичен и безопасен. Той може 
да бъде  оборудван с вилици, щипки и други 
прикачни устройства, за да отговори на пълния 
набор от изисквания в областта на градско 
строителство, селско стопанство, горско 
стопанство и др. Снабден е с високонадежден 
двигател с постоянен магнит. Притежава  
адаптивни работни условия, гарантиращи, че 
операции като  шофиране работят при най-ниска 
консумация на енергия 

Двигател: YQW3-160Z-15B-RA2
Мощност: 64 kW
Оперативно тегло: 6 700 kg
Товароподемност : 1 800 kg

                                Издръжливост на батерията: 
• непрекъсната работа при тежко натоварване ≥3,5h
• непрекъсната работа при средно натоварване ≥5,5h
• непрекъсната работа при леко натоварване ≥8h



ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ
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ST
AGE V

C O M P LI A N T

Челен товарач 
XC948E

Двигател: Cummins

Мощност: 149 kW

Оперативно тегло: 16 500kg

Товароподемност: 4 500 kg

Двигател

Мощност

Оперативно тегло
Товароподемност

Модел
Yunney Defu Cummins Cummins Cummins Cummins

36.8 kW 99 kW 129 kW 169 kW 179 kW
4 500 kg 12 600 kg 16 400 kg 19 600 kg 21 650 kg 

1 500 kg 3 000 kg 5 000 kg 5 500 kg 6 000 kg

XC915E XC938E XC949 XC958E XC968E

XCMG разполага с различни модели челни товарачи за всякакъв тип работа, които отговаря на 
изискванията и на най - взискателните обекти. Компанията интегрира технологичните иновации 
и разработки, за да създаде серия от продукти, които представляват най-модерните технологии в 
Китай и по целия свят. Челните товарачи от марката XCMG се отличава с надеждност, 
енергоспестяване, висока ефективност и комфорт.

WWW.INGCONSULT.BIZ
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ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ

Двигател: Cummins
Мощност: 97 kW
Оперативно тегло: 10 900kg 
Товароподемност: 3 000 kg

Челен товарач 
ZL30GV

Челен товарач 
ZL50GV

Двигател: Cummins
Мощност: 162 kW
Оперативно тегло: 17 500kg  
Товароподемност: 5 000 kg

Двигател

Мощност

Оперативно тегло
Товароподемност

Модел
Yuchai Cummins WD12G310E302 Cummins Cummins

  58 kW 179 kW 226 kW 250 kW 298 kW
6 200 kg 20 500 kg 25 500 kg 29 500 kg 34 000 - 35 000 kg 

1 800 kg 6 000 kg 7 000 kg 8 000 kg 11 000 kg

LW180K LW640K LW700KN LW800KN LW1100KN

Челните товарачи  намират редица приложения дори 
само с класическото си оборудване включващо кофа, 
като започнем от рециклиране, снегопочистване и 
озеленяване до строителство, обработка на 
материали и добив. 
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Автогрейдер 
GR215A

Двигател: Cummins

Мощност: 164 kW

Оперативно тегло: 15 900kg

/без рипер и предно гребло

Габаритни размери : 

9242 х 2625 х 3470 mm 

Макс. сила на грейдиране: 113 kN

Двигател

Мощност

Оперативно тегло

Габаритни размери

Макс. сила на 
грейдиране

Модел
Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins

97 kW 142 kW 164 kW 104-127 kW 134 Kw

11 000 kg 15 400 kg 17 000 kg 
(без рипер и предно гребло)

13 500 kg 17 000 kg 

8015 x 2380 x3050 mm 8900 x 2625 x 3470 mm 9422 x 2601 x 3430 mm 8711 x 2473 x 3385 mm 9300 x 2625 x 3470 mm

61.3 kN 79.0 kN 87.0 kN ≥70 kN ≥88 kN

GR135 GR180 GR215 GR1605 GR2405

Автогрейдеритe са универсални машини приложими за всички ваши обекти, независимо дали се 
използва за строителство или ремонт на пътища и магистрали, за подготовка на работни 
площадки, строителни обекти или за зимно почистване.

АВТОГРЕЙДЕРИ

WWW.INGCONSULT.BIZ
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АВТОКРАНОВЕ

Като експерти в производство на интегрирани и цялостни решения за повдигане XCMG създават 
гамата си от верижни кранове с внимание към производителността, експлоатационната 
ефективност, удобството за разглобяване и транспортиране, както и комфорта на работа. Те са 
оборудвани с функция за самоиздигане, функция за бързо освобождаване на главната лебедка,  
устройство за стартиране на двигателя със студен старт, система за наблюдение на лебедката, 
хидравлична байпасна филтърна система и електронен манометър, мълниезащита и др. 

Модел

Двигател

Размери (mm)

Макс. капацитет на повдигане

Височина на повдигане
/пълно разгъната стрела + надстройка/

XGC75T XGC120TXGC55T

Mercedes Mercedes Mercedes

4 800 x 3 360 x 3 347 5 060 x 3 400 x 3 532 6 300 x 3 996 x 3 589

55 000kg 75 000kg 120 000kg

55,00m 62,10m 71,20m

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ?

Няколко телескопични 

верижни крана XGC55T 

успешно работя в България!

XGC88000  
Вериженят кран 
с най-голямата 
товароподемност 
в света!
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Мощност: 22 kW

Оперативно тегло: 4 200 kg
Обем на кофата: 0.12m3

Време за зареждане на батерията:
 по - малко от 6 часа

Издръжливост на батерията: 
8 часа непрекъсната работа

Гамата мини багери на XCMG включва модели от 1,5 до 3,5 т. Те имат 
компактен дизайн, благодарение на прибраната навътре 
противотежест. Това позволява на тези мини багери да работят в 
ограничени зони, в близост до огради, стълбове и т.н. Моделите от 
1,5 до 2,7 т. са оборудвани с двигатели Kubota, а 3,5 тонният XE35E е 
снабден с мощен и надежден двигател Yanmar.

XE35E-EV
Електрически мини багер

Просторната кабина
 Ергономична седалка
Климатик и места за съгранение  
Намалени шум и вибрации 
Джойстици с ясни и  удобни 
контроли 

XE150E КОМПАКТНИ БАГЕРИ

МИНИ БАГЕРИ

Компактните багери на  XCMG притежават висок клас оборудване 
като двигатели Kubota и Cummins и хидравлична главна помпа 
Kawasaki. Гамата включва багери от 5,5 до 15 тона, проектирани да 
издържат на интензивна работа, мощни и същевременно с нисък 
разход на говиво.

БАГЕРИ

WWW.INGCONSULT.BIZ

БАГЕРИ
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Тежките верижни багерите XCMG притежават система за управление по най-нова технология, 
която осигурява постигането на по-голяма ефективност и по-добра способност за пестене на 
гориво. Багерите XCMG са високо надеждни и издръжливи, съчетавайки доказани, издръжливи 
компоненти и прецизни производствени процеси.

Модел XE260E/ΧΕ260ΕΝ XE300E/ΧΕ300ΕΝXE220E/ΧΕ220ΕΝ

Двигател

Мощност

Капацитет на кофата

Общо тегло

Cummins Cummins Cummins

129 kW 145 kW 173 kW

0.90 - 1.20 m3 1.00 - 1.40 m3 1.30 - 1.56 m3

23 800/23 500 kg 27 100/26 800 kg 32 800/32 500 kg

Колесен багер XE160W

Колесен багер XE60W

Капацитет на кофата: 0.58 m3
Оперативно тегло: 15 500 kg

Двигател: Cummins QSB4.5
Мощност: 104 kW

Капацитет на кофата: 0.23 m3
Оперативно тегло: 6 300 kg

Двигател: Yanmar 4TNV98
Мощност: 49.9 kW

ВЕРИЖНИ БАГЕРИ



WWW.INGCONSULT.BIZ
20

ВАЛЯЦИ

XCMG започва разработването на пътни валяци още през 50-те години на миналия век. До 
момента компанията е разработила стотици модела, които гарантират голяма производителност 
и здравина. Специално проектираните за Европейския пазар модели са оборудвани с двигатели 
Kubota и Cummins, тези машини предлагат висока ефективност, гъвкавост и комфорт по време на 
работа.  

Тандемен валяк XD120
Нулева сляпа точка - видими са 
и двете страни на барабана, 
което гарантира отлично 
уплътняване на ръбовете. 

Модел XD120 XD120VTXD100 XS115 XS125

Kubota Kubota Kubota Cummins CumminsДвигател

Мощност

Работно тегло

Статично линейно 
натоварване отпред/отзад

24.6 kW 24.6 kW 24.6 kW 115 kW 115 kW

2 650 kg 2 850 kg 2 650 kg 11 000 kg 12 000 kg

122/137 N/cm 110/122 N/cm 110 N/cm 294.5 N/cm 335.9 N/cm

WWW.INGCONSULT.BIZ
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Електрическите артикулиращи работни платформи на XCMG притежават товароподемност до 350
кг., което ги прави водещи в индустрията. XGA20ACЕ и XGA16ACЕ са компактни и удобни както за 
работа в тесни пространства, така и за транспортиране.  Изключително издръжливи, могат да 
работят на закрито и на открито. Електрическите артикулиращи работни платформи на XCMG 
имат усъвършенствана технология за променливо задвижване на четирите колела, плавно 
движение  и могат да се катерят до 45%.  

ТЕЛЕСКОПИЧНИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ

АРТИКУЛИРАЩИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ

Модел

XGS22E

XGS28E

Макс. работна 
височина Товароподемност Оперативно тегло Двигател

22 m

28.2 m

300/460kg

300/460kg

12 300kg

16 800kg

Kubota V2403

Kubota V2607CRT

XGA16ACE
Макс. работна височина: 15.8 m
Товароподемност: 227 kg
Тегло: 6 900 kg
Задвижващ мотор: 3.3kW/32 V (AC)

Макс. работна височина: 20.7 m
Товароподемност: 256/350 kg
Тегло: 9 100 kg
Задвижващ мотор: 3.3kW/32 V (AC)

Макс. работна височина: 17.93 m
Товароподемност: 256/350 kg
Тегло: 8 700 kg
Задвижващ мотор: Kubota V2403

XGA20ACE

XGA18E

РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ



РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ
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Вибрационни

Модел Макс. работна 
височина Товароподемност Размери на

 платформата (Д х Ш) Собствено тегло

XG0607DC

XG0807DC

XG0807DCW

XG1008DC

XG1012DC

XG1212DC

XG1412DC

XG1612DC

XG1614DC

5.6 m

7.8 m

7.8 m

10 m

10 m

12 m

13.8 m

15.7 m

15.8 m

230 kg

230 kg

230 kg

230 kg

450 kg

320 kg

320 kg

230 kg

350 kg

1 290x 700 mm

1 670 x 740 mm 

1 670 x 740 mm

2 270 x 810 mm

2 277 x 1120 mm

2 277 x 1120 mm

2 275 x 1120 mm

2 640 x 1120 mm

2 640 x 1120 mm

915 kg

1 550 kg

1 580 kg

2 150 kg

2 620 kg

2 900 kg

3 100 kg

3 350 kg

3 700 kg 

Модел Макс. работна 
височина Товароподемност Размери на

 платформата (Д х Ш) Собствено тегло

XG0807HD

XG0807HDW

XG1008HD

XG1012HD

XG1212HD

XG1412HD

XG1612HD

XG1614HD

7.8 m

7.8 m

10 m

10 m

12 m

13.8 m

15.7 m

15.8 m

230 kg

230 kg

230 kg

450 kg

320 kg

320 kg

230 kg

350 kg

1 670 x 740 mm

1 670 x 740 mm

2 270 x 810 mm

2 277x 1120 mm

2 277x 1120 mm

2 275 x 1120 mm

2 640 x 1120 mm

2 640 x 1120 mm

1 550 kg

1 580 kg

2 150 kg

2 620 kg

2 900 kg

3 100 kg

3 350 kg

3 700 kg 

Електрически ножични работни платформи

Хидравлични ножични работни платформи
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ПРИСТАНИЩНО ОБОРУДВАНЕ

XCMG предлага пристанищно оборудване от висок клас. 
Гамата включва ричтраци, стакери за празни контейнери и 
мотокари. Контейнерните ричтраци се отличават с високо 
ниво на недеждност, отлична ефективност и нисък разход на 
гориво. XCS4531E е единствения изцяло електрически 
ричстакер в индустрията. Оборудван с литиево - желязо - 
фосфатна батерия, този модел е икономичен и предлага  
изключителен конфорт на оператора. XCMG успешно 
развива своята научноизследователска дейност за “зелени 
машини”  и предлага също електрически стакер за празни 
контейнери XCH 907E ,  който може да работи 12 часа без 
прекъсване с нулеви вредни емисии и ниски 
експлоатационни разходи.

 
Тегло: 72 000 kg
Мощност: 160k/2037rpm
Товароподемност: >42 000 kg
Батерия: Lithium iron phosphate
Капацитет на батерията: 423 kWh 
Максимална височина на повдигане 
на стрелата: 15 100 mm 

Електрически ричстакери

Ричстакер XCS45
XCS45 е най-добрият в своя клас 
ричтраци по отношение на радиуса на 
завиване. Това улеснява шофирането в 
тесни работни места, премахвайки 
необходимостта от често преместване 
на машината напред и назад.

МОТОКАРИ 

РИЧСТАКЕРИ

СТАКЕРИ ЗА ПРАЗНИ 
КОНТЕЙНЕРИ



XCMG е лидер в производството на минна техника. Гамата за открити рудници включва минни 
багери от 69 000 до 660 000 кг., дъмпери, минни самосвали до 623 тона, мобилни и стационарни 
трошачки и сита и цистерни за пръскане на вода. Оборудването за подземни рудници обхваща 
дълбачни машини, каретни машини и подземни товарачи. 

WWW.INGCONSULT.BIZ
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МИННО ОБОРУДВАНЕ

Оперативно тегло:
69 000 - 660 000 kg
Капацитет на кофата:
2,4 - 36 m3
 

Минни багери 
XCMG

Увеличаващата се репутация на надеждност и
ефективност при конкурентните цени за 

придобиване на продукти от марката и ниски 
разходи за поддръжка и сервиз набира все 

по-голяма популярност и в България. 

Sunward е китайски производител, който се е утвърдил на пазарите в цял свят, a вече повече от
10 години присъства и в Европа. Продуктовата гама на компанията обхваща модели пробивни
машини, компактни строителни машини, мини багери, мини челни товарачи, верижни багери, 
сондажно, индустриално, въгледобивно, подемно оборудване и доставка на хидравлични 
компоненти за общо авиационно оборудване. Машините на Sunward са оборудвани с познати 
двигатели като Perkins, Yanmar и Kubota.

В Европа Sunward има голяма складова база в Белгия. Така осигурява бърза и лесна
доставка на резервни части в цяла Европа, включително и в България. Частите изпратени от
тази база пристигат в София в рамките на 48 часа. Също така, в Европейската централа на        
Sunward могат да бъдат видени и тествани всички предлагани машини, да бъдат
проведени обучения на оператори и механици на машините и да бъде подавана незабавно
информация при необходимост за поддръжка. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ?

През 2021г. SUNWARD 

достави 20 - хилядния 

си багер за Европа! 

WWW.INGCONSULT.BIZ
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Мощност

Капацитет на кофата

Оперативно тегло

Товароподемност

Товар на преобръщане

Модел

0.40 m3 0.53 m3 0.55 m3

750 kg 1100 kg 1300 kg

2 870 kg 3 450 kg 3 650 kg

1 500 kg 2 200 kg 2 600 kg

SWL2830 SWL3230 SWL4038
48.6 kW 55.4 kW 55.4 kW

Един от най-ярките представители на мини челни товарачи 
произвеждани в световен мащаб са тези от марката Sunward. 
Те са очаквано добра комбинация от качество и ценова. 
Оборудвани с двигател Kubota мини челните товарачи      
Sunward са мощни  машини с изобилие на теглителна сила.  

МИНИ ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ

Верижен мини челен 
товарач  SWTL4538

Двигател: Kubota
Мощност: 55.4 kW
Оперативно тегло: 4 400 kg
Товароподемност : 1 200 kg 
Товар на преобръщане: 2 400 kg
Капацитет на кофата: 0.67 m3

джойстици с пилотно управление 
потенциометър за ръчно 
регулиране на оборотите на 
двигателя
климатична инсталация
удобна регулируема седалка

Вътре в кабината

WWW.INGCONSULT.BIZ
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Гамата мини багери на Sunward са оборудвани с 
хидравлична система c компоненти Kayaba, които се 
характеризират със стабилност, надеждност и дълъг 
експлоатационен живот. Те са оборудвани с механичен 
бързосменник и комплект от 3 кофи - стандартна, тясна и 
планировъчна. Стандартното им оборудване включва по 
три допълнителни хидравлични линии. 

МИНИ БАГЕРИ

Кабината с увеличено предно 
стъкло, климатик и отопление 
осигурява широк изглед и комфорт 
на оператора.

Мини багер SWE35UF

 

Модел SWE08B SWE17F SWE18UF SWE20F SWE25F SWE25UF SWE35UF
Двигател

Мощност

Общо тегло

7.2 kW/2400rpm 13.4kW/2200rpm 14.7kW/2200rpm 13.4kW/2200rpm 14.6kW/2400rpm 14.7kW/2200rpm 18.5kW/2200rpm

1 010 kg 1 700 kg 1 880 kg 1 940 kg 2 640 kg 2 650 kg 3 850 kg

Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Kubota

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ?

ГАРАНЦИЯ

3 Г
О

Д ИНИ

м о т о ч
аса

3 0 00

Всички машини  Sunward са с  

3 години гаранция !



КОМПАКТНИ БАГЕРИ
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Компактните багери на Sunward sa изключително практична 
машини за българските строителни фирми, които търсят 
висока производителност и надеждност, и внимателно 

планират разходите и инвестициите си. Тези машини се характеризират с по-бързото копаене, 
съчетано с по-нисък разход на гориво,  което произтича от факта, че компактният багер по 
подразбиране разполага с много по-оптимизирана 
архитектура на хидравличната система от гледна точка на 
съчетаване на дизелов двигател с хидравлична помпа 
(помпи), разпределител и хидромотори. Те са реалната 
алтернатива на комбинираните багер-товарачи, които 
превъзхождат в редица отношения, особено при работа в 
градска среда. Също така цялостната геометрия на машината, 
включително на рамото и 
стрелата, както и 
възможността за въртене на 
кабината на тези верижни 
багери ги прави много 
по - ефективни от 
к о м б и н и р а н и т е 
багер - товарачи. 

SWE60UF

Двигател:  YANMAR
Мощност: 46.2 kW/2 200rpm
Общо тегло:  8 200 kg 
/с гумени вериги/

SWE90UF

Двигател:  KUBOTA
Мощност: 36.2kW/2 000rpm
Общо тегло: 5 700 kg

WWW.INGCONSULT.BIZ
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БАГЕРИ

Модел SWE155F SWE215F SWE335F

Мощност

Двигател 

Общо тегло

95 kW/2200 rpm 129kW/2200rpm 224 kW/2000 rpm

Cummins Cummins Cummins

1 480 kg 2 180 kg 3 360 kg

Цветен дисплей 
с работни функции

Лесно управление

Седалка с 
въздушно
 окачване

 FOPS/ROPS кабина  

Оборудвани с надеждния двигател Cummins, този багери предлагат висока ефективност на 
работа в комбинация със значителна икономия в разхода на гориво. 6-цилиндровият дизелов 
двигател с водно охлаждане е оборудван с турбо зарядно устройство за подобряване на общата 
му ефективност. По-дългият ход и по-високото работно тегло на тези багери подобрява 

експлоатационната стабилност 
при тежък и неравен терен. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ?

Всички машини  Sunward 

имат най-високо ниво на 

стандартното оборудване и 

стандартна гаранция, включени в 

базовите модификации!

  



40 mm 90~120 kg/cm2

Модел Тегло
Диаметър на 

свредлото Налягане Честота на ударите
Тегло на носещото 

устройство

SC400

SC2200A

SC4500

SC100

SC200

SC300

SC450

SC800

SC200-2

SC2000F

SC3500F

102 kg

129 kg

180 kg

361 kg

733 kg

1 007 kg 

129 kg

1 920 kg

2 046 kg

3 280 kg

3 905 kg

45 mm

53 mm

68 mm

85 mm

100 mm

45 mm

135 mm

140 mm

165 mm

175 mm

90~120 kg/cm2

90~120 kg/cm2

110~140 kg/cm2

130~160 kg/cm2

150~170 kg/cm2

90~120 kg/cm2

160~180 kg/cm2

160~180 kg/cm2

170~200 kg/cm2

180~210 kg/cm2

800~1400 bpm

700~1200 bpm

600~1100 bpm

500~900 bpm

400~800 bpm

350~700 bpm

700~1200 bpm

260~460 bpm

350~500 bpm

250~380 bpm

200~350 bpm

0.8~1.0 t

1.5~2.0 t

3.5~4.0 t

6.0 t

8.0~9.0 t

15.50 t

2.5 t

18~26 t

20~26 t

30~40 t

35~45 t

разтрошаване
разбиване на асфалт и бетон 
разрушаване на сгради

Хидравлични чукове Sunward 
висока производителност
дълаг експлоатационен живот  
ниски нива на шум и вибрации.

Точният избор за: 

WWW.INGCONSULT.BIZ

ХИДРАВЛИЧНИ ЧУКОВЕ
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Sunward произвежда широка гама от сонди с долен чук, включваща 15 различни модела и версии. 
На пазара на ЕС се предлагат пет модела със стандартна работна дълбочина от 24 м до 30 м и 
диаметър на сондажа от 90 мм до 270 мм. Китайските инженери залагат на сравнително дълги 
щанги от 6 м, 8,5 м и 10 м, като за едно сондиране се използват по три или четири с цел 
повишаване на производителността чрез съкращаване на времето за тяхното добавяне или 
изваждане. Гамата пробивни машини на Sunward включва и пробивни машини за взривна 
дейност, както и пилотни машини.

Пробивни машини с долен чук
Пробивни машини за взривни дейности

Пилотни машини

Двигател: Cummins
Мощност: 168 kW  
Диаметър на отвора: 
76~115 mm
Дълбочина  на отвора:  24 m
Дължина на сондажния прът:
3 660 mm

WWW.INGCONSULT.BIZ
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Сонда с долен чук
SWDH102S

МИННО ОБОРУДВАНЕ
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Гамата телескопични верижни кранове на Sunward включва модели с товароподемност от 5 до 80 
тона.  Те са изключително ”умни” машини снабдени с надеждна интелигентна система за 
управление, самодиагностика при неизправност на трансмисионната система, самооценка на 
характеристиките на повдигане и работните условия на опорите и автоматично превключване на 
режимите на повдигане. Усъвършенствана система за управление. Визуалната система напълно 
показва параметрите на движение и работа.

ВЕРИЖНИ КРАНОВЕ

Най-малкият представител 
на Sunward e SWTC5.

Габаритни размери: 5.12×2.32×2.69 m

Товароподемност:  5 t

Тегло: 9 795 kg
Дължина на стрелата: 4.63 m

Макс. дължина на стрелата: 15.63 m
Обща мощност: 43.4kW
Земен натиск: 42 KPa

Mалък радиус на завиване
Малък земен натиск
Без нужда от демонтаж и монтаж

TDI PowerAttachments повече от 20 години се е посветила изключително на производството и 
продажбата на прикачени устройства. С повече от 30 различни приставки и десетки налични 
модели, компанията гарантира на своите клиенти изборът на най-подходящото прикачно 
устройство както за машината, така и за конкретната работа. Бегерните устройства TDI 275/300/ 
325 превръщат мини товарачът  в мощен, гъвкав и ефикасен багер, специално проектирани за 
изкопни работи в строителство, благоустройство, поддръжка на градини, зелени площи и др.

Багерно устройство 
с фиксирано рамо EBF-185

Максимална дълбочина на копаене
Максимална височина на копаене
Максаксимална височина на разтоварване
Тегло

Модел TDI-275 TDI-300 TDI-325

Макс. дълбочина на копаене: 1 850 mm
Хоризонтален достъп: 1 950 mm
Ротация на кофата: 215 0
Размери (Ш х Д): 1 160 x 1 770 mm
Тегло: 200 kg

Кофи за копаене с ширина от 200 до 600мм и 
ширина на кофа за почистване 1000 мм.

* Кофи и допълнително оборудване
..........................................................................

2 750 mm                              3 000 mm                             3 250 mm

2 400 mm                              2 650 mm                             2 900 mm
3 500 mm                              3 750 mm                             4 000 mm

725 kg                                    775 kg                                    825 kg

ПРИКАЧНО ОБОРУДВАНЕ
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Четките за пътно почистване са 
широко използвани в 
строителството, ремонта и 
поддръжката на пътищата.

 

Модел

Допълнително оборудване и четки

Работна ширина

Четки (диаметър/броя)

Капацитет на бункера

Тегло

ЧЕТКИ  ЗА ПЪТНО ПОЧИСТВАНЕ

• Комплект хидравлични 
четки от дясната страна, 
550 мм. диаметър.
• Тегло: 20 кг. | 24 кг.

• Комплект за оросяване  с 125л. 
резервоар, 12v.|*24v. помпа, 
пръскачка за вода.
• Тегло: 10 кг.

• Комплект за оросяване  за 
странична четка.
• Тегло: 1 кг.

• Полиетиленова дискова четка
• Тегло: 0,60 кг. | 0,75 кг.

• Стоманена дискова четка
• Тегло: 1,1 кг. | 1,4 кг.

• Странична четка: смесена 
( полиетилен и стомана)
• Тегло: 7.5 | 6.5 | 8,5 кг.

BT-1250 BT-1550 BT-1700 BT-1850 BT-2000
1 250 mm 1 550 mm 1 700 mm 1 850 mm 2 000 mm

560 / 29 560 / 36 560 / 40 560 / 44 560 / 47

270 lts                          340 lts                            375 lts                         410 lts                         445 lts 

295 kg                          335 kg                            355 kg                        370 kg                         410 kg

Пътните фрези TDI са 
предназначени за фрезоване на 
асфалт и бетон в 
строителството, поддръжката 
на пътища и улици, складове и др.

Пътни фрези 
CP41.SL/CP41.ЕX

Ширина на барабана: 406 mm
Дълбочина на фрезоване: 0 ~ 127 mm
Препоръчителен поток: 52 ~ 101 lpm
Работно налягане: 224 ~ 138 bar
Тегло CP41.SL : 650 kg.
Тегло CP41.ЕX: 400 kg. 
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ПРИКАЧНО ОБОРУДВАНЕ
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ПРИКАЧНО ОБОРУДВАНЕ

Палетни вилици 
PP-1200 / PP-2500

Капацитет: 1 200kg/2 500 kg
Ширина на рамката: 1 200 mm
Дължина на вилиците: 1 000 mm
Тегло: 150 kg / 175 kg 

Кофи 4 в 1
Ширина: 

Капацитет:

Тегло:

1 400; 1 550; 1 730; 1 880 и 

0.33;  0.37;  0.41;  0.45 и  

2 030 mm

0.60 m3

330;  350;  400;  440 и 510 kg

Кофите за разбъркване на бетон са подходящи, както за 
постигане на хомогенно и бързо смесване на бетон, така и за 
лесно и удобно транспортиране и разтоварване. Гамата включва 
модели с капацитет от 0,160 м3 до 0,335 м3.

КОФИ ЗА БЕТОН

Свределите TDI са подходящи за пробиване на дупки за оградни дейности, пътни знаци, 
осветителни и комунални стълбове, основи и много други приложения, които изискват 
вертикално пробиване. В зависимост от модела отворите могат да бъдат с диаметър от 152 до 914 
мм и дълбочина от 1 170 до 1 120 мм . Основният комплект се състои от ротор, свредел, монтажна
скоба и хидравлични маркучи.

СВРЕДЕЛИ
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ПРИКАЧНО ОБОРУДВАНЕ

Предназначени за раздробяване на 
дървета и храсти при горски работи, 
създаване на противопожарни ивици, 
почистване на реки и пътища, 
подготовка на площадката за монтаж 
на тръбопроводи, електропроводи и др. 

Горски мулчери

Модели: TF-1650/TF-1200
Работна ширина: 1 650 mm/2 000mm 
Ножове (броя): 39 / 48
Тегло: 1 005kg /  1 310kg 

Модел

Работна ширина

Чукове (номер)

Ножове (броя)

DF-1300  DF-1500  DF-1750  DF-2000  DF-2300

1 280mm   1 480mm   1 730mm   1 980mm   2 280mm

   12                  16                18                20                22

   36                  48                54                60                66

485 kg        505 kg         530 kg        560 kg        700 kg

МУЛЧЕРИ

Снегоринните гребла TDI са с ширина от 
1650 до 2 700мм . Те са подходящи за 
бързо почистване от сняг на пътища, 
улици, паркинги, площади и др. 
Притежават хидравлично регулиране 
(дясно/ляво) на греблото и 
противошокова система чрез пружини. 

РОТОРНИ СНЕГОРИНИ
Роторните снегорини TDI  са идеалени за почистване на дебела снежна покривка от главни 
пътища, улици, паркинги, алеи, жилищни зони, планински проходи, зимни станции и др.

Снегоринни гребла

36

Тегло

Пресяващи кофи

Носеща машина : ≥ 6.5 < 15 t
Тегло: 1.45 t

Ефективна хидравлика
Продуктивност
Стабилност

Области на приложение:  събаряне на сгради, строеж на пътища, канализации, градски 
строителни площадки, кариери, мини, затворени обекти, индустриални среди, озеленяване и др. 

Носеща машина

Тегло

Работен обем

Налягане

Размер на отвора (W/H)

MB-C50 S4 BF60.1 S4 BF70.2 S4 BF80.3 S4 BF90.3 S4 BF120.4 S4 BF135.8 BF150.10

≥ 5 ≤ 8 t ≥ 8 ≤ 18 t ≥ 15 ≤ 25 t ≥ 18.5 ≤ 29 t ≥ 21 ≤ 32 t ≥ 30 ≤ 45 t ≥ 43 ≤ 80 t ≥ 70 ≤ 100 t

0.75 t 1.65 t 2.30 t 3.00 t 3.50 t 4.80 t 7.50 t 10.50 t

0.15 m3 0.55 m3 0.65 m3 0.70 m3 0.90 m3 1.30 m3 1.60 m3 2.30 m3

> 220 bar> 200 bar > 220 bar > 220 bar > 220 bar > 220 bar > 230 bar > 230 bar

540/250 mm 610/500 mm 910/540 mm 1205/540 mm 1300/600 mm 1450/700 mm850/510 mm740/510 mm

Носеща машина :  ≥12 < 25 t
Тегло: 2.80 t

Носеща машина :  ≥4 < 9 t
Тегло: 0.41 t

Носеща машина :  ≥9 < 20 t
Тегло: 1.10 t

Носеща машина :  ≥20 < 35 t
Тегло: 2.00 t

Носеща машина :  ≥35≤ 50t
Тегло: 3.66 t

MB-S10 S4

MB-S14 S4

MB-LS170 S2

MB-S18 S4

MB-LS220 S2

MB-S23
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ТРОШАЧКИ 

Модел
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Фрезите MB Crushers работят с точност и без вибрации върху каквато и да е повърхност. 

+  СМЕНЯЕМИ БАРАБАНИ

Модел

0.30 t 1.60 t 1.00 t 1.40 t

MB-R500 MB-R700 MB-R800 MB-R900

450 mm 890 mm 1015 mm 1130 mm

≥ 3.5 ≤ 11 t ≥ 6 ≤ 13 t ≥ 10 ≤ 22 t ≥ 19 ≤ 35 t

19 600 N 19 600 N 33 900 N 40 000 N

80/120 rpm

500 mm 500 mm

Носеща машина
Тегло
Ширина на рязане
Сила на удара
Скорост (мин./макс.)
Диаметър на барабана

80/110 rpm 60/80 rpm 60/80 rpm

600 mm 600 mm

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ?

Фрезите MB Crushers са 
единствени с двойна

 система за директно 
задвижване!

38

ФРЕЗИ 
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Модел

Носеща машина
Тегло

Работен обем

0.82 t 1.40 t 2.10 t 2.40 t

MB-HDS214 MB-HDS314 MB-HDS320 MB-HDS323

0.5 m3 0.9 m3 1.35 m3 1.65 m3

ПРИКАЧНО ОБОРУДВАНЕ

Проектирани  за използване в  озеленяване 
и градски работни обекти, те съчетават 
ефективност и гъвкавост.

Най-новите попълнения в гамата 
от селектиращи роторни кофи MB-HDS

Носеща машина :  от 1.3 до 2.8 t
Тегло: 98 kg

MB-HDS207 :

Носеща машина :  от 5 до 10 t
Тегло: 480kg 

MB-HDS212:

Селектиращи щипки
Носеща машина :  ≥ 6 ≤12 t
Работен обем: 0.29m3
Тегло: 0.60 t

MB-G600 S4

Носеща машина :  ≥ 12 ≤18 t
Работен обем: 0.43m3
Тегло: 0.78 t

MB-G600 S4

Носеща машина :  ≥ 6 ≤12 t
Работен обем: 0.71m3
Тегло: 1.65 t

MB-G600 S4

Носеща машина :  ≥ 20 ≤30 t
Работен обем: 1.43m3
Тегло: 2.05 t

MB-G600 S4

Селектира материала директно на място , тази кофа е подходяща за използване при рециклиране,
компостиране, земеделски дейности, озеленяване, фино пресяване и др.  

Захващат и позиционират материалите с точност при пълна безопасност.

≥ 6 ≤ 12 t ≥ 10 ≤ 20 t ≥ 16 ≤ 24 t ≥ 20 ≤ 35 t

СЕЛЕКТИРАЩА РОТОРНА КОФА

СЕЛЕКТИРАЩИ ЩИПКИ



SC -  Многочелюстни хидравлични 
ножици

• 2 модела за багери с работно тегло от 15 до 30 t
• Компактно проектирано въртене на 360°
• Напълно защитен цилиндър
• Допълнителен скоростен клапан
• Сменяеми остриета и зъби

Szolmet Kft

FT - Ротационни хидравлични 
ножици за първично и вторично 
разрушаване

• 1 модел за багери с работно тегло 

от 6 до 110 тона

• Въртене на 360°

• Напълно защитен цилиндър

• Високи нива на мощност

• Сменяеми зъби

P - Фиксирана хидравлична 
ножица за вторично 
разрушаване

• 1 модел за багери с работно тегло 

от 12 до 50 t
• Напълно защитен цилиндър
• Високи нива на мощност
• Сменяеми зъби

ПРИКАЧНО ОБОРУДВАНЕ
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Кофа за почистване на 
изкопи

Трапецовидна кофа

Риперна кофа

Кофа за челен товарач
Кофа за скалист 

материал

Тежкотоварна кофа 

Кофа за леки материали

Кофа за високо 
разтоварване

Тежкотоварна кофа 
за челен товарач

Вилици за трупи

Кофа за скален материал Кофа за шлака

Бързосменници

Въртяща се кофа за 
почистване на изкопи

Въртяща се кофа за 
товарач
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Машините Turchi са проектирани от чертежа до крайния продукт като специализирано 
оборудване за набиване на метални колони, като за компромиси място е нямало. Техниката Turchi 
е изработена от качествени компоненти на световноизвестни марки. Всеки компонент е 
индивидуално подбран и оценен, за да можете да получите най-доброто, най-ефективното, 
най-сигурното и производително оборудване. Производителят Turchi е не само иноваторът на 
хидравличните машини аз набиване на метални колони, но също така е и световният лидер с 
най-търсената марка в бранша. Разработвайки пълна гама машини за набиване на метални 
колони, Turchi прави работата ви бърза, лесна и точна. Допълнителните опции на оборудването 
увеличават приложенията, като позволяват набиването на всякакви основи, правейки всяка 
обстановка подходяща без нужда от ползване на скъпи специализирани машини.

Самоходни верижни 
машини Turchi

Обща маса: 1 800 до 3 500 kg
Чук: Indeco
Сила на чука: 850 J/ 950 J
Маса на чука: 305 kg
Честота: 600 - 1 500 удари/минута
Наклон на гредата: +10° до -51°
Наклон на плъзгача: + 9,5° до -9,5° 

HYDROG ZBM е един от водещите европейски производители на специализирани машиниза пътно 
строителство и поддръжка. Машините за запълване на фуги ZSK-500 и ZSK-40 са предназначени за 
запечатване с битумна фугираща паста на ръбове и пукнатини в асфалтова настилка. 
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Хибридни челни 
товарачи

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

Контрол на горелката
Макс. температура на нагряване на масата 
Двигател с вътрешно горене - бензинов

Капацитет на резервоара

Размери (Д х Ш х В)

Автоматичен, с термостат
2400

Briggs & Stratton Vanguard 23 HP

500 l

2 608 x 1 450 x 1 750 mm

ZSK-500Характеристики

Тегло 1 600 kg

Машините за запълване 
на фуги HYDROG ZSK-40

ZSK-40 позволява прецизно и удобно 
водене, както върху линейни 
разширителни фуги, така и над 
неправилни пукнатини по 
повърхността, благодарение на 
шасито с три колела.
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Високоефективна машина за 
полагане на студени материали 
(фракции, чакъл, регенерирана 
асфалтова настилка, бетони за 
стабилизация и др.) и горещ асфалт 
до 2000C с производителност: 6 – 12 
км./ден и възможност за прикачване 
към всички устройства. Разполага 
със система за мек контакт и 
променлива геометрия на бункера.

Машина за полагане 
на банкети DG-3000

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

Работна ширина
Височина на новия слой 

Двигател

Капацитет

oт 0 до 1 500 mm (опция от 0 до 3 000 mm)
+/- 300 mm от съществуващата настилка

50 m/min

Perkins 34 HP (дизел)

до 300 t/h

Банкетополагаща машина DG-3000Характеристики

Макс. работни размери 2 350 х 4 970 mm
2 350 х 3 400 mm

1 890 mm
2 700 kg

Скорост на разстилане

Транспортни размери
Височина
Тегло

Машините за запълване 
на дупки HYDROG PA-5000

     Два  броя резервоара за 
инертни материали   с общ 
капацитет 5 м3  ( опция за 6 м3 )
      Две  независими секции за 
пълнене на два различни типа 
фракции – с възможност за 
постоянно регулиране
            Капацитет на резервоара за 
емулсия: 1100 – 1400 л. (в 
зависимост от модела)
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ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

Ремонтът преминава през четири лесни стъпки: 
1. Почистване на дупката под налягане
2. Покриване на дупката с битумна емулсия
3. Запълване на дупката с битумизирана фракция
4. Посипване на ремонтираната повърхност със сух пясък.

Пачера HYDROG PA-5000 е предназначен за ремонт на асфалтови повърхности чрез 
запълване и запечатване на дупки с фракции, каменна и битумна емулсия. Той е снабден с 
дизелов двигател Perkins, 4 цилиндров с течно охлаждане, мощност - 44 HP. Пачматика има 
автоматично подгряване на емулсията чрез бензинова или дизелова горелка.



* Характеристиката варира, в зависимост от модела.

Технически параметри

Корекция на ширината на разпръскване
Разпръсване
Капацитет на резервоара

Макс. ширина на разпръскване

Температура на загряване

през 250 mm
0.1 – 2 kg/ m ² *

от 2 000 до 12 000 l *

2,5 m до 4,8 m *

до 85 0C
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ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

HYDROG предлага гудронатори за разпръскване на битумна емулсия с различни размери. 
SR KOMPAKT с ръчна настройка на разпръскващите дюзи и SH PREMIUM с разпръскваща 
греда с автоматично управление, с хидравлика. Според моделите, възможни опции са:  
-   автоматично подгряване на 
битумната емулсия
- ръчно или автоматично 
настройване на температурата и 
налягането на битумната емулсия 
и скоростта на помпата за 
разпръскване и др.

Интуитивен работен плот с 
цветен сензорен панел 12 " в 
кабината на водач. 

Гудронатори SH PREMIUM
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ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

Термо контейнерите за горещ асфалт със захранващ шнек на HYDROG TR - H са 
оптималното решение за ремонт на пътната настилка. 

Модел Hydrog TR-4H Hydrog TR-6H

Капацитет

Размер на горен отвор за зареждане

Двигател

Размери

Тегло

Термо контейнерите за горещ 
асфалт със захранващ шнек 

могат да бъдат снабдени с 
хидравличен агрегат за 
задвижване на чука или 
диамантения диск. Също така 
могат да бъдат оборудвани и с 
гудронатор с разпръскващ 
пистолет и компресор. 

Hydrog TR-4H/ 6H

1 680 мм х 1 900 мм с хидравличен капак 

Briggs & Stratton Vanguard, 23 HP бензин или дизелов Perkins, 34 HP

4,5 m3 6,0 m3

4 135 x 2 200 x 1 954 mm 4 760 x 2 200 x 2 300 mm

2 700 - 3 000 kg 3 200 - 3 600 kg
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ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

Термо контейнерите за горещ асфалт с гравитачно разтоварване на HYDROG TR - G 
притежават най-големият отвор за зареждане на пазара – персонализиран за повечето 
смесителни инсталации. Подгряването се осъществява посредством 33кг газова бутилка, 
което  осигурява оптимална температура на горещата асфалтова смес.
Изолацията от минерална вата на целия контейнер позволява транспортиране на горещ 
асфалт до десет часа. Дозирането на горещия асфалт се осъщяствява през заден 
разпределителен отвор с ръчен или хидравличен капак. Изпразването се извършва 
гравитационно чрез повдигане на тялото на самосвала или чрез собствена рамка с 
хидравличен повдигач (опция).

Hydrog TR-2G/ 4G/7G

Капацитет:  2.0/4.5/7.0 m3 
(в зависимост от модела)

Пълнене:  през горния отвор 
с хидравлично заключване

Изпразване: през дренажния 
отвор с улея за дозиране

Отваряне на задния капак: 
ръчно или хидравлично 
( в зависимост от модела)

Шаси: самосвал или ремарке 
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ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

Фрезите HYDROG MS-60 са предназначени за прокопаване 
на канали, както и за разширяването на дупки и пътни 
пукнатини преди запълването и запечатването им. 
Машината се управлява от един оператор. Двигателят 
задвижва оста с фрезоващото устройство чрез образна 
трансмисия и електромагнитен съединител. Фрезите се 
спускат плавно благодарение на електрически задвижващ 
механизъм. Задвижващата ос може да бъде задействана 
само ако операторът държи поне една от дръжките за 
управление. 

Машините за запълване 
на дупки HYDROG PA-5000

1)     Фрезоваща глава – фрезозване 
по време на ремонта на 
повърхността
2)  Диамантени    фрезоващи 
дискове – прецизно фрезоване при 
разширяване на дупки
3)    Диаманте режещи дискове   (от 
1 до 5 броя)

Фрезоващи устройства

Фрезите за асфалт и бетон HYDROG 
FA-300/450 са предназначени за 
фрезоване на асфалтови и бетонови 
повърхности. HYDROG FA-300/450 се 
използват основно за неголеми 
поправки на повърхностни слоеве. Те 
се инсталират на стрелата на багер 
или комбиниран багер-товарач на 
мястото на кофата. По този начин 
заместват ползването на тежки 
самоходни фрези. 
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Optimas GmbH е немски производител на инструменти и машини за вертикална планировка. 
Портфолиото включва разнообразни решения за обработка и полагане на каменни и бетонови 
изделия (павета, бордюри, плочи). 

МАШИНИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ
S19 PaveJet  представлява най-съвременната технология за полагане на павета. Отличната 
гъвкавост на машината дава възможност за полагане на павета дори и в ограничени 
пространства (например за градински алеи и тротоари), но също така и за бързото обработване 
на по-големи площи като площади, паркинги и др. S19 PaveJet  се предлага и в електрически 
вариант  S19E PaveJet със сменяема батерия с капацитет на работа приблизително 3-4 часа и 
бързо зареждане. S19 PaveJet полага настилката бързо, лесно и чисто за рекордно време и 
производителност 1000 m² на ден!

Гъвкавата щипка за павета  Optimas Multi 
6 е достъпно устройство за закрепване 
към всички конвенционални строителни 
машини. То може да бъде настроено за 
всякакви форми и дебелини павета само с 
няколко действия и без необходимост от 
специални инструменти. 
С една операция се поемат от 0,6 м2 до 1,5 
м2 павета и се обработват без проблем. 
Захваща павета с дебелина от 4,0 см до 
24,0 см,  както и обемни тротоарни 
плочи от 130 кг до 550 кг.

Paver clamp Multi 6

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

WWW.INGCONSULT.BIZ
51

Vacu-Lift е прикаченo оборудване за 
тип колесни товарачи с вилици. 
Vacu-Lift извършва транспортиране 
и полагане на павета, елементи от 
бетон и естествен камък с тегло до 
140 кг, използвайки интегрираното 
оборудване за повдигане с вакуум. 
Предлага се с хидравлично 
задвижване, с бензинов или дизелов 
двигател.

VACU - LIFT

С помощта на повдигащия вакуум маркуч се транспортират  и 
полагат до 140кг. материали (бордюри, камъни, павета и др.).   
Компактният дизайн на прикачните устройства позволява те да 
бъдат транспортиран на леко ремарке. Optimas предлага 
различни вакуумни прикачни устройства:

    Vacu Pallet Mobil

    Vacu Mobil Allronder

    Vacu Mobil E

    Vacum Device “BE”

ПРИКАЧНИ УСТРОЙСТВА С ВАКУМНА ТЕХНОЛОГИЯ

VACU-MAGNET 
500 / 1500 P/H

Компактните размери на вакуумния 
магнит Vacu-Magnet 500 / 1500 P/H  
позволяват той да бъде монтиран 
към всяка носеща машина. В 
зависимост от модела, 
вакуум-магнитът извършва 
безтегловно, точно и икономично 
полагане на елементи от бетон и 
естествен камък до 500 кг или 1500 
кг (специални версии до 10 000 кг). 
Предлага се гама от смукателни 
плочи за различни елементи и 
натоварвания.

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ
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Optimas PlanMatic е перфектен, напълно автоматичен грейдер, който може да бъде адаптиран 
към всички конвенционални наклони. Ултразвуковият сензор автоматично записва височината 
на земята, линията или ръба на бордюра. Напълно автоматичните странични капаци намаляват 
работата по корекцията. Използва се в пътно строителство, паркови и промишлени терени, 
изравняване на спортни терени.
В комбинацията с лазерния планировчик Leica Optimas „PlanMatic“ и Leica “Power Grade”, 
подравняването може да се реализира както с движения напред, така и с движения назад. Всички 
компоненти на системата (лазер, напречен градиент и ултразвук) се комбинират. Чрез 
ултразвуковия сензор, нивото на повърхността може да бъде записано автоматично. Напълно 
автоматичните странични капаци намаляват корекционните работи. 

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

Банкетополагащата машина 
на Optimas е подходяща за 
полагане на различни видове 
материал като фракции, 
чакъл, пясък, дървени 
стърготини, регенерирана 
асфалтова настилка, бетони 
за стабилизация, асфалт и др. 
Материалът е прецизно 
дозиран и се разпространява 
много лесно чрез конвейр.

Машина за полагане 
на банкети“FINLINER”

PLANMATIC

Универсален захват за поставяне на бетонови  елементи
Гилотина за рязане на павета и плочки

Ръчна заглаждаща машина
Ръчни клещи Simplex
Тандем ръчен захват
Шаблон триъгълник

Чук с дълга дръжка
Чук с къса дръжка

Плуг за бетон
Ръчен захват

Лост

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

* Разгледайте цялата гама от 
инструменти за полагане на 
бетонови изделия
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Maxi - Screed позволява лесно полагане на различните основи 
и прецизно изравняване на фината замазка  до ширина 7 
метра. Работна ширина от 0,25 до 7,50m,  регулиране на 
височината, изравняване до ръба и монтаж на различни 
междинни части.

Mini - Screed е многофункционална и гъвкава и озволява 
перфектното изравняване на фината замазка до ширина 5 
метра. Регулируема работна ширина от 0,25 до 5,20m,  
изравняване до ръба и непрекъснато регулиране на 
височината от двете страни. 

MINI - SCREED

MAXI - SCREED

Бързо и лесно разпространява и 
нивелира гама от материали 
като шиндли или дървени 
стърготини. Той също така 
осигурява бързо завършване на 
замазката за павирани 
повърхности. 
Предлага се в две различни 
работни ширини:
Egaliner - 120 (работна ширина: 
700 до 1200 мм)
Egaliner - 210 (работна ширина: 
1200 до 2100 мм)

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

Egaliner



FÖRST са един от най-големите производители на дробилки за дървесен материал в Европа. 
компанията произвежда колесни , верижни и прикачни дробилки за дървесен материал.

 

Модел

Оперативно тегло

Мощност

Отвор на подаващата ролка

27.60kW

745 kg

150 х 200 mm

FÖRST ST6P

27.60kW

 745 kg

 150 х 200 mm

FÖRST TT6

17.90 kW/31.30 kW

975 kg/ 1105 kg

150 х 200 mm

FÖRST ST8D

1 375 kg

200 х 255 mm

FÖRST ST8P

41.01kW
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КОЛЕСНИ ДРОБИЛКИ

КОМУНАЛНА ТЕХНИКА

Лесна за управление електрическа 
система, която се грижи за всички 
електрически уреди на машината. Тази 
система осигурява отлична 
ефективност и надеждност, също така 
предоставя  информация за 
необходимост от обслужване или 
рутинна поддръжка.

Авто интелигентен контрол

В основата на машината е известната в индустрията ролкова 
система FörstGrip и маховик Först, които дават на тази 
машина несравнима производителност при обработка на 
всички видове материали. 
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Верижна дробилка за 
дървесен материал FÖRST TR6P

КОМУНАЛНА ТЕХНИКА

Мощен и компактен бензинов двигател с

 мощност 27.6 0kW

Контрол на подаването със сензорни бутони

Вериги с променлива ширина: 800/1150 мм

Висока скорост на въртене на веригите 

Лесен за пълнене горивен резервоар

Авто интелигентен контрол

Система за подаване ForstGrip

Дължина:  2 695 mm

Височина (с улея): 2 395 mm 

Верижните дробилка за дървесен материал FÖRST се отличават с бързина, мощност, 
икономичност и рентабилност. Те могат да се движат на  тесни места като осигуряват много 
добро представяне на мястото на работа, благодарение на подаващите ролки FörstGrip и 
системата на маховика Först Flywheel, съчетани с мощния бензинов двигател. 

 

Модел
FÖRST TR6D 

24 / 42 HP FÖRST TR8D  FÖRST TR8P

Оперативно тегло

Двигател

Дължина (бункер надолу/

нагоре)

Ширина

Височина (с улея)

1 300 kg/1 450 kg

Yanmar 24hp / 42hp Doosan 

3 405 mm / 2 627 mm

1 182 mm
 

2 295 mm

1 625 kg

Doosan 55hp DPF

3 423 mm /  2 743 mm

1 376 mm
 

2 458 mm

1 510 kg

Kubota 57HP

2 741 mm

1 385 mm
 

2 490 mm

FÖRST XR8D

2 135 kg

Doosan 55HP

3 417 mm / 2 600 mm 

1 385 mm
 

2 524mm



 

RABAUD предлага машини за раздробяване на дървесен 
материал, клони, растения и др. Те  спомагат за намаляване 
на обема на зелените отпадъци като ги превръщат в ценни 
суровини. Гамата от комунална техника включва и вакуумни 
машини за почистване на листа. 

Rabaud предлагат широка гама от дървосекачи, прикачни резачки за дърва и 
дървопреработватели. Портфолиото на компанията включва и захвата за дърво   XYLOGRIP 180. 
Той е отличен за работа с дървета с голям диаметър (от 700 до 12 700мм). адаптира се към 
горски кран, мини багер и  челен товарач. 

Разгледайте цялата гама 
от продукти на Rabaud
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ГОРСКА ТЕХНИКА

ГОРСКА ТЕХНИКА

КОМУНАЛНА ТЕХНИКА

Дробилка за дървесен 
материал XYLOCHIP 150 E

FREE

Литиево-йонна 
батерия 48V

5 часа автономно 
смилане

Мощност: 13kW

Нулеви емисии на C2O
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PLAISANCE EQUIPEMENTS е един от лидерите в 
производството на  самоходни верижни, колесни и 
прикачни мулчери. Компанията има широка гама от 
прикачни мулчери с голяма ефективност, които могат да 
бъдат монтирани на трактори и самоходни машини 
(колесни и верижни). Цялото оборудване е проектирано 
така, че да е максимално опростено и полезно за всякакъв 
вид работи и условия. Колесни машини VARIOTRAC са 
надеждна и сигурна техника с висока ефективност на равен 
и пресечен терен, съчетаващи се с отлична 
производителност. 

Хибридни челни 
товарачи

МУЛЧЕРИ

ПРИКАЧНИ МУЛЧЕРИ

Раздробител на камъни

Наземна дробилка

Горски мулчери

 - Раздробяване на варовик
 - Смила растителността
 - Работи в сухи и мокри условия
 - Заравняване на обработваемата 
земя и премахване на камъни
 -  Рехабилитация на горски пътеки и 
пътища
 - Разрушаване на стени, жив плет и 
коприви около земеделски парцели
 - Подготовка на терена преди 
строителни работи
 - Шлайфане на камъни по ски писти, 
писти за планински велосипеди

Почвена дробилка за дълбоко смилане 
на пънове и рекултивация на почвата 
след експлоатация

Горски мулчери, оборудвани с фиксирани 
чукове с карбидни накрайници.
За трактори или друг вид техника 
оборудвани с PTO.



SD 16

LZZG съчетава хидроциклон и технология за обезводняване на ситото, за ефективно 
възстановяване на финия пясък от отпадъчните води. 

МИЯЛНИ ИНСТАЛАЦИИ LZZG

Модел
Помпа за супспензия

Мощност Материал Циклон
Обезводняващо сито

Размер Мощност
Капацитет Тегло

LZ09-25

LZ12-55

LZ15-65

11 kW

18,5 kW

15,2 kW

Cr26

Cr26

Cr26

250 mm

550 mm

650 mm

900x1800mm

1200x2400mm

1500x3000mm

2/1,1 kW

2/1,5 kW

3/2 kW

30 - 60 m3/h

50 - 120 m3/h

80 - 160 m3/h

2550 kg

3750 kg

4900 kg
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             Намаляване на загубата на 
фин пясък

  Намаляване на водните 
отпадъци

          Подобряване на качеството 
на продукта

Предимства на миялните 
инсталации:

МИЯЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
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АСФАЛТОПОЛАГАЧИ

CM е базирана в Италия, динамична и иновативна компания, 
занимаваща се с производство на колесни и верижни мини 
асфалтополагачи. Електрическият асфалтополагач F175 ECO  
притежава същата технология като на F175, без компромис за 
производителност и лекота на използване. Голямата 
гъвкавост, съчетана с невероятно компактни габаритни 
размери го прави идеален за работа на тесни работни места, 
заместващ ръчната работа, като повишава работната 
ефективността и качеството на настилка.  F175 ECO е синоним 
на  ефективност, надеждност и издръжливост.

Електрически 
асфалтополагач F 175 ECO

Асфалтополагач F220Т

Асфалтополагач F175
Двигател: HATZ,  7.6 kW 

Ширина на полагане:
800 - 1350 мм (стандартна)

до 1750 мм (с удължения)
250 мм (минимална)

Двигател: Perkins, 50 kW 
Ширина на полагане:

1200 - 2200 мм (стандартна)
до 3000 мм (с удължения)

500 мм (минимална)

Литиево-йонна батерия: 
14.25 kWh (576 Ah)
Оперативно тегло: 1280 kg
Работна ширина: 
800 - 1350 мм (стандартна)
до 1750 мм (с удължения)
250 мм (минимална)
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SuperRoadMix се предлага с капацитет от 30, 60 или 90 т / час.
Всички компоненти необходими за надеждна доставка до 90 т / час висококачествен асфалт са 
монтирани на единично шаси. Състои се от бункер за захранване с двойно отделение, сушилня, 
автоматична горелка, миксер, смесител и пълен PLC контрол. Компактният и изключително 
мобилен, Super-Roadmix изпълнява всички изисквания на мобилна асфалтова инсталация.
SuperRoadMix 1500, 2000 и 3000 притежават 3 конфигурации на шасита: преносими, мобилни и 
колесни смесители за асфалтови партиди с мощност от 80 до 240 т / час.  RoadStar е идеалното 
решение за големи проекти за строителство на пътища и магистрали. Трите основни блока на 
инсталацията - секции за студено захранване, сушилня и смесители - са напълно мобилни и при 
пристигането им на място могат да бъдат въведени в експлоатация бързо.

 МОБИЛНИ АСФАЛТОВИ БАЗИ SuperRoadMix

Мобилни асфалтови смесителни 
инсталации с мощност до 80 т / 
час. Монтирането на основните 
компоненти е постижимо за 
четири часа и с добавяне на 
резервоар за битум и регенериран 
силоз за пълнене инсталацията 
може да бъде пусната в пълно 
производство в рамките на един 
ден от пристигането на място.

RoadStar 1000

МОБИЛНИ АСФАЛТОВИ БАЗИ МИННО ОБОРУДВАНЕ

Световният лидер KOMATSU Mining Corp. е дъщерна компания на KOMATSU Global. Стратегия на 
Komatsu Mining е съсредоточена към пазари с висок растеж, където чрез технологии и иновации 
да повиши производителността на минните компании, както и да намали разходите им чрез 
адаптирани продукти. Основните марки на Komatsu Mining Corp. - JOY и P&H са специализирана в 
инженеринга и производство на машини и комплектни технологични линии за открити и 
подземни рудници. Продуктовата гама на P&H включва машини за открити рудници като 
надземни челни товарачи, въжени багери, електрически въжени багери, драглайн, транспортни 
системи, пробивни машини, както самоходни , така и прикачни сонди  и др.  Пробивните сонди 
притежават здрави ротационни колички, които са в състояние да осигурят достатъчен въртящ 
момент и малко натоварване при най-трудните геоложки условия в света. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ?

P&H притежава Световния 

рекорд на Гинес за най-

голям надземен челен 

товарач със модела L-2350 .
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Гамата на Joy, включва машини за подземни рудници като подземни челни товарачи, хибридни 
челни товарачи, подземни самосфали, каретни машини, системи за подземно трошене, 
оборудване за добив на твърди материали и много други специализирани машини. 
За първи път представени през 1938 г., подземните самосвали на Joy продължават да бъдат 
златният стандарт за превоз на материали в подземната минна индустрия. Те са известни с 
изключителната си надеждност, по-ниските експлоатационни разходи и поддържаните високи 
нива на производителност. Фидер трошачките JOY също са предпочитани от минните компании, 
тъй като  са надеждни машини играещи важна роля в рудодобива. Те са връзката между 
рудодобивната система и системата за обработка на материали, позволяваща на двете системи да 
работят с максимална ефективност и производителност. 

МИННО ОБОРУДВАНЕ

Хибридни челни 
товарачи

Благодарение на патенто- 
вана система SR Hybrid 
Drive, челните товарачи 
LHD притежават ключови 
предимства:
    по-бързо ускорение 
    по-нисък разход на гориво
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Rokbak е новото име на Terex Trucks, като новата марка представлява продължение на силното 
наследство за визия насочена към бъдещето.  Посветени на новаторски машини, които издържат 
на изпитанието на времето, Rokbak използва повече от 60-годишен опит за създаване на тежки и 
издръжливи мини дъмпери и съчленени самосвали, които предлагат продуктивна работна смяна, 
с минимален престой и максимална възвръщаемост на инвестициите.

Модел
Максимален полезен товар
Натоварен капацитет 
Мощност на двигателя
Макс. въртящ момент

RA30 RA40

30.9 t
17.5m3

276 kW
1 400 rpm

СЪЧЛЕНЕНИ САМОСВАЛИ

41.9 t
23.0 m3

331 kW
1 300 rpm

Специално изработената система 

Haul Track дава  възможност за повече 

видимост и контрол на Вашата 

машина с данни на живо на настолни 

компютри или мобилни устройства. 

Получаване на анализи и данни за  

производителност, цикли на 

натоварване, работни разходи и др.
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строителство 
 разрушаване 
рециклиране  
кариери 

Преносимата ударна 
трошачка Cobra 230 

Трошачките Bison и Cobra осигуряват водеща в класа производителност, несравнима гъвкавост и 
отлична горивна ефективност. Бързото време за настройка, лесната интуитивна работа и лекотата 
на транспортиране правят тази машина идеално решение за широк спектър от приложения. 

ТРОШАЧКИ 

Транспортни размери (L/W/H):5.58/2.28/2.74 m
Отвор на челюстите: 680 mm x 400 mm
Изходен потенциал: 80 tph 

Транспортни размери (L/W/H): 6.9/2.3/32.5 m
Отвор на челюстите: 700 mm x 500 mm
Изходен потенциал: 100 tph 

Транспортни размери (L/W/H): 12.4/2.4/3.2 m
Отвор на челюстите: 900 mm x 600 mm
Изходен потенциал: 200 tph 

Транспортни размери (L/W/H): 4.45/1.5/2.05 m
Отвор на челюстите: 480 mm x 250 mm
Изходен потенциал: 35 tph 

BISON 35

BISON 120

BISON 280

BISON 160

................................................................

..................................................................

.................................................................

Модел

Транспортни 
размери (L/W/H)

Диаметър на ротора

Изходен потенциал

Cobra 230 Cobra 230R Cobra 260R Cobra 290 Cobra 290R

9.32/2.43/2.99m

830mm x 860mm

250tph

13.3/2.5/3m

830mm x 860mm

250 tph

14.8/3/3.2m

830mm x 860mm

250 tph

9.92/2.55/3.16m

1000mm x 1034mm

290 tph

14.76/2.9/3.16m

1000mm x 1034mm

290 tph
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ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ?

40% от машините на 

EvoQuip се използват 

за рециклиране! 

Пресевните инсталации на EvoQuip се разделят в три основни групи:
    Colt - работят както при тежки приложения за скалпиране, така и при прецизни скрийнинг 
приложения. 
      Harrier -  предназначени за множество индустрии, справящи се с най-трудните приложения за 
скалпиране до фино пресяване.
      Falcon - гамата за скрининг  комбинира скалпиране, пресяване и натрупване на запаси в едно 
самостоятелно устройство 

Изходен потенциал

Транспортни 
размери (L/W/H)

Сито

Модел Cold Harier

СИТА

Falcon  1220

Falcon  1230

Транспортни размери 
(L/W/H): 15/2.9/3.1 m

Изходен потенциал: 275tph 

Сито: 3.66m x 1.53m

Транспортни размери 
(L/W/H): 16.76/2.56/3.43 m

Изходен потенциал: 300tph

Сито: 3.66m x 1.52m

220 750

4.36/1.8/2.23 m

2.1m x 1.1m

80tph

 9.43/2.82/3.2m

600tph

4.5m x 2.6m

600 800 1000 1600 

10.98/2.25/2.55m 9.22/2.5/3.09m 11/2.5/3.1m 14.95/3.0/3.36m

600tph360tph280tph280tph

2.34m x 1.17m 2.77m x 1.22m 4.8m x 1.53m4.1m x 1.22m

...............................................
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AUSA е испанска компания, фокусирана върху иновациите. Фирмата проектира, произвежда и 
продава компактни машини за строителството, общините, промишлеността, селското 
стопанство и други сектори. Гамата включва високорпоходими мотокари, мини дъмпери, 
съчленени дъмпери и телехендлери. 

В реално време можете да предвидите всякакви неизправности и поддръжка, 

- контрол от мобилния 
си телефон

- получаване на аналитична 
                 

- свържете алармите за сигурност и 

- разширени диаграми за персонализирани

информация за работата на вашите машини

създайте график и периметър за сигурност

периоди от време въз основа  на зададените
от вас параметри.

за да намалите времето за престой.

Контролирайте вашите
машини, където и да 
сте, само през 
смартфона си!

C150HМодел

ВИСОКОПРОХОДИМИ МОТОКАРИ

Mощни
Гъвкави
Лесна поддръжка

ВИСОКОПРОХОДИМИ МОТОКАРИ

C201H C251H C351H C501H
Двигател

Трансмисия

Тегло

Товароподемност

Макс. височина 
на повдигане 

Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota
хидростатична хидростатична хидростатична хидростатична хидростатична

2 700 kg 3 470 kg 4 150 kg 4 800 kg 7 710 kg
1 500 kg 2 000 kg 2 500 kg 3 500 kg 5 000 kg

2 660 mm 3 300 mm 3 300 mm 3 300 mm 5 450 mm

WWW.INGCONSULT.BIZ
67

 

Гамата от мини дъмпери AUSA е синоним на здравина, безопасност,  инкономичност и 
ефективност. Оборудването им се отличава с изключителната си издръжливост и способността 
да преодолява всяка повърхност. Независимо от трудността на терена или пространствените 
ограничения, самосвалите AUSA са правилното решение. Мини дъмперите на AUSA се 
характеризират с неразрушимост, универсалност и рентабилност. Различният тонаж и опциите 
за оборудване с лопата за самозареждане правят тези превозни средства най-добрият вариант 
на пазара, благодарение на техния капацитет, практичност и ниски експлоатационни разходи.

Съчленени дъмпери
от 1 до 10  тона
Мини дъмпери
от 1 до 2.5  тона

МИНИ ДЪМПЕРИ И СЪЧЛЕНЕНИ ДЪМПЕРИ

Телехендлерите са компактни по отношение на ширината и 
осигурявт по-добро управление. Въпреки по - малките 
размери кабината е просторна и удобна. 

ТЕЛЕХЕНДЛЕРИ

ТЕЛЕХЕНДЛЕРИ/ДЪМПЕРИ

Тегло: 2 700 kg
Товароподемност: 1 500 kg
Макс.  повдигане: 2 660mm 

T144H

T204H

T235H

Тегло: 3 470 kg
Товароподемност: 2 000 kg
Макс.  повдигане: 3 300mm 

............................................

Тегло: 4 150 kg
Товароподемност: 2 500 kg
Макс.  повдигане: 3 300mm 

............................................
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ
Електрическите палетни колички са универсалната машина за 
придвижване на палети в рамките на производство, складове и 
камиони до точката на продажба в магазини, супермаркети, пазари и 
дори до крайния потребител. В зависимост от вида на палета, товара 
и приложението, различните електрически палетни колички 
отговарят на нуждите на всеки клиент.  На www.regostore.com ще 
откриете голямо разнообразие от електрически палетни колички от 1,2 до 3,5 тона. 

EP е най-големият производител на подемно - транспортна техника  с литиево - йонни батерии. 
Тъй като Li-Ion батериите имат по-висока енергийна плътност, могат да се разреждат по-бавно и 
да се зареждат по-бързо от традиционните батерии. В гамата от литиево-йонни продукти, REGO-
STORE предлага висококачествени електрически палетни колички, електрокари, рийчтраци, и 
стакери .

REGOSTORE
Online Store by Ingconsult

ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА С ЛИТИЕВО - ЙОННИ БАТЕРИИ

НИСКА ЗАГУБА 
НА ЕНЕРГИЯ

ПОВЕЧЕ ЗАРЯД БЪРЗО 
ЗАРЕЖДАНЕ

ЗАЩИТНА
СИСТЕМА

ICE301B / ICE351
Капацитет: 3 000/3 500kg
Батерия: 80V 205Ah 
Височина на повдигане (стандартно): 3 000mm
Макс. височина на повдигане (опция): 6 000mm

ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
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Триопорни
Електрокари
от 0.5 до 2.0 t

Четириопорни
Електрокари
 от 0.5 до 3.5 t

Електрически стакери 
с място за водач 
от 1.2 до 3.5 т

Електрически стакери: 
от 1.0 до 1.8 т

REGOSTORE
Online Store by Ingconsult

MAX - 3: от 2.0 до 3.5 т
от 1.5 до 3.5 т
от 5.0 до 10.0 т

MAX SERIES

MAX - 8: 
MAX - 8: 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТАКЕРИ

ДИЗЕЛОВИ МОТОКАРИ 
И ГАЗОКАРИ

ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
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CASCADE e водещ световен производител на прикачени устройства за подемни машини , като 
ротатори, кламери,  стрели, двойно палетоповдигачи , PUSH/PULL устройства и др. 

ДВОЕН
 ПАЛЕТОПОВДИГАЧ

Проектиран за бутилиращата, 
пивоварната, производството или 
складовата / транспортната 
промишленост. Възможност за 
боравяне с един или няколко 
палета, при хидравлично разгъване 
на  вилиците.

   Кламери - здрави и издръжливи кламери, създадени, за да постигнат отлични резултати при 
тежки приложения. Проектирани с носещи пръти изцяло от легирана стомана, UHMW лагери и 
планки за защита на цилиндрите, тези кламери издържат на най-взискателните приложения. 

    Ротатори - ротаторите дават възможност на оператора бързо да изхвърли или обърне товар, а 
след това незабавно да върне вилиците в положение за вземане с едно непрекъснато движение. 

     Стрели - стрелите за ролки/рулони са тежкотоварни приспособления, предназначени за работа 
с всички видове товари с централен отвор.  
    PUSH/PULL - устройствата PUSH/PULL помагат товаро - разтоварни дейности на материали без 
палети и улесняват товаренето на бусове и ванове. 

ПРИКАЧНО ОБОРУДВАНЕ

REGOSTORE
Online Store by Ingconsult

Comac е италиански лидер в производството на 
почистваща техника. Машините Comac са проектирани 
и произведени с над 35-годишен опит, като целта е да 
осигури висококачествена производителност.  
Професионални почистващи машини, способни да 
почистват, както малки повърхности (500 м2), така и 
големи (над 12 000 м2). Машините за метене Comac са 
идеални за засмукване на твърди отпадъци и прахове 
от повърхности до 56 000м2/ час.

REGOSTORE
Online Store by Ingconsult

Ръчно водими - с работен капацитет 
от 300м2⁄час до  3 320м2⁄час

Подомиещи машини

Седлови - с работен капацитет от 
от 3 000м2⁄час до  9 600м2⁄час

висока производителност 
маневрени
лесни за употреба
ниски нива на шум

Разгледайте цялата гама 
подомиещи машини.

дезинфекциращи машини

прахосмукачки 

(битови и индустриални)

пароструйки и водоструйки

почистващи препарати

Още почистваща техника на  

REGOSTORE

Метачни машини
Ръчно водими 

Седлови 

компактни и здрави
външна и вътрешна употреба
повишена надеждност
висока ефективност 

Може да закупите онлайн на 
www.regostore.com

ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА 
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Мобилен сервиз
Мобилният сервиз осигурява 
гаранционна и следгаранционна 
техническа поддръжка и 
ремонт, както на предлаганите 
от нас брандове, така и на 
останалите водещи марки като 
Komatsu, Volvo CAT и др.

СЕРВИЗ

Инжконсулт разполага със сервизни бази в София, Пловдив, Варна и Скопие, както и оборудвани 
мобилни сервизни групи и склад за резервни части. В сервизните екипи на Инжконсулт работят 
обучени професионалисти, които отстраняват своевременно всеки възникнал проблем. Почти 
всички повреди, които възникват през годините са решавани на обекта на клиента ни, а когато 
това се наложи, машината се транспортира до най-близката ни сервизна база.  Сервизни 
специалисти на Инжконсулт извършват техническа и компютърна диагностика на основни възли 
и агрегати , ДВГ, скоростни кутии, ходова част, хидравлични системи и др. 

Складът на Инжконсулт поддържа постоянна наличност на повечето оригинални резервни части 
и консумативи, нужни при нормалната експлоатация на машините.

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ И ДОСТАВКА

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ




