РЕСУРСИ
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И СЪОРЪЖЕНИЯ
№

наименование

вид

технически показатели

1

KOMATSU PC 450LC-8

багер-верижен

обем на кофа - 2,8 м3, стрела за разрушителни дейности - 27
м., тегло - 49 т.

2

KOMATSU PC 210LC-8

багер-верижен

обем на кофата - 1,26 м3, тегло - 21 т.

3

KOMATSU PC 30 MR

багер-верижен

ширина на кофата -50 см,

тегло - 3,5 т.

4

KOMATSU PC 30 MR

багер-верижен

ширина на кофата -50 см,

тегло - 3,5 т.

5

DOOSAN DX 340 NLC

багер-верижен

обем на кофата - 1,48 м3, тегло - 35 т.

6

DOOSAN DX 225 LC

багер-верижен

обем на кофата - 0,9 -1,28 м3, тегло - 22 т.

7

CATERPILLAR 303 C

багер-верижен

ширина на кофата -40 см,

8

BOBCAT MX 325 G

багер-верижен

ширина на кофата -40 см,

тегло - 3 т.

9

TAKEUCHI TB 68 S

багер-верижен

обем на кофата -0,7 м3,

тегло - 7 т.

10

JCB 8060

багер-верижен

обем на кофата -0,3 - 0,8 м3, тегло - 6 т.

11

JCB 8060

багер-верижен

обем на кофата -0,3 - 0,8 м3,

тегло - 6 т.

12

DOOSAN DX 210 W

багер-колесен

обем на кофата - 0,6 -1,28 м3,

тегло - 21 т.

13

DOOSAN DX 190 W

багер-колесен

обем на кофата - 0,6 -1,28 м3, тегло - 19 т.

14

KOMATSU WB 93 R -5

багер-колесен

ширина на кофата -30 - 80 см, обем на кофа за челно
товарене - 0.6 м3, тегло - 9 т.

15

KOMATSU WB 93 R -2

багер-колесен

ширина на кофата -30 - 80 см, обем на кофа за челно
товарене - 0.6 м3, тегло - 9 т.

16

NEW HOLLAND B 115

багер-колесен

ширина на кофата -30 - 80 см, обем на кофа за челно
товарене - 1,0 м3, тегло - 9 т.

тегло - 3,3 т.
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17

NEW HOLLAND B 90

багер-колесен

ширина на кофата -30 - 80 см, обем на кофа за челно
товарене - 0.6 м3, тегло - 9 т.

18

NEW HOLLAND B 115

багер-колесен

ширина на кофата -30 - 80 см, обем на кофа за челно
товарене - 1,0 м3, тегло - 9 т.

19

KOMATSU PC 240NLC-8

багер-верижен

обем на кофата - 1,53 м3,

20

DOOSAN DX 225 LC

багер-верижен

обем на кофата - 0,9 -1,28 м3,

21

CATERPILLAR 307 B

багер-верижен

обем на кофата - 0,8 м3,

22

KOMATSU PC 20 R

багер-верижен

ширина на кофата -35 см,

23

BOBCAT MX 325 G

багер-верижен

ширина на кофата -40 см,

тегло - 3 т.

24

BOBCAT MX 328 G

багер-верижен

ширина на кофата -50 см,

тегло - 3 т.

25

BOBCAT T770

челен товарач

верижен, ширина на кофата -1980 мм, обем на кофата - 0,48
м.3

26

BOBCAT MX 328 G

багер-верижен

верижен ширина на кофата -50 см, тегло - 3,5 т.

27

DOOSAN DL 400 NLC

фадрома

28

BOBCAT T 650

фадрома

ширина на кофата -1980 мм, обем на кофата - 0,48 м.3,
товароподемност-1560 кг.

29

CATERPILLAR 277 C

челен товарач верижен

ширина на кофата -1980 мм, обем на кофата - 0,48
м.3,товароподемност-1560 кг.

30

CATERPILLAR 277 C

челен товарач верижен

ширина на кофата -1980 мм, обем на кофата - 0,48
м.3,товароподемност-1560 кг.

обем на кофата -4,7 м3,

тегло - 24 т.
тегло - 22 т.
тегло - 8 т.
тегло - 3,0 т.

тегло - 24 т.

РЕСУРСИ
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И СЪОРЪЖЕНИЯ
№

наименование

вид

технически показатели

31

CATERPILLAR 242 ВHF

челен товарач колесен

ширина на кофата -1676 мм, обем на кофата - 0,4 м.3,
товароподемност - 928 кг.

32

CATERPILLAR 216 В

челен товарач колесен

ширина на кофата -1676 мм, обем на кофата - 0,4 м.3,
товароподемност - 680 кг.

33

CATERPILLAR 246

челен товарач колесен

ширина на кофата -1830 мм, обем на кофата - 0,4 м.3,
товароподемност - 907 кг.

34

BOBCAT 205 S

челен товарач колесен

ширина на кофата -1676 мм, обем на кофата - 0,30 м.3,
тегло - 3 т.

35

BOBCAT S 130

челен товарач колесен

ширина на кофата -1650 мм, обем на кофата - 0,32 м.3,
тегло - 3 т.

36

BOBCAT S 175

челен товарач колесен

ширина на кофата -1650 мм, обем на кофата - 0,32 м.3,
тегло - 3 т.

37

BOBCAT 751 S

челен товарач колесен

ширина на кофата -1676 мм, обем на кофата - 0,30 м.3,
тегло - 3 т.

38

BOBCAT 753 S

челен товарач колесен

ширина на кофата -1370 мм, обем на кофата - 0,30 м.3,
тегло - 3 т.

39

BOBCAT T 40170

челен товарач
телескопичен

челна кофа със зъби - 2.4 м., обем на кофата - 900 л.,стрела
17 м., товароподемност - 4 т.

40

BOBCAT T 40170

челен товарач
телескопичен

челна кофа със зъби - 2.4 м., обем на кофата - 900 л.,стрела
17 м., товароподемност - 4 т.

41

BOBCAT T 40170

челен товарач
телескопичен

челна кофа със зъби - 2.4 м., обем на кофата - 900 л.,стрела
17 м., товароподемност - 4 т.

челен товарач
телескопичен

челна кофа със зъби - 2.4 м., обем на кофата - 900 л.,стрела
17 м., товароподемност - 4 т.

челен товарач
телескопичен

стрела 14 м.,товароподемност - 3 т.

42
43

BOBCAT T40140
MERLO
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44

GROVE GMK 3055

мобилен автокран

двурога кука със петкатен полиспаст - капацитет 63 т.,
единична кука с трикратен полиспаст - капацитет - 40 т.

45

КАМАЗ

автокран

товароподемност 16 тона

46

MERCEDES 2635

бетоносмесител

обем - 8 м3

47

NEW HOLLAND F156,6

автогрейдер

мощност 118 кв, размери 10044х2550х3772

48

ATLAS AW 1130

вибр.валяк

тегло - 13 т. раб.ширина - 2130 мм

49

BOMAG BW 213 D 4

вибр.валяк

тегло - 13 т. раб.ширина - 2130 мм

50

BOMAG BW 120 D 3

вибр.валяк

тегло 2,4 т. стат. натоварване - 11 кг/см2

51

BOMAG BW 211 D 4

виброваляк

тегло 11 т. статично натоварване - 29кг/см2

52

BOMAG BW 120 D 4

виброваляк

тегло 2,4 т. статично натоварване - 11 кг/см2

53

BOMAG BW 213 D 4

виброваляк

тегло - 13 т. раб.ширина - 2130 мм

54

BOMAG BT 65/4

вибротрамбовка

тегло - 60 кг.,трамбовъчна площ - 336 м2/час

55

HARTL PC 1270I

мобилна трошачна
инсталация

роторна с магнитен сепаратор за отделяне на метали,
произв.- 150 т/час, тегло - 35 т.

56

VERMER RT 350

каналокопател

дълбочина на изкопа - 122 см., ширина на изкопа - 30 см.

57

VERMER T 755

каналокопател

Мощност 186 кв, тегло 30 т. дълбочина на изкопа - 3.0 м.,
широчина на изкопа 61-90 см

58

KOMATSU D 65 EX

булдозер

тегло - 22 т. с троен рипер

59

KOMATSU D 65 EX

булдозер

тегло - 22 т. с троен рипер

60

KOMATSU D 155 АХ 6

булдозер

тегло - 40 т. с един рипер

61

SHANTUI SD32

булдозер

тегло - 40 т. с един рипер

62

Т 130

булдозер

тегло - 18 т.
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63

ГАЗ 66

автовишка

16 м.

64

DAF 2300

автовишка

24 м.

65

IVECO FIAT

автовишка

21 м.

66

PAVEJET MG 7D

асфалтополагач

обхват на сместа - 0,4 - 1,9 м., дебелина на полагане - до 25 см.

67

BOMAG BP18/45-2

виброплоча

68

BOMAG BPR35/60

виброплоча

69

BOMAG BT 65/4

вибротрамбовка

тегло - 60 кг.,трамбовъчна площ - 336 м2/час

70

DUNAPAC LT 6000

вибротрамбовка

тегло - 60 кг.,трамбовъчна площ - 300 м2/час

71

WACKER BS 600

вибротрамбовка

тегло - 62 кг.,трамбовъчна площ - 290 м2/час

72

WACKER BPN2540 A

виброплоча

73

WACKER BFS 100

фугорез

диаметър на диска - 450 мм., ширина на разреза - 26 мм.

74

TYROLIT

фугорез

диаметър на диска - 450 мм., ширина на разреза - 26 мм.

75

WACKER BFS 100

фугорез

диаметър на диска - 450 мм., ширина на разреза - 26 мм.

76

HUSGVARNA 268К

моторен фугорез

тегло - 80 кг.,центр.сила 10 кN, контактна площ - 1188 см.2

тегло - 91 кг.,центр.сила 18 кN, контактна площ - 1458 см.2

тегло - 80 кг.,центр.сила 10 кN, контактна площ - 1188 см.2

РЕСУРСИ
ПРИКАЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ БАГЕРИ
№

наименование

вид

технически показатели

1

FURUKAVA F 35

хидравличен чук

тегло -2270 кг., удар - 34 т.

2

FURUKAVA F 22

хидравличен чук

тегло -1800 кг., удар - 24 т.

3

FURUKAVA F 22

хидравличен чук

тегло -1800 кг., удар - 24 т.

4

INDECO HP 600

хидравличен чук

тегло - 350 кг., удар - 10 т.

5

INDECO HP 600

хидравличен чук

тегло - 350 кг., удар - 10 т.

6

INDECO HP 200

хидравличен чук

тегло -160 кг., удар - 3 т.

7

MONTABER B 70

хидравличен чук

тегло -170 кг., удар - 3 т.

8

MONTABER B 70

хидравличен чук

тегло -170 кг., удар - 3 т.

9

ROTAIR OLS 260

хидравличен чук

тегло -320 кг., удар - 10 т.

10

ROTAIR OLS 250

хидравличен чук

тегло -320 кг., удар - 10 т.

11

ROTAIR OLS 160

хидравличен чук

тегло -180 кг., удар - 3 т.

12

INOVEX

хидравличен чук

тегло -180 кг., удар - 3 т.

13

KRUPP

хидравличен чук

тегло -150 кг., удар - 3 т.

14

FURUKAVA F 22

хидравличен чук

тегло -1800 кг., удар - 24 т.

15

MONTABER B 125

хидравличен чук

тегло -170 кг., удар - 3 т.

16

MONTABER B 70

хидравличен чук

тегло -170 кг., удар - 3 т.

17

ROTAIR OLS 160

хидравличен чук

тегло -180 кг., удар - 3 т.
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18

MANTOWANIBENNE PR 18 07STD
- ATTACCO

хидр. щипка за
разрушаване

тегло -2026 кг., налягане от 100 до 300 bar, ширина на отваряне
760 мм., дължина - 2136 мм., прищипване от 40 до 200 бр/ мин

19

MANTOWANIBENNE PR 18 07STD
- ATTACCO

хидр. щипка за
разрушаване

тегло -2026 кг., налягане от 100 до 300 bar, ширина на отваряне
760 мм., дължина - 2136 мм., прищипване от 40 до 200 бр/ мин

20

MANTOWANIBENNE PR 18 07STD
- ATTACCO

хидр. щипка за
разрушаване

тегло -2026 кг., налягане от 100 до 300 bar, ширина на отваряне
760 мм., дължина - 2136 мм., прищипване от 40 до 200 бр/мин

21

FURUKAVA VC 22

хидр. щипка за
разрушаване

експлоатационно тегло - 2610 кг.

22

INDECO IRP 1000

хидр. щипка за
разрушаване

експлоатационно тегло - 2400 кг.

23

VNT MT - 20

хидр. щипка за
трошене

експлоатационно тегло - 2700 кг.

РЕСУРСИ
ПРИКАЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ
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технически показатели

1

CATERPILLAR CV 16 B

валяк

ширина - 1676 мм, тегло 2,5 т

2

SIMEX T 600

фреза

ширина 45 см.

3

BOBCAT 88

четка за почистване

ъглова 213 см.

4

SA 168

четка за почистване

5

SIMEX СТ 2,8

валяк за канали

6

РА 40

свредел

7

гребло за сняг

8

бетонобъркачка

9

BOBCAT SB 200

снегорин
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1

MERCEDES ATROS 2644

седл.влекач

2

IVECO STRALES АС 440 СТ Е 4

седл.влекач

3

IVECO STRALES АС 440 СТ Е 4

седл.влекач

4

SKANIA 143 EL6X4Z

седл.влекач с кран

товаропод. на крана 14 т

5

IVECO STRALES

самосвал с хиаб

товаропод. на крана - 3 т.

6

MERCEDES 1222 KK ATEGO

самосвал с хиаб

товаропод. на крана - 3 т.

7

MERCEDES 1314 K

самосвал с хиаб

товаропод. на крана - 3 т.

8

MERCEDES 1222 KK ATEGO

самосвал с хиаб

товаропод. на крана - 3 т.

9

MERCEDES ATROS 4141

самосвал

обем на коша - 22 куб.м.

10

MERCEDES ATROS 4144

самосвал

обем на коша - 22 куб.м.

11

MERCEDES ATROS 4141

самосвал

обем на коша - 22 куб.м.

12

MERCEDES ATROS 4141

самосвал

обем на коша - 22 куб.м.
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13

MERCEDES ATROS 4141

самосвал

обем на коша - 22 куб.м.

14

IVECO TRACER

самосвал

обем на коша -24 куб.м.

15

IVECO TRACER

самосвал

обем на коша -24 куб.м.

16

IVECO TRACER

самосвал

обем на коша -24 куб.м.

17

IVECO TRACER

самосвал

обем на коша -24 куб.м.

18

MAN 27.463

самосвал

обем на коша -15 куб.м.

19

MERCEDES BENZ

самосвал

обем на коша -16 куб.м.

20

MERCEDES 1219 D

платформа

товаропод. - 12 т.

21

MERCEDES 1320 L

платформа

товаропод. - 13 т.

22

MERCEDES 814 L

платформа

товаропод. - 10 т.

РЕСУРСИ
Ремаркета и полу-ремаркета

№

наименование

вид

технически показатели

1

STOKOTA

полуремарке

товароподемност 53 т

2

DOLL S4LR

полуремарке

товароподемност 60 т

3

HUMBAUER

полуремарке

товароподемност 30 т

4

HUMBAUER

ремарке

товароподемност 40 т

5

SCHWARZMULLER

ремарке

товароподемност 18 т

6

SP 38 ТЕХНОКАР

полуремарке гондола

товароподемност 24 т

7

SP 38 ТЕХНОКАР

полуремарке гондола

товароподемност 24 т

8

VILTON NW33SB/K

полуремарке гондола

товароподемност 24 т

9

KESBORER ZKH 14L

ремарке самосвално

товароподемност 14 т

10

KOGEL AK 18P

ремарке самосвално

товароподемност 13 т

11

HOENKHAUS

ремарке

товароподемност 10 т

12

SDAH 2

ремарке

товароподемност 3,5 т

13

PETERSON

ремарке

товароподемност 3,5 т

14

KESBORER

полуремарке

