
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

РЕСУРСИ

ширина на кофата -30 - 80 см, обем на кофа за челно
товарене - 1,0 м3, тегло - 9 т.багер-колесенNEW HOLLAND  B 11516

ширина на кофата -30 - 80 см, обем на кофа за челно
товарене - 0.6 м3, тегло - 9 т.багер-колесенKOMATSU  WB 93 R -215

ширина на кофата -30 - 80 см, обем на кофа за челно
товарене - 0.6 м3, тегло - 9 т.багер-колесенKOMATSU  WB 93 R -514

обем на кофата - 0,6 -1,28 м3, тегло - 19 т.багер-колесенDOOSAN DX 190 W13

обем на кофата - 0,6 -1,28 м3, тегло - 21 т.багер-колесенDOOSAN DX 210 W12

обем на кофата -0,3 - 0,8 м3, тегло - 6 т.багер-вериженJCB 806011

обем на кофата -0,3 - 0,8 м3, тегло - 6 т.багер-вериженJCB 806010

обем на кофата -0,7 м3, тегло - 7 т.багер-вериженTAKEUCHI TB 68 S9

ширина на кофата -40 см, тегло - 3 т.багер-вериженBOBCAT MX 325 G8

ширина на кофата -40 см, тегло - 3,3 т.багер-вериженCATERPILLAR 303 C7

обем на кофата - 0,9 -1,28 м3, тегло - 22 т.багер-вериженDOOSAN DX 225 LC6

обем на кофата - 1,48 м3, тегло - 35 т.багер-вериженDOOSAN DX 340 NLC5

ширина на кофата -50 см, тегло - 3,5 т.багер-вериженKOMATSU  PC 30 MR4

ширина на кофата -50 см, тегло - 3,5 т.багер-вериженKOMATSU  PC 30 MR3

обем на кофата - 1,26 м3, тегло - 21 т.багер-вериженKOMATSU  PC 210LC-82

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

багер-вериженKOMATSU  PC 450LC-81

технически показателивиднаименование№



СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

РЕСУРСИ

ширина на кофата -1980 мм, обем на кофата - 0,48
м.3,товароподемност-1560 кг.челен товарач вериженCATERPILLAR 277 C30

ширина на кофата -1980 мм, обем на кофата - 0,48
м.3,товароподемност-1560 кг.челен товарач вериженCATERPILLAR 277 C29

ширина на кофата -1980 мм, обем на кофата - 0,48 м.3,
товароподемност-1560 кг.фадромаBOBCAT T 65028

обем на кофата -4,7 м3, тегло - 24 т.фадромаDOOSAN DL 400 NLC27

верижен ширина на кофата -50 см, тегло - 3,5 т.багер-вериженBOBCAT MX 328 G26

верижен, ширина на кофата -1980 мм, обем на кофата - 0,48
м.3челен товарачBOBCAT T77025

ширина на кофата -50 см, тегло - 3 т.багер-вериженBOBCAT MX 328 G24

ширина на кофата -40 см, тегло - 3 т.багер-вериженBOBCAT MX 325 G23

ширина на кофата -35 см, тегло - 3,0 т.багер-вериженKOMATSU  PC 20 R22

обем на кофата - 0,8 м3, тегло - 8 т.багер-вериженCATERPILLAR 307 B21

обем на кофата - 0,9 -1,28 м3, тегло - 22 т.багер-вериженDOOSAN DX 225 LC20

обем на кофата - 1,53 м3, тегло - 24 т.багер-вериженKOMATSU  PC 240NLC-819

ширина на кофата -30 - 80 см, обем на кофа за челно
товарене - 1,0 м3, тегло - 9 т.багер-колесенNEW HOLLAND B 11518

ширина на кофата -30 - 80 см, обем на кофа за челно
товарене - 0.6 м3, тегло - 9 т.багер-колесенNEW HOLLAND B 9017

технически показателивиднаименование№



СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

РЕСУРСИ

стрела 14 м.,товароподемност - 3 т.челен товарач
телескопиченMERLO43

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

челен товарач
телескопиченBOBCAT T4014042

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

челен товарач
телескопиченBOBCAT T 4017041

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

челен товарач
телескопиченBOBCAT T 4017040

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

челен товарач
телескопиченBOBCAT T 4017039

ширина на кофата -1370 мм, обем на кофата - 0,30 м.3,
тегло - 3 т.челен товарач колесенBOBCAT 753 S38

ширина на кофата -1676 мм, обем на кофата - 0,30 м.3,
тегло - 3 т.челен товарач колесенBOBCAT 751 S37

ширина на кофата -1650 мм, обем на кофата - 0,32 м.3,
тегло - 3 т.челен товарач колесенBOBCAT S 17536

ширина на кофата -1650 мм, обем на кофата - 0,32 м.3,
тегло - 3 т.челен товарач колесенBOBCAT S 13035

ширина на кофата -1676 мм, обем на кофата - 0,30 м.3,
тегло - 3 т.челен товарач колесенBOBCAT 205 S34

ширина на кофата -1830 мм, обем на кофата - 0,4 м.3,
товароподемност - 907 кг.челен товарач колесенCATERPILLAR 24633

ширина на кофата -1676 мм, обем на кофата - 0,4 м.3,
товароподемност - 680 кг.челен товарач колесенCATERPILLAR 216 В32

ширина на кофата -1676 мм, обем на кофата - 0,4 м.3,
товароподемност - 928 кг.челен товарач колесенCATERPILLAR 242 ВHF31

технически показателивиднаименование№



СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

РЕСУРСИ

тегло - 18 т.булдозерТ 13062

тегло - 40 т. с един рипербулдозерSHANTUI SD3261

тегло - 40 т. с един рипербулдозерKOMATSU  D 155 АХ 660

тегло - 22 т. с троен рипербулдозерKOMATSU  D 65 EX59

тегло - 22 т. с троен рипербулдозерKOMATSU  D 65 EX58

Мощност 186 кв, тегло 30 т. дълбочина на изкопа - 3.0 м.,
широчина на изкопа 61-90 смканалокопателVERMER T 75557

дълбочина на изкопа - 122 см., ширина на изкопа - 30 см.каналокопателVERMER RT 35056

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

мобилна трошачна
инсталацияHARTL PC 1270I55

тегло - 60 кг.,трамбовъчна площ - 336 м2/часвибротрамбовкаBOMAG BT 65/454

тегло - 13 т. раб.ширина - 2130 ммвибровалякBOMAG BW 213 D 453

тегло 2,4 т. статично натоварване - 11 кг/см2вибровалякBOMAG BW 120 D 452

тегло 11 т. статично натоварване - 29кг/см2вибровалякBOMAG BW 211 D 451

тегло 2,4 т. стат. натоварване - 11 кг/см2вибр.валякBOMAG BW 120 D 350

тегло - 13 т. раб.ширина - 2130 ммвибр.валякBOMAG BW 213 D 449

тегло - 13 т. раб.ширина - 2130 ммвибр.валякATLAS AW 113048

мощност 118 кв, размери 10044х2550х3772автогрейдерNEW HOLLAND  F156,647

обем - 8 м3бетоносмесителMERCEDES 263546

товароподемност 16 тонаавтокранКАМАЗ45

двурога кука със петкатен полиспаст - капацитет 63 т.,
единична кука с трикратен полиспаст - капацитет - 40 т.мобилен автокранGROVE GMK 305544

технически показателивиднаименование№



СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

РЕСУРСИ

моторен фугорезHUSGVARNA 268К76

диаметър на диска - 450 мм., ширина на разреза - 26 мм.фугорезWACKER BFS 10075

диаметър на диска - 450 мм., ширина на разреза - 26 мм.фугорезTYROLIT74

диаметър на диска - 450 мм., ширина на разреза - 26 мм.фугорезWACKER BFS 10073

тегло - 80 кг.,центр.сила 10 кN, контактна площ - 1188 см.2
виброплочаWACKER BPN2540 A72

тегло - 62 кг.,трамбовъчна площ - 290 м2/часвибротрамбовкаWACKER BS 60071

тегло - 60 кг.,трамбовъчна площ - 300 м2/часвибротрамбовкаDUNAPAC LT 600070

тегло - 60 кг.,трамбовъчна площ - 336 м2/часвибротрамбовкаBOMAG BT 65/469

тегло - 91 кг.,центр.сила 18 кN, контактна площ - 1458 см.2
виброплочаBOMAG BPR35/6068

тегло - 80 кг.,центр.сила 10 кN, контактна площ - 1188 см.2
виброплочаBOMAG BP18/45-267

обхват на сместа - 0,4 - 1,9 м., дебелина на полагане - до 25 см.асфалтополагачPAVEJET MG 7D66

21 м.автовишкаIVECO FIAT65

24 м.автовишкаDAF 230064

16 м.автовишкаГАЗ 6663

технически показателивиднаименование№



ПРИКАЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ БАГЕРИ

РЕСУРСИ

тегло -180 кг., удар - 3 т.хидравличен чукROTAIR OLS 16017

тегло -170 кг., удар - 3 т.хидравличен чукMONTABER B 7016

тегло -170 кг., удар - 3 т.хидравличен чукMONTABER B 12515

тегло -1800 кг., удар - 24 т.хидравличен чукFURUKAVA  F 2214

тегло -150 кг., удар - 3 т.хидравличен чукKRUPP13

тегло -180 кг., удар - 3 т.хидравличен чукINOVEX12

тегло -180 кг., удар - 3 т.хидравличен чукROTAIR OLS 16011

тегло -320 кг., удар - 10 т.хидравличен чукROTAIR OLS 25010

тегло -320 кг., удар - 10 т.хидравличен чукROTAIR OLS 2609

тегло -170 кг., удар - 3 т.хидравличен чукMONTABER B 708

тегло -170 кг., удар - 3 т.хидравличен чукMONTABER B 707

тегло -160 кг., удар - 3 т.хидравличен чукINDECO HP 2006

тегло - 350 кг., удар - 10 т.хидравличен чукINDECO HP 6005

тегло - 350 кг., удар - 10 т.хидравличен чукINDECO HP 6004

тегло -1800 кг., удар - 24 т.хидравличен чукFURUKAVA  F 223

тегло -1800 кг., удар - 24 т.хидравличен чукFURUKAVA  F 222

тегло -2270 кг., удар - 34 т.хидравличен чукFURUKAVA  F 351

технически показателивиднаименование№



ПРИКАЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ БАГЕРИ

РЕСУРСИ

експлоатационно тегло - 2700 кг.хидр. щипка за
трошенеVNT MT - 2023

експлоатационно тегло - 2400 кг.хидр. щипка за
разрушаванеINDECO IRP 100022

експлоатационно тегло - 2610 кг.хидр. щипка за
разрушаванеFURUKAVA  VC 2221

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

хидр. щипка за
разрушаване

MANTOWANIBENNE PR 18 07STD
- ATTACCO20

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

хидр. щипка за
разрушаване

MANTOWANIBENNE PR 18 07STD
- ATTACCO19

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

хидр. щипка за
разрушаване

MANTOWANIBENNE PR 18 07STD
- ATTACCO18

технически показателивиднаименование№



ПРИКАЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ

РЕСУРСИ

снегоринBOBCAT SB 2009

бетонобъркачка8

гребло за сняг7

свределРА 406

валяк за каналиSIMEX СТ 2,85

четка за почистванеSA 1684

ъглова 213 см.четка за почистванеBOBCAT 883

ширина 45 см.фрезаSIMEX T 6002

ширина - 1676 мм, тегло 2,5 твалякCATERPILLAR CV 16 B1

технически показателивиднаименование№



КАМИОНИ

РЕСУРСИ

обем на коша - 22 куб.м.самосвалMERCEDES ATROS 414112

обем на коша - 22 куб.м.самосвалMERCEDES ATROS 414111

обем на коша - 22 куб.м.самосвалMERCEDES ATROS 414410

обем на коша - 22 куб.м.самосвалMERCEDES ATROS 41419

товаропод. на крана - 3 т.самосвал с хиабMERCEDES 1222 KK ATEGO8

товаропод. на крана - 3 т.самосвал с хиабMERCEDES 1314 K7

товаропод. на крана - 3 т.самосвал с хиабMERCEDES 1222 KK ATEGO6

товаропод. на крана - 3 т.самосвал с хиабIVECO STRALES5

товаропод. на крана 14 тседл.влекач с кранSKANIA 143 EL6X4Z4

седл.влекачIVECO STRALES АС 440 СТ Е 43

седл.влекачIVECO STRALES АС 440 СТ Е 42

седл.влекачMERCEDES ATROS 26441

технически показателивиднаименование№



КАМИОНИ

РЕСУРСИ

товаропод. - 10 т.платформаMERCEDES 814 L22

товаропод. - 13 т.платформаMERCEDES 1320 L21

товаропод. - 12 т.платформаMERCEDES 1219 D20

обем на коша -16 куб.м.самосвалMERCEDES BENZ19

обем на коша -15 куб.м.самосвалMAN 27.46318

обем на коша -24 куб.м.самосвалIVECO TRACER17

обем на коша -24 куб.м.самосвалIVECO TRACER16

обем на коша -24 куб.м.самосвалIVECO TRACER15

обем на коша -24 куб.м.самосвалIVECO TRACER14

обем на коша - 22 куб.м.самосвалMERCEDES ATROS 414113

технически показателивиднаименование№



Ремаркета и полу-ремаркета

РЕСУРСИ

полуремаркеKESBORER14

товароподемност 3,5 тремаркеPETERSON13

товароподемност 3,5 тремаркеSDAH 212

товароподемност 10 тремаркеHOENKHAUS11

товароподемност 13 тремарке самосвалноKOGEL AK 18P10

товароподемност 14 тремарке самосвалноKESBORER ZKH 14L9

товароподемност 24 тполуремарке гондолаVILTON NW33SB/K8

товароподемност 24 тполуремарке гондолаSP 38 ТЕХНОКАР7

товароподемност 24 тполуремарке гондолаSP 38 ТЕХНОКАР6

товароподемност 18 тремаркеSCHWARZMULLER5

товароподемност 40 тремаркеHUMBAUER4

товароподемност 30 тполуремаркеHUMBAUER3

товароподемност 60 тполуремаркеDOLL  S4LR2

товароподемност 53 тполуремаркеSTOKOTA1

технически показателивиднаименование№


