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Като основна конструкция дъм-
перът е съставен от две шаси-
та  предно, върху което е раз-

положена кабината, и задно, върху 
което е монтиран коша. Те са свър-
зани чрез специална съчленяваща 
връзка. От една страна, тя осигурява 
завиването на самосвала наляво и 
надясно чрез съответното измества-
не наляво и надясно на предното 
шаси - самите предни колела не 
завиват самостоятелно. От друга 
страна, съчленяващата връзка поз-
волява всяко шаси да се наклонява 
независимо наляво и надясно в съ-
ответствие с профила на терена. По 
този начин още в базовата конструк-
ция на дъмпера е заложен посто-
янен контакт на колелата с терена 
и по-голяма теглителна сила. Тези 
ефекти са подсилени допълнително 
от използването на три моста и „кла-
сическата” колесна формула х .

За постигане на максимална прохо-
димост, т.е. дъмперът да не се нуж-
дае на практика от никакъв пред-
варително подготвен път, се влага 
и по-специално окачване на мосто-
вете, което има различни варианти 
и решения при различните произво-
дители. Предният мост обикновено 
е така конструиран, че да осигурява 
независимо отклонение на колелата 
в зависимост от терена, а отзад се 
предпочитат тандемни мостове, при 
които задните колела по двойки се 
самонагаждат към профила на по-
върхността. Разбира се, има и някои 
високотехнологични варианти, кои-
то са гордостта на съответните про-
изводители. По-специалното окач-
ване освен по-висока проходимост, 
осигурява и по-голяма стабилност 
на дъмперите - на тях им се налага 
не само да преминават по големи 
наклони, но и да разтоварват в та-
кива условия. Съвършена проходи-

ЛЕНЕНИ АМО ВАЛИ ЗА РАБОТА 
В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ

рата вече е инвестирал голяма сума 
в изграждането на пътя, за който 
трябва да се калкулират строител-
ните материали, амортизацията и 
горивото на използваните машини 
като багер, булдозер, автогрейдер и 
др. След това немалко средства се 
влагат в поддръжката на пътя - от-
ново като амортизации и гориво за 
техниката. А ако на кариерата има 
участъци със стръмни наклони и 
самосвалът трябва да изсипе нато-
варения материал на такова място, 
всяко рязко движение на коша води 
до повреждане на компоненти от хо-
довата част, особено амортисьори. 
Така разходите за поддръжката на 
четириосните самосвали се увели-
чават неимоверно и инвестицията в 
дъмпер, на който не му трябва път, 
изглежда много по-логична. Сериоз-
но перо при конвенционалните са-
мосвали са и ремонтите заради по-
вреди по диференциалите. А и няма 
как такъв камион под пълен товар 
да изкачи наклон от 4 .

На следващите страници представя-
ме шест от най-големите и известни 
производители с предлаганите от 
тях съчленени самосвали според 
заявените от компаниите моделни 
гами и технико-технологични преи-
мущества.

BELL

  е един от лидерите 
на световния пазар на съчленени 
самосвали. Компанията е основана 
през 1 4 г. в Южна Африка. В нача-
лото на 0-те години инженерите на 

 забелязват, че вносните съчле-
нени самосвали не са пригодени за 
суровите условия на работа в Южна 
Африка. Ето защо те пристъпват към 
разработване на собствен дъмпер, 
който да издържа на безмилостна 
експлоатация. Първият модел на  
се появява на пазара през 1 4 г. 
Следват години на разширяване на 
гамата и глобално развитие на па-
зара. В Европа производството стар-
тира през 200  г. и понастоящем 
дъмперите за европейския пазар 
излизат от завода на  в Айзенах, 
Германия.

мост, доколкото е възможна такава, 
се постига чрез електронни системи 
за управление на сцеплението на 
колелата с терена, манипулиращи с 
блокирането на междуосовите и осо-
вите диференциали.

По правило дъмперите използват 
мощни дизелови двигатели, съчета-
ни с автоматични скоростни кутии. 
Самите кошове са по-тесни от тези 
на самосвалите с твърда рама и из-
искват малко по-различен подход 
при товарене с багер. За по-лесно 
разтоварване в коша се влага сис-
тема, през която преминават изго-
релите газове от двигателя. Така по 
повърхността на коша полепва мно-
го по-малко материал.

Съчленените самосвали са отлично 
решение за превозване на разкрив-
ка, рудни и минерални суровини по 
трудни терени и особено в дълбока 
кал. У нас вече има малки мини, къ-
дето за транспортирането на раз-
кривката по проект са заложени 
дъмпери, които в последствие се 
оказва, че вършат перфектна ра-
бота и при превоза на самата руда. 
В наши условия дъмперите вече 
започват да се предпочитат пред 
малките минни самосвали с твърда 
рама, тъй като през зимата съчлене-
ните камиони се справят перфектно 
със заснежените и заледени трасета 
и гарантират необходимата непре-
къснатост на процеса на преработка 
на добитата суровина.

При добре поддържан път, липса 
на големи наклони и хубаво време, 
конвенционалните четириосни са-
мосвали изглеждат добро решение 
за една кариера от гледна точка 
разход на гориво. Това донякъде е 
така, но не е цялостната картина. На 
практика концесионерът на карие-

Съчленените триосни самосвали, или дъмпери, както се наричат 
накратко, придобиха голяма популярност в България през по-
следните 1  години. Те започнаха постепенно да изместват кон-

венционалните четириосни и по-малките минни двуосни самосвали с 
твърда рама благодарение на своите силни качества, които разглежда-
ме на следващите страници.
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Днес   предлага 
най-широката гама от дъмпери - в 
нея влизат десет модела, като се за-
почне от най-малкия модел с поле-
зен товар 1   и мощност на двигате-
ля 22  к.с. и се стигне до флагмана, 
превозващ наведнъж   77 к.с. . 
В самата гама ясно се различават 
две продуктови линии. Триосните 
дъмпери с класическа схема на зад-
вижване х  са общо седем модела. 
Но има и три съчленени самосвала 
4х4 с по два моста - такива модели 
липсват при другите производители.

Използването на двуосни дъмпери 
4х4 има своите сериозни аргументи. 
Има мини и кариери, където не е не-
обходима най-висока проходимост, 
тъй като повърхността на трасетата 
е сравнително твърда и стабилна 
през повечето сезони. В такива усло-
вия двуосните дъмпери показват не-
сравнима производителност, съче-
тана със по-малък разход на дизел 
и минимално износване на гумите. 
Ето защо през последните -  години 
от  поставят голям акцент върху 
този вид съчленени самосвали.

При дизеловите двигатели от  
 залагат традиционно на 

-  и , които при на-
стоящото поколение самосвали са 
съобразени с екологичните норми 
на Етап . При автоматичните ско-
ростни кутии предпочитаната мар-
ка е . Специфично решение за 
по-големите модели в настоящата 
гама е премахването на класическия 
ретардер, чиято функция е заменена 
от автоматична система за забавя-
не. При необходимост тя активира 
спирачната уредба на самосвала, 

която на свой ред е с оптимизиран 
капацитет и охлаждане.

Дъмперите  разполагат с 
най-съвременни електронни систе-
ми за подобряване на производител-
ността и безопасността  Асистент 
за потегляне под наклон, Безопасно 
разтоварване на коша, Управление 
на спирачките при спускане, Авто-
матично управление на сцеплението 
на колелата с терена и др. Към тях 

С ленен самосвал Bell B50  с поле ен товар 45 4 t
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трябва да се добавят автоматични-
те системи за централно смазване, 
камерата за зоната зад камиона, 
диагностиката на техническото със-
тояние и телематичната система  

, изготвяща пълни докла-
ди за работното натоварване на са-
мосвала. През последните две годи-
ни  успешно реализира проекти 
за дъмпери с автономно управление 
- без оператор в кабината.

CATERPILLAR

Водещият световен производител на 
строителна, минна и кариерна техни-
ка навлезе в бизнеса със съчленени 
самосвали през 1  г. с отварянето 
на завода си в Пийтърлий, Англия. 
Понастоящем гамата на компанията 
е съставена от общо седем модела 
с полезен товар от 24  до 41 , в т.ч. 
един модел ,  , който е от бю-
джетната продуктова линия .

През последните няколко години 
 започна поетапно да обно-

вява моделите в гамата си с редица 
подобрения и технологични нововъ-
ведения. Кабината например е още 
по-просторна, а емисиите на шум в 
нея доста по-малки  . Забеле-
жителен е асистентът за автоматич-
но вдигане на коша, който превключ-
ва скоростната кутия на неутрална 
позиция, активира спирачната уред-
ба в режим на изчакване и вдига 
коша докрай при високи обороти на 
двигателя. Така усилията, вложени 
от оператора, намаляват с 0 . Сис-
темата спуска коша контролирано, 
без да се получава силен сблъсък с 
шасито.

Новата система    
  помага при потегляне 

по наклон и ограничава вдигането 
на коша, ако дъмперът е спрял на 
наклонен терен под опасен ъгъл. 
Най-съвременна система за упра-
вление на сцеплението на колелата 
с терена автоматично и в движение 
задейства необходимите блокиров-
ки на диференциалите, без да е нуж-
на каквато и да била операторска 
намеса. Автоматичното управление 
на забавянето при спускане по надо-
лнище за по-малките модели дейст-
ва чрез комбинация от хидравличен 
ретардер, избор на подходяща пре-
давка и евентуално активиране на 
спирачната уредба. За по-големите 
модели забавянето се изпълнява 
автоматично чрез съчетаване на мо-

торна спирачка, избор на подходяща 
предавка и активиране на спирачна-
та уредба. Системата   

 подава прецизна ин-
формация за теглото на товара в 
коша към шофьора, оператора на 
товарещата машина и офиса.

DOOSAN

Заводът за съчленени самосвали 
на   в Норвегия има 
половин вековна история в инжене-
ринга и производството на дъмпери. 
Първият прототип е създаден през 
1 70 г., а две години по-късно на 
пазара се появява и първият модел 

 1 . Понастоящем гамата на 
производителя е съставена от два 
триосни модела х  с полезен товар 
и съответно мощност на двигатели-
те 2  7  к.с. и 41 00 к.с. В края 
на март т.г.   обяви 
официално премиерата на моделите 
от новата си седма серия - 0-7 
и 4 -7. Двете машини са оборуд-
вани с нови дизелови двигатели 

, съобразени с екологичните 
норми на Етап  на ЕС.

В общ план дъмперите  се 
отличават с няколко изключител-
ни конструктивни решения. Напри-
мер специфичното задно тандемно 
окачване, което осигурява отлично 
сцепление на колелата с пресече-
ния терен, постоянно натоварване 
на мостовете и отлична стабилност. 
Самата конструкция на машината в 
т.ч. наклонената задна рама и ско-
сения кош  е така проектирана, че 
по-голямата част от масата се раз-
пределя към предния мост, което 
дава голямо предимство при изкач-
ване на много стръмни участъци. 

Уникална е съчленяващата връзка 
между двете части на рамата, тъй 
като въртящият се венец е монти-
ран към предната, а не към задната 
част - това осигурява съвсем рав-
номерно разпределение на масите 
към предните ляво и дясно колело в 
завой и съответната висока стабил-
ност и проходимост при преминава-
не на тежки терени.

Още през 201  г. двата дъмпера бяха 
обновени в голяма степен, в т.ч. с 
нова кабина и самонивелиращо се 
предно окачване, което се саморе-
гулира според работните условия. 
Тогава по-малкият модел с сдоби и с 
ново тандемно задно окачване. Тези 
подобрения се запазват и при моде-
лите от новата седма серия. Към тях 
трябва да се добавят и някои съвсем 
нови функции и системи, въведени с 
цел повишаване на производител-
ността, безопасността и улесняване 
на сервизирането.

Резервоарите за дизел и , на-
пример, са разположени много по-
ниско, което позволява на оператора 
да ги зарежда като стои до машина-
та, стъпил на земята. Автоматична-
та система за централно смазване, 
част от стандартната спецификация, 
също е с променено разположение 
и позволява достъп от нивото на зе-
мята. Предвидено е повече място за 
помпата и допълнителни пълнители 
със смазка. илтрите за трансми-
сионното масло са монтирани до 
системата за централно смазване, 
също с цел по-лесен достъп към тях.

Новите дъмпери на  са обо-
рудвани стандартно със система за 
измерване на товара в коша в реал-
но време, разполагаща и с външни 

С ленен самосвал aterpillar 725 с поле ен товар 24 t
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МЕГАТРОН ЕАД е официален представител на световни производители като  ,   , , 
  , , ,  и др. МЕГАТРОН ЕАД предлага на клиентите си най-надеждните и ефективни ре-

шения,  както и най-високо ниво на следпродажбено обслужване. МЕГАТРОН ЕАД разполага с една от най-добре развитите 
дистрибуторски и сервизни мрежи в страната с представителства в София, Плевен, Русе, Добрич, Варна, мбол, Стара Загора и 
Пловдив.
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светлинни индикатори за ориента-
ция на операторите на багери. Това 
спомага за натоварване на опти-
мално количество материал в коша 
с цел постигане на максимална про-
изводителност в съчетание с нисък 
разход на гориво.

KOMATSU

Първите стъпки на японската ком-
пания в областта на съчленените 
самосвали започват през 0-те годи-
ни на  в. Тогава  старти-
ра сътрудничество с норвежки про-
изводител на дъмпери, а от 1 1 г. 
до 2000 г. дори е акционер в съща-
та фирма. Днес  предлага в 
Европа два собствени модела с по-
лезен товар и съответно мощност на 
двигателя 2  2 к.с. и 40 47  к.с.

За дизеловите агрегати  
разчита на собствени разработки, 
които са съобразени с емисионните 
норми на ЕС по Етап . Автоматична-
та трансмисия също е на , 
като характерното при нея е усъвър-
шенстваното електронно управле-
ние - , което е специално 
пригодено за дъмпери. -  
на практика управлява съвместната 
работа на двигателя и трансмисия-
та, отчитайки работните условия.

Забележителна е системата на 
 за управление на сцепле-

нието на колелата с терена. Тя се 
базира на дългогодишния опит на 
японския производител с такива 

технологии за минните самосва-
ли с твърда рама, като в случая са 
добавени някои най-съвременни 
решения. Така системата  ав-
томатично осигурява оптималното 
сцепление при всякакъв терен. Ако 
някой от сензорите, монтиран на ко-
лелата, установи леко забуксуване, 
той блокира автоматично междуосо-
вия диференциал. Ако буксуването 
продължи, интелигентните спирачни 
системи започват автоматично да 
контролират буксуващото колело и 
възстановяват сцеплението.

Операторът има избор от два работ-
ни режима. Мощният се използва 
при изкачване на нагорнища и пости-
гане на висока производителност. В 
този случай двигателят подава по-
вече мощност, а превключването на 
предавките възходящо и низходящо 

става при по-високи обороти на дви-
гателя. При икономичния режим ло-
гиката е точно обратната. Дъмпери-
те могат да се поръчат със система 
за измерване на товара в коша оп-
ция , в т.ч. външни светлинни инди-
катори за ориентация на багериста. 
Точните стойности се показват на 
дисплея в кабината, запазват се в 
паметта на системата за управление 
и се изпращат към сървър чрез теле-
матичната система .

Специфично за дъмперите  
е уникалното хидро-пневматично 
окачване, осигуряващо меко возене 
и по-малко разсипан материал по 
време на транспортирането му. Мно-
годисковите спирачки в маслена 
баня са разработени на база на вла-
ганите в минните камиони с твърда 
рама на , като в случая те са 
специално пригодени за съчленени-
те машини. По-големият има капаци-
тет и постоянното охлаждане позво-
ляват те да действат като ретардер 
при спускане.

Безопасността е допълнително по-
дсигурена от камера за зоната зад 
дъмпера, както и от сензор за на-
клон в задната рама, който подава 
сигнал към дисплея при опасност от 
преобръщане. Дъмперите  
разполагат също с дублиращи сис-
теми за завиване и спиране, които 
гарантират запазване на безопас-
ността при аварийни ситуации.

LIEBHERR

Немският производител предста-
ви за първи път свой съчленен са-
мосвал, с полезен товар 2  , през 
2010 г. А през 201 -а се появи и вто-

С ленен самосвал oo an A45-7 с поле ен товар 41 t

С ленен самосвал omat  400-5 с поле ен товар 40 т
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ри, по-голям модел, с полезен товар 
40 . Няколко години след това обаче 
компанията преосмисли маркетин-
говата си стратегия и тези машини 
временно не се предлагаха. През ес-
ента на 2020 г.  обяви офици-
алния дебют на обновения си 2 -то-
нен модел, който ще започне да се 
предлага в Европа през тази година.

Новият ТА2 0 предлага редица про-
мени в предната си част, които са 
направени с цел увеличаване на 
просвета от земята и максимална 
проходимост в тежки терени. Ско-
ростната кутия например е премес-
тена под операторската кабина, а 
системата за третиране на изгорели-
те газове от двигателя е зад кабина-
та. Така е постигнат много по-голям 
преден ъгъл на захождане.

Дизеловият двигател е с мощност 
0 к.с. и отговаря на емисионни-

те норми на Етап . Той е съчетан с 
-степенна автоматична скоростна 

кутия тип  . Предвидена е 

система за автоматично управление 
на сцеплението на колелата с терена, 
която активно управлява блокиране-
то на междуосовите диференциали.

Системата за измерване на теглото 
на товара в коша е стандартно обо-
рудване и показва масата му по вре-
ме на товаренето на дисплей в каби-
ната. Полезни технологии са също 
асистентът за потегляне по наклон 
и системата за ограничаване на ско-
ростта на придвижване според оп-
ределения лимит. Операторът може 
да задава максимална височина на 
вдигане на коша с цел по-голяма 
безопасност, ако условията на рабо-
та го налагат. Специфична е систе-
мата  , която проме-
ня реакцията на кормилната уредба 
според това дали придвижването е 
с по-висока или по-ниска скорост и 
дали завоят е по-остър или по-пла-
вен. В крайна сметка завиването се 
извършва винаги съвсем прецизно 
и с най-малко усилия и движения от 
страна на оператора.

VOLVO

  е не само лидер на пазара 
на самосвалите със съчленена рама 
– шведският производител създа-
ва този пазар през 1  г. Тогава 
е пуснат първият дъмпер в света - 
моделът 1. В основата си той 
е разработка, съчетаваща селско-
стопански трактор и ремарке, които 
са свързани постоянно с шарнирна 
връзка, а предният мост на трактора 
е премахнат. Прякорът му бил  

, а полезният товар - едва 
10 . Но преди  години той е поста-
вил основата за по-нататъшното го-
лямо развитие на концепцията.

Всъщност почти всички функцио-
налности и характеристики, които 
днес се възприемат като дадености 
при дъмперите, са вложени за пър-
ви път при съчленените самосвали 

 специализирана ходова част 
за пресечени терени, автоматична 
скоростна кутия, колесна формула 

х , ретардер, електронна само- 
диагностика, автоматично управле-
ние на сцеплението на колелата с 
терена и др.

Една от уникалните иновации на 
  е хидравличното окачване с 

автоматично управление на нивото 
и стабилността на всяко колело. То е 
наречено   и осигуря-
ва отлична проходимост по пресеч-
ни терени и позволява на дъмпера 
да се движи с много по-висока ско-
рост и да постига много по-голяма 
производителност, особено, ако се 
преминават големи разстояния по 
тежък пресечен терен.

Понастоящем   предлага се-
дем модела с полезен товар от 2   
до  , като флагманът е най-голе-
мият триосен дъмпер, предлаган 
днес на пазара. Това са високотех-
нологични машини, използващи 
най-съвременни системи за повише-
на производителност, безопасност и 
комфорт за оператора, в съчетание 
с намаляване на разходите за екс-
плоатация и поддръжка. Сред тях 
трябва да се отбележат асистентът 
за потегляне под наклон, динамична-
та моторна спирачка, новият круиз 
контрол и системата за управление 
на скоростта при спускане по надо-
лнище.

О ор  о о  
Д  НИКОЛОВ

С ленен самосвал Liebherr A230 с поле ен товар 28 t

 С ленен самосвал Vol o A45  с поле ен товар 41 t




