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се работи с кофи-трошачки
Матеко АД е една от първите фирми в България,  

които се възползват от предимствата  
на прикачните челюстни трошачки на MB S.p.A.

Известното горнооряховска строи-
телно дружество вече е натрупало из-
вестен опит в работата с прикачната 
челюстна трошачка BF 70.2, произведе-
на от италианската компания MB S.p.A. 
Това устройство е незаменим помощ-
ник при необходимост от претрошава-
не на малки обеми материал: камък, 
бетонни отломки, строителни отпадъ-
ци и др. На пръв поглед не изглеж-
да сложно: кофа, в която са монтира-
ни две челюсти, задвижвани от хидра-
вликата на багера. Кофата-трошачка се 
закача към рамото на базовата машина 
чрез стандартен бързосменник. Собст-
вената є маса е 2,25 т и за да рабо-
ти оптимално е необходим багер от 14 
до 20 т. Входът є е с размери 700х550 
мм и с едно загребване поема 0,6 куб. 
м. Може да се настройва за изходящи 
размери на материала от 20 до 120 мм, 
при което средната є производителност 

варира от 12 до 30 куб. м/ч. Оборуд-
вана е и с магнитен сепаратор за отде-
ляне на арматурата от бетона. 

BF 70.2 във Велико Търново
Любезните домакини от Матеко АД 

ни посрещат на един от обектите си в 
старопрестолния град, където се строи 
жилищна кооперация. Оказва се, че 
теренът на целия парцел е скалист и 
за да се подравни, е необходимо да 
се разбие и извози известно количество 
скална маса. За целта багеристът рабо-
ти с няколко устройства: най-напред 
използва хидравличен чук, за да надро-
би скалата на по-едри късове, а след 
това с кофата-трошачка BF 70.2 нама-
лява размера им. Планирано е готови-
ят материал да бъде извозен до друг 
обект на Матеко АД в града – стро-
ежа на търговски комплекс от немската 

верига Lidl. Към сградата на магазина 
е предвиден обширен паркинг, в чия-
то основа ще се вложи добития и нат-
рошен камък. Така изпълнителят спес-
тява доста пари – не се налага едри-
ят скален материал да се превозва до 
някоя близка кариера за обработка и 
след това отново да се транспортира 
до строежа. В същото време използва-
нето на мобилна трошачна машина на 
първия обект също не е оправдано, тъй 
като обемът на материала не е толкова 
голям и е напълно по силите на BF 70.2.

Строителство от класа
Матеко АД е утвърдена строител-

на компания, специализирана в изпъл-
нението на жилищни комплекси, об-
ществени и индустриални сгради, а и 
на инфраструктурни проекти. Мате-
ко АД разполага със собствена база 
за производство на строителни проду-
кти: инертни материали, бетони, арма-
турни заготовки, стоманобетонни кон-
струкции и изделия, дървени и метал-
ни заготовки. 

В последните години са вложени 
значителни инвестиции в модерниза-
ция, технологично обновление и раз-
ширяване на продуктовата гама. На-
пълно са обновени автопаркът и строи-
телната механизация за извършване на 
земни и строително-монтажни работи. 
Гордостта на фирмата са новата стацио-
нарна инсталация за трошене, миене и 
пресяване Metso, както и новият 55-то-
нен мобилен кран Liebherr.

В актива на компанията са записани 
обекти като търговските комплекси Тех-
нополис-Явор, МОЛ Плевен, Мол оф 
София, Бизнес парк София и др. 

Данаил НИКОЛОВ

и у нас

Търговският център Технополис-
Явор във В. Търново вече 

работи – в момента Матеко АД 
строи следващия в Бургас


