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Затова посетихме няколко обекта на Евро 
Алианс Тунели АД – българската компания 
с най-голям опит в този вид дейност, горд 

собственик на два хибрида Komatsu HB215LC 
от трето поколение. Сред обектите бяха участъ-
ци от магистрала Е75 и европейския коридор Х 
между сръбския град Ниш и македонската грани-
ца – тунелите Манайле (най-големият в Сърбия) 
и Предеяне, както и строежът на софийското ме-
тро на Орлов мост.

„По принцип животът на машините, използва-
ни за тунелно строителство, е много по-къс, от-
колкото на другите, защото условията на работа 
са много лоши – отвсякъде тече вода – киселин-
на или алкална, правят се маневри в доста тесни 
пространства, което си е приключение, и се гре-
бе от дъното на тунела, което не е добре за ма-
шината“, разказва инж. Бойко Иванов, главен ин-
женер в Евро Алианс Тунели, който ни посреща 

на обекта в София. „При такива условия други-
те машини започват да дават някакви дефекти. С 
машините на Komatsu нямаме проблеми, държат 
се добре в тунелите, не сме почувствали вред-
ни емисии при работа и не прегряват, въпреки че 
въздухът е малко, а температурата – висока“, до-
пълва още инж. Иванов.

Отличен избор
„Досега не сме имали хибридни багери 

Komatsu – закупихме ги специално за тунелите, 
които в момента строим. Там нашите хибриди 
правят отводнителни тунели за дренажи, изко-
пи (основно по дъното на тунела), необходимите 
комуникации по проект за монтиране на тръби, 
системи за пожарна безопасност и опасни отпа-
дъци“, споделя инж. Бойко Иванов. „Избрахме 
хибридната технология, защото специалистите 

Komatsu Hybrid  
Excavators Save Fuel for 

Euro Alliance Tunnels
Euro Alliance Tunnels is a Bul-
garian contractor of longest 
experience in tunnel construc-
tion. The company owns two 
hybrid excavators – Komatsu 
HB215LC from the third gener-
ation. Managers from the com-
pany share their experience 
with the two hybrid machines, 
operated at very big projects 
like the construction of Manay-
le and Predeyane tunnels in 
Serbia and Sofia subway.

ABSTRACT IN ENGLISH

Хибридната технология 
пести енергия

Хибридни багери Komatsu на обектите на Евро Алианс Тунели
За хибридните багери се говори много през последните години – за тяхната икономичност, 
производителност, висока скорост на въртене и комфорт на кабината. До момента наблюдавахме 
тези предимства на различни терени, включително и на такива с агресивна среда, основно 
при изкопна работа, вертикални планировки, товарене, зареждане на трошачки и т.н. Не бяхме 
наблюдавали обаче хибриден багер в тунелното строителство, където огромно предимство са 
ниското количество вредни емисии и компактността на машината от Евромаркет ни обясниха добре предимствата ѝ, презентираха 

машините, направиха ни добра отстъпка. За нас най-важните ха-
рактеристики бяха разходът на гориво и малкото количество вред-
ни емисии. До момента отчитаме между 10 и 15% по-нисък разход 
в сравнение с конвенционални багери, който много зависи от дей-
ността, за която използваме машините. Голямата икономия на го-
риво, основно предимство на хибрида, се получава, когато се то-
вари постоянно, машината се завърта и прехвърля товара назад. 
Ние в повечето случаи работим на едно място поради ограничено-
то пространство в тунелите“.

Технология с бъдеще
„Хибридната технология има бъдеще, защото спестява енер-

гия. От нищо друго не можеш да направиш икономия – от бетон 
не можеш, от стомана не можеш, от работна ръка не можеш, но 
от енергия можеш. А тези машини за направени точно с тази цел“, 
разказва инж. Иванов. „В началото технологията им ни притесня-
ваше – опасявахме се, че е много сложна, че при необходимост от 
монтаж на дадена част трябва да търсим съдействие от специали-
сти на Komatsu, но се оказа, че както се сменя хидравличен мотор, 
така се сменя и електрически. Освен това производителят дава 
10 000 моточаса гаранция на хибридните компоненти – ние целим 
8000–9000 моточаса работа. Бяхме чули много неща за този клас 

Евро Алианс Тунели АД е 
специализирано в тунелно-
то строителство дружество, 
част от групата на Евро Али-
анс Инженеринг. Компани-
ята има над 20 години опит 
в тази дейност и до момен-
та е изградила над 100 км 
тунели (пътни, железопът-
ни, хидротехнически и ме-
тро) – в Германия, Испания, 
Гърция, Финландия, Сърбия 
и България. От 2008 г. фир-
мата е основен изпълнител 
в строителството на метро-
то в София. От няколко годи-
ни Евро Алианс Тунели рабо-
ти и по два тунела в Сърбия – 
Манайле и Предеяне.

За клиента

„Правим всичко с тези машини – разтоварваме, копаем, в 
момента даже полагаме бетон. Едната в момента е на около 
2200 моточаса, а другата – на около 1400. Разходът на гориво 
е много добър, засичам го лично – между 8 и 12 л на моточас“, 
коментира Йордан Петков, мениджър проекти в Евро Алианс 
Тунели, който ръководи строителството на тунел Манайле и ту-
нел Предеяне в Сърбия.

Хибридните багери Komatsu работят в тунела сравнително 
отскоро – единият от края на 2016 г., а другият – от началото на 
2017 г. По думите на инж. Петков до края на годината отсечки-
те трябва да са готови.

„С хибридния багер товарим камион за около 5–6 минути, 
въпреки лошите условия на работа, подземни води, ограниче-
но пространство и т.н. Като цяло мога да кажа, че експлоати-
раме хибридите си на 100%“, обобщава инж. Йордан Петков.

Експлоатираме хибридите си на 100%

Абсолютно всички ма-
шини Komatsu, включител-
но и хибридните багери, са 
снабдени със система за 
мониторинг Komtrax™, коя-
то дава възможност за на-
блюдение в реално вре-
ме на производителнос-
тта, разхода на гориво и ко-
личеството вредни еми-
сии. Въпреки спецификата 
на работа, данните показ-
ват между 10 и 15% по-ни-
сък среден разход на гори-
во спрямо конвенционална 
машина при работа на едно 
място. Максимален ефект 
от хибридната технология 
се постига при въртене на 
машината – до 30% повече 
икономии.

Системата Komtrax™ Засеченият 
разход на дизел 
при хибридните 
багери Komatsu 
HB215LC в 
условията 
на тунелното 
строителство е 
между 8 и 12 л/
час

По-ниският 
разход на гориво 
и малкото 
количество 
вредни емисии, 
изпускани в 
тунелите, са 
много важни 
за Евро Алианс 
Тунели при 
вземането на 
решение за 
инвестиране в 
хибридни багери 
Komatsu

машини от колеги, питаха ни защо сме ги купили, защо пък две. 
Ние казваме: „Ще направим тунелите с тези машини, ще ги вър-
нем пак здрави в България и ще имаме значителна икономия на 
гориво“.  


