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Днес големите телехендлери се предпочитат все 
повече като обслужващи машини в рудниците, 
защото могат бързо да повдигнат всеки товар 

и с висока скорост да го пренесат там, където е необ-
ходимо. А MAGNI Telescopic andlers, единственият 
производител, концентриран изцяло в производство-
то на тежкотоварни телехендлери, може да предло-
жи решения на всички потребности на компаниите от 
минната индустрия.

ност, така и със забележителна компактност“, обяснява 
регионалният мениджър за Източна Европа на MAGNI 
T . Високото качество и надеждност на машините се 
осигурява също чрез използване на агрегати и ком-
поненти от световни премиум производители като на-
пример ol o Penta и Deut  при дизеловите двигатели, 
Sauer Danfoss и Bosch Re roth при хидравликата, DANA 
и MCI при мостовете за тежки приложения.

В сравнение с останалите производители, MAGNI T  
има и други уникални преимущества като например 
системата за управление MAGNI Co bi Touch, използ-
ваща голям тъчскрийн дисплей в кабината за работа и 
настройка на всички подсистеми и функции, специал-
ната компактна конструкция на патентованата стрела, 
както и високата теглителна сила на тежкотоварните 
машини.

Н И

През 2019 г. MAGNI T  избра „Стротех инженеринг“ АД 
за свой официален представител и сервиз в България. 
„Търсехме надежден и професионален партн ор тук, кой-
то споделя същите ценности както MAG  T , така че да 
можем да развием пазара и да растем заедно, предла-
гайки на клиентите точните решения и високо ниво на 
следпродажбени услуги. Убеден съм, че намерихме чуде-
сен партн ор, а екипът на „Стротех инженеринг“ е страхо-
тен“, коментира ползотворното сътрудничество между 
двете компании Томаш Крол.

През юли в склада на българската фирма пристигна 
нов много компактен телехендлер T  5,5.19 с товаро-
подемност 5,5 t и работна височина 19 , който е из-
ключително подходящ за нашия пазар.

    

„ ъв всеки рудник виждаме, че има най-различни 
задачи, които могат да се изпълняват ефектив-
но от телехендлери. Ето защо, съобразявайки се с 
различните потребности на клиентите,  ТН 
предлага три различни гами от машини, намиращи 
широко приложение в минната индустрия“, казва 
Томаш Крол, регионален мениджър на MAGNI ТН 
за Източна Европа.

Най-тежката гама на MAGNI е серията T , в която 
влизат осем модела с неподвижна надстройка. Техни-
те товарни капацитети започват от 10 t и достигат до 
забележителните 50 t, а максималните работни висо-
чини - от 9,5  до 14 . Ротационните модели от се-
рия RT  са общо 15 с товароподемност от 4 t до 13 t 
и максимални работни височини от 17,56  до 45,6 . 
През 2021 г. MAGNI въведе серията ТН, съставена от 
11 модела с неподвижна надстройка, които също на-
мират приложение в мините - товароподемности от 5 
до 6 t и максимални работни височини в диапазона от 
7,6  до 23,9 .

„Все пак, специфичните приложения в мините, изискват 
използването на по-специален прикачен инвентар“, об-
ръща внимание Томаш Крол. За целта от MAGNI ТН 
са разработили гама от работни органи, включваща 
устройство за монтаж и демонтаж на гуми на минни 
самосвали, инструмент за главини на колела, устрой-
ство за пренасяне на големи хидравлични цилиндри, 
манипулатор с барабан за гумени платна на лентови 
транспортьори и др. Монтирането на работна плат-
форма на върха на стрелата на телехендлер, особено 
ротационен, го прави перфектната машина за огледи и 
ремонти на голяма височина - например при поддръж-
ката на големи минни багери.

ОВ О И В

„Едно от големите преимущества на телехндлерите 
MAG  са доказаните изключително здрави конструкции 
на шасито и стрелата, за които използваме най-високока-
чествени шведски стомани от A . Благодарение на тях 
машините ни се отличават както с голяма товароподем-


