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Роланд Трейдинг, официалният представител на Terex Fuchs 
у нас, е на път да закръгли на трицифрено число броя на 
внесените претоварващи машини от водещия немски 

производител. Предстоящата юбилейна стотна доставка е 
повод за равносметка и оценка на дългия изминат път

Началото е поставено през 2002 г. 
с първите две претоварващи машини 
Terex Fuchs, предназначени за Тран-
синс, Варна. По това време този кли-
ент не разполага с такъв тип техника, 
а и в България тя е почти непозната. 
Екипът на Роланд Трейдинг ООД успя-

ва да убеди Трансинс в качествата на 
Terex Fuchs, а и проучванията на вар-
ненската фирма водят в същата посо-
ка. Първата доставка включва две де-
монстрационни машини, всяка на по 
200 моточаса, които са предпочетени 
заради по-добрата цена. И след като 

се убеждава от първа ръка във 
високото ниво на Terex Fuchs, 
ръководството на Трансинс по-
ръчва само ново оборудване. 
Днес машинопаркът на клиен-
та е съставен от 12 машини 
Terex Fuchs.

В пика на пазара
През периода 2004 – 2006 

г. търсенето на машини Terex 
Fuchs и въобще на претовар-
ваща техника е в своя апо-
гей. За да удовлетвори нужди-
те на пазара, Роланд Трейдинг 
прибягва към успоредни про-
дажби на претоварващи ма-
шини и от марката Terex Atlas 
– седем от тях са продадени 
само за една година и въпро-

сът с времето за изчакване срокове-
те на производство е решен успешно.

За разлика от други фирми, които се 
фокусират по това време само върху 
продажбите, Роланд Трейдинг се въз-
ползва от благоприятните условия, за да 
започне изграждане на професионален 
сервизен екип и солидна складова база 
с резервни части за всички марки от 
групата Terex, в т.ч. Fuchs, Atlas, Fermec, 
Benford, Finlay и др. Това далновидно 
решение облагодетелства фирмата осо-
бено в периоди, когато търсенето на 
нови машини намалява и много по-ак-
туални стават сервизната дейност и не-
забавната доставка на резервни части – 
това се отнася най-вече за работата на 
пристанищата, където времето за реак-
ция и ремонт е до 24 часа. Всъщност 
това е ключовият момент в развитието 
на Роланд Трейдинг, който поставя дру-
жеството в стратегическа стабилна по-
зиция на пазара. Ръководството постига 

100 Loading Machines  
Terex Fuchs for Bulgaria

Roland Trading, the official dealer of Ter-
ex Fuchs, is on the verge of rounding off 
the delivered Terex Fuchs loading ma-
chines to 100 in Bulgaria. The forthcom-
ing milestone is a good occasion to strike 
a balance.
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Terex Fuchs е пръв помощник 
в дървопреработването



циалисти да извършват техническо об-
служване на такъв тип техника. Висо-
кото ниво на сервиза на Роланд Трей-
динг се потвърждава от голямото тър-
сене не само в България, но и от кли-
енти в страни от територията на цяла 
бивша Югославия.

От водещ производител
Terex Fuchs e немска компания с 

традиции в претоварващата техника 
още от 1888 г. Днес тя е водещ произ-
водител, специализиран изцяло в пре-
товарващи машини, който разполага с 
богата гама модели за най-разнообраз-
ни приложения (виж схемата…). Ос-
новният сектор, където оборудването 
на Terex Fuchs е много популярно, е 
преработката на скрап (черни и цвет-
ни метали). Друг важен сектор е прис-
танищната дейност, при която се изис-
ква товарене и разтоварване на голе-
ми обеми насипни и други видове то-
вари. Ето защо по-голяма част от ма-
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онези фирмени гъвкавост и жилавост, 
така характерни за малките западноев-
ропейски предприятия, задържащи ги 
над повърхността и в най-трудните ико-
номически условия.

Сервиз с висока репутация
Роланд Трейдинг разполага с моби-

лен сервиз, съставен от осем сервизни 
инженери. Те използват седем сервиз-
ни автомобила и един микробус, всич-
ки оборудвани с необходимия инстру-
ментариум и тест-оборудване за дви-
гатели, хидравлика и електроника. За 
повишаване квалификацията на техни-
ците от 2003 г. се провеждат ежегод-
ни обучения в завода на Terex Fuchs, 
свързани с новите модели и технологии 
или модификации на съществуващите. 
След преминатото обучение те получа-
ват сертификати от завода-производи-
тел, на основата на които Държавната 
агенция за метрологичен и технически 
надзор дава право на сервизните спе-

шините Terex Fuchs работят на порто-
вете Варна и Бургас. Дървопреработ-
ването също е стратегическо направ-
ление за техниката на водещата нем-
ска марка, в т.ч. и в България. Четвър-
тата група обхваща бизнеса с рецикли-
рането на битови и индустриални отпа-
дъци, който става все по-актуален как-
то в ЕС, така и у нас.

Моделите в гамата на Terex Fuchs за-
почват от работна маса 19 т и стигат до 
66 т. Основната част са колесни, като 
по-малките модели са най-приложими 
за претоварване на скрап и в рецикли-
рането, а по-големите за пристанищ-
на дейност (работен обсег на стрела-
та до 21 м). Характерна продуктова ли-
ния са машините за претоварване на 
дървесина, които се използват най-чес-
то за пренасяне на трупи на известно 
разстояние. Ето защо те са много по-
стабилни при придвижване на собствен 
ход и под товар. За покриване на раз-
личните приложения са предвидени ва-
рианти с верижна ходова част, мобил-
ни и стационарни на пилони, с елек-
трическо задвижване за експлоатация 
на закрито и за намаляване на енергий-
ните разходи, модификациите с бър-
зосменник за работа със специализи-
ран прикачен инвентар за разрушава-
не на сгради и др. 

Данаил НИКОЛОВ

Роланд Трейдинг ООД, София, е основана през 
декември 1995 г. от Светлана Мичева и Херман 
Шмит, който 12 години е бил сервизен мениджър в 
Bomag, известен немски производител на пътностро-
ителна техника. Фирмата е създадена с идеята да се 
занимава с внос и сервизиране на строителни маши-
ни. В същото време настъпва криза в строителството 
и младото дружество се насочва към доставки на ин-
струменти и консумативи за машини в рудодобива.

През 1999 г. Роланд Трейдинг стартира сътруд-
ничеството си с английския производител на валя-
ци Benford, а през 2001 г. и с немския производител 
на багери Atlas, които по-късно стават част от група-
та Terex. Поради това българската фирма се насоч-
ва стратегически към партньорство с Terex Group. На 
следващата година (2002-ра) започва партньорството 
с немския производител на претоварващи машини 
Terex Fuchs, а през 2004-та с английския Terex Fermec. 

Освен това по времето на строителния бум (2005 
– 2008 г.) фирмата внася голям брой нови строител-
ни, кариерни и подемни машини от заводите в група-
та на Terex, в т.ч. пътни валяци Terex Benford, комби-
нирани багер-товарачи Terex-Fermec, строителни ба-
гери Terex Atlas, трошачни и пресевни инсталации 
Terex Finlay (първите пет инсталации от тази марка 
са внесени у нас в периода 2005-2006 г.), бетонопо-
лагащи машини Terex Roadbuilding, работили успеш-
но за изграждане на летище София и околовръстния 
път – Южна дъга, а тази година за полагане на кана-
ли по АМ Тракия. 

Вече десет години Роланд Трейдинг е представи-
тел на Terex за България, като най-голям успех беле-
жи при претоварващите машини – 68% пазарен дял.

ЗА фИРмАтА

 Гамата на Terex Fuchs е богата на модели и 
варианти за най-различни приложения


