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25 ЖИЛИЙН ТҮҮХТ, CATERPILLAR-ИЙН МОНГОЛ ДАХЬ 
ЦОРЫН ГАНЦ, АЛБАН ЁСНЫ ДИЛЕР
THE ONE AND ONLY OFFICIAL DEALER OF CATERPILLAR IN MONGOLIA 

WITH 25 YEARS EXPERIENCE
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MINEXPO: CAT R1700
MINEXPO: CAT D11 XE

-CHARGE SAFELY INDUSTRY ONLY ONBOARD 
BATTERY

-DELIVERS FULL CHARGE IN LESS THAN 20 
MINUTTES USING DUAL MEC500 CHARGERS

-15 TONNE PAYLOAD OPTIMIZED 
LOADING WITH AUTO DIG

-ZERO EMISSIONS LESS HEAT, 
NOISE & VIBRATION

Цэвэр цахилгаан буюу батеррей суурилуулсан 
Cat R1700 XE нь өндөр бүтээлтэй, утаа 
ялгаруулдаггүй онцлогтой. Батеррэйг нь 
ашиглахдаа солих шаардлагагүй ба Cat 
MEC500 цэнэглэгч ашиглан аюулгүйгээр 20 
минутын дотор хурдан цэнэглэх боломжтой. 
Хамгийн гол онцлог бол бүрэн автомат 
буюу операторгүйгээр ажиллах нөхцлийг 
бүрдүүлсэн. Cat R1700 нь хүчирхэг гүйцэтгэл, 
дээд зэргийн бэлэн байдал, хамгийн бага 
олборлолтын зардалтай машин.

Шинэ цахилгаан хөтлөгчтэй дозер нь Катерпилларын түүхэнд байгаагүй хамгийн өндөр 
бүтээл, түлшинд хэмнэлттэй машин болж байна. Катерпиллар D11 XE дозерт цахилгаан 
хөтлөгч ашигласанаар хөдөлгүүрээс гарах хүчийг газарт хамгийн бага алдагдалтайгаар 
оновчтой дамжуулах, засвар, үйлчилгээг хөнгөвчлөх, тонн тутмын зардлыг хамгийн бага 
түвшинд хүргэж чадсан.

This new prototype electric drive dozer is Caterpillar’s highest producing, most fuel-efficient dozer 
ever. Built by Caterpillar and engineered for dozers, the D11 XE electric drive powertrain combines 
optimized power to the ground with durability and ease of service to deliver low cost per ton in 
dozing applications.

20% LONGER LIFE

25% LESS FUEL CONSUMED PER UNIT OF MATERIAL MOVER

60% FEWER MOVING PARTS IN THE ELECTRIC DRIVETRAIN

DOZING MORE PRODUCTIVELY

LESS FUEL COST
БАГА ТҮЛШ ЗАРЦУУЛДАГ

Нэгж материалыг зөөвөрлөх түлш зарцуулалт 25% багассан

Хөдлөх бүрэлдэхүүний тоог 60%-иар цөөлсөн

20% илүү удаан ашиглалт

Ажлын талбар дээрх аюулгүй цэнэглэлт

Хорт утаагүй, дуу чимээ, чичиргээгүй 15 тонны ачих даацтай

MEC500 цэнэглэгчээр 20 минутын дотор бүтэн цэнэглэнэ

ИЛҮҮ БҮТЭЭМЖТЭЙ

Introducing the R1700 XE battery electric LHD — a high 
productivity, zero-emission loader with the industry’s only 
onboard battery. It charges safely, eliminating the need 
to handle or exchange batteries. It charges quickly—in 
less than 20 minutes when paired with two of the durable 
and mobile Cat MEC500 chargers. It features Autodig for 
optimized loading and is factory-ready for autonomous 
operation. And it delivers the powerful performance, 
maximum uptime and low operating costs you demand.

MINEXPO-Д
ТАНИЛЦУУЛАГДСАН

ШИНЭ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН

MINEXPO-Д
ТАНИЛЦУУЛАГДСАН
ШИНЭ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН

https://www.cat.com/en_US/by-industry/mining/underground-mining/hard-rock/r1700xe.html
https://www.cat.com/en_US/by-industry/mining/minexpo2021/products/d11xe.html
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MINEXPO: CAT 794 AC
CAT® 794 AC цахилгаан хөтлөгчтэй өөрөө буулгагч 
нь 327 тонны даацтай, явах хурдын нэмэгдүүлсэн, 
ангилалдаа хамгийн хүчтэй буюу 34%-иар илүү 
тоормослох хүчийг нэмэгдүүлсэн, засвар үйлчилгээ 
хийхэд хялбар машин болсон. Үр дүнд нь: Бэлэн 
байдал, илүү өөртөө итгэлтэй оператор, нэмэгдсэн 
бүтээмж. Катерпилларын хөгжүүлэн, нэгтгэн 
зохион бүтээсэн цахилгаан хөтлөгч бол 794-ийн 
хамгийн гол онцлог юм.

The Cat® 794 ac electric drive truck delivers a full 327-ton 
payload, increased speed on grade, 34% more retarding 
power than competitive trucks, superior braking performance 
and easier maintenance. The result? High availability, more 
confident operators and improved productivity. The 794 
features a proven electric drive powertrain that is caterpillar 
designed, integrated and supported.
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8%HIGHER SPEEDS

34% SUPERIOR BRAKING

8%BIGGER PAYLOAD

MINEXPO: CAT 992

LOWER COST PER TON

MINEXPO-Д
ТАНИЛЦУУЛАГДСАН

ШИНЭ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН

MINEXPO-Д
ТАНИЛЦУУЛАГДСАН
ШИНЭ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН

48% MORE EFFICIENT
LOWER COST PER TON
LESS FUEL COST

Илүү сайнаар олборлолт хийхийн тулд бид машиндаа үргэлж сайжруулах арга 
замыг хайж байдаг. 50 гаруй жил ангиллдаа стандарт тогтоож буй Cat 992 
үүнийг гэрчлэнэ. Бид өмнөх 992-оос 48% илүү үр ашигтай, 39% илүү бүтээмжтэй 
шинэ Cat 992 загварыг танилцуулж байгаадаа баяртай байна.

Our commitment to mining better means we’re always looking for ways to improve our machines — even 

those like the Cat 992, which has set the standard in its size class for more than 50 years. we’re proud to 

show you the new 992, which is up to 48% more efficient and 39% more productive than its predecessor.

Агрегатын насжилтыг 20% нэмэгдүүлсэнээр машины эдэлгэний 
хугацааг 20% хүртэл уртасгасан. Мөн засвар үйлчилгээний 
зардлыг 10% бууруулж, түлш  зарцуулалтыг багасгасан. Үр дүнд 
нь тонн тутмын зардал буурч,  48%-иар илүү үр ашигтай болсон.

20% LONGER LIFE

10% LESS MAINTENANCE COST
20% INCREASE IN COMPONENT LIFE

Зорчих хурд 8% ихэссэн

Ачих даац 8% нэмэгдсэн

34% хүчитгэсэн зогсох систем

Тонн тутамдаа хамгийн бага зардалтай болсон

https://www.cat.com/en_US/by-industry/mining/surface-mining/surface-equipment/lm-trucks/794AC.html
https://www.cat.com/en_US/by-industry/mining/surface-mining/surface-equipment/large-wheel-loaders/992.html
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Манай компани 
сүүлийн 8 жилийн 
турш буяны 
өдрийг зохион 
байгуулж ирсэн 
бөгөөд энэхүү 
т у с л а м ж и й н 
үйл ажиллагаа, 
тусламж дэмжлэг 
ш а а р д л а г а т а й 

байгаа хүмүүс, хүүхдүүдийг дэмжих зорилгоор 
энэхүү буяны үйл ажиллагааг 9 дэх жилдээ зохион 
байгуулж байна.
Бид 2018 онд Орхон аймгийн Сорхугтани амралтын 
төвд 0-6 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд 
зориулан тоног төхөөрөмж, тусгай сандал, ширээ, 
эд хогшилд зориулан 41.875.930 төгрөг зохион 
байгуулж хандивласан.
2019 онд таны идэвхтэй оролцоотойгоор 
Өмнөговь аймгийн 5 сургуулийг амжилттай 
дэмжиж, ивээн тэтгэж, сургуулиудыг тодорхой 
шалгуурын дагуу “Хүүхдийн хөгжлийн төв” -тэй 
болгох шаардлагатай байна.
Энэ жил бид 7 -р сарын 27 -оос 8 -р сарын 18 
-ны хооронд Өмнөговь аймгийн сургууль бүрээс 
сургуулийн дотуур байрыг сайжруулах төслийн 
санал авахаар болсноо зарлалаа. Дараа нь 
бидэнд нийт 16 төслийн санал ирсэн. Төслийн 
сонгон шалгаруулалтын гол шалгуур нь төслийн 
хэрэгцээ, төслийн нөлөөллийн хамрах хүрээ, 
тогтвортой байдал байв. Эцэг эхээсээ хол байгаа 
тул тэд хувцсаа угааж, биеэ цэвэр байлгаж, гэрийн 
даалгавраа хийж, уншиж, бичиж сурч, өсч томрох 

шаардлагатай болдог.
Бид энэ жил “Гурвантэс сургуулийн дотуур байрыг 
сайжруулах төсөл” -ийг сонгосон.
Тэд маш сайн бэлтгэсэн Төслийн саналаа ирүүлсэн 
бөгөөд үүнийг сонгосон. Суралцаж, амьдарч буй 
хүүхдүүдийн дотуур байрны орчныг сайжруулах сайхан 
боломжийг ашиглан сургуулийн Удирдлагын багт баяр 
хүргэе.

Our Company has organized Charity day for last 8 years, and 
this is our 9th year of organizing this charity event for supporting 
people and children who needs our help, as our social responsi-
bilities with your generous support and active participation.
In 2018, We organized and donated MNT 41,875,930 to the 
Sorhugtani recreation center in Orkhon province for 0-6 year old 
disabled children for recreating equipment, special chairs, tables 
and facilities.
In 2019, Your active participation successfully supported and 
sponsor 5 school from Umnugobi province to provide & fulfill 
schools need to have complex “Children Development Center” 
according to the selection of specific criteria.
This year, We announced to receive Project Proposals for School 
Dormitory improvement project from each schools of Umnugobi 
province, between 27th Jul and Aug 18th. Then we received total 
16 project proposals. Major project selection criteria was Project 
necessity, Project Scope of Impact, and Sustainability.  Being 
away from their parents, they have to wash their clothes keep 
themselves clean and do their homework, learn to read and write 
and grow up, which requires environments to do so.
We have chosen “Gurvantes School Dormitory improvement 
project” as this year. 
They submitted the very well prepared the Project Proposal, and 
It’s selected. Congratulate the Management team of the School 
for taking this great opportunity to improve the dormitory environ-
ments for children who study and live.

ДЭЛХИЙ ДАЯАР 
БАРИМТАЛДАГ БИЗНЕСИЙН 
ЗАРЧМУУД

ҮНЭТ ЗҮЙЛСЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА ХЭРЭГЖҮҮЛЭХДЭЭ
OUR VALUES IN ACTION

BARLOWORLD WORLDWIDE CODE OF CONDUCT

BARLOWORLD WORLDWIDE CODE OF CONDUCT

ЗАРЧИМЧ 
БАЙДАЛ

ШИЛДЭГ 
ГҮЙЦЭТГЭЛ

БАГИЙН 
АЖИЛЛАГАА

ХАРИУЦЛАГАТАЙ
БАЙДАЛ

ТОГТВОРТОЙ 
БАЙДАЛ

ҮНЭНЧ 
ШУДАРГЫН 
ДАВУУ БАЙДАЛ

ӨНДӨР 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ДАВУУ БАЙДАЛ

ХАМТДАА 
АЖИЛЛАХЫН 
ДАВУУ БАЙДАЛ

ҮҮРЭГ 
ХАРИУЦЛАГЫН 
ДАВУУ БАЙДАЛ

ЭЕРЭГ 
НӨЛӨӨЛЛИЙН 
ДАВУУ БАЙДАЛ

БИД БҮГД 
БАРЛОВОРЛДЫН 
БАХАРХАЛТАЙАЙ 
УЛАМЖЛАЛД ХУВЬ 
НЭМЭР ОРУУЛАН, 
ӨСӨЛТ ХӨГЖИЛ, 
ГҮЙЦЭТГЭЛ, 
ЗАРЧИМЧ БАЙДАЛ 
БА ЁС ЗҮЙТ 
МАНЛАЙЛЛЫН 
ӨВИЙГ БҮТЭЭДЭГ.

МАНАЙ  ҮНЭТ 
ЗҮЙЛС ДЭЭР 
СУУРИЛСАН СОЁЛ 
НЬ БИДНИЙГ 
ИРЭЭДҮЙН 
БАТАЛГААТАЙ 
АМЖИЛТ РУУ 
ЗОГСОЛТГҮЙГЭЭР 
ХӨТӨЛДӨГ.

БИД ХАМТДАА 
КОМПАНИЙНХАА 
НЭР ХҮНДИЙГ 
ХАДГАЛЖ, 
ЦААШДАА Ч 
ӨНДӨРТ ӨРГӨН 
АВЧ ЯВАХ БОЛНО. 

БИД АЛИВАА 
ЗҮЙЛИЙГ 
ХАМТДАА ХИЙЖ 
БҮТЭЭХ УРАМ 
ЗОРИГТОЙ БАЙДАГ. 

БИД ЭНЭХҮҮ ҮНЭТ 
ЗҮЙЛС БА ӨНДӨР ХЭМ 
ХЭМЖЭЭ БҮХИЙ 
ЗАРЧМУУДАД 
ХАРИЛЦАН 
ХАРИУЦЛАГАТАЙ 
БАЙДЛААР НЭГДЭЖ 
ЧАДСАН НЭГ 
БАРЛОВОРЛДЧУУД, 
НЭГ КОМПАНИ ЮМ.

БАРЛОВОРЛД КОМПАНИЙН БИЗНЕСИЙН ЗАРЧИМТАЙ ТАНИЛЦАХЫГ ХҮСВЭЛ

БИД БУСДЫН 
ДЭМЭНД ӨСДӨГ
WE RISE BY LIFTING OTHERS

https://indd.adobe.com/view/7eb80f17-08d1-4b98-970d-91676fb10006
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PAC-
MAN ТОГЛООМЫН 
40, CATERPILLAR 95 ЖИЛИЙНХЭЭ 
ОЙГ ХАМТРАН ТЭМДЭГЛЭХ ХҮРЭЭНД БРЭНД 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЦУВРАЛ ГАРГАСАН.

since 1980

МАНАЙ CAT НЭРИЙН ДЭЛГҮҮРТ PACMAN ЦУВРАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД 
ШИНЭЭР ИРЛЭЭ. ХОЛБООС ДЭЭР ДАРЖ БАРААГ ҮЗЭЭРЭЙ

Cat® S•O•SSM Fluid Analysis Laboratory continue providing 
DIGITAL TRANSFORMATION continuously
Цар тахлын хүнд хэцүү сорилттой үед бид 
харилцагчиддаа үйлчилгээгээ улам ойртуулж 
хялбаршуулахын тулд тасралтгүй сайжруулах үйл 
ажиллагааг тогтмол хэрэгжүүлсээр байна. 
Үүний нэг жишээ нь харилцагч MY.CAT.COM хуудасанд 
нэвтэрч дээжний бүртгэлийн мэдээлэлийг QR код 
ашиглан цахимаар илгээж, мөн шинжилгээний хариуг 
гар утсаараа цаг алдалгүй хүлээн авах боломжтой 
болсон. 
CAT® S•O•SSM Шингэний Шинжилгэний цогц 
үйлчилгээ нь 53 жилийн тэртээ анх үүсэн хөгжсөн 
бөгөөд манай компани өдгөө 11 дэх жилдэээ 
амжилттай нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Манай 
үйлчилгээ нь сорилт шинжилгээний ISO стандартаар 
итгэмжлэгдсэнээс гадна олон үлсын  CAT® S•O•SSM 
үйлчилгээний стандартаар давхар итгэмжлэгдсэн 
байдаг бөгөөд ЕворАзи бүсийнхээ анхны 
итгэмжлэгдсэн лабартор болсноороо онцлогтой юм. 
Иймд манай лабартор олон улсын чанар стандартын 
түвшинд мэргэжилтнүүдийнхээ сургалт хөгжилд 
тусгайлан анхаарал хандуулан ажилладаг бөгөөд 
бид шинжилгээний тайлбар зөвлөмжийг олон улсад 
өгөх эрх бүхий мэргэжилтнүүдийнхээ тоог гурваар 
нэмээд байна. Манай мэргэжилтнүүд CAT® S•O•SSM 
үйлчилгээний тайлбар зөвлөмжийг Англи, Монгол хэл 
дээр мөн ойлгоход хялбар график зурган харьцуулсан 
дүн шинжилгээтэй дэлгэрэнгүй төрөл бүрийн 
тайлангийн шийдлээр харилцагчиддаа хүргэдэг.

CAT® S•O•SSM service has first introduced 53 years 
ago and our company has successfully realized for 11 
years. Our service is accredited by ISO standards for 
Laboratory,  besides also unique that the first laboratory 
accredited global CAT® S•O•SSM standard in Eurasia. 
Therefore, we constantly concern about our employee’s 
knowledge and development by the level of international 
standards. And we expanded our service by three 
new interpreters with international rights to make 
interpretations globally. Our specialist interprets the 
interpretations in Mongolian and English, also sends 
the customers comparative graphs and comprehensive 
reports.
We are still keep working to deliver services to our cus-
tomers closer and easier during this challenging pan-
demic period. 

I would like to tell you few examples. A customer can log 
into MY.CAT.COM website and sends sample informa-
tion directly to SOS Laboratory by using a QR code gen-
erated. Plus, he is able to receive test results on their 
mobile phone in time.

https://www.facebook.com/commerce/products/cat%C2%AE-pac-man%E2%84%A2-hoody-sweatshirt/4297328083667162?referral_code=mini_shop_page_shop_tab_cta&ref=mini_shop_storefront
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ГУРВАН ҮЕИЙН УУРХАЙЧИН
Сайн байна уу? Та өөрийнхөө болон 
компанийнхаа талаар бидэнд товч 
танилцуулаач.
Сайн байна уу, “Топ Ган Дриллинг” ХХК-
ны гүйцэтгэх захирал П.Ганболд байна. 
Манай компани олборлолт, өрөмдлөг, 
тэсэлгээний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг. Анхны үүсэл гарал нь “Заамар 
Голд” ХХК-с эхлэлтэй, байгуулагдаад 
дөрөв дэх жилийн нүүрээ үзэж байна. Би 
өөрөө уул уурхайн чиглэлээр их сургууль 
төгссөн. Мэргэжлийнхээ дагуу ажлаа 
хийгээд явж байгаа, 
гурван үе дамжсан 
уурхайчин гэр бүлээс 
гаралтай хүн байна.
 
Компани нийт хэдэн 
хүний бүтэцтэй, 
хаана, ямар уурхай 
төслүүд дээр 
ажиллаж байгаа 
талаараа хуваалцаач. Хэрвээ нууц биш 
бол?
Манайх 240 гаруй ажилтантай. Яг 
олборлолтын чиглэлээр бол Баянхонгор 
аймагт үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Сүүлийн жилүүдэд өрөмдлөгөөрөө илүү 
түлхүү төмрийн хүдэр, алт, зэс гэх мэт 
төслүүд дээр үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа.

Манай Barloworld компанийг хуучин 
“Вагнер Ази” ХХК байхаас нь эхлүүлээд 
манай компанитай ер нь хэр удаан 
хугацаанд хамтарч ажиллаж байгаа вэ?
2017 онд анх Cat-н D7 техник авч байсан. 
Тухайн үед Caterpillar SEM-н ковш, 

автогрейдер зэргийг бас худалдаж авч 
байсан. Энэ жилийн хувьд D8-г өөрсдийн 
үйл ажиллагаандаа зориулж шинээр 
худалдаж аваад байна.
  
Өнөөдөр D8-г авах шийдвэр гаргахад 
тань өмнөх D7-н үзүүлэлт, бүтээмж 
нөлөөлсөн үү?
Мэдээж бид нар эхнээс нь дахин 
харьцуулалт хийсэн. Техник технологи 
хурдтай хөгжиж буй цагт байнгын 
судалгаа хийх нь өөрөө бизнесийн 

хувьд суурь хэрэгцээ 
болоод байгаа. 
Судалгаа хийсний үр 
дүнд мөн л адил Cat-
ийн тоног төхөөрөмж 
хамгийн найдвартай 
зөв шийдэл юм байна 
гэдэг дүгнэлтдээ 
дахин хүрсэн дээ. 
Борлуулалтын дараах 

засвар үйлчилгээ, сэлбэг, ажилчдынх 
нь түргэн шуурхай, хурдтай үйлчилгээ 
зэрэг нь гол үзүүлэлт болсон гэх үү дээ. 
Ер нь өмнө нь хамтран ажиллаж байхдаа 
ч нэлээн анзаарч байсан. Ажилчид нь 
гүйцэтгэл сайтай, аливаа асуудлыг түргэн 
шуурхай шийдвэрлэж чаддаг гэж боддог. 
Мөн улирлын чанартай, цаг хугацаатай 
уралдсан бизнес хийдэг бидэн шиг 
хүмүүсийн хувьд БЭЛЭН техник нь өөрөө 
худалдан авалтын шийдвэр гаргахад 
нөлөөлсөн хамгийн том шалтгаан болсон 
юм болов уу гэж бодож байна. Ганц 
техник зараад дуусчихгүй, арын засвар 
үйлчилгээ, найман мянган мото-цагийн 
баталгаа гээд л нэлээд олон хүчин зүйлс 

нөлөөлсөн.

D7 маань одоо ажиллаж байгаа юу? Ямар нэгэн 
асуудал гарсан уу?
Аваад одоо 4 жил гаран болж байгаа. Өнгөрсөн 
жил хөдөлгүүр дээр бага зэрэг засвар авсан. 
Өмнө нь ганц хоёр бага хэмжээний асуудлууд 
гарч байсныг тухай тухайд нь засаад л одоо бол 
ямар ч асуудалгүй ажиллаад явж байна.

Худалдан авалтын шийдвэр гаргахдаа мэдээж 
ганцаараа биш мэргэжлийн хүмүүсийнхээ 
саналыг бас сонсож байж эцсийн шийдвэр 
гаргаж байгаа байх. Таны шийдвэр гаргалтад 
нөлөөлсөн, нөлөө бүхий мэргэжилтнүүд тань 
Сat-ийн юуг онцолж хэлж байсан бэ? 
Ер нь зүгээр энгийнээр ямар техник зүгээр үү? 
Cat хэр вэ? гэж асуухаар манай операторууд, 
механикууд бүгд их дуртай. Өөрсдөө яг техникээ 
удирдаад явж байгаа болохоор тэгдэг ч юм уу, ер 
нь дуртай байгаа нь илт мэдэгддэг л дээ.

Үйл ажиллагааны цар хүрээ тэлэхийн хэрээр 

Cat D8T Dozer

компаниуд техникийн паркаа дагаад өргөсгөдөг. 
Танай хувьд цаашид ер нь ямар төлөвлөгөөтэй 
байгаа вэ?
Бидний хувьд 8 сар гаргаад Заамарт нэг 
шинэ төслөө эхлүүлэх гэж байгаа.Үүнтэй 
холбоотойгоор манай зүгээс бас шинэ 
экскаватор бусад шаардлагатай гэсэн тоног 
төхөөрөмжүүдээ судлаад л явж байна.

Өөр олон компаниудтай уулзаад явахаар 
компаниуд дозертоо ер нь их хайртай байдаг 
юм байна лээ. Зарим нь 20-оод жил хэрэглэсэн 
ч байдаг. Танай хувьд өмнө нь өөр брэндийн 
дозер хэрэглэж байсан уу? Ялгаа нь их мэдэгдсэн 
техник ер нь байна уу?
Энэ тэр брэнд гэж яривал бас болохгүй байх тээ. 
Бүх брэнд өөрийн гэсэн онцлог давуу талуудтай. 
Cat брэндийн дозерын хувьд арай илүү хурдан 
хөдөлгөөнтэй санагдсан.

Та манай D8-г авахдаа тодорхой хэмжээний 
хүлээлттэй байсан байх. Таны хүлээлтэд ер нь 
хэр хүрсэн гэж бодож байгаа вэ?
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Анхнаасаа судалгаа нэлээн сайн хийсэн 
болохоор ер нь техникээ сайн ойлгож 
байж авсан гэж бодож байгаа. Одоогоор 
ямар нэгэн асуудал үүслээ гэсэн тайлан 
ирээгүй болохоор асуудалгүй байна аа л 
гэсэн бодолтой байгаа ш дээ хэхэ.

Та хэд маань бас дан ганц брошюр, 
сурталчилгааны материал харж байгаад 
сонголтоо хийгээгүй байх. Хажуудаа 
байгаа компанийн тоног төхөөрөмжийг 
бас ажсан байх.
Хөрш компанийн хувьд дан Cat ашигладаг. 
Мөн тэр дундаа нэлээд хэдэн дозертой. 
Мэдээж хөршийнхөө үйл ажиллагааг 
харсан л даа. Гэхдээ манайд бас өмнө нь 
танайхаас худалдан авалт хийж байсан 
өөрсдийн туршлага байгаа болохоор 
тэрэндээ тулгуурлаж худалдан авалт 
хийсэн гэх юм уу. Үйлчилгээний чанар, 
бүтээгдэхүүний чанар, борлуулалтын 
ажилтны хандлага гээд сонголт хийхэд 

нөлөөлөх эерэг үзүүлэлтүүд олон байсан 
л даа.
 Түрүүн гурван үеийн уурхайчин гэж 
ярьсан, бидэнтэй гоё сонирхолтой 
түүхээсээ хуваалцаач? Ер нь яагаад энэ 
мэргэжлийг сонгох болсон бэ?
Бага байхдаа бол янз янзын л мэргэжил 
боддог байлаа. Яг 10 жил төгсөх дөхөөд 
ирсэн чинь аав ээж хоёр уул уурхай юу, 
геологи уу гээд л эхэлсэн дээ. Манай аав 
өөрөө геологич хүн. Тэгээд уул уурхай нь 
дээр байх гэж зөвлөөд энэ мэргэжлийг 
сонгох болсон доо. Одоо бол цаг үе гоё 
болсон, ажлын нөхцөл ч сайжирсан. 
Манай аавын үед бол цагаан сар дуусгаж 
яваад л шинэ жил дөхүүлээд ирдэг 
байлаа ш дээ. Хоёр сар л аавтайгаа цуг 
байдаг байсан юм уу даа. Хүүхэд байхдаа 
бас зуны улиралд аавынхаа ажил дээр их 
очдог байсан. Зуны зуслан шиг л байдаг 
байлаа. Их гоё. Зун дөхөөд л Архангайн 
Цэнхэр рүү уурхайчдын гэр бүл бүгд 

очдог. Аав нар ажилдаа явна. Хүүхдүүд ээж 
нартайгаа, найзуудтайгаа, яг л одоогийн лагерь 
шиг л байдаг байлаа. Тэгээд намар дөхүүлээд 
л хот буцдаг байсан даа. Иймэрхүү зүйлс бас 
миний энэ мэргэжлийг сонгоход маш том нөлөө 
үзүүлсэн юм болов уу гэж боддог. Надтай төстэй 
амьдралын хэв маягтай байсан хүүхдүүд бас 
нэлээдгүй уурхайн чиглэлээр явсан байдаг. Ээж 
аав нь ч гэсэн өөрсдөө энэ чиглэлийн хүмүүс 
болохоор их дэмждэг л дээ. Одоо ч гэсэн асуудал 
гарвал аав ээжээсээ зөвлөгөө авдаг. Гол зөвлөгч 
нар маань гэх үү дээ.

Түрүүн тантай ярьж байхад хобби тань бас 
техник тоног төхөөрөмж тал руугаа юм шиг 
санагдсан.
Тийм. Ер нь авто талын “extreme” юм их 
сонирхдог. Хар багаасаа л машин сонирхдог 
байсан. Жолооны үнэмлэхтэй үгүй нь хамаагүй 
машин бариад л, баригдаад л, тэгж л явдаг 
байлаа. Гэр бүлтэй болоогүй залуу ч байж. Одоо 
чинь тэгээд цаг зав нь таарахгүй оролдохоо 
больчхоод байна өө. Жилд нэг юм уу, хоёр удаа л 
хоббигоо хэрэгжүүлбэл их юм болох гээд байна 
ш дээ. (инээв) Covid ч бас их нөлөөлж байна даа. 
Тэмцээн уралдаан хамаагүй багассан.

Биднийг сонгон үйлчлүүлж, цаг зав гарган 
бидэнтэй уулзсан танд баярлалаа. Цаашдын 
ажил үйлсэд нь өндөр амжилт хүсье!
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ОПЕРАТОРЫН УР ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ ШИНЭ 
ҮЕИЙН СИМУЛЯТОР-ЫГ MINEXPO 2021 АРГА 
ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЕЭР ТАНИЛЦУУЛЛАА 

Нэгэн цагт хүнд машин механизмын 
операторууд CAT симуляторын 
үндсэн зарчмыг л ойлгодог байсан. 
Одоо тэдний ур чадварыг хурцлах 
цаг ирээд байна.  
Операторын ур чадвар сайжруулахад 
туслах энэхүү багц нь бодит орчин 
буй объектууд ба газар шороотой 

харьцаж буй мэт ажиллах боломжийг 
суралцагчид олгох болно. Суралцагч нь 

программ дээр дадлага хийхийн зэрэгцээ 
шинэ арга техникийг гүйцэтгэхэд шаардагдах 
мэдлэг олж авах юм. Энэ зуур уг систем 
симулятор дээр хийсэн хичээл бүрийн үр 
дүнг бичиж, мэдээлэх болно.  
Суралцагч нь сургалтын задгай талбайг 
ашиглан машины тусгай программууд 
дээр дадлага хийж, аюулгүй байдалтай 
холбоо бүхий асуудлуудыг ойлгох эсвэл 
бүтээмжийг дээшлүүлэх алхмуудыг хэрхэн 
авч хэрэгжүүлэх тухай ажлын талбайн 
зохиомжуудыг бүтээхэд суралцах болно. 
Уг систем Бүтэн ажил дуусгах дасгал 
ажлын заавартайгаараа онцлог юм. Орчин 
нөхцөлийн тухайд олон объект, газар шороо 
зэрэг нь суралцагчдад доорх боломжуудыг 
олгоно: 

- Уул уурхайн том оврын экскаватораар 

материалаа ачуулж сурах  
- Уурхайн талбайд материал зөөх
- Ачаа буулгах цэгүүдэд материалыг 
аюулгүй асгах
- Уул уурхайн автосамосвалыг хананд 
шүргүүлэхгүйгээр засварын цех рүү 
оруулах
- Замын хашлаганы өндрийг зөв тооцоолж 
сурах
- Автосамосвалыг налуу замаар жолоодох
- Хөнгөн тэрэгнүүдтэй аюулгүй зөрөх 
- Машины анхааруулгыг мэдэрч, ойлгож 
сурах 
- Гал гарах, дугуй буудах ослын үеэр хариу 
арга хэмжээ авч сурах 

- Суралцагч бүр эсвэл ангиараа дадлага 
хийх боломжтой. Сонголт олон байх болно.
Туршиж үзэх илүү их онцлогууд 

- САТ-ын бодит удирдлагын системтэй
- Олон хэлний сонголттой
- Уул уурхайн орчныг сонгох боломжтой
- Бодит мэт мэдрэмж. Хөдөлгөөний систем 
нь суралцагчийг симулятор дээр ажиллах 
үед машин жолоодоход хөдөлгөөн ба 
чичиргээг мэдрэх боломж олгоно. 
- VR Edition багтсан. Хэрэглэгч илүү 
бодитоор симуляторын орчныг  VR 
хэрэгслээр мэдрэх боломжтой.
- SimU Campus  сургалтын бичлэгийн 
менежмент багтсан. 

Симулятор дээр хийсэн хичээлийн үр дүнг 
бичиж мэдээлнэ.  
Давуу талууд

- CAT -н мэргэжлийн операторын туршлага 
дээр үндэслэн бүтээгдсэн
- Удирдлагыг рам дээр нь нэг машины 
моделиос өөр машин руу шилжүүлэх 
боломжтой. 
- 24х7 техникийн дэмжих үйлчилгээтэй
- Менежерийн ажлын талбарын сонголттой
- Суралцагчийн ахиц дэвшлийг хянах 
хэмжигдэхүүн/жишиг үзүүлэлтүүд
- САТ симулятор бол зах зээл дээрх САТ 
лицензтэй цорын ганц брэнд юм. 

MINEXPO-Д
ТАНИЛЦУУЛАГДСАН

ШИНЭ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ЭНГИЙН ШАНАГА 3.0 м3
ШАНАГАНЫ БАГТААМЖ:

1 РЫЧАКТАЙ
ТОНОГЛОЛ:

5 ТОНН
АЧИХ ДААЦ:

17’000 кг
АЖЛЫН ЖИН:

220 морины хүч/ 162 кв
ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЧАДАЛ:

https://www.facebook.com/semmongolia
https://catsimulators.com/


BarloworldNews 17

Уул уурхай гэдэг Монголчуудын 
хувьд ярих зүйл өргөнтэй сэдэв. Улс 
орны эдийн засгийг чирч яваа салбар, 
түүнийг дагаад нийгмийн хариуцлага, 
байгаль орчны нөхөн сэргээлт зэрэг 
олон дагалдах асуудлууд гарч ирдэг. Уул 
уурхайн салбар, тэр дундаа уул уурхайн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бүх 
байгууллагууд өөрсдийн хэмжээндээ 
энэ талаар анхаарч, тодорхой 
шийдлүүдийг гарган ажиллаж ирсэн. 
Энэ удаад нийгмийн хариуцлага, ногоон 
уул уурхайг амжилттай хэрэгжүүлж буй 
“Уулс Ноён” ХХК-ны гүйцэтгэх захирал 
хатагтай Х.Цэндсүрэнтэй ярилцаж 
тэдний үйл ажиллагааны талаар 
сонирхлоо. Энгийн, даруухан, мундаг 
удирдагч бүсгүйн ярилцлагыг хүлээн 
авна уу.

- Сайн байна уу, та 
бидэнд өөрийгөө 
танилцуулаач.
Сайн байна уу, намайг 
Х.Цэндсүрэн гэдэг . 
“Уулс Ноён” ХХК-ны 
гүйцэтгэх захирал. 
Манай компани 2005 
оноос хойш уул уурхайн 
нөхөн сэргээлт, хайгуул 
гэсэн чиглэлээр үйл 
ажиллагаагаа явуулж 
байна. Өнөөдрийн 
байдлаар Дорнод 
аймагт нэг төсөл дээр 
төвлөрөөд ажиллаж 
байгаа. Компани 
маань орон тооны 
бүтцийн хэмжээнд 
нийт 136 ажилтантай. 

Дорнод салбар дээр 70 гаран хүн байна. 
Цар тахлын үед одоогийн байдлаар 
арав, хориороо ээлжүүдээ солиод үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна даа.
- Танай байгууллага нийгмийн 
хариуцлагынхаа хүрээнд нөхөн 
сэргээлтийн ажлууд их хийдэг гэж 
байсан энэ талаараа та бидэнтэй 
хуваалцаач.
Яг бодитоор хийгдсэн ажил бол 
нэлээд их. Бидний хувьд өмнө нь өөр 
компанийн тусгай зөвшөөрөл дээр 
ажил гүйцэтгэгчээр нэлээд явсан. Энэ 
хугацаандаа бид компанийнхаа нэр 
дээр биш ч, олон тооны техникийн болон 
биологийн нөхөн сэргээлтүүдийг хийсэн. 
Яг “Уулс Ноён” нэрээр бол техникийн 
нөхөн сэргээлт нь 30 гаран га, биологийн 
нөхөн сэргээлт нь 10 гаран га газарт 
хийгдсэн байгаа. Ерөнхий үйл ажиллагаа 
бол Дархан, Сэлэнгэ аймгуудад түлхүү 
явдаг байсан. 2020 оны 8-р сараас хойш 

ХАРИУЦЛАГАТАЙ 
УУЛ УУРХАЙ

Дорнод аймагт үйл 
ажиллагаа маань 
эхлээд байна. 
Дархан, Сэлэнгийн 
тухайн бүс 
нутагтбиологийн 
нөхөн сэргээлт 
хийсэн талбайгаа 
х ү л э э л г э э д 
ө г ч и х с ө н . 
Чацаргана, нэрс, 
тэхийн шээг гэх 
мэт моднуудыг 
тариалсан. Дан 
ганц байгалд үр нөлөөгөө үзүүлэх биш, тухайн 
бүс нутгийн оршин суугчиддаа үр шимээ хүртэх 
боломжтой ашигтай тариалан хийхийг зорьсон 
байгаа. Биологийн нөхөн сэргээлт хийхдээ 
ихэвчлэн тухайн бүс нутгийн байгал орчны 
газар, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн 
ажилтнуудтай хамтран судалгаа шинжилгээ 
хийсний үндсэн дээр бүс нутагтаа хамгийн сайн 
зохицох жимсний модыг голдуу сонгон тарьсан. 
Намар хаварт нөхөн сэргээлтийн ажлууд маань 
явагддаг.
- Үүнээс гадна компанийн нийгмийн 
хариуцлагын хүрээнд бүс нутагтаа хийж байсан 
өөр дурдахуйц ажлууд юу байна вэ?
Нэг нэгээр нь дурдаж яривал нэлээн их ажил 
байгаа л даа. Гол том ажлууд гэвэл Сэлэнгэ 
аймгийн Ерөө сумын Хүдэр тосгоны замын 
засвар, тохижилт байна. Дархан-Уул аймгийн 
нэгдсэн эмнэлэгт амьсгалын аппарат, төрөх 
тасагт ор хандивласан ажил байна. Гол нь тухайн 
ажлууд маань цөөнхийг хамарсан биш, аль 
болох тухайн бүс нутгийнхаа бүх хүнд хүрээсэй, 
хүртээлтэй байгаасай гэж зорьсон.
- Ойрын төлөвлөгөөнд ямар нэгэн 
томоохон төсөл, онцлох ажил юу байна вэ?
Цаашдаа ерөнхийдөө ”Хариуцлагатай ногоон 
хөгжлийг дэмжсэн уул уурхай”-гаа урт хугацаанд 
үргэлжлүүлнэ гэж харж байгаа. Энэ бол уул 

уурхайн компаниуд бүгд хэрэгжүүлэх ёстой 
зайлшгүй байх нийгмийн хариуцлагын хэсэг гэж 
боддог. Мэдээж байгууллага, компанийн хувьд 
бол өсөж дэвших, үйл ажиллагааныхаа цар 
хүрээ, компанийнхаа хэмжээг томруулах гэсэн 
зорилтууд бол байгаа.
- Барловорлд Монголиа ХХК-тай тай хэдий 
хугацаанд хамтран ажиллаж байгаа вэ?
2011 оноос хойш 10 дахь жилдээ хамтарч 
ажиллаж байна. Бидний хувьд худалдан авалт 
хийхдээ аль болох тухайн цаг үедээ ямар 
төхөөрөмж хамгийн бүтээмж сайтай, шинэлэг, 
аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан байна вэ 
гэдгийг нь хардаг. Тийм ч учраас өдийг хүртэл 
харилцаагаа таслахгүй удаан хугацаанд хамтран 
ажиллаж байгаа байх. Мөн Cat брэнд маш 
чанартай, эвдрэл гэмтэл бага, ажлыг маань уяад 
байдаггүй, хэрэглэхэд үнэхээр амар байдаг. Цаг 
хугацаатай уралдаж ажилладаг салбарын хувьд 
найдвартай байдал, чанар нь өөрөө тэргүүн дээд 
үзүүлэлт гэж боддог. Мөн ажилтнуудын мэдээлэл 
хүргэж буй байдал, эргэх холбоо, борлуулалтын 
дараах үйлчилгээ үзүүлж байгаа зэрэг нь маш их 
таалагддаг. Ер нь нийт ажилчид нь салбарынхаа 
онцлогийг ойлгодог, борлуулалт, үйлчилгээний 
салбарын хүнд байх ёстой ёс суртахууны 
хэмжээг ханган ажилладаг гэж харагдсан. Ганц 
техник өгөөд хаячихгүй, хэрэгцээтэй үеүдэд 

Нөхөн сэргээлт хийгдэж буй талбай
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Нөхөн сэргээлт хийгдэж буй талбай

маань үргэлж хамт байж чаддаг юм шиг 
санагдсан. Ирээдүйд бидний бизнесийн 
алсын хараа, зорилго зорилт нэг цэгт 
огтлолцоод хамтын ажиллагааны цар 
хүрээ улам томорч, хамтдаа хөгжих байх 
аа гэсэн эерэг хүлээлттэй байгаа. 
Биднийг дэмжиж хамтран ажилладаг та 
бүхэнд маш их баярлалаа.
“Уулс ноён” ХХК нь уул уурхайн 40 
гаруй тоног төхөөрөмжтэй ба хамгийн 
сүүлийн байдлаар үйл ажиллагаандаа 
зориулан “Барловорлд Монголиа” 
ХХК-с “Caterpillar” брэндийн Cat®390F 
экскаваторыг худалдан авч техникийн 
паркаа өргөжүүлээд байна. Х.Цэндсүрэн 
захирлын дурдаагүй зарим нэг 

фактуудаас онцолбол:
• Дээр дурдагдсан нийгмийн 
хариуцлагын үйл ажиллагааныхаа 
хүрээнд орон нутагт жилдээ 40-50 сая 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийдэг.
• Эдийн засаг санхүүгийн хувьд 
бүрэн чадавхжсан байгууллага ба жилдээ 
400-450 сая төгрөгийн татварыг улс, 
орон нутгийн төсөвт тогтмол төвлөрүүлж 
ирсэн амжилт бүтээл арвин хамт олон 
юм.
Хариуцлагатай уул уурхайг үлгэр 
жишээчээр хэрэгжүүлж буй “Уулс Ноён” 
ХХК-ны нийт хамт олонд “Барловорлд 
Монголиа” ХХК-ны хамт олны зүгээс гүн 
талархал илэрхийлье!

ГЭРЭЛ, ЦАХИЛГААН НЭГ ДОР                                                                                                        

Хөдөлгүүр  Cat® C1.1
Түлшний банк/цагт 113 литр/2 литр
Тасралтгүй   54.5 цаг ажиллана
Нийт жин  998 кг
Урт х Өргөн х Өндөр  3 х 1.3 х 2.4(м)
Сунах урт   8.1 метр
Гарах хүчдэл   220-240 Вольт
Гэрлийн чадал   6000 Ватт

Allmand
Light
Tower
Night Lite 

Pro II

LIGHT, GENERATOR AT ONCE

8.1метр

http://www.barloworld.mn/used_product/115
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Зуны тос нь өтгөн, харин өвлийн тос нь илүү шингэн байдаг. Шингэн тос нь жавар 
ихсэж байгаа энэ цаг үед моторын бүхий л гадаргууд хүрч таны техникийг илүү урт, 
удаан ажиллуулах болно. Одоо ашиглаж байгаа 15W40 тосоо 10W30 болгоорой. 
Манай агуулахуудад 1 тонн, 208 литр, 20 литрийн савлагаатайгаар бэлэн байна.

Summer oil is thicker, but winter oil is more liquid. During the cold winter time, the liquid oil 
will reach all surfaces of the engine and maximizes your machine life. Replace 15W40 oil to 
10W30. Available in 1 ton, 208 liter and 20 liter packages in our warehouses.

ӨВӨЛД БЭЛЭН ҮҮ?
Ready for winter?

10W30
GENUINE CAT OIL

https://parts.cat.com/en/catcorp
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Бохирдлын хяналт нь эд анги сэргээн 
засварлах гол хүчин зүйл юм. Бүрэлдэхүүн 
эд анги  болон дагалдах сэлбэгийн цэвэр 
байдал нь өндөр төвшний чанартай 
засвар цаашлаад тухайн эд ангийн 
насжилт-д нөлөөлөх чухал үүрэгтэй. 
Өнөөдрийн гаргаж буй  хөдөлгүүрийн 
хүч нь гадаргуу хоорондын хүрэлцэлд их 
ордог учир томоохон гэмтлээс сэргийлж 

аливаа нэгэн бохирдол үүсгэгч байхыг 
зөвшөөрдөггүй. 
Xүний үсний хэмжээтэй бохирдол нь 
хөдөлгүүрийн дотоод эд  ангиудыг 
элэгдүүлэх гэмтээх, цаашлаад томоохон 
эвдрэл үүсгэх эсвэл ажлын гүйцэтгэлийг 
бууруулах, үр ашиг багатай байх ,  
төлөвлөөгүй сул зогсолтыг бий болгоход 
хүргэдэг тул бохирдлын хяналт нь чухал 

ач холбогдолтой хүчин зүйл юм.
КAT-ийн баталгаажсан  BWM-ийн агрегат 
засварын төв нь бохирдoл хяналтын 
стандартыг дагаж мөрдөх ёстой бөгөөд 
Бохирдoл хянах хөтөлбөрийн дагуу 4 
одтой явж байгаа юм. 
Үүнээс гадна АЗТ нь хичээл зүтгэл гарган 
цэвэрлэгээний үе шат бүрд хяналт тавьж, 
их засвар хийх ажил бүрд бохирдолгүй 
цэвэр байдлыг сайжруулахаар 
тасралтгүй ажил саар байна.

Тухайлбал хөдөлгүүрийн хувьд гэхэд 
л цилиндр блок дээр цэвэр байдлын 

Component Rebuild Center (CRC) Contamination Control and Cleanliness.

БОХИРДЛЫН ХЯНАЛТ БАС ЦЭВЭР БАЙДАЛ
АГРЕГАТ ЗАСВАРЫН ТӨВ

дотоод аудит хийх, хөдөлгүүрийг тосолгооны 
шүүлтүүрээр тестлэх процесс гэх мэт 
санаачлагуудыг хэрэгжүүлсэн.
Цилиндр блокийн цэвэр байдлын дотоод аудитыг 
хэрэгжүүлснээр АЗТ хөдөлгүүрийн угсралтыг 
эхлүүлэхдээ тухайн тосолгооны хөндийд ямар 
нэг тоосонцор, металл үртэс будагны халцархайг 
илрүүлэх нь тухайн хөдөлгүүрийг түргэн эвдрэл 
доголдлоос сэргийлж наслалтыг шинэ юм шиг 
уртасгадаг. Энэ бол хөдөлгүүрийн их засвар 
хийдэг бусад гуравдагч талуудаас ялгарах гол 
хүчин зүйл юм.  
Түүнчлэн АЗТ-ын динамометр тестийн үр дүнг 
их засварын үндсэн  ажил дээр нь хавсарган 
архивлах ба цилиндр блокийн цэвэр байдлын 
төлөвийг бүртгэлжүүлдэг учир цаашид ямар 
нэгэн гэмтэл доголдол гарлаа гэхэд бохирдолтой 
холбоотой асуудлыг цаг тухайд нь тодорхойлох 
боломжтой. 
Xөдөлгүүрийн тослогоо дахь шүүлтүүр тест 
нь хөдөлгүүрийн угсралтын явцад дотор нь 
үүсэх бохирдлыг тодорхойлж багасгах гол арга. 
Хөдөлгүүрийн динамометр (хөдөлгүүрийн тест) 
дээр ажиллаж байх үед ISхөдөлгүүрийн тосыг 
шүүлтүүр буюу патч дундуур урсгаж гүйлгэдэг 
юм. 
  
Энэхүү процесс нь хөдөлгүүрийн динамометрийн 
туршилтын явцад тосны дээжид байгаа 
материалыг микроскопоор шинжлэх боломжийг 
олгодог. Шил, шороо, металл хог хаягдал, 
будаг, Локкт нэгдлүүд гэх мэт бохирдуулагч 
тоосонцрыг (мөн түүний эх үүсвэрийг) 

тодорхойлох боломжтой бөгөөд ингэснээр 
цэвэрлэгээний явцыг сайжруулж, хөдөлгүүрийн 
янз бүрийн эд ангиудтай хэрхэн харьцаж байгааг 
баталгаажуулах ба энэхүү явцад гадны биет 
нэвтрэх боломжийг багасгаж байгаа юм. 
Цилиндр блокуудын цэвэр байдал болон 
бохирдлын хяналт сайжирснаар энэ нь их биений 
болон гар биений холхивч, арааны холхивч 
хүчлүүрийн цэнэглэгч болон бусад эд ангиудын 
насжихад нөлөөлдөг ба энэ нь цаашлаад 
хөдөлгүүрийн ямар нэгэн эвдрэлээс сэргийлнэ.

Энэхүү хэрэгжилтийн эерэг үр дүн 
сайжруулалтыг  бид тун удахгүй АЗТ- ийн 
их засваруудаас харах ба үнэ цэнэтэй 
үйлчлүүлэгчдэдээ удаан эдэлгээтэй эд анги нь 
тэдэнд ашиг тусаа өгөх юм.

Contamination Control is a key factor in component 
rebuilds. Cleanliness among all the different parts 
and subcomponents is crucial for a high-quality 
repair and reliable and performing components 
throughout its whole life. Today’s engine power 
and emission restrictions demands tolerances be-
tween surfaces that would not allow contaminants 
to be present without causing major failures. This 
is especially critical on engines where contami-
nants the size of a human hair are way too big; 
enough to cause wear and damage to the internal 
parts that will result at the end in major failures or 
low performance with the consequent undesired 
down time and low availability.   BWM CRC as a 
CAT Certified Rebuild Center must comply with 
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Contamination Control standards and as 
so, with a 4 Star grading according to the 
Contamination Control program. But apart 
from that, the CRC is continually striving 
to improve the cleanliness throughout the 
different stages involved in the rebuilds. i.e: 
in Engines the CRC have implemented a 
Cylinder Block Cleanliness audit process 

and an Engine Lubrication oil patch test 
process.  The Cylinder Block Cleanliness 
audit process offers the assurance that the 
CRC is starting the engine assembly with 
a clean block, free of dust, metallic debris, 
paint chips or any other contaminant in the 
system and lubrication galleries so you can 
reduce the possibilities of early hour fail-
ures, extending the life of the engine to like 
new; maximizing engine life. This is a key 
differentiator to other third-party engine re-
build competitors.    
At the same time the CRC keeps records 
of the cleanliness status of the cylinder 
blocks as they file the results of the tests 
along with the work order package and in 
case of future failures, contamination is-
sues related to the engine build up process 
can be easily assessed and discarded.
  
The Engine Lubrication Oil Patch test is 
key to identify and lower the amount of 
contaminates that are being “built-in” to the 

engines during engine rebuild. Engine oil 
is being passed through filter/patch while 
engine is being run in the Dynamometer. 
  
The process allows you to identify mate-
rials that are contained in SOS samples 
during engine Dynamometer test by the 
means of microscopic analysis of the patch 

samples. Contaminant particles such as 
fibers, dirt, metallic debris, paint, Loc-
tite compounds, can be identified (and its 
source) thus improvement in the cleaning 
process and how we interact with the dif-
ferent parts and components of the engine 
can be implemented to guarantee we have 
less chance of adding foreign materials 
into the process. 

The cleanliness of the cylinder blocks has 
significantly improved; this will directly im-
pact the better life of main & rod bearings, 
gear bearings, turbocharger bearings and 
others drastically reducing the possibilities 
of engine failures.  We will see in the very 
near future the positive results of this im-
plementation through better quality of the 
CRC rebuilds and long-lasting parts and 
engines to benefit our valuable customers.  

http://www.barloworld.mn/home/page/215
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Бид анх ISO 9001 стандартыг 2017 онд 
байгууллагадаа нэвтрүүлсэн бөгөөд 
үүнээс хойш тасралтгүй хэрэгжүүлж, 
стандартын шаардлагаа хангаж, давтан 
баталгаажилтанд орж байна. Хамгийн 
сүүлд,  2021 оны 8 дугаар сард бид 
Франц улсын Афнор итгэмжлэлийн 
байгууллагаас итгэмжлэлээ авч, дахин 
баталгаажууллаа. 
ISO 9001:2015 нь Чанарын Менежментийн 
Тогтолцоонд тавигдах шаардлагыг 
тодорхойлсон олон улсын стандарт юм. 
Энэхүү стандартыг нэвтрүүлснээрээ 
бид хэрэглэгчийн, хууль тогтоомжийн 
болон зохицуулалтын шаардлагыг 

хангасан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр 
тогтмол хангах чадвартайгаа илтгэдэг. 
ISO 9001:2015 менежментийн тогтолцоо 
нь мөн харилцагчдын сэтгэл ханамжийг 
дээшлүүлэх, байнгын сайжруулалттай үйл 
ажиллагаагаа явуулах, үйлчлүүлэгчдэд 
тохирох байдлыг баталгаажуулах зэргээр 
зорьсон байдаг. 
Манай байгууллагын үйл ажиллагааны 
салшгүй хэсэг нь Хөдөлмөрийн Эрүүл 
Мэнд Аюулгүй Байдал (ХЭМАБ), Байгаль 
Орчин байдаг. Тийм ч учраас бид 
ажилчдынхаа аюулгүй байдлыг илүү 
сайн хангах үүднээс ХЭМАБ-ын олон 
улсын стандарт болох ISO 45001:2018, 

МЕНЕЖМЕНТИЙН СТАНДАРТ 
4 ДЭХ ЖИЛДЭЭ. 
MANAGEMENT STANDARD: SINCE 2017.

үйл ажиллагаагаа байгаль орчинд ээлтэй 
явуулахын тулд байгаль орчны олон улсын ISO 
14001:2015 стандартуудыг тус тус хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. Анх манай байгууллага 
2018 онд OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 
стандартуудыг нэвтрүүлэн Эс Эф Си Эс ХХК–
аар баталгаажуулан гэрчилгээгээ хүлээн авч 
байсан түүхтэй. 2018 онд ХЭМАБ-ын OHSAS 
18001:2007 стандарт ISO 45001:2018 стандарт 
болсонтой холбогдуулан бид тус стандартад 
шилжиж, баталгаажуулалтын аудит хийлгэхээр 
бэлтгэл ажлаа хангаж байгаа ба тус аудит нь 
2021 оны 9 дүгээр сард хийгдэх юм. 

Barloworld Mongolia LLC (BWM) first implement-
ed the requirements of ISO 9001:2015 in 2017. 
Since then, the Company was audited annually 
and meets the requirements of ISO 9001:2015. 
The most recent ISO 9001:2015 certification was 
obtained in August 2021 and was certified by AF-
NOR, a French certification group. 
ISO 9001:2015 is an international standardization 
that specifies requirements for a Quality Manage-
ment System. By implementing this standardiza-
tion, we demonstrate the ability to consistently 
provide products and services that meet custom-
er, statutory and regulatory requirements. It also 
aims to enhance customer satisfaction through the 
effective application of the system, including pro-
cesses for continual improvement and the assur-
ance of conformity to customers. 
Safety and Environment are integral parts of our op-
erations. For this reason, we have been operating 
in line with the requirements of ISO 140001:2015, 
Environmental Management Systems. The system 
enables us to manage our environmental respon-
sibilities in a systematic manner that contributes to 
the environmental pillar of sustainability. We first 
introduced this system in 2018 and were certified 
by SFCS LLC, an independent auditor. 
We are also certified in OHSAS 18001:2007, Oc-
cupational Health and Safety Assessment Series. 

With the transition of OHSAS 
18001:2007 to ISO 45001:2018, 
Occupational Health and Safe-
ty, we have been working on 
the implementation of these 
changes. ISO 45001:2018 sets 
the standard of practice to pro-
vide safe and healthy workplaces. The next audit 
and certification are planned in September 2021.
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Барловорлд Монголиа компани нь 
БАЙНГЫН АЖИЛЛАГААТАЙ GNSS СУУРИН СТАНЦ-г 
хэрэглэж эхэлсэн технологи нийлүүлэгч компани боллоо

Барловорлд Монголиа компани нь GPS 
технологиор дэлхийд тэргүүлэгч Trimble® 
компанийн Монгол дахь албан ёсны дилер 
билээ. Бид Зам барилга, Уул уурхайн 
харилцагчдадаа хүнд машин механизм, 
тоног төхөөрөмж нийлүүлэхээс гадна 
бүтээмжийг дээшлүүлэх, аюулгүй 
ажиллагааг сайжруулах төрөл бүрийн 
технологийн шийдлүүдийг санал 
болгодог бөгөөд  энэ удаад Trimble® RTX 
Байнгын Ажиллагаатай GNSS суурин 
станцыг өөрийн оффистоо суурилуулж 
ашиглахад бэлэн боллоо. Энэхүү суурин 
станц нь дэлхийн хаана ч, ямар ч цаг 
уурын нөхцөлд радио долгион болон гар 

утасны сүлжээгээр ажиллах боломжтой 
бөгөөд томоохон GNSS хиймэл дагуулын 
засварын мэдээллүүдийг дамжуулж 
15мм-ийн нарийвчлалтай байршил 
тодорхойлох чадвартай юм. Байнгын 
Ажиллагаатай GNSS суурин станцыг 
өөрийн оффистоо суурилуулснаар  
машин удирдлагын системээр 
тоноглогдсон техникүүдээ угсарч 
суурилуулсны дараа нарийвчлалыг 
нь шалгах, ажиллуулахад илүү хурдан, 
хялбар болж байна. Ингэснээр бид өндөр 
нарийвчлалтай GNSS СУУРИН СТАНЦ-г 
хэрэглэж буй анхдагч уул уурхайн ханган 
нийлүүлэгч компани болж байна. 

Албан ёсны дилер

Barloworld Mongolia has become the first mining 
supplier company that uses the New Trimble® 
RTX Continuously Operating Reference Station…
In Mongolia, Barloworld Mongolia LLC is the 
official dealer of Trimble®, the world’s leading 
GPS technology company. Barloworld Mongolia 
has been supplying the heavy machinery and 
equipment to our Road construction and Mining 
customers and also has been offering a variety 
of technology solutions which increase the 
productivity and improve safety. Now, we have 
installed the Trimble® RTX Continuously Operating 
Reference Station at the office and it is ready to 
be used. This station is capable of operating on 
radio frequency and cellular networks anywhere 

in the world, in any weather conditions, and is 
capable of transmitting the most of GNSS satellite 
corrections with an accuracy of 15 mm. Installing 
the GNSS stationary station at our office makes 
it quicker and easier to check the accuracy and 
to operate the assembled equipment that has the 
Machine Control System. So, we have become 
the first mining supplier that use the high-precision 
GNSS Reference Station in Mongolia.

http://www.barloworld.mn/construction
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“Хадат Вилла” хаус хотхоны төслийг 
хэрэгжүүлж буй “ЦОБА” ХХК-ны хамт 
олон өөрсдийн төслийн тухай болон 
Cat-ийн техникийн талаар сэтгэгдлээ 
бидэнтэй хуваалцлаа.
“ЦОБА” ХХК нь 2012 оноос хойш өвөрмөц 
тогтоц бүхий байгалийн үзэсгэлэнт 
байршилд “Хадат Вилла” нэртэй бие 
даасан гурван вилла төслийг амжилттай 
хэрэгжүүлж буй салбартаа манлайлагч 
компани юм. Яг одоо хэрэгжиж буй 
“Хадат Вилла-2” төсөл нь Нордик 
загварын таун хаусны төсөл ба 2021 оны 
4 дүгээр улиралд 1-р ээлжийн хауснуудаа 
ашиглалтад оруулах төлөвлөгөөтэй 

НОРДИК ЗАГВАР, КАНАД ХИЙЦИЙГ
“БҮТЭЭМЖИЙН МАНГАС”-ААР
Scandinavian Design, Canadian House by Cat®HEX

Cat 320 GC

Cat 330 GC

ажиллаж байна.
“ЦОБА” ХХК нь 2021 оны тавдугаар сард 
төслийн үйл ажиллагаандаа зориулан 
“БҮТЭЭМЖИЙН МАНГАС” CAT® GC 
цувралын экскаваторууд худалдан авсан 
юм. Харилцагчтай техникийн сэтгэл 
ханамжийн ярилцлага хийх явцад, техник 
ашиглаж буй ажилчид, удирдлагууд нь 
гээд бүгд өөрсдийн хийсэн худалдан 
авалтдаа маш их сэтгэл хангалуун 
байгаа нь Барловорлд-ын ажилтан 
миний хувьд маш бахархалтай санагдаж 
байлаа. Биднийг сонгон худалдан авалт 
хийсэн эрхэм харилцагч танд дахин 
талархсанаа илэрхийлье!

https://www.facebook.com/Tsobahouse
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1. Анх хэрхэн 

ажилд орсон бэ? 

Тухайн үед ажил 

олгогчоос ямар 

шалгуурууд тавьж 

байсан бэ?

Тухайн үеийн 
гүйцэтгэх захирал 

надад уул уурхайн холбогдолтой мэдээ 
мэдээллийг сонин хэвлэлээс орчуулж 
бэлтгэн удирдлагын багт танилцуулж 
байх ажил санал болгосон. Анх 2007 
оны 12 сард ажилд орох үед 300 орчим 
ажилтантай байсан. Тэр үед нэг л 
сар ажиллана гэж бодож байсан ч 
өнөөг хүртэл нийтдээ 14 орчим жил 
ажиллачихсан байна. Миний хувьд 
оффис дээр очиж ажиллана гэдэг 
ганцхан надад биш бас өөр олон хүнд 
төвөг удсан зүйл байдаг болохоор би 
удаан ажиллахгүй гэж бодсон юм. Гэвч 

компаниас намайг зөөх унаа, туслах 
хүмүүс гээд ажиллах боломж нөхцөлийг 
бүрдүүлж өгсөн нь үргэлжлүүлэн тогтвор 
суурьшилтай ажиллах урам зориг өгсөн. 
Намайг олон жил зөөсөн жолооч нар, 
харуул хамгаалалтын ажилтнууд, оффис 
дээр ажиллахад тусалдаг байсан сайхан 
сэтгэлт охиддоо маш их баярладаг. 
2.Таны одоо хийж байгаа ажлын онцлог, 

давуу тал болон бэрхшээлтэй талууд юу 

вэ?

Орчуулга хийнэ гэдэг тухайн материалын 
үндсэн санааг маш оновчтой, 
ойлгомжтойгоор хөрвүүлэхийг хэлнэ гэж 
ойлгодог. Орчуулга хийх явцад тодорхой 
хэмжээний судалгаа, харьцуулалт, дүн 
шинжилгээ хийхийн зэрэгцээ урьд өмнө 
сурч мэдэж байгаагүй олон шинэ зүйлийг 
сурч, олон чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлэх 
боломжтой байдагт урамшдаг. Энэ л 
миний ажлын онцлог. Өнөөдөр техник 

судалж байснаа маргааш хууль ч юм уу эсвэл 
өөр аль нэг салбарыг судлах жишээтэй. 
3. Та англи болон орос хэлийг хаана сурсан бэ?

Манай гэрийнхэн бараг бүгд орос 23-р сургуульд 
явдаг байсан болохоор багаасаа л орос хэл, 
соёлтой их ойрхон өссөн. Ер нь бол орос хэлийг 
зорьж, цаг гаргаж сурч байгаагүй. Харин англи 
хэлийг хүүхэд байхын их сонирхож, англиар 
бичигдсэн зүйлсийг уншиж, ойлгож чаддаг 
болохыг хүсдэг байлаа. Тиймээс англи хэлийг бие 
даан сурч эхэлсэн ба одоо ч суралцсаар байгаа 
гэж ойлгодог. Бас Martha Taylor, Tim & Angie 
Levendasky, Sarah Wiess гэх мэт гадаад найзууд 
маань англи хэл сурахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.
4. Ажиллах хугацаандаа нийт хэдэн орчуулга 

хийсэн бол? Ойролцоогоор тооцох боломж 

байна уу?

Нарийн тоолж үзээгүй. Гэвч зах зухаас нь 
дурдвал, төрөл бүрийн тоног төхөөрөмжийн 
гарын авлагууд, Хувь хүний болон Удирдлагын 
хөгжлийн, Техникийн сургалтын материалууд, 
харилцагчийн үйлчилгээ, аюулгүй ажиллагаа, 
технологи, гэрээ контракт, хүний нөөц гэх мэт янз 
бүрийн салбарын олон чиглэлийн орчуулга дээр 
ажилладаг. Бас Шилдэг Удирдагчдыг Төрүүлэх 
нь хөтөлбөр (Making Great Leaders Program), 
Ажилчдын оролцооны судалгаа гэх мэт төслүүд 
дээр ажиллаж байсан.    
5. Оффис дээр ирж ажиллахад ямар хүндрэл 

гардаг вэ? Та өмнө нь оффис дээр ирж ажилладаг 

байсан уу?

Урд нь би оффис дээр долоо хоногт 2 удаа 
очиж ажилладаг байсан. Хамт олныхоо дунд 
орж ажиллах, өдрийн хоол хамт идэх, баяр 
ёслолуудыг хамтдаа тэмдэглэх гээд дурсгалтай 
мөчүүд олон бий.  Цаашид албан байгууллагууд 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан дэд 
бүтцийг сайн хөгжүүлбэл ийм асуудалтай олон 

хүнд тогтвор суурьшилтай ажиллахад улмаар 
амьдрал нь дээшлэхэд тустай гэж боддог. 
6. Та урам зориг, эрч хүчийг хаанаас авдаг вэ? 

Би Есүст итгэдэг итгэгч хүн ба үүгээрээ бахархдаг. 
Миний энэ итгэл үнэмшил надад амьдралыг 
өөдрөгөөр харж, бэрхшээлийг даван гарах хүч, 
сэтгэлийн тэнхээг өгдөг. Хэрэв би Есүст итгэгч 
болоогүй бол өдий зэрэгтэй байж чадахгүй байх 
байсан. Хэн нэгэн надаас ямар нэг сайн зүйл олж 
хардаг бол энэ нь миний итгэлийн амьдралын үр 
дүн юм.   
7. Таны мөрөөдлийн ажил, мэргэжил юу вэ?

Би хүүхэд байхдаа том болоод археологич болно 
гэж заримдаа боддог байсан. Археологийн 
олдвор, судалгаа шинжилгээ одоо ч их 
сонирхолтой санагддаг. Ер нь улс орнуудын түүх, 
соёлд их дуртай.   
8. Барловорлд-д орчуулгаас өөр, энийг хийж 

үзэх юм сан гэж боддог ажил байдаг уу?

Тоног төхөөрөмжүүдийн гарын авлага орчуулж 
байхдаа тухайн машин дотор суугаад жолоодож 
үзмээр санагддаг шүү (инээв).

1. How did you get hired at Barloworld? What were 

the requirements of hiring at that time?

The former CEO of the company offered me a job 
translating mining related news from press releases 
and sending them to the management team via 
e-mail. When I first started working in December 
2007, the company had about 300 employees. At 
that time, I thought I would  only work  for a month, 
but I have worked for about 14 years. Going to the 
office and working there was difficult not only for 
me but for many others, so I thought I would not 
continue working. However, the company arranged 
everything for me by providing transportation and 
security men who would help me to get to and from 
the office and it encouraged me to continue my 

1 сарын аялалд гараад 14 жил явж байна. 
It’s been 14 years since I went on a one month trip.
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СУРГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 
ОРЧУУЛАГЧ, СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 
БОЛОВСРУУЛАГЧ С.САРАНЦАЦРАЛ

Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК буюу одоогийн 
Барловорлд Монголиа ХХК-д 2007 онд анх 
Орчуулагч, хэвлэл мэдээллийн ажилтнаар ажлын 
гараагаа эхэлсэн тэрээр нийт 14 жил тус компанид 
ажиллаад байгаа ба өдгөө Орчуулагч, Сургалтын 
хөтөлбөр боловсруулагч албан тушаал дээр 
амжилттай ажиллаж байна. Тэрээр багаасаа гадаад 
хэлэнд сонирхолтой, авъяастай байсан ба Англи, 
Орос хэлийг бие даан суралцсан байдаг. 
Түүний хийсэн ажлуудын заримаас нь дурдвал 2015 
онд “Ажилтны Гүйцэтгэлийн үнэлгээ”-ний процесс, 
материалуудыг боловсруулах төсөл, Карьер 
хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах төсөл, 2017 онд 
Англид төвтэй Hay Group компанитай хамтран 
“Шилдэг Удирдагчийг төрүүлэх нь” цогц хөтөлбөрийг 
монгол хэл уруу бүрэн хөрвүүлэх төсөл, 2020 онд 
Харилцагчийн сэтгэгдлийн менежмент онлайн 
сургалтуудыг монгол хэл уруу бүрэн хөрвүүлэх ажил 
зэрэгийг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэсэн 
юм.  

work. I greatly appreciate and am thankful to 
the drivers, security men and the ladies who 
helped me at the office for many years. 
2. What are the peculiarities, advantages, 

and disadvantages of your current job?

Translation is a process of interpreting the 
main idea of the material to be translated 
in a very clear and concise manner. In 
order to have a good translation, it requires 
capturing the spirit of a text, doing some 
research, making comparison and analysis. 
Working on different translations has given 
me opportunities to develop myself in many 
areas and it motivates me a lot. This is the 
peculiarity of my work. For instance, today 
you study about machinery and the next day 
you study about law or something else. 
3. How did you learn English and Russian?

Almost all my siblings went to Russian 
school #23 which means I grew up close to 
the Russian language and culture. Actually, I 
didn’t spend time learning Russian. But as a 
child, I was fascinated by English and wanted 
to be able to read and understand English. 
So I started learning English on my own and 
am still learning it. My friends Martha Taylor, 
Tim & Angie Levendusky and Sarah Wiess 
also played important roles in me learning 
the language.  
4. How many translations did you do 

during the years of your employment? Is it 

possible to count them?

I never have counted them. I have worked 
on different translations and projects like 
Operation and Maintenance Manuals of 
various machinery and equipment and Soft 
Skills, Leadership Development, as well as 
Technical Training curriculum. Also, I worked 

on a wide range of translations in a variety 
of fields including customer service, HSE, 
technology, human resources, policies and 
survey projects like MGL program (Making 
Great Leaders) and Employee Engagement 
etc.
5. What are the difficulties in working at the 

office? Have you ever worked at the office?

I used to work twice a week at the office. 
There are many memorable moments, such 
as working with colleagues, having lunch 
together and celebrating special dates with 
my friends. In the future, if  the companies 
pay attention to the improvement of the 
infrastructure for people with disabilities, 
it will be very helpful for them in having 
sustainable work and improving their lives. 
6. Where do you get inspiration and 

strength?

I am a Christian and proud of it. It helps me 
to be optimistic and gives me strength to 
overcome difficulties. If I didn’t put my trust 
in Jesus, I would have no hope and no future. 
If you see something good in me, it is a fruit 
of my faith in Jesus.  
7. What is your dream work and dream 

profession?

As a child, I sometimes thought that I 
would grow up to be an archaeologist. 
Archaeological findings and research are still 
interesting to me.  In general, I am fond of 
history and the culture of different countries.   
8. Do you have any job that you would 

want to try within the Barloworld?

When I work on different machinery and 
equipment manuals, I wonder what it would 
be like to sit inside the cab and drive it

Sarantsatsral Samdan
Training Translator & Curriculum Developer 
of Training Department

She had started her career as a Translator and Media 
Officer at Wagner Asia Equipment LLC, now Barloworld 
Mongolia LLC, in 2007. She has been working for the 
company for 14 years and currently working as Translator 
and Curriculum Developer of the Training Department 
successfully. 
She was interested and talented in foreign languages 
from an early age, studied English and Russian 
independently.  
Some of her accomplishments include the development 
of the Employee Performance Appraisal process and 
Career Development Program projects in 2015, in 
collaboration with Hay Group, a UK-based company, 
the project to fully translate the Comprehensive Program 
on Generating Best Leader into Mongolian in 2017, 
Customer Experience Essential Online training translation 
project in 2020. She does her job professionally.
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