
ISSUE #9, April 2022

ХOРГOЛТИЙН ШИНГЭНИЙГ 
≈7000°С-д СПЕКТРОМЕТРИЙН БАГАЖААР 
ШИНЖИЛДЭГ БОЛЛОО! 
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Катерпилларын S·O·S үйлчилгээ нь 50 гаруй жилийн түүхтэй цогц 

хөтөлбөр бөгөөд таны техникийн үйл ажиллагааг хянаж үр дүнтэй 

ажиллах нөхцөлийг хангахад чиглэгдсэн болно. Бидний 

үйлчилгээ нь тасралтгүй хөгжиж ирснээрээ онцлогтой. 

Хөдөлгүүрийн нийт эвдрэлийн 50% нь хөргөлтийн системийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой байдаг. Хөргөлтийн системийг сайтар 

хянаснаар хөдөлгүүрийн эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх бүрэн 

боломжтой. Энэхүү хяналтыг хийж гүйцэтгэхэд хөргөлтийн 

шингэний металлын үзүүлэлтүүд чухал ач холбогдолтой юм.

Барловорлд Монголиа ХХК-н S·O·S Шингэний Шинжилгээний 

лаборатори нь  хөргөлтийн шингэний физик  химийн 

шинжилгээнүүд дээр нэмж 2022 оноос эхлэн металлын агуулгыг 

тодорхойлох шинжилгээг гүйцэтгэснээр хөргөлтийн шингэний 

цогц шинжилгээг гүйцэтгэх болсныг та бүхэнд мэдэгдэхэд таатай 

байна.

Доорх жишээгээр хөргөлтийн системд үүсч буй асуудлыг 

металлын шинжилгээ ашиглан хэрхэн илрүүлж болохыг 

тайлбарлая.

Caterpillar’s S·O·S has more than five-decade long history and complex 

program dedicated for conditioning your equipment’s performance and 

maintaining its effectiveness. Our service is continuously improved by 

new features and inspire our customer.

In this year we would like to introduce our new analysis on coolant which 

makes possible to detect problems in early stages and avoid them. 

Since 50 percent of engine failure is related to its cooling system, 

conditioning your cooling system health will provide you the better 

understanding of engine’s health and makes it possible to avoid engine 

failure. Along with our traditional physical and chemical evaluation on 

coolant, elemental analysis will sustain significant amount of data and 

enhances your conditioning. Subsequent cases are illustrating the 

significance of elemental analysis on coolants:

Хөргөлтийн системд хамгийн түгээмэл тохиолддог асуудал бол хэт 
халалт юм. Хэт халалт үүссэнээр радиатор бөглөрөх эрсдэлтэй байдаг. 
Хөргөлтийн шингэн дэх усны чанар, гликоль, хөнгөн цагааны агуулга 
болон бусад холбогдох элементүүдийг тодорхойлсноор хэт халалтыг 
таних боломжтой.

Overheating is common problem in cooling system. Plugging caused by erosion 
and corrosion is the main reason for this problem. In this case elevated 
aluminum levels, glycol, water condition and other related element content are 
indicator of this problem. 

ХOРГOЛТИЙН ШИНГЭНИЙГ ≈7000°С-д СПЕКТРОМЕТРИЙН 
БАГАЖААР ШИНЖИЛДЭГ БОЛЛОО! 
We’ll analyze your coolant in ≈ 7000°С using spectrometer!

Гагнаас элэгдсэнээр радиаторын хоолойнуудад цоорхой үүсч хөргөлтийн 
систем зохистойгоор ажиллах боломжгүй болдог. Харин хөргөлтийн 
шингэн дэх хар тугалга, цагаан тугалганы агуулгыг тодорхойлсноор 
гагнаас элэгдлийг таних боломжтой.

Solder corrosion leads to leakage that causes improper function of cooling 
system and coolant contamination. In this case amount of tin and lead in 
coolant will indicate this problem.

Техникт тохироогүй хөргөлтийн шингэнийг сонгон хэрэглэх, радиаторын 
элэгдэл зэргээс үүдэн хөргөлтийн системд лаг хуримтлагддаг. Энэ үед 
хөргөлтийн шингэнд зэс, цайрын агуулга ихэссэнээр лаг үүсч байгааг 
таних боломжтой.

Sludge is also induced cooling system to overheat. Sludge is mainly caused by 
incorrect formulation, corrosion, and erosion. In this case we can determine it by 
measuring concentration of copper and zinc in coolant.

®Cat  AUGER | OPOM
ЖИН

ГИДРИЙН УРСГАЛ

ОНДОР

ДИАМЕТР

ЭРГЭХ ХУРД

ХАС ЛИЗИНГ, ХААН БАНК, 
ХOТOЛТ НОМГОН ББСБ-ЫН 
ЛИЗИНГЭЭР ХУДАЛДАН АВААРАЙ.

117кг

42-83л/м

947мм

280мм

127rpm

A23

92кг

42-83л/м

875мм

280мм

71rpm

A41

182кг

95-130л/м

978мм

252мм

81rpm

A68

ТЭРБУМ ТЭРБУМ ТЭРБУМ ТЭРБУМ ТЭРБУМ ТЭРБУМ 
МОДНЫ ТЕХНИКМОДНЫ ТЕХНИКМОДНЫ ТЕХНИКМОДНЫ ТЕХНИКМОДНЫ ТЕХНИКМОДНЫ ТЕХНИК

®Cat  232D3
ЖИЖИГ УНИВЕРСАЛ АЧИГЧ
OРГOХ ДААЦ

ХOДOЛГYYР

ШАНАГА

865 кг

44.9 кВ
30.4 м

®Cat  426F2
УНИВЕРСАЛ ТРАКТОР

УРД ШАНАГА

УХАХ ШАНАГА

АЖЛЫН ЖИН

1.05 3м
30.27 м

8,425 кг 
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МОНГОЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ХYНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ТУЛААН
Battle of Heavy machines in the Mongolian market

The share of the China-produced mining equipment against the world-
class equipment has been growing steadily for the last 10 years. World 
class implies equipment produced by such brands as Caterpillar, 
Liebherr, Komatsu, Hitachi and others, which are produced in developed 
countries with advanced technologies and high-quality assurances. 
Mid-tier classification equipment is produced mostly in China and other 
developing countries. For instance, 55-60% of the mid-tier equipment 
are Chinese dump trucks and wheel loaders. 

As the below chart shows the share of the mid-tier equipment 
purchased by Mongolian companies has been steadily growing in the 
last ten years – at the expense of world-class equipment. However, this 
has not affected sales of the Caterpillar brand. Because in the world-
class equipment, Caterpillar brand`s sales is increasing year by year. An 
explanation for this trend has been how Caterpillar products have 
proven its value by providing excellent quality, reliability, and exceptional 
customer service. Customers are seeing and experiencing advantages 
of purchasing and using Caterpillar equipment. In short, Caterpillar has 
proven that it is indeed worth investing into high quality equipment. 

In this chart, the industry represents the total number of imported 
mining equipment. 

Сүүлийн 10 жилд орж ирсэн тоног төхөөрөмжүүдийг ангилж үзвэл 
38 хувь нь хөрс хуулалтын, 20 хувь нь зөөвөрлөх ТТ, 15 хувь нь 

барилгын болон 14 хувь нь экскаватор чиглэлийн тоног 
төхөөрөмжүүд байна. Үүнээс харахад нийт тоног төхөөрөмжийн 
75 хувь нь олборлох чиглэлд ашиглагдаж байна. Уул уурхай тэр 
дундаа олборлох чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
харилцагч нар дийлэнх тоног төхөөрөмжийг ашиглаж байна. 

Ойрын ирээдүйд хэрэгжиж эхлэх уул уурхайн мега төслүүд, 
ашиглалтын лицензийн тоо нэмэгдэж байгаагаас үзвэл цар 
тахлын 2 жилийн дараах Монголын эдийн засаг хэвийн 
гольдролдоо орох, уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн зах зээл 
эргэн сэргэх төлөв ажиглагдаж байна.  

If we look at the equipment type by Caterpillar classification, in last 10 
years, 38% of the all equipment belongs to the earthmoving, 20% is load 
and haul, 15% is construction products, and 14% is excavations.   

As can be seen from this graph, 70 percent of all the puchased 
equipment in the last ten years has been used for extracting resources. 
Companies operating in the mining industry constitute the largest 
clientale. With the Mongolian economy seemingly back on track after 
two years of the pandemic, upcoming large government projects in the 
mining sector, and the increasing number of mining license holders, the 
future of the mining equipment market looks promising in terms of 
growth and increased profits.   

011 онд Монголын эдийн засаг хамгийн өндөр өсөлттэй 
үед уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн зах зээлийн хэмжээ 
600 сая ам.долларыг давж байсан. Үүнээс харахад эдийн 
засгийн өсөлтөө дагаад тоног төхөөрөмжийн зах зээл 
өсөж байдаг нь ажиглагдсан.

Цар тахал Монголын эдийн засагт маш хурдан хугацаанд 
нөлөөлөөд зогсохгүй бүхий л салбар, ялангуяа уул уурхай, түүний 
тоног төхөөрөмжийн зах зээлд нөлөөгөө үзүүлсэн. Зургаас 
Ковид-19 цар тахалын үеэр уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн нийт 
хэмжээ хэрхэн унасныг харж болохоор байна. Хэдийгээр зам 
тээвэр, хил гааль, логистикийн хувьд хүндрэлтэй байсан ч 2020 
оныг 2021 онтой харьцуулахад 46%-ийн өсөлттэй гарсан нь 
сайшаалтай.  Монголын эдийн засаг 2021 онд АХБ-ийн 
тооцооллоор 5.1 хувиар өсөх хүлээлттэй байсан боловч 1.4 
хувийн өсөлттэй гарсан. Монгол улсын Засгийн газраас 2022 онд 
эдийн засгийн өсөлт 5 хувиар өсөхөөр тооцоолж байв. Гэвч 
сүүлийн үеийн нөхцөл байдлаас хамаараад АХБ 2.3%, Дэлхийн 
банк 2.5%-ийн өсөлттэй байхаар таамаглалуудаа бууруулжээ. 
Монгол улс хоёр хөрш улсын эдийн засаг, улс төрийн бодлогоос 
хамааралтай болохоор одоогийн Орос-Украйны дайн, Хятадын 
хилийн хорио, Хятад дахь ковидын тохиолдлын огцом өсөлт, 
дэлхийн газрын тос, шатахууны үнийн өсөлт, эрдэс баялагийн 
экспортын гарцын бууралт зэрэг нь тоног төхөөрөмжийн зах 
зээлд сөргөөр нөлөөлж, зогсонги нөхцөл байдал үүсгээд байна.   

The mining equipment market was valued at around USD 600 million in 
2011, when the economic growth was at the highest level in Mongolia. 
Thus, it is valid to conclude that the total equipment market is driven by 
economic growth.  

The pandemic had an immediate impact on the Mongolian economy, 
and that impact goes across all industries, including mining industry 
and mining equipment market. From the below picture, it is possible to 
track the significant drops of the mining equipment value, when the 
Mongolian economy was hit by the COVID-19 pandemic. In 2021, 
imports of mining equipment increased by 46% compared to 2020, 
despite the logistical and transportation challenges on borders.  

Mongolian economy increased by 1.4% in 2021, while it was forecasted 
to increase by 5.1% in 2021, according to the ADB’s reports. According to 
the Mongolian Government forecast reports, the economy is expected 

to grow by approximately 5% in 2022. However, ADB decreased forecast 
to 2.3% and the World Bank to 2.5% economic growth in 2022. Since 
Mongolian economy is heavily dependent on its two biggest neighbors’ 
(Russia and China) policies and their economic situation, the current 
war between Russian and Ukraine, closure of the Chinese border, COVID-
19 spike in China, increase of oil and fuel prices, and decrease of 
commodity exports are negatively affecting the mining equipment 
market by raising uncertainty.  

Сүүлийн 5 жилд шинэ тоног төхөөрөмжийн эзлэх хувь 66-74 хувь 
дотор байгаа нь эдийн засгийн өсөлтийн хэлбэлзлээс 
хамааралгүйгээр шинэ тоног төхөөрөмжийн импорт тогтвортой 
байсныг харуулж байна.

Share of the new equipment has ranged between 66% and 74% in the last 
5 years. It shows that new equipment import is stable despite the 
fluctuations of the overall economy.   

Дундаж зэрэглэлийн брэндийг дэлхийн шилдэг брэндийн тоног 
төхөөрөмжийн эзлэх хувьтай харьцуулахад сүүлийн арван жилд 
байнгын өсөлттэй гарсан байна. Дэлхийн шилдэг гэдэгт өндөр 
хөгжилтэй орнуудад өндөр технологиор чанарын баталгаатай 
үйлдвэрлэгдсэн тоног төхөөрөмжүүд орж байгаа. Дундаж 
зэрэглэлд хөгжиж буй орнуудад буюу ихэвчлэн Хятадад 
үйлдвэрлэгдсэн тоног төхөөрөмжүүд ордог.  Хятадад 
үйлдвэрлэгдсэн дундаж зэрэглэлтэй өөрөө буулгагч, ачигч нь 
ангилалдаа 55-60 хувийг эзэлж байна. Монголын зах зээлд 
дундаж зэрэглэлтэй брэнд тоо хэмжээний хувьд өргөн тархаж 
байгаа ч тус өсөлт нь Cat брэндийн борлуулалтад сөргөөр 
нөлөөлөхгүй байна. Учир нь Cat брэнд нь Дэлхийн зэрэглэлтэй 
брэндийн зах зээл дотрооо жилээс жилд борлуулалтаа тэлсээр 
байна. Үүнд мэдээж тоног төхөөрөмжийн бүтээл, чанар, 
найдвартай байдал, мэргэжлийн засварын үйлчилгээ нь 
нөлөөлдөг. Катерпилларын хэрэглэгч нар тал талын өгөөж харж 
худалдан авалтаа хийдэг. Өөрөөр хэлбэл үнэ харьцангуй өндөр ч 
хөрөнгө оруулалтын өгөөжөө тооцохлээр ялгаатай тооцоо гардаг.
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EQUIPMENT CLASSIFICATION

BCP - BUILDING CONSTRUCTION PRODUCTS
БАРИЛГЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
EARTH - EARTHMOVING
ХӨРС ХУУЛАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
EXCAV - EXCAVATION, ЭКСКАВАТОР
GP - GLOBAL PAVING, ЗАМ БАРИЛГА
LNH - LOAD & HAUL, ЗӨӨВӨРЛӨХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
TRACK - TRACKED PRODUCTS
ХҮНД ДААЦЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ



BarloworldNews6 7BarloworldNews

Сайн байна уу. Та бидэнд өөрийгөө болон 

байгууллагынхаа талаар танилцуулаач.

- С а й н  б а й н а  у у ,  н а м а й г 

Д.Мөнхтөр гэдэг. Би Дорноговь аймгийн 

Иххэт сумын нэгэн уурхайн тосгонд 

төрсөн. 2004 онд ШУТИС-ын Уул уурхай, 

эдийн засаг менежментийн ангийг 

төгссөн. 2003 оноос хойш Хашаатын 

нүүрсний уурхайгаас ээлжийн уулын 

мастераар ажлын гараагаа эхэлж байлаа. 

2006 оноос Жамп Алт гэдэг компанид 

уулын инженерээр ажиллаж эхэлсэн нь 

анхны алтны шороон орд маань байсан 

юм. “Их Ундарга Майнинг” ХХК-д 2018 онд 

анх ахлах мастераар ажлын гараагаа 

эхлээд 2021 оноос уурхайн даргаар нь 

ажиллаж байна. Уул уурхайн салбарт нийт 

10 гаран жил ажилласан байна.

- Манай “Их Ундарга Майнинг” 

ХХК нь 2018 онд 011-430 лицензийг 

авснаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлж 

байлаа. Ажлын хэмжээнээс шалтгаалаад 

нийт 60-100 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 

ажилладаг. Өнгөрсөн жил дахин ТЭЗҮ 

хийснээр өнөөдөр ингээд 5 дахь жилдээ 

үйл ажиллагаа явуулж байна. 10 блоктой, 

Улаан эрэг, Айлтын жалга гэсэн хоёр 

газар олборлолтын үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна. Одоо ажиллаж байгаа 

талбай маань нийт 10-аад жилийн ажил 

байгаа.

10 гаран жилийн туршлагатай уурхайчин 

хүний хувьд хамгийн дуртай техникийн 

төрөл тань аль нь вэ?

- Х а м г и й н  д у рт а й  н ь  г э в э л 

экскаватор. Гоё шүү. Харагдаж байгаа нь ч 

гоё. Ер нь их тэвчээртэй хүн экскаватор 

жолооддог гэж боддог.  Ур чадвар 

шаардсан техник. Өмнө жил бид хэд 

Cat®340 худалдаж авч байсан. Сүүлд 

Cat®349 болгож техникээ нэмсэн. Өмнөх 

загвараасаа улам ухаалаг болоод хамаг 

ажлыг хөнгөвчилсөн юм шиг санагдсан. 

Маш нарийн үйл ажиллагаатай, биед 

амар, бүтээмж өндөр, түлш зарцуулалт 

багатай. Нэлээн таалагдаж байгаа.

Мэргэжлийн хүмүүс мэдээж өндөр 

бүтээмж гаргахыг зориод техник 

худалдан авахынхаа өмнө нэлээдгүй 

судалгаа хийдэг байх. Танай байгууллага 

Cat-ыг сонгох болсон гол шалтгаан нь юу 

байсан бэ?

- Ер нь уул уурхайн салбарт 

тэргүүлэх, хамгийн бүтээмж өндөртэй 

техник бол Cat® л гэж ярьцгаадаг. Хүн 

бүхэн мэдэж байгаа байх. Бүтээмж 

өндөртэй, эвдрэл бага, тав тухтай, ер нь л 

сайн дүр төрхтэй л гэж боддог. Энэ маань 

шууд Cat®-г сонгох гол шалтгаан болсон 

юм. Бас “Барловорлд Монголиа” ХХК-ны 

үйлчилгээ,  ажилчдынх нь чадвар, 

харилцаанд бас нэлээд сэтгэл хангалуун 

байдаг нь манай худалдан авалтад 

нөлөөлсөн юм болов уу хэхэ.

УУЛ УУРХАЙН САЛБАРТ 
ТЭРГYYЛЭХ, ХАМГИЙН БYТЭЭМЖ 
OНДOРТЭЙ ТЕХНИК БОЛ CAT®.
“Их Ундарга Майнинг” ХХК -ны уурхайн дарга, уурхай өөрөө өлгийдөж 
авсан, уурхайчин болох заяатай төрсөн залуу Д.Мөнхтөрийн бидэнтэй 
хийсэн ярилцлагыг та бүхэнд хүргэж байна.

      Уурхайчин хүмүүс 

ер нь бүгд өөрийн 

г э с э н  т ү ү х ү үд т э й 

байдаг юм байна лээ. 

Э н э  м э р г э ж л и й г 

с о н г о х  б о л с о н 

шалтгаан тань юу 

байсан бэ?

- Ээж маань 

г ү н и й  у у р х а й д 

ажилладаг байсан. 

Б а г а а с а а  э н э 

салбартай ер нь их ойр 

ө с с ө н  д ө ө .  Я г  гол 

с о н г о л т  х и й х э д 

сургууль нөлөөлсөн 

байдаг. Анх 10 жилээ 

төгсөөд конкурс өгөх 

г э э д  и р с э н  ч и н ь 

сонгууль болох гээд хаалгаа хаасан байсан. Тэгээд СЭЗДС, ШУТИС хоёрт очсон юм. Анх ямар ч уурхайчин болно гэсэн бодолгүй 

явж байлаа. ШУТИС-ын гадаа очсон чинь бөөн хүүхдүүд цуглачихсан нэг л гоё харагдаад болдоггүй ээ. Яагаад ч юм энэ гоё анги юм 

шиг байна гэсэн бодол шууд төрсөн л дөө. Тэгээд ерөөсөө уурхайчин болъё гэж шууд шийдээд, СЭЗДС-ынхаа оноог ч харалгүй 

сэтгэл шулуудсан байдаг юм. Энэ мэргэжлийг сонгосондоо маш их баяртай байдаг. Мэргэжилдээ хайртай. Амралтаараа гэртээ 

очоод 7 хоноход л ажил руугаа буцаад явмаар санагддаг ийм л хүн байна даа хэхэ.



CAT® 773E ТYРЭЭСЛЭХ YY?  
ХЯТАД АЧААНЫ МАШИН ХУДАЛДАН АВАХ УУ?     

Даац (Payload)
Хөдөлгүүр (Engine)
Хөдөлгүүрийн загвар (Engine model)
Хөдөлгүүрийн хүч (Gross Power)
Дээд хурд ачаатай (Top speed loaded)
Дугуй (Standard Tire)
Ашиглалтын жин (Operating weight)
Насжилт (Lifetime)

ХАРЬЦУУЛАЛТ
АДИЛ МЭТ БОЛОВЧ 

БАТАЛГААТАЙ
ХYЧТЭЙ
ХУРДТАЙ
ЧАНАРТАЙ
ИЛYY БYТЭЭЛТЭЙ
ЭДЭЛГЭЭТЭЙ

2
ДАХИН

 Cat® 773
ТYГЭЭМЭЛ АШИГЛАГДДАГ 

ХЯТАД САМОСВАЛ
55,5 ton
Diesel
3412E
710HP

62,2 km/h
Michellin брэнд

99.3 тон
80,000 мото.цаг

55 ton
Diesel

WP12G430E310
470HP

44 km/h
Хятад
88 тон

20,000 мото.цаг

CAT® 773E ТYРЭЭСЛЭХ YР ДYН ХЯТАД МАШИН ХУДАЛДАН АВАХ ТУЛГАМДДАГ АСУУДАЛ 

Найдвартай техник, 
түрээсийн иж бүрэн 
үйлчилгээ  

2 дахин цөөн тооны 
оператор шаардагдана

Төлөвлөгөөт засвар 
үйлчилгээний мэргэшсэн 
баг хамт олон

Сар бүр тогтмол дүнгээр 
түрээслэнэ. 

40 жилийн судалгаа 
хөгжүүлэлтийн үр дүн

Технологийн дэвшилтэт 
шийдлүүд

Тоног төхөрөмж талаар санаа зовох 
зүйлгүй ажилдаа анхаарал 100% 
хандуулах боломжтой болно 

Удирдлага, зохион байгуулалт, сургалт, 
тээвэр, бусад холбоотой зардал бага 

Улаанбаатар хот, Өмнөговь аймаг дахь 
сэлбэгийн агуулах, засварын төвөөс 
найдвартай сэлбэг, засвар үйлчилгээгээр 
хангана. 

Санхүүжилтийн төлөвлөлт хийхэд амар 

Чанар, хүчин чадал, бүтээл 2 дахин илүү, 
Эвдрэл, сул зогсолт харьцангүй бага. 

Product link алсын зайн хяналтын нэгдсэн 
системтэй, нэмэлтээр жин хэмжүүр, 
аюулгүйн ажиллагаа зэрэг нэмэлт 
үйлчилгээг санал болгох боломжтой 

Ачаалал их. Эвдрэл гэмтэл, 
сул зогсолтийн хувь өндөр

Илүү олон тооны оператор, 
засварын баг, бусад хүний 
нөөц

Машинтай холбоотой бүх 
зардал, удирдлага зохион 
байгуулалт, эрсдэл үүрдэг

Нэг дор өндөр дүнгээр 
санхүүжилт шаардагдах

Ихэвчлэн 2-3 жилд ашиглаад 
ашиглалтаас гардаг.

Хяналт, тохиргоо, дэвшилтэт 
боломж хязгаарлагдмал

Зогссон машины тоогоор бүтээл 
буурна. Нэгж хугацаанд алдагдсан 
боломж өртөг өндөрсдөг  

Хүний нөөц бүрдүүлэх, сургах, удирдан 
зохион байгуулахад хүндрэлтэй 
байдаг. Зардал өндөр 

Сэлбэгийн татан авалт, засвар 
үйлчилгээ, тээвэр, хадгалалт зэрэг 
нүсэр ажлыг өөрсдөө хийх 
шаардлагатай. 

- Зээлээр авсан тохиолдолд 
урьдчилгаа төлбөр, хүүгийн зардал 
өндөр
- Гэнэтийн эвдрэл, үйл ажиллагааны 
төлөвлөгдөөгүй зардал гардаг" 

Эвдрэл гэмтлээс үүдэлтэй сул зогсолт 
их, их засвар хийгддэггүй. 

Уламжлалт аргаар хянах шаардлага 
гардаг 

CAT® 773E ТYРЭЭСИЙН YНЭЛГЭЭНД ЮУ БАГТДАГ ВЭ?  

Ÿ 250 мото.цаг тутмын төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээ, 
уурхайн сайт дээр хийгдэх  

Ÿ Тогмол үзлэг, техник хяналт зөвлөгөө  
Ÿ 6,000 мото.цаг хүртэлх дугуйн энгийн элэгдэл хорогдол  
Ÿ Тоног төхөөрөмжийн энгийн элэгдэл хорогдол  
Ÿ Тоног төхөөрөмжийн алсын зайн техник хяналтын 

тайлан, түлш зарцуулалт  
Ÿ Ашиглалт зөвлөгөө, операторын сургалт   

ТАНЫ ЦУГЛУУЛГАНДАА ХАЙЖ БАЙГАА CAT® МАШИН CAT® MERCHANDISE НЭРИЙН ДЭЛГYYРТ БYГД БИЙ.
The Cat® machines you are looking for in your collection is all in the Cat® Merchandise Store.

БОДИТОООР МАСШТАБЛАН ЖИЖИГРYYЛСЭН CAT® МОДЕЛ 
DIECAST MASTER, REAL REPLICAS

BarloworldNews8 9BarloworldNews

Танай уурхайн онцлогт тохирсон үр ашигтай хувилбарыг 
сонирхвол  ТҮРЭЭС БА АШИГЛАГДСАН ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХЭЛТЭС-тэй холбогдож дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авна уу. 
Утас: 70187588  
  
  
  

ХОЛБОО БАРИХ:

VS
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ТOСOOЛСНOOС ДЭЭГYYР БYТЭЭМЖ
ТOСOOЛЛOOС ИЛYY ЧАНАР

®Cat  352
ЭКСКАВАТОР | Excavator

BarloworldNews10

®WOMEN with CAT

ШАНАГА АЖЛЫН ЖИНХOДOЛГYYР
31.91 м 50,100 кг316кВт

Бид 3 дугаар сарыг бүхэлд нь "ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН САР" болгож өдөр бүр нэг МАНЛАЙЛАГЧ ЭМЭГТЭЙГ тодотгон ажил, 
амьдралынх нь нууцаас та бүхэнтэй хуваалцаж байсныг санаж байгаа байх. 

Өдөрт нэг эмэгтэй гэхээр сарын тоо хязгаартай тул цөөхөн эмэгтэйчүүдээ төлөөлөл болгон танилцуулсан нь бидний хувьд 
БАХАРХАЛТАЙ бас нэг талаараа харамсалтай явдал байлаа. 

Маш олон хөдөлмөрч, манлайлагч, үзэсгэлэнтэй эмэгтэйчүүд оролцож амжаагүй үлдсэн шүү. Ирэх жил илүү амжилт бүтээл, аз 
жаргал дүүрэн дахин уулзана гэдэгт итгэлтэй байна. 

Та бүхэндээ бүгдэд нь ажил, амьдралд нь хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөөе. 

Women of the MarchWomen of the March
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1. ТАНЫ АЖЛЫН НЭГ ӨДӨР?
Өглөө ажилдаа ирээд хамгийн түрүүнд и-мэйлээ шалгана, тээврийн хэрэгслүүдийн GPS 
хяналтын төхөөрөмжийн програмаас ажиллаж буй техникүүдээ гүйлгэж хардаг. 
Залгуулаад шууд талбайн ажлын багийнхантайгаа утсаар ярьж ажлын нэг өдөр маань 
эхэлдэг.
2. ТА ХИЙХ АЖЛАА ХЭРХЭН ТӨЛӨВЛӨДӨГ ВЭ?
Голдуу хийх ажлаа өмнөх өдрийн орой нь төлөвлөдөг. Бүх зүйлийг бичиж тэмдэглэхийг 
хичээж, тэмдэглэлийн дэвтэртээ тухайн өдрөөр нь тэмдэглэл хөтөлдөг.
3. ТАНЫ АЖЛЫН ОНЦЛОГ? 
Нийгэм эдийн засаг, бүс нутгийн хөгжлийн тулгуур болсон авто замын салбарын ажил 
маань өөрөө онцлогтой. Жишээ нь улирлын чанартай байдагаас эхлээд энэ салбарт 

ажиллаж буй ажиллах хүчний хүйсийн байдал гээд олон зүйл бий.
Ажлаа хийхэд миний хувьд бэрхшээлтэй зүйл байхгүй, харин улирлаас хамаарч байгаль цаг 
уурын хүнд нөхцөлд талбайд ажиллаж буй ажилчдаа харахад заримдаа хэцүү байдаг.
Нийт массын хэрэгцээнд тулгуурлаж, хүмүүсийн нуруу тэнэгэр явах тэр зам, тэр бүтээн 
байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэж, түүнд оролцож байгаадаа, мөн нэгэн чигт харж 
хөдөлмөрлөн бүтээж яваа хамт олноороо маш их бахархаж байна. 
4. ТА ӨӨРИЙГӨӨ ХЭРХЭН ХӨГЖҮҮЛДЭГ ВЭ?
Хийж байгаа ажлаараа өөрийгөө хөгжүүлж, хүрээлж буй хүмүүсээсээ үргэлж сайхан 
энергийг авдаг гэж боддог.
5. САНАЛ БОЛГОХ НОМ, ХӨГЖИМ, КИНО?
Ном: Саяхан бэлгэнд авсан, Болорчимэгийн “БИЗНЕС ӨРӨГ” ном
Хөгжим: “ЧИНГИС ХААН” хамтлагийн ахлагч, Ардын жүжигчин Д.Жаргалсайханы үг, ая 
“НАРЛАГ МОНГОЛ ОРОН”
Кино: Үздэггүй болохоор санал болгох кино байдаггүй, гэхдээ инээдмийн кинонд 
сонирхолтой. Инээв. 
6. АМЬДРАЛААС АВСАН ХАМГИЙН ТОМ ХИЧЭЭЛ, СУРГАМЖ ЮУ БАЙВ?
Амьдралд хамгийн чухал нь эрүүл мэнд! Хүний бодол сэтгэл, тэр тундаа сэтгэлийн амар 
амгалантай, элэг бүтэн байх нь амьдралын хамгийн том аз жаргал юм даа.
7. АЖЛЫН ГАРААГАА ЭХЭЛЖ БУЙ ЗАЛУУСТ ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ?
Авто замын салбарт ажлын гараагаа эхлүүлж буй шинэ төгсөгч залуус түүн дотроо 
эмэгтэйчүүддээ хандан аливаад шантралгүй бүх зүйлийг багаас нь эхэлж, суурийг нь маш 
бат бөх тавьж, тасралтгүй хичээхэд тэр зүйл өөрийн тань амьдралд урт хугацааны батлагаа 
болно. Өөрөөр хэлбэл ДОВ-ыг УУЛ болтол тасралтгүй хичээгээрэй!

ДОВЫГ УУЛ БОЛТОЛ ТАСРАЛТГYЙ 
ХИЧЭЭГЭЭРЭЙ!

Х.АРИУНЖАРГАЛ
YЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНХYY ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ
МАПРОУД ХХК 
12 дахь жилдээ ажиллаж байна

ЧАНАРЫГ СОНГОЖ АЖИЛЛАХ НЬ 
ХАМГИЙН ЗOВ ШИЙДЭЛ

1. ТА АЖЛАА ХЭРХЭН ТӨЛӨВЛӨДӨГ ВЭ? АЖЛЫН НЭГ ӨДӨР ТАНЬ ХЭРХЭН ӨНГӨРДӨГ 
ВЭ?
Ямар ч ажлыг ер нь урьдчилж төлөвлөх нь хамгийн зөв гэж боддог. Ажлын өдрийг хоёр 
хэсэгт хуваан авч үздэг. Эхний хагаст нь зөвхөн дотоод ажлууд буюу байгууллагатай 
холбоотой шуурхай асуудлууд дээрээ төвлөрөхийг хичээдэг. Үлдсэн хагаст нь харилцагч 
нартай уулзах зэргээр гадагшаа чиглэсэн ажлуудаа хийх гэж хичээдэг дээ.
2. ТАНЫ АЖЛЫН ОНЦЛОГ? (бэрхшээлтэй болон бахархмаар зүйлс?)
Миний хувьд нийт ажлын туршлагаа үндсэн хоёр хэсэгт хуваан авч үздэг. Эхний хэсэг буюу 
сургуулиа төгссөний дараах 20 жил маань зөвхөн судалгаа, онол дээр тулгуурладаг байлаа. 
Сүүлийн 25 жилийн хугацаанд Монполимет группт илүү практикт суурилсан ажлуудыг хийж 
байна даа. Өмнө нь сурч судалсан онолоо хэрэгжүүлж байгаа гэх юм уу. Ажилдаа маш их 
хайртай. Тийм ч болоод өнөөдрийг хүртэл салбараа солилгүй хоёрхон байгууллагын нүүр 

үзэн ажилласан юм болов уу гэж боддог. Би өөрийн компанийн ажилчдаар их бахархдаг. 
Монгол улсын уул уурхайн салбарт Монгол инженерүүдийн гараар бүтсэн хамгийн анхны 
ДРАГ-г, хамгийн анхны Монгол хүний гараар бүтсэн нуурыг Монполимет группийн ажилчид 
маань бий болгосон байдаг юм. Хүмүүс маань миний ажлын бахархал юм уу даа.
3. ТА ӨӨРИЙГӨӨ ХЭРХЭН ХӨГЖҮҮЛДЭГ ВЭ?
Хүрээлэнд ажилладаг байхад маш их ном уншдаг байлаа. Сүүлийн үед гэвэл хамт 
ажилладаг залуусынхаа хүчинд өдөр тутамдаа шинэ соргог мэдээллийг их сонсож байна 
даа. Манай байгууллагын онцлог гэвэл цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэн алхаж, эдгээр шинэ 
технологи, шийдлүүдийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллахыг их хичээдэг. 
4. САНАЛ БОЛГОХ НОМ, ХӨГЖИМ, КИНО?
Ер нь алдартнууд, дэлхийн том удирдагчдын намтрыг уншиж судлах дуртай, ихэнхдээ ийм 
төрлийн ном уншдаг. Тэр дундаас хамгийн их сэтгэгдэл үлдээсэн ном гэвэл Сингапур улсын 
ерөнхийлөгч асан Lee Kuan Yew гуайн тухай номууд байдаг. Энэ улсаас энэ хүнээс суралцах 
зүйл маш их бий. Манай улсад нэвтрүүлээсэй гэсэн бодлого, соёлын өнцгүүдийг ч бас энэ 
номоос харж болно.
5. АМЬДРАЛААС АВСАН ХАМГИЙН ТОМ ХИЧЭЭЛ, СУРГАМЖ ЮУ БАЙВ?
Амьдрал гэхээсээ илүү ажлын талбар дээр авсан хамгийн том сургамж гэвэл хүмүүс, 
байгууллагууд хуучин шийдлүүдээ халах зоригтой шийдвэр гаргаж чаддаг байх хэрэгтэй 
юм байна лээ. Ялангуяа техник технологи тасралтгүй хөгжиж буй 21-р зуунд зардал мөнгө 
гэхээсээ илүү чанарыг сонгож ажиллах нь хамгийн зөв шийдэл гэж бодсон. 
6. АЖЛЫН ГАРААГАА ЭХЭЛЖ БУЙ ЗАЛУУСТ ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ?
Одоо залуучуудад хөгжих боломж, цалингаа нэмэгдүүлэх боломж маш их байна. Бүх зүйл 
өөрсдөөс нь шалтгаална. Үнэнч, шударга, тууштай ажиллахад хүссэндээ хүрэх боломж хүн 
бүрд байдаг гэж боддог доо.

1. ТА АЖЛАА ХЭРХЭН ТӨЛӨВЛӨДӨГ ВЭ? АЖЛЫН НЭГ ӨДӨР ХЭРХЭН ӨНГӨРДӨГ ВЭ?
Миний хувьд хийх ажлуудаа сар, долоо хоног, өдрөөр буюу хийгдэж дуусах хугацаанаас нь 
хамааруулан ангилж, төлөвлөдөг. Ажлынхаа төлөвлөгөөг байнга бичиж, тэмдэглэж, 
дууссан дуусаагүйгээр нь ялгадаг. Ажлын өдөр ажлуудаа чухал, чухал биш гэж ялган, 
хамгийн чухал ажилдаа түрүүлж анхаарал хандуулан, үдээс өмнө гэхэд амжуулахыг 
хичээдэг. Өдрийн 2-р хагаст бусад ажлуудаа амжуулдаг.
Томоохон шийдвэр гаргах ажлууд дээр аль болох өглөөгүүр төвлөрч ажилладаг.
2. ТАНЫ АЖЛЫН ОНЦЛОГ? /бэрхшээлтэй болон бахархмаар зүйлс/
Их сургууль төгсөөд 15 жилийг судалгаа туршилт хийх, туршлага судлах зэргээр онол дээр 
тулгуурлан ажилласан.
Сүүлийн 11 жилд өмнө судалж мэдсэн онол, судалгаа, туршлага, мэдлэг дээр суурилан 
практик байдлаар илүү ажиллаж байна. 
Монгол Улсад байгаль орчинд ээлтэй чанар, стандартын шаардлага хангасан Газрын 

тосны бүтээгдэхүүн зайлшгүй хэрэглэгдэх ёстойг уриалж, хамтран ажиллаж буй 
компаниуддаа хэрэгжүүлэхийг зорин ажиллаж байна. Ажил бүхэн өөр өөрийн гэсэн сорилт 
бэрхшээлтэй байдаг. Онолын ойлголтыг амьдрал дээр хэрэгжүүлэхдээ бизнес эрхлэгч 
нарт ойлгуулна гэдэг зарим талаар хэлэлцээр хийх чадварыг хүртэл сорьдог энэ нь миний 
ажлын бэрхшээл гэхээсээ илүү ур чадварын шалгалт бас нөгөө талаасаа бахархал юм уу 
даа. 
3. ТА ӨӨРИЙГӨӨ ХЭРХЭН ХӨГЖҮҮЛДЭГ ВЭ?
Ном их уншдаг. Сүүлийн үед подкаст их сонсдог болоод байгаа. Орчин үеийн залуучуудтай 
хөл нийлүүлэн алхахын тулд дэвшилтэт шинэ технологи, шийдлүүдээс л байнга суралцаж, 
мөн залуучуудыгаа хүнийх нь хувьд ойлгож хамтран ажиллахын тулд заримдаа сэтгэл зүйч 
шиг ч байх хэрэгцээ шаардлага гарч байна.
4. САНАЛ БОЛГОХ НОМ, ХӨГЖИМ, КИНО?
Күнзийн сургаалууд, Мари Кондо хэмээх япон бүсгүйн бичсэн “Амьдралыг өөрчлөх эмх цэгц 
ба түүний гайхамшигт ид шид”, Жеймс Клейр-ийн “Энгийн дадал” мөн Ли Куан Ю-ийн 
“Сингапурын хөгжлийн нууц” гэх номуудыг санал болгомоор байна.
5. АМЬДРАЛААС АВСАН ХАМГИЙН ТОМ ХИЧЭЭЛ, СУРГАМЖ ЮУ БАЙВ?
Орчин цаг үеийн шинэ шийдэл санаанаас оновчтой гэж үзсэн зүйлээ ажлын талбарт маш 
хурдан нэвтрүүлэх. Мөн шийдвэр гаргахаас өмнө нэлээдгүй сайн бодож боловсруулах, 
нэгэнт гаргасан шийдвэртээ тууштай байх хэрэгтэй гэж боддог доо.
6. АЖЛЫН ГАРААГАА ЭХЭЛЖ БУЙ ЗАЛУУСТ ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ?
Энэ цаг үед өөрийгөө хөгжүүлэх, сурах боломж их байгаа. Одоогийн залуус цагийг үр 
бүтээлтэй өнгөрөөж, бүх зүйлд өөриймсөг чин сэтгэлээсээ хандаж, шударга, тууштай 
байхад л хүссэн зүйлдээ хүрэх боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. Мөн амар хялбар замыг 
хайх нь буруу гэдэг ойлголт байсан бол одоо арай өөрөөр харж, зөв замаар амар 
ойлгомжтой шийдлийг олж бүтээлч байдлаа хөгжүүлэх ч хэрэгтэй болоод байгаа цаг үе тул 
өөрийн онцлог, чадвараа илүү хөгжүүлэхийн тулд аливаад сониуч байгаарай гэж бас 
зөвлөмөөр байна.

1. ТАНЫ АЖЛЫН НЭГ ӨДӨР?
Ажлын нэг өдрийн хувьд янз бүр байдаг. Хамгийн түрүүнд хийдэг ажил гэвэл уурхайн даргатайгаа 
холбогдож нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл авдаг. Ажил тав тухтай, элдэв осол, асуудал гараагүй байвал 
тэр өдөр маш сайхан эхэлдэг. Ер нь сүүлийн үед утсаар нилээн их ажил амжуулах болсон. Ковид-19 цар 
тахал хүмүүсийг их цахимжуулсан нь энэ өвчний ганц үүсгэсэн давуу тал нь гэж боддог. 
2. ТА ХИЙХ АЖЛАА ХЭРХЭН ТӨЛӨВЛӨДӨГ ВЭ?
Ихэнхдээ эхлээд яаралтай чухал ажлуудаа амжуулдаг. Аль чухал ач холбогдолтойгоос нь эхлүүлээд дэс 
дараалал үүсгэж, түүнийхээ дагуу ажилладаг. Гэнэтийн асуудлууд ер нь их гарч ирдэг. Энэ нь өөрөө 
салбарын онцлог. Өнөөдөр төлөвлөсөн ажлаа өнөөдөртөө амжуулъя гэдэг шаардлагыг өөртөө тавьж 
ажилладаг. Ажлыг хойш тавих ер нь их дургүй. Ер нь их эмх цэгцтэй ажилладаг даа.
3. ТАНЫ АЖЛЫН ОНЦЛОГ? 
Ер нь давж дийлшгүй бэрхшээлтэй зүйл бараг байхгүй дээ. Ажилдаа дуртай, хайртай болохоор ямар нэгэн 
аргаар заавал болгоно, болно гээд зүтгэхэд болохгүй юм гэж байдаггүй юм шиг санагддаг. Үнэхээр 
тулгарч болох асуудал гэвэл байгалын давагдашгүй хүчин зүйлс байж болох юм. Байгал эх дэлхийн дэргэд 
хүн гэдэг амьтан үнэхээр мөхөс санагддаг. Ажил мэргэжлийн хувьд бахархдаг зүйл гэвэл манай хамт 
олон. Уул уурхайн хүнд ширүүн нөхцөлд эрч хүчээ алдахгүй ажилдаа шимтэн ажиллаж буй хамт олноо 

харахаар цаанаасаа л бахархах сэтгэл төрж, хайр хүрээд байдаг даа. Өглөө ажлын хувцасаа өмсөөд 
бөөндөө явахыг нь харах дуртай. Маш гоё харагддаг.
4. САНАЛ БОЛГОХ НОМ, ХӨГЖИМ, КИНО?
Санал болгох ном: Эх сурвалж, Айн Рэнд
Титэм үг, Н.Багабанди. Номны гарчгаасаа эхлээд дотор нь байдаг олон алдартнуудын ишлэлүүд, агуулга 
гээд бүх зүйл нь таалагддаг.
Санал болгох хөгжим: Сүүлийн үед дайн дажин, цар тахал гээд олон харамсалтай мэдээнүүд харж байна. 
Үүнтэй холбоотойгоор ч тэр юм уу саяхан Micheal Jackson-ы Heal The World гээд дууг санамсаргүй сонссон 
юм. Энэ бүхэн хурдан дуусаад дэлхий даяараа хуучин шигээ энх тайван байхсан гэж хүсэх юм. 
Санал болгох кино: Нууц материалууд. Mystery, Thriller төрлийн кинонд дуртай. Яагаад, яасан юм бол оо гэж 
бодож үзэх дуртай.
5. ТА ӨӨРИЙГӨӨ ХЭРХЭН ХӨГЖҮҮЛДЭГ ВЭ?
Их уншдаг. Ер нь янз бүрийн шинэ зүйлийн талаар нийтлэл, ном, сэтгүүл өдөр тутамдаа их сонирхож 
уншдаг. Эргэн тойрны найз нөхөд хамт олноосоо бас өдөр тутамдаа суралцаад явдаг даа.
6. АМЬДРАЛААС АВСАН ХАМГИЙН ТОМ ХИЧЭЭЛ, СУРГАМЖ ЮУ БАЙВ?
Хувийн зохион байгуулалт.
Хувь хүний зохион байгуулалт, хувийн төлөвлөлт гэдэг зүйлтэй ер нь бүх зүйл холбогддог. Цаг барих, өдрөө 
төлөвлөх, зорилгоо тодорхойлох гээд бүх л зүйл нь эндээс эхэлдэг юм болов уу гэж боддог. Манай эзэн 
Чингис хааны хэлсэн алдартай үг байдаг. Биеэ засаад гэрээ зас, гэрээ засаад төрөө зас гэж. Ер нь хүн 
өөрөө өөрөөсөө л эхлэх хэрэгтэй. Цэгцтэй байж, ядаж нэг газраас юм авчихаад тэрийгээ байсан газар нь 
эргүүлээд тавьдаг дадалтай байх хэрэгтэй. Энэ нь өөрөө бусдад төвөг удахгүй байх нэг арга. Өөрөө зохион 
байгуулалттай, цэгцтэй, бусдад төвөг удахгүй байвал өөрийн ажил ч хурдан бүтдэг санагддаг шүү.
Миний эрх бусдын хамрын үзүүрээр хязгаарлагддаг. Манай найз надад хэлж өгч байсан юм. Ингээд л бас 
нэг зүйлийг ойр хавийнхнаасаа сурч байгаа юм хэхэ. Ер нь аливаа зүйлд хүлээцтэй хандах хэрэгтэй гэж 
боддог. 
7. АЖЛЫН ГАРААГАА ЭХЭЛЖ БУЙ ЗАЛУУСТ ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ?
Зорилготой бай. Үүнтэйгээ уялдуулаад өөрийн үзэл бодлоо хамгаалдаг, нэг зүйлдээ тууштай тэмцэж 
чаддаг байгаарай. Салхинд хийссэн хамхуул шиг л битгий байгаарай. Күнзийн хэлсэн бас нэгэн алдартай 
үг байдаг. Холын бодол үгүй аваас ойрын зовлон оршино гэж. Хүн юу хийхээ мэдэхгүй, зорилгогүй байх 
маш хэцүү. Зорилгоо тодорхойлоод эцсийг нь хүртэл зүтгэ.
Бүх зүйл дээр сэтгэл гарга. Өөртөө хүртэл сэтгэлээсээ, өөрийгөө хайрлаж сэтгэл гаргаж байгаа хүн бусдыг 
бас хайрлаж чаддаг. Өмсөж байгаа гуталд хүртэл сэтгэл гаргах хэрэгтэй. Ер нь бүх зүйл амьтай санагддаг. 
Амьгүй зүйл гэж байхгүй. Сэтгэл шингээгүй ажил цаанаасаа л амь сүнсгүй байдаг. 

АМЬГYЙ ЗYЙЛ ГЭЖ БАЙХГYЙ. БYХ 
ЗYЙЛД СЭТГЭЛЭЭСЭЭ ХАНД.

Ц.УНДРАХ
ЕРОНХИЙ ЗАХИРАЛ, ИХ УНДАРГА МАЙНИНГ ХХК 
5 дахь жилдээ ажиллаж байна

C.ЭНХТУЯА
МОНПОЛИМЕТ ГРУППИЙН ГYЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ 
Уул уурхайн салбарт нийт 45 дахь жилдээ ажиллаж байна

МЭРГЭЖИЛДЭЭ ЭЗЭН БОЛЖ МЭРГЭШИЖ АЖИЛЛАХ НЬ 
НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БОЛЖ БАЙНА.

Ш.ЦЭНДЖАРГАЛ
ГYЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ, ПЕТРОПЛАС ХХК 
26 дахь жилдээ ажиллаж байна
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ЦАХИЛГААН YYСГYYР ГИНЖИТ УНИВЕРСАЛ АЧИГЧ
(277)

ГИНЖИТ ТРАКТОР
(D5R, D6, D7, D8, D9GC)

ДУГУЙТ ЭКСКАВАТОР
(M310-M330)

ДУГУЙТ ТYРЭГЧ
(830-854)

НУГАСАН ХОШУУТ БУУЛГАГЧ
(725-745)

ДУГУЙТ УНИВЕРСАЛ АЧИГЧ
(232, 242, 246, 262)

УНИВЕРСАЛ ТРАКТОР
(422, 428, 432, 434, 444)

АВТО ГРЕЙДЕР
(120-160, 12, 14, 16)

ГИНЖИТ ЭКСКАВАТОР
(311-319, 320-329, 330-395)

ДУГУЙТ АЧИГЧ
(950-982, 982-992)

ООРОО БУУЛГАГЧ
(770-777)

ЗYЙЛ БИШ

САНХYY 
САНАА ЗОВОХ 
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ЖИЛИЙН ХYY

13’99% 

УРЬДЧИЛГАА

20%

ХУГАЦАА

6-24 САР

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА

3 ОДОР

SEM 636D, 653D, 655D, 656D, 660D

ТЕХНИКИЙН YЗYYЛЭЛТ

ШАНАГАНЫ БАГТААМЖ:

АЧИХ ДААЦ:

АЖЛЫН ЖИН:

ТYЛШ ЗАРЦУУЛАЛТ:

ХOДOЛГYYР:

31.7 - 5.5м

3 - 6 тонн

9,800 - 20,900 кг

10 - 22 л

124 м.х / 92 кВ - 240 м.х / 178 кВ

Ангилалдаа хамгийн бага түлш зарцуулдаг, 

засвар үйлчилгээ бага шаарддаг, найдвартай, 

өндөр бүтээлтэй тоног төхөөрөмж хайж 

байвал эргэлзээгүй SEM-ийг сонгоорой.

If you are looking for a machine that consumes 

the least fuel in class, servicability and is 

reliability and greater productivity, then definitely 

choose SEM.

АВГА АХ СЭМ-ИЙН 
SEM КОВШ
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426F2
УНИВЕРСАЛ ТРАКТОР

САНХYYГИЙН ШИЙДЭЛ

САРЫН ХYY

1.08-1.18% 

УРЬДЧИЛГАА

20%

ХУГАЦАА

24 САР®Cat  SIS
Програм эрх

S•O•S
Шингэний шинжилгээ

PM Kit 1,000 м/ц
Yйлчилгээний сэлбэгийн багц

БЭЛГЭНД: 12 САРЫН ТУРШ АШИГЛАХ
®Cat  Product

Link

БЭЛГЭНД:

СЭРЭЭ  эсвэл АЛХ
93м/х

ХYЧИН 
ЧАДАЛ

8 кг,425

 АЖЛЫН 
ЖИН

1.05 3м

УРД 
ШАНАГА

0.27 3м

УХАХ 
ШАНАГА

4,709мм

УХАХ
ГYН

4 м.3

СУМНЫ 
УРТ

БАТАЛГАА: ГИДР БОЛОН ХYЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИД 12 САР

ОЛНЫГ БИШ 

ОНЦГОЙГ

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Зүүнбаян өртөөнөөс Ханги боомт хүртэлх 226 
километр төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил эрчимтэй үргэлжилж байгаа 
билээ. Энэхүү төсөл дээр Trimble® 3D GPS системээр тоноглогдсон SEM 921 
автогрейдр ажиллаж байна. Тус төслийн гүйцэтгэлийн хугацаа нь 6 сар бөгөөд тус 
хугацаанд багтаан төслөө дуусгахын тулд бүтээмжийг 2-3 дахин нэмэгдүүлдэг 
Trimble® Машин Удирдлагын Системийг ашиглаж богино хугацаанд өндөр 
бүтээмжтэй ажиллаж байна.

THE SEM921 MOTOR GRADER EQUIPPED BY TRIMBLE® GPS IS WORKING EFFICIENLTY 
ON THE ZUUNBAYAN-KHANGI RAILWAY PROJECT…

The construction of 226kilometer railway from 
Zuunbayan station in Sainshand soum of 
Dornogobi province to Khangi port is in full swing. 
There is SEM921 motor grader equipped by 
Trimble® GPS working on this project. As the 
project has a completion period of 6 months, in 
order to complete the project in a short period of 
time, customers are using Trimble® Machine 
Control System successfully, which increases 
productivity by 2-3 times.

ЗҮҮНБАЯН-ХАНГИ ЧИГЛЭЛИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСӨЛ ДЭЭР TRIMBLE®-ИЙН 
МАШИН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМЭЭР ТОНОГЛОГДСОН SEM921 АВТОГРЕЙДР 
ӨНДӨР БҮТЭЭМЖТЭЙ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.
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What's so great about a Cat machine? They are born again
Cat® МАШИНЫ ЮУ АГУУ ГЭЭЧ? ТЭД ДАХИН ТOРДOГ

Манай засварын цехээр 27 мянга гаруй мото цаг яваад ашиглах боломжгүй болчоод 
®байсан Cat  988H дугуйт ачигч орж Дилерийн баталгаат их засвар хийгдэн дахин 

төрсөн мэт болсон юм. Тус их засвар нь 55 хоног үргэлжилсэн ба мэргэшсэн, нарийн 

ур чадвар, туршлагатай техникчид маань зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр зарим 

эд ангиудыг сэргээн засварлаж, Cat баталгаат сэлбэгээр тус засварыг гүйцэтгэсэн 

юм. Дилерийн их засвар нь ухаалаг, хэмнэлттэй шийдэл юм. Шинэ машины тал үнээр 

шинэ мэт машинтай болоё.

®The Cat  988H Wheel Loader, which had been out of service for more than 27,000 motor 

hours, entered our repair shop and was reborn after a major overhaul by the dealer. The 

overhaul lasted 55 days, and our specialized, sophisticated, and experienced technicians 

repaired some par ts with 

dedicated equipment and 

performed the repairs with Cat-

certified parts. Dealer rebuild is 

a smart and cost-effective 

solution. Let's have a new 

machine for half the price of a 

new machine.

ЭНЭХYY 
ЗАСВАРЫН 
ДЭЛГЭРЭНГYЙГ 
ДАРААХ КОДЫГ 
УНШУУЛЖ 
YЗНЭ YY.

Омно нь / Before

Омно нь / Before

Дараа нь / After
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