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ТYYНД ИТГЭ, ТЭР
YРГЭЛЖ БЭЛЭН
GC ЦУВРАЛЫН ШИНЭ ЦАХИЛГААН YYСГYYР
DE33 GC - DE1500 GC 33кВа - 1,500кВа

ЧАНАР, ТУРШЛАГА, YНЭ ЦЭН

Cat® GC ЦУВРАЛЫН ЦАХИЛГААН YYСГYYР
DE33 GC - DE1500 GC 33кВа - 1,500кВа

ХААЛГА
1,005мм

О

лон улсын зах зээлд 2020 оноос
эхлэн худалдаанд гарсан
Катерпилларын шинэ загварын GC
цахилгаан үүсгүүрийг дэлхийн өнцөг булан
бүрт үйл ажиллагаагаа явуулж буй диллер
компаниуд танилцуулан худалдаалж эхлээд
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Cat®

НӨӨЦИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАДАГ ХАРИЛЦАГЧ НАРТАА
ЗОРИУЛАН ШИНЭ ЗАГВАРЫН GC ЦАХИЛГААН ҮҮСГҮҮРИЙГ
КАТЕРПИЛЛАРААС ЗАХ ЗЭЭЛД ГАРГААД БАЙНА.
байгаа билээ. харилцагч нар Кат-ийн
цахилгаан үүсгүүрийг ашиглах хүсэл
сонирхол өндөр байдаг боловч худалдан
авах шийдвэр гаргахад нөлөөлөх хамгийн
гол зүйл бол үнэ юм.Эдгээр харилцагчиддаа
зориулан КАТ-аас энэхүү GC загварын

цахилгаан үүсгүүрийг санал болгож
байна.Тун удахгүй Катерпилларын Монгол
дахь албан ёсны диллер болох Барловорлд
Монголиа ххк-аас тус загварын цахилгаан
үүсгүүрийн нээлтийг хийхээр төлөвлөж
байна.

ХААЛГА
962мм

1,648мм

Cat® GC

1,400мм

2,190мм

4,930мм

2,030мм

3,946мм

GC ЗАГВАРЫГ СТАНДАРТ ЗАГВАРТАЙ ХАРЬЦУУЛАХАД ДООРХИ ОНЦЛОГ БОЛОН ДАВУУ ТАЛТАЙ
ЗӨВХӨН НӨӨЦИЙН
ЗОРИУЛАЛТТАЙ

ОВОР ХЭМЖЭЭ
БОЛОН ЖИНГИЙН
ХУВЬД БАГАССАН

УДИРДЛАГЫН САМБАР НЬ
АШИГЛАХАД ИЛҮҮ ХЯЛБАР,
ОЙЛГОМЖТОЙ

ҮНИЙН ХУВЬД
10-20% ХЯМД БОЛОВЧ
ЧАНАРЫН ХУВЬД ИЖИЛ
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Cat 352
®

ЭКСКАВАТОР | Excavator

ТOСOOЛСНOOС ИЛYY ЧАНАР
ТOСOOЛЛOOС ДЭЭГYYР БYТЭЭМЖ
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349 ЭКСКАВАТОР 352 НЭРТЭЙГЭЭР ДАХИН ТӨРӨХДӨӨ ИЛҮҮ УХААЛАГ БОЛСОН

ИХИЙГ БYТЭЭХ ИРЭХ
ЖИЛДЭЭ БЭЛЭН YY?

ХӨДӨЛГҮҮР
АЖЛЫН ЖИН

316 кВ
50,100 кг

Cat 352 нь үйлдвэрээс стандартаар суурилуулсан Cat GRADE болон
PAYLOAD технологийн тусламжтай илүү үр ашигтай ажиллаж,
шинэ цахилгаан гидравлик системтэй болсоноор түлшний
хэмнэлттэй болсон. Мөн цөөн шүүлтүүрээр илүү урт хугацаанд
ажилладаг тул ашиглалтын зардлыг бууруулсан. Аюулгүй байдлыг
хангасан стандартын E-Fence болон Lift Assist технологитой. Cat
352 бол таны хувьд амжилт нь тодорхой аварга байх болно.

The Cat 352 gives you more operating eﬃciency with factory-installed
Cat GRADE and PAYLOAD technologies, more fuel eﬃciency with a new
electrohydraulic system, less maintenance cost with fewer ﬁlters and
extended intervals, enhanced safety with standard E-Fence and Lift
Assist. The Cat 352 is the clear-cut winner for you and your business.

ОЛБОРЛОЛТЫН ҮР АШГИЙГ
45% ХҮРТЭЛ НЭМЭГДҮҮЛСЭН

ТҮЛШ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ҮР
10% ХҮРТЭЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН

АШИГЛАЛТЫН ЗАРДЛЫН
20% ХҮРТЭЛ БАГАСГАСАН

Cat 352 нь 2D-тэй Cat GRADE, GRADE, PAYLOAD
зэрэг үйлдвэрээс стандартаар тоноглосон
технологийн ачаар хамгийн өндөр түвшний
бүтээлийг гаргадаг.

Шинэ цахилгаан гидравлик системийн үндсэн
хяналтын хавхлага болон том гидравлик
насос нь хөдөлгүүрийг үндсэн бүтээмжид
нөлөөлөхгүйгээр бага хурдтайгаар
ажиллуулах боломжийг олгож, нэгж түлшинд
илүү их ажил хийх боломжийг олгодог.

Төлөвлөгөөт засвар хоорондын хугацааг
нэмэгдүүлсэнээр илүү урт хугацаанд
ажиллаж, ашиглалтын зардлыг бууруулсан.

INCREASE OPERATING EFFICIENCY UP TO 45%
The Cat 352 offers the industry’s highest level of
standard factory-equipped technology, including
Cat GRADE with 2D, GRADE with Assist, and
PAYLOAD.

INCREASE FUEL EFFICIENCY UP TO 10%
The new electrohydraulic system’s main control
valve and large hydraulic pump allow the engine
to run at a lower engine speed without impacting
production, ensuring you get more work per unit
of fuel.

LOWER MAINTENANCE COSTS UP TO 20%
Extended maintenance intervals increase uptime
and reduce costs compared to the 352F.

BarloworldNews 5

Томоохон цар хүрээтэй үйл ажиллагааны
хувьд техникийн амин чухал эд анги
эвдэрсэн тохиолдолд нэмэлт машинуудыг
орлуулан ажиллуулахаар бэлтгэсэн байдаг
бол цар хүрээ багатай үйл ажиллагааны
хувьд нэг машин гэнэтийн эвдрэлээс болж
бүтэлгүйтвэл бүх ажил нурах эрсдэлтэй.
Машиндаа урьдчилан сэргийлэх засвар

үйлчилгээ хийх нь эвдрэлийн дараах
засвар үйлчилгээ хийснээс бүтээлийн
алдагдалын хувьд ч гэсэн илүү үр дүнтэй.
Эдгээр жишээнүүд нь техникийн өгөгдлийг
тогтмол хянаж, чиг хандлагыг тодорхойлж,
эртнээс урдьчилан сэргийлэх арга хэмжээ
авах, хяналт хийхийн үнэ цэнийг харуулж
байна. Шинэ болон хуучин тоног

тө хө ө р ө м ж и д ө р гө н ө ө р а ш и гл а х
боломжтой болсон телематикийн ачаар
ө гө гд ө л и й г ш и н ж л эж х я н а х , то н о г
төхөөрөмжийн менежментийн шийдэлд
цаг хугацаа, нөөцөө бололцоогоо зориулах
нь өнөө үед ажиллах ухаалаг арга юм.

THE VALUE OF REPAIR BEFORE FAILURE
The concept of Repair Before Failure (RBF) has
been talked about since the ‘90s, but it wasn’t
really practical before the advent of
telematics, which let you ﬁguratively see
inside the equipment as it’s working and know
when problems were about occur.
Even now, many in the industry remain content
to “run it until it breaks.” The reality is a lot of
businesses are too busy to do anything but
what they’ve always done, and many don’t
have the expertise to effectively implement
proactive мanagement procedures.
Those attitudes are changing as more and
more construction professionals start to see
the bottom-line value of RBF.
To put that value into perspective, let’s look at
an example from the Cat Fleet Monitoring
Center:

ЭВДРЭЛЭЭС OМНOХ ЗАСВАР YЙЛЧИЛГЭЭНИЙ YНЭ ЦЭН
Эвдрэл гарахаас өмнө засвар хийх тухай
ойлголтыг 90-ээд оноос хойш ярьж байсан ч
өмнө нь тийм ч бодитой хэрэгждэггүй
байсан юм. Харин өнөөдөр тоног
төхөөрөмжийг хэрхэн ажиллаж байгааг нь
хянаж, асуудлыг цаг тухай бүрд нь мэдэх
боломжийг олгодог телематик технологи
бий болсон.
Одоо ч гэсэн энэ салбарын олонход нь
"эвдрэх хүртэл нь ажиллуулах" арга барил
хадгалагдсан хэвээр байна. Бодит байдал
дээр дээрх салбарын бизнесүүд хэтэрхий
ачаалалтай байдаг учраас үргэлж хийдэг
байсан зүйлээсээ өөр юу ч хийх боломжгүй
байснаар олонх нь үр дүнтэй үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэх туршлагагүй байдагт оршино.
Сүүлийн үед энэ салбарын олон
мэргэжилтнүүд эвдрэлээс өмнөх засварын
үнэ цэнийг ойлгож эхэлснээр урьдын чиг
хандлага өөрчлөгдсөөр байна.
Ингээд Катерпилларын Техник Хяналтын
үйлчилгээний үнэ цэнийн талаар
ярилцацгаая.
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Нэгэн үйлчлүүлэгчийн экскаваторын
хөдөлгүүрийн тосны даралт бага гэсэн утга
бүхий улбар шар, улаан түвшний алдааны
кодууд гаржээ.
Э нэ х ү ү а л д а а н ы к од н ы а с у уд а л н ь
хөдөлгүүрийг эвдрэлд хүргэж чадахуйц
ноцтой байсныг харуулсан мэдэгдэл юм.
Хэрэв энэ үйл явц цааш үргэлжилж улам
дордвол хөдөлгүүрийн ECMыг гэмтээхээс
эхлээд бүр цаашилвал техник бүрэн зогсох
хүртэл эрсдэл үүснэ.
Хө д ө лг үү р и й г э в др эл э э с с э р г и й л э н
засварлах болон эвдрэлийн дараах
засварын зардал 2-н харьцааа хамгийн
багадаа 10 дахин их байхаас гаднаа засвар
хийгдэх хугацааны хувьд ч мөн адил өндөр
байх юм.
Эдгээр тооцоолол нь ойролцоогоор зардал
бөгөөд техник тус бүрд хамаарна гэдгийг
санаарай.

A customer’s excavator was generating
orange and red fault codes for low engine oil
pressure. The red fault codes indicated that

problem was severe enough to cause an
engine derate. If it got much worse, the engine
ECM wouldshut the machine down
completely.
Getting the machine into the shop right way for
a quick repair cost will more cheaper 10 times
than after-failure repair cost—and would have
resulted in much longer downtime during
repair.
Keep in mind that these approximate costs are
per asset. Over an entire ﬂeet, the added costs
of running to failure really add up. For example,
we found 31 assets with large numbers of
emission fault codes, and 39 assets with
regular “Shifting Into Neutral” alerts.
In the later case, simply training the operators
to avoid shifting into neutral and coasting
would have cost only equal to operator training
cost. That would have resulted in even more
savings by eliminating the transmission wear
that required premature service.

Another common objection to using
telematics runs along the lines of “It makes
sense for big ﬂeets, but I only have a few
machines.” The truth is, monitoring machine
data and engaging proactive equipment
management is even more valuable for
smaller ﬂeets.
A large operation may have extra machines
parked up and ready to go if a critical piece of
equipment goes down. For small operations, if
a single machine fails, the whole job may shut
down. And the costs of servicing the machine
will likely be only a fraction of the cost of lost
production while the machine is in the shop.
These examples illustrate the value of
regularly monitoring data, looking for patterns,
and taking action early. With telematics widely
available for both new and older equipment,
devoting time and resources to data
monitoring and proactive equipment
management is simply the smart way to work
these days.

хамааралтай алдааны кодны нийтлэг
шинжийг илэрүүлсэн юм.
Энэ тохиолдолд, операторуудыг "Нэйтрал
руу шилжих” үйлдэлээс зайлсхийхэд
сургахад л нэг техник дээрх эвдрэлийн
өмнөх засварын зардал ердөө операторын
сургалт байх болно. Ингэсэнээр дамжуулах
эд ангийн хэвийн бус элэгдэлээс урьдчилан
сэргийлэх замаар илүү их хэмнэлт гаргах
боломжтой юм.
Телематик ашиглахтай холбоотой өөр нэг
нийтлэг эсэргүүцэл нь "Олон техникийн
хувьд энэ нь утга учиртай, үр дүнтэй, гэхдээ
би цөөхөн машинтай " гэсэн яриа байдаг.
Үнэндээ бол машины өгөгдлийг хянах, тоног
төхөөрөмжийн менежментийг ашиглах нь
цөөн техниктэй баазад ч гэсэн илүү үнэ
цэнтэй юм.

Тухайлбал, бид 39 техник дээр гарсан олон
төрлийн холимог алдааны кодноос 31 техник
дээр "Нэйтрал руу шилжих” үйлдэлтэй
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Cat Genuine Filter / Жинхэнэ

ТАНИЛЦ:

ALASKA 2.0 8”

Хавтгай оройтой
Flat head

хамгаалах болно. Мөн ус нэвтэрдэггүй гутал
бөгөөд Thinsulate™ тусгаарлагчтай. 3M
Thinsulate™ патентлагдсан дулаалгын
технологи хүйтнээс хөлийг дааруулахгүй
тусгаарлаж, хүнд хэцүү нөхцөлд хөлийг
дулаан, тав тухтай байлгадаг.
The Alaska 2.0 is a rebuilt version of our popular
Alaska with new features that are so
comfortable you'll be ready for life after the job
site. This 8” boot features the exclusive EASE
dual density footbed which is lightweight and
comfortable, and combined with a cushioned

midsole material to support the daily pounding
your feet take. And, as comfortable as this boot
is, it is just as durable. Constructed with the
strength of Goodyear welt which provides longterm durability, it also features a slip-resistant
outsole that is stable and delivers exceptional
grip on a variety of surfaces. The Alaska 2.0 steel
toe will also protect you from the elements. It is a
waterproof boot and lined with Thinsulate™
insulation. Insulated with Thinsulate™ patented
thermal technology that insulates against the
cold, keeping feet warm and comfortable while
tackling extreme conditions.

Shape - Хэлбэр

Товгор оройтой
Round Head

ГАДААД ЯЛГАА
OUTER DIFFERENCE

УРТ ТYРИЙТЭЙ, ДУЛААН, УС НЭВТРЭХГYЙ
Alaska 2.0 нь бидний алдарт Аляск загварын
хоёрдахь сайжруулсан хувилбар бөгөөд
шинэ өөрчлөлтүүд нь таныг ажлаа илүү
тухтай хийх нөхцлийг бүрдүүлсэн. Энэхүү 8
инчийн гутал нь түрийг 2 инчээр
өндөрсгөсөн ба хөнгөн, эвтэйхэн EASE
давхар нягтаршилтай улавч нь хөлд
эвтэйхэн, доргилт бууруулагчтайн дээр
эдэлгээ сайтай. Goodyear welt ул бат бөх
хэрнээ хөлийн нугалаа хэсгээр уян байж,
халтиргаатай гадаргуу дээр зуурамтгай
байж чаддаг. Alaska 2.0 ган хоншоортой тул
таны хөлийг гадны нөлөөллөөс бүрэн

Fake Filter / Дуураймал

Текст - Text
Бичиглэл өргөн
BoldFont
Зөөлөн шар
Smooth yellow

Өнгө - Color

VS

Бичиглэл нарийн
NarrowFont
Тод шар
Sharpy yellow

ДОТООД ЯЛГАА
INTERNAL DIFFERENCE
Цаас - Paper
Шингэн Тод шар
шар өнгөтэй өнгөтэй
Үнэр - Smell
Үнэргүй - Silent Хортой үнэртэй
Smelly
Бүслүүр - Belt
Жигд наагдсан Бүслүүргүй эсвэл
Evenly glued жигд бус наалттай
No belt or unevenly
glued

ВИДЕО
YЗЭХ

8 BarloworldNews

АНХААРУУЛГА
ШҮҮЛТҮҮР ХУДАЛДАН АВАХДАА ХҮМҮҮС ЗАДЛААД БАЙДАГГҮЙ. ГАДААД ЯЛГААГААР ЖИНХЭНЭ
ШҮҮРИЙГ ТАНИХАД ХЭЦҮҮ. НАЙДВАРТАЙ ШҮҮР ХУДАЛДАН АВАХДАА АЛБАН ЁСНЫ ДИЛЕРТ
ХАНДАЖ БАЙХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА.
WARNING
PEOPLE DON'T DISASSEMBLE WHEN THEY BUY A FILTER. IT IS DIFFICULT TO RECOGNIZE THE GENUINE
FILTER BY EXTERNAL DIFFERENCES. WE WARN YOU TO CONTACT AN OFFICIAL DEALER WHEN BUYING A
RELIABLE FILTER.
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“БАРЛОВОРЛД МОНГОЛИА” S•O•SSM ШИНГЭНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ
200 000 ДЭЭЖНИЙ YР ДYНГ ХАРИЛЦАГЧИД ХYРГЭЛЭЭ!

Катерпиллар Компани анх 1971 онд өөрсдийн үйлдвэрлэсэн машин
техникийнхээ ашигласан тосыг шинжлэн, эд ангиудын элэгдэл,
бохирдлыг оношлох S•O•SSM үйлчилгээг дэлхий дахинд нэвтрүүлж
эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр дэлхий дахинаа 100 гаран S•O•S SM
үйлчилгээний лаборатори үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
“Барловорлд Монголиа” компаний S•O•SSM үйлчилгээний лаборатори
нь Катерпилларын Евро Ази бүс нутаг дах CAT S•O•SSM үйлчилгээний
стандартын шаардлагыг ханган итгэмжлэгдсэн цорын ганц
лаборатори бөгөөд өдгөө Монгол улсад 11 жил амжиллтай ажиллаж
байна. Бид тус хугацаанд 200 гаруй харилцагчийн 200 000 дээжийг
шинжиллээ. Үүний үр дүнд өндөр өртөг бүхий мянга мянган
техникийг томоохон эвдрэлээс урьдчилан сэргийлж, олон тэрбумын
хэмнэлтийг харилцагчиддаа хүргэлээ.
Ийнхүү S•O•SSM Шингэний Шинжилгээний Лаборатори нь тос болон
хөргөлтийн шингэний цогц шинжилгээний үйл ажиллагаа явуулдаг
Монгол Улсын тэргүүний лаборатори болж улс эх орны хөгжил
дэвшилд хувь нэмэрээ оруулан, харилцагчдынхаа бизнест чухал
үүргийг гүйцэтгэн ажиллаж байна.
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BARLOWORLD MONGOLIA LLC S� O� SSM FLUID ANALYSIS
LABORATORY DELIVERS OF 200 000 SAMPLES RESULT TO THE
CUSTOMERS!
In 1971, CAT introduced the S•O•S program that is the world’s leading oil
analysis program for earthmoving equipment and diesel engines. Since its
inception, the S•O•S program has grown into the largest oil analysis
program in the world, with more 100 labs worldwide in the biggest CAT
dealers.
In Mongolia, S•O•SSM Fluid analysis laboratory of Barloworld Mongolia
LLC has 11 years of history and only accredited laboratory in Caterpillar
standardization program in Eurasian region. In this 11 year, we’ve analyzed
200 000 samples from around 200 customers. Our continuous service and
support contributed customers avoiding from highly costed catastrophic
failure and helped saving their property.

MICHELIN WORKSHOP

Ө

нгөрсөн хугацааны ковидын нөхцөл байдалаас шалтгаалан
MICHELIN-чүүд уулзалдаагүй удсан байж. Барловорлд Монгол
компани нь MICHELIN дугуйг Монголд албан ёсоор төлөөлөн
борлуулдгийг бүгд мэдэх байх. Бид харилцагчдынхаа мэдлэг, ур
чадварыг дээшлүүлэх, дугуйн ашиглалтыг сайжруулах, зардал
хэмнэх чиглэлээр хичээл сургалт орж, харилцан туршлага солилцох
олон арга хэмжээнүүдийг 2 өдрийн турш цэнгэг агаарт амжилттай
зохион байгуулж өндөрлөлөө. MICHELIN болон Барловорлдын зүгээс
дугуйн ашиглалтад нөлөөлөх хүчин зүйлс, зардлыг хэрхэн бууруулах,
дугуйн засвар үйлчилгээтай чухал асуудлуудыг хөндөж сургалт
орлоо.

I

t`s been a while that we haven`t met after the COVID-19 outbreak.
Everyone knows that Barloworld Mongolia is the oﬃcial dealer for
MICHELIN tires in Mongolia. We have successfully organized 2 days
event, which are to improve our customers` knowledge and skills, to extend
tire life and cost control, in the fresh air. MICHELIN and Barloworld
Mongolia`s team have provided training on factors affecting tire life, how to
reduce costs, and important issues about tire-related services.
We really appreciate and would like to thank our customers for attending
this event.

Арга хэмжээнд хамрагдсан бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

We’re proudly to announce our service is leading in oil and coolant analysis
in Mongolia and our contributions are critical in our customers and
country.
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IT IS POSSIBLE TO GET HIGH VALUE
FOR TIME SAVING AND PRODUCTIVITY
IF WE USE GPS TECHNOLOGY
BILEGSAIKHAN J.

Chief engineer of LMDSh LLC,
One of the most signiﬁcant factors is surface
smoothness precision after ﬁne grading.
Creating good precision after ﬁne grading requires
processes of the grading and Geodetic
measurements on many occasions.
Thus, we decided to rent Trimble® GPS of motor
grader for improving the work operation and
productivity on the asphalt road project which
connects Kharkhorin – Tsetserleg road with Ugiinuur Battsengel - Ikhtamir of the Arkhangai.
As a result of the project, we investigated the motor grader which is
equipped with Trimble GPS could work within 1 cm precision, and
productivity improved up to 70%. Accordingly, we ordered a new GPS
system for our grader from Barloworld Mongolia LLC.

In Mongolia, the climate is so radical and the road construction season is
short which makes the construction project more challenging. I would
like to share my thought with owners and contractors that it is feasible to
get high value from GPS technology for time-saving and productivity.

ВИДЕО
YЗЭХ

IT IS POSSIBLE TO GET HIGH VALUE FOR TIME SAVING
AND PRODUCTIVITY IF WE USE GPS TECHNOLOGY

GPS ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРYYЛСЭНЭЭР ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОЛОН
ЦАГ ХУГАЦААНЫ ХУВЬД OНДOР БYТЭЭМЖТЭЙ АЖИЛЛАЖ ЧАДНА
“ЛМДШ” компаний Ерөнхий инженер
Ж. Билэгсайхан:

Авто замын салбарт нэгэн чухал үзүүлэлт бол гадаргуугийн тэгш
байдал юм. Гадаргуугийн тэгш байдлыг хангахын т улд
автогрейдрийн болон геодезийн хэмжилтийн ажил ахин дахин
хийгдэх шаардлагатай болдог. Энэ процессийг хөнгөвчилж, ажлын
бүтээмжийг дээшлүүлэхийн тулд бид нар судалж үзээд Барловорлд
Монголиа компаниас автогрейдр дээр суурилуулдаг Trimble®-ийн
GPS-ийг “Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас Өгий нуур –
Батцэнгэл - Их Тамир чиглэлийн замтай холбох ажлын эхлэлийн
6.9км хатуу хучилттай авто замын төсөл” дээрээ түрээслэж хэрэглэж
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үзэхээр шийдсэн. GPS суурилуулсан автогрейдрээр ажиллахад
гадаргуугийн тэгш байдлын нарийвчлал 1см дотор, техник
ашиглалтын бүтээмж 70% дээшилж маш сайн үзүүлэлттэй гарсан
гэж бид дүгнэсэн. Тийм учраас бид өөрсдийн автогрейдр дээр GPS
суурилуулахаар Барловорлд Монголиа компанид хандаж GPS
төхөөрөмж захиалсан байгаа.
Монгол орны хувьд эрс тэс уур амьсгалтай, авто зам, барилгын
улирал богинохон байдаг. Тийм учраас авто замын төсөл
хэрэгжүүлэгч, ажил гүйцэтгэгчиддээ хандаж хэлэхэд орчин үеийн
дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлсэнээр эдийн засгийн болон цаг
хугацааны хувьд өндөр бүтээмжтэй ажиллаж чадах юм байна гэж
хэлмээр байна.
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SEM 660D
ДУГУЙТ АЧИГЧ | Wheel Loader

Trimble LOADRITE
шийдлээр АЧИЛТ нэг
бүрийг ЗӨВ гүйцэтгэе!
ДУРЫН ДУГУЙТ АЧИГЧ ДЭЭР
99%-ИЙН НАРИЙВЧЛАЛТАЙ

ТОНОГЛОЛ:
1 РЫЧАКТАЙ
ХЭРЭГЛЭХ САЛБАР, ЗОРИУЛАЛТ:
АЛТНЫ УУРХАЙ, ХАЙРГА, НYYРС, ЖОНШ, ХYДЭР, БУСАД УУРХАЙ

ТЕХНИКИЙН YЗYYЛЭЛТ
ШАНАГАНЫ БАГТААМЖ:
АЧИХ ДААЦ:
АЖЛЫН ЖИН:
ХOДOЛГYYР:
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SEM 660D
4.1м3
6 тонн
20,900 кг
240 м.х / 178 кВ

13’99%

20%

6-24 САР

ЖИЛИЙН ХYY

УРЬДЧИЛГАА

ХУГАЦАА

ТА ХАСЛИЗИНГИЙН ТААТАЙ НOХЦЛOOР АЖЛЫН
3 ХОНОГТ БАГТААН OOРИЙН БОЛГООРОЙ.
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МOРOOДOХOO БОЛИХ НЬ
МOХOХИЙН ЭХЛЭЛ.
“Хан Алтай Ресурс” компанийн хамт олон
үйл ажиллагаандаа зориулан шинэ үеийн
экскаватор болох Cat®395-ыг Caterpillarийн цорын ганц, албан ёсны дилер болох
“Барловорлд Монголиа” ХХК-с худалдан
а в с а н ю м . Б и д т үл х ү ү р г а р д у ул а х
ёслолынхоо үеэр үйл ажиллагаа хариуцсан
захирал Ц.Батпүрэв эрхмээс компанийнх
нь үйл ажиллагааны талаар болон бусад
с о н и р х о л т о й с э д в ү үд э э р т о в ч х о н
ярилцлага авснаа та бүхэнд танилцуулж
байна.
- Сайн байна уу, танд энэ өдрийн мэнд хүргэе!
Та бидэнд өөрийгөө танилцуулаач.
Сайн байна уу, “Хан Алтай Ресурс” ХХК-ны үйл
ажиллагаа хариуцсан захирал Ц.Батпүрэв
байна. Танилцсандаа таатай байна. Миний бие
сүүлийн 20 орчим жил Монголын уул уурхайн
салбарт ажиллаж байна. Үндсэн мэргэжил
м аань геологи , уул уурхайн инженер.
Бизнесийн удирдлагаар магистрын зэрэг,
тө р и й н з а х и р г а а г а а р д о к то р ы н з э р э г
хамгаалсан. Хувь хүнийхээ хувьд өөрийгөө
хөгжүүлэх тал дээр нэлээн хичээл зүтгэл
гаргаж, анхаарч ирсэн. “Хан Алтай” төслийг бид
яг Монголчуудаараа хийж бүтээх гэж зорьж
байгаа. Тиймээс ч бид өмнө нь олон улсын
томоохон төслүүд дээр ажиллаж байсан
туршлагатай мэргэжилтнүүдээр багаа
б ү рд ү үл эх и й г з о р ь с о н б а й г а а . М а н а й
багийнхан өмнө нь Оюу Толгой, Рио Тинто,
Бороо Гоулд, Би Эйч Пи гээд томоохон төслүүд
дээр ажиллаж байсан. Менежментийн багаа
бас боловсролтой, нэлээн оюуны чадавхтай
залуучуудаар бүрдүүлэхийг зорьсон байгаа.
Бид яагаад өнөөдөр барууны уул уурхайн
менежментийг өөрсдөө хийж болдоггүй юм бэ
гээд анх удаа Макс групп өөрсдөө бие даан энэ
олон улсын менежментийг нэвтрүүлэхийг
зорин ажиллаж байна. Асар богино хугацаанд
маш их бүтээн байгуулалт хийгээд явж байна.
Товчхон дурдвал, 2021 оны нэгдүгээр сард бид
ордынхоо ТЭЗҮ-г хүлээж авсан. Түүнээс хойш
маш их хэмжээний газар шороо, барилга дэд
бүтэц, бүтээн байгуулалтын ажлыг хийгээд
байна. Бид Улаанбаатар хотоос 1,000 гаруй км
зайд алслагдсан Говь-Алтай аймгийн нутаг
дэвсгэр дээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тийм
ч у ч р а а с б ү с ч л э л и й н х у в ь д тох и р с о н
менежмент хэрэгжүүлэх гэж хичээж байна.
Дэлхий даяар тархаад байгаа цар тахлын
асуудал, түүнийг дагасан хил гаалийн асуудал
гээд төслийг авч явахад жирийн үеэс илүү маш
их сорилтууд учирч байна. Гэхдээ манай хамт
олон бүгд хүч чадлаа дайчлан энэ бүхний ард
амжилттай гарч чадаж байгаа гэж боддог.
“Барловорлд Монголиа” ХХК-ны ажилчид
манай талбар дээр очиж үзсэн. Богино
хугацаанд маш их бүтээн байгуулалт хийжээ
гэж биднийг дүгнэсэн. Бид ч гэсэн үүгээрээ
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маш их бахархаж байгаа. Монгол залуучууд
Монголын хамгийн том алтны уурхайн үндсэн
ордыг 100% бие даан авч явна гэдэг бас
амаргүй ажил.
- Төслийн ажлын явц хэр байгаа вэ? Хайгуулын
ажил нь бүрэн хийж дуусаагүй байгаа гэж
сонссон.
Одоогийн байдлаар манай хайгуулын ажил
55%-тайявж байна. Төсөл эхэлснээс хойш,
наймдугаар сарын эцсийн байдлаар нийт 71
мянган м3өрөмдлөгийн ажил хийгдсэн. Одоо
бараг 80 мянга м3 гараад явж байгаа.
Хайгуулын ажил болон хүдрийн биетүүд тэлээд
нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Ойрын 2 жилдээ
хайгуулын ажил нэмж эрчимтэй хийгдэхээр
төлөвлөгдөж байна.
- Тус төсөл ер нь нийт хэдий хугацааны ажил
гэж харж байгаа вэ?
Манай ADR plan буюу үйлдвэрийн хүчин чадал
Монголдоо хамгийн том нь байгаа. Жилд 3 сая
тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай
үйлдвэр төлөвлөсөн. Барилга, дэд бүтцийнх нь
ажил одоо хийгдээд явж байна. Суурийн
ажлууд нь дууссан. Одоо барилга, тоног
төхөөрөмж угсралтын ажлууд нь эхлээд явж
байна. Энэ төсөл дээрээ бид БНХАУ-ын Шинхай
Янтай ХХК-тай гэрээ байгуулаад хамтран
ажиллаж байгаа. Covid-19-тэй холбоотойгоор
Хятад дахь тээврийн ажил маань цаг хугацаа
нь хойшлох, саатах зэрэг асуудлууд тулгарч
байна. Мөн та бүхэн мэдэж байгаа байх ЗамынҮүдийн тээврийн оочир гэдэг маш том асуудал
байна. Энэ эрсдэлийг яаж даван туулах вэ гээд
дотооддоо нэлээд ярилцаж судалсны дүнд бид
ачаагаа Ховд аймгийн Булган сумын “Ярантын
боомт”-оор бүх ачаагаа татаж байна. Энэ нь
маш богино хугацаанд бараа бүтээгдэхүүнээ
хүлээн авах зөв шийдэл болсон гэж харж
байгаа. Нэлээд хурдацтай, цаг хугацаатайгаа
уралдсан байдалтай сайн ажиллаж байгаа гэж
би хувьдаа дүгнэж байгаа. Цар тахлын нөхцөл
байдал гэвэл дотооддоо ямар ч тохиолдолгүй
“Ногоон бүс” хэвээр байна. Энэ нь манай
дотоод аюулгүй байдлын хамт олон маань
хүчин чармайлт гарган, хариуцлагатай
ажилласны үр дүн гэж бодож байна.

- Монголын эдийн засгийг авч явдаг хамгийн
том салбар бол яах аргагүй уул уурхай байдаг.
Тиймдээ ч тэр үү ард иргэдийн сайн, муу
дүгнэлтүүд байнга бидний эргэн тойронд
байдаг. Энэ тал дээр, уул уурхайн салбарын
талаар таны өнөөдрийн үзэл бодол ямар
байдаг вэ?
Яг одоо бүгд мэдэж байгаа. Монгол улсын
эдийн засаг өнөөдөр энэ уул уурхайн бизнес
д э э р л то г тож б а й н а . Э д и й н з а с г и й н
экспортынх нь 90 гаран хувь нь уул уурхайтай
шууд хамааралтай учраас бид энэ салбараа,
энэ бизнесээ хөгжүүлэх ёстой. Гэхдээ
хөгжүүлэх явцдаа хариуцлага гэдэг зүйлийг
мартаж болохгүй. Хариуцлагатай уул уурхай,
Ногоон уул уурхай гэдэг зүйлийг хэрэгжүүлж,
Монгол хүн Монгол газар дээрээ эзэн шигээ
байх хэрэгтэй гэж боддог. Энгийн жишээгээр
тайлбарлахад, хүн гэртээ ороод нэг зүйл
сондойлгочхоод тэрийгээ буцаагаад эмхлээд
тавьдаг. Яг л тийм сэтгэл, хандлагаар ажлаа
хийхийг эрмэлздэг дээ. Тэр ч үүднээсээ
байгаль орчны бодлого, аюулгүй ажиллагааны
бодлого зэрэгт нийцсэн олон арга хэмжээ, үйл
ажиллагааг сум орон нутагтайгаа хамтран
зохион байгуулахаар төлөвлөөд байгаа. Орон
нутагтайгаа “нийгмийн хариуцлагын гэрээ”нүүдээ байгуулсан. Орон нутгийн
удирдлагуудын зүгээс маш их дэмжлэг үзүүлж
хамтарч ажиллаж байгаад нь бид талархаж
б а й н а . Тө с ө л м а а н ь у рт х у г а ц а а н д а а
амжилттай хэрэгжсэнээр Говь-Алтай аймагт
маань их хэмжээний орлогын сан бүрдэх
боломжууд байгаа. Мөн тодорхой хэмжээний
орон нутгийн эдийн засагт нөлөөлөхүйц ажлын
байр бий болж байгаа. Аймгийн засаг дарга,
иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын
удирдлагуудтай ажлын байр бий болгоё гэсэн
төлөвлөгөөтэйгөөр хамтран ажиллаж байна.
Та бүхний мэдэж байгаачлан, Оюу Толгой
төслийн гол ханган нийлүүлэгчид нь бараг бүгд
Ханбогд суманд байрладаг. Яг энэ
менежментийг Говь-Алтай аймагтаа явуулъя
гэж зорьж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ГовьАлтай аймгийн хэд хэдэн байгууллагуудтай
хамтарч худалдаа хангамжийн ажлуудаа хийж
байна.

Бид аюулгүй ажиллагааныхаа хувцас
хэрэглэл, шаардлагатай өргөн хэрэглээний
бараа бүтээгдэхүүн, ор дэрний асуудлаас
эхлээд нэлээд олон зүйлсийг аймгаасаа авч
байгаа. Чадах чинээгээрээ аймаг орон нутгаа
дэмжиж ажиллана гэсэн төлөвлөгөөтэй байна.
Манай аймгийн удирдлагууд, ард иргэд ч
биднийг дэмжин хамтран ажиллана гэдгээ
илэрхийлээд байгаа. Мөн яг одоогийн
б а й д л а а р ул с ы н тө с ө в м а а н ь н э л э э д
тасалдалтай байгаа. Уул уурхайн салбар маань
идэвхжиж байж энэ асуудлыг бас бага ч гэсэн
хөнгөвчилж өгөх байх. Манай группийн гол
зорилго, баримталдаг зарчим гэх юм уу, бид
үйл ажиллагаа явуулаад ганцхан өөрсдөө ашиг
олох биш улсдаа тодорхой хэмжээний үр
өгөөжийг үзүүлж бүтээмжийг бий болгох ёстой
гэж үздэг. Тэгэхийг ч зорьж ажилладаг. Энэ
хүндрэлтэй үед засгийн газартаа, яамандаа
аль болох хурдан хугацаанд тус нэмэр болох
юмсан гэсэн бодол, зорилготой л ажиллаж
байна даа.
- Уул уурхайн салбарт 20-иод жил ажилласан
хүний хувьд Caterpillar-ын техникийг
ашигладаг, мөн дахин сонгох болсон гол
шалтгаан тань юу байсан бэ? Ер нь цаашдаа
манай техникийг дахин сонгох уу? Хэрвээ тийм
бол яагаад вэ?
Уул уурхайн салбарт орсноос хойш 13,14 дэх
жилдээ Cat-ын техникийг ашиглаж байна. Бид
бүтээлийн экскаватор сонгоод явж байхдаа
зах зээлийн 3 том тоглогчийн экскаваторыг
онилсон байсан юм. Нэгдүгээр сонголт маань
мэдээж Cat-ын техник байсан. Уул уурхайн
төсөлд ашиглаж буй хүнд машин механизмын
хувьд хамгийн нэр хүндтэй, хамгийн өндөр
чанарын баталгаа, найдвартай ажиллагааг
амлаж түүндээ хүрч чаддагаараа Cat-ын
техникүүд алдартай байдаг. Уулын ажил гэдэг
бас тооцоолол дээр суурилдаг. Түүн дээрээ
үндэслээд, түүндээ таарсан зөв моделио
сонгох нь эдийн засгийн хамгийн зөв
мурийлтаа өгөх ёстой. Бидний тооцооллоор
бол 6.5-7.0м3-ын шанагатай экскаватор хэрэг
болоод танай Cat®395 гэсэн моделийг
сонгосон байгаа. Мөн дээрээс нь туслах
техникүүд болон зам арчилгааны техникээрээ
Cat-ын техникийг сонгосон. Сүүлийн 13 жил

ажилласан туршлагаас ярихад 5, 6 төрлийн уул
уурхайн хүнд машин механизм
үйлдвэрлэгчийн техникийг ашиглаж байсан.

“

Найдвартай ажиллагаа талаасаа
бол Cat® бол үнэхээр дэлхийд том,
алдартай брэнд. Борлуулалтын дараах
сервис, сэлбэг, засвар үйлчилгээ, баг
хамт олны эерэг уур амьсгал,
найдвартай ажиллагаа гээд бүх
талаараа ер нь таалагддаг.

”

Мөн дэлхийн алдартай брэндийг Монголдоо
ингэж ашиглана гэдэг бидний хувьд нэр төрийн
хэрэг. Танай хамт олонд бас талархсанаа
илэрхийлье. Баярлалаа. Өмнө нь бүр “Вагнер
Ази Тоног төхөөрөмж” ХХК байхаас нь эхлээд
нэлээн удаан хамтран ажиллаж байгаа.
Хамтран ажиллахад таатай байдаг. Цаашдаа ч
уда ан х у г ац аа н д , а м ж и л тта й ха м т р а н
ажиллана гэсэн хүлээлттэй байгаа.
- Таны мэргэжлээ сонгох болсон гол шалтгаан
юу вэ? Уул уурхайнханд ер нь удам дамжсан
гэдэг ч юм уу, ээж аавынхаа нөлөөгөөр
мэргэжлээ сонгосон хүмүүс их байдаг юм
байна лээ. Таны хувьд тийм онцгой шалтгаан
бий юу?

эхэлсэн дээ. Өөрийгөө нээж илрүүлэх, дотор
хүн юу хүсэж байна, энэ хүн яг юу хийж бүтээж
амьдрах ёстой юм бэ гэдгээ ойлгохын тулд
н эл э э н ол о н ж и л и й г с у р ч б ол о в с о р ч ,
мэргэшихэд зарцууллаа. Инженер гэдэг
мэргэжлийг менежмент гэдэг зүйлтэй
хослуулах нь өөрөө маш чухал юм байна аа
гэдгийг олж харсан. Монголд уул уурхайн
талаар суурьтай хэр нь, менежментээ
хослуулаад аваад явчих боловсон хүчин их
хомсдолтой, цомхон байдаг. Нэг бол инженер,
нэг бол менежмент гээд аль нэг талаараа л
мэргэшсэн байдаг. Тиймдээ ч мэргэжлийн
инженерүүд, менежментийн шинжлэх ухаан,
орчин цагийн хандлагыг хослуулан сурч,
өөрийгөө хөгжүүлэх нь манай Монголын
хамгийн том хэр нь дөнгөж хөгжил нь эхэлж
буй энэ салбарт маш их хэрэгтэй, чухал зүйл
гэж боддог. Миний хувьд өөрийн хүсэл
сонирхолдоо тулгуурлаад тэрийгээ
хөгжүүлээд явж буй жирийн нэгэн Монгол
иргэний төлөөлөл байна. Залуучууддаа хандаж
хэлэхэд мөрөөдлөө битгий алдаарай. Юунд
зорьж буйгаа, юу хүсдэгээ өглөө бүр дахин нэг
өөртөө сануулж байгаарай. Мөрөөдөхөө
б о л и х о о р м ө х ө ж э х э л д э г ю м ш ү ү.
Мөрөөдөлдөө заавал хүрцгээгээрэй л гэж
залуучууддаа захиж хэлье даа. (инээв)

Аав маань санхүү талын
хүн, ээж маань эмч хүн.
Эцэг эхийн талаас гэх
юм уу, өөр гадны нөлөө
бол байгаагүй ээ.
Санаандгүй байдлаар
энэ мэргэжлийг сонгоод
ШУТИС-д элсэн орж
байлаа. (инээв)
Одоо тэр цагаас хойш
бараг 20-оод жил
өнгөрөөд байна. Анх
ШУТИС-д ерөнхий
хичээлүүд үздэг, мэдэх
байх. Сүүлийн жилүүдэд
мэргэжлийн хичээлүүд
үзээд эхлэхэд
мэргэжилдээ их дурлаж

ТОМ ЗОРИЛГОТОЙГООР ТОМ АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЖ БУЙ ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ ХАМТ ОЛОНД ЦААШДЫН АЖИЛ ҮЙЛСЭД НЬ ӨНДӨР
АМЖИЛТ ХҮСЭЖ “БАРЛОВОРЛД МОНГОЛИА” ХХК-НЫ ХАМТ ОЛНЫ ЗҮГЭЭС ТАЛАРХАЖ БУЙГАА ДАХИН ИЛЭРХИЙЛЬЕ!
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БАРЛОВОРЛД МОНГОЛИА ХХК-Д БАРЛОВОРЛД БИЗНЕС CИСТЕМ-ИЙН
ӨДӨР ТУТМЫН САЙЖРУУЛАЛТЫН ТОГТОЛЦОО

Барловорлд Монголиа ХХК-д Барловорлд
Бизнес Cистем (ББС)-ийн Өдөр Тутмын
Сайжруулалтын Тогтолцоо (ӨТСТ/ MDI)
2021 оны 8 -р сараас нэвтэрч эхэлсэн
билээ. ББС нь харилцагчдаа сэтгэл
хангалуун байлгаж, хувьцаа эзэмшигчдэд
үнэ цэнийг тогтвортойгоор хүргэхийн тулд
тасралтгүй сайжруулалт хийж, бизнесийн
шилдэг аргачлалыг нэвтрүүлэх соёлыг
компанид бүрдүүлэх бизнесийн үйл
ажиллагааны систем юм.
ӨТСТ/ MDI нь ажилтан ажлаа зөв аргаар,
зөв цагт, үргүй зардалгүй хийх, мөн ажлаа
хийх явцад нь тулгарч байгаа асуудалд
өөрөө шийдэл олж, шийдлээ хэрэгжүүлэх
боломж олгодогоороо онцлог юм. ӨТСТ -г
Huddle буюу Өглөөний тойрог гэх богино
хугацаанд, тогтсон зааварчилгааны дагуу
хийгддэг багийн уулзалтаар дамжуулан
х э р э гжү үл д эг б өгө ө д а жилтан бү р
оролцоотой байж, хамтарч ажиллаж
чаддаг байна.
2021 оны 11-р сарын сүүлийн байдлаар
компанийн 156 ажилтан 15 багт өглөөний
тойрог/ huddle-ийг өдөр тутам хийж байгаа
бөгөөд 40 гаруй ажилтан хэлтэс
хоорондын болон удирдлагын түвшний 4
багт долоо хоног тутам өглөөний тойрог
хийж байна. Эдгээр тойргуудаас нийт 217
асуудал тодорхойлж, 175 асуудлыг
амжилттай шийдвэрлэсэн байна. Бид 2022
оны 9-р сар гэхэд ӨТСТ-г компанийн бүх
нэгж хэлтэсүүдэд бүрэн нэвтрүүлэх
зорилго тавин ажиллаж байна.
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Санал сэтгэгдэл 1:
MDI huddle эхлүүлсэнээр гарсан давуу
талууд нь асуудалуудаа тухай бүрт гаргаж
ирээд асуудлыг шийдэх цаг хугацаа болон
тухайн шийдлийг олох хүнийг сонгож
оруулах дуусах хугацаа төлөвлөх зэрэг
маш олон давуу талууд байгаа. Өмнө
удирдлагадаа хэлээд удирдлага
мартчихдаг асуудлууд байсан бол MDI
huddle хийсэнээр энэ асуудалууд байхгүй
болсон ба ажилчидад илүү ил тод болсон.

Б.Баяр
Улаанбаатар хот дахь Сэлбэгийн
хэлтэсийн менежер

шаардлагатай болон эзэн хариуцагч нь
тодорхой бус эсхүл шийдэгдэхгүй удаан
хүлээгдэж байгаа асуудлуудыг дэлгэн
ярилцаж, шийдэх арга замыг санал болгон,
тохирох албан тушаалтан ба хэлтсээр
засах арга хэмжээг авхуулж, үр дүнгийн
талаар эргэн тайлан авдаг. Тэдний зарим
асуудлууд долоо хоногт 2 удаа хуралддаг
Захирлуудын ББС-н багт дэвшүүлэгдэн
шийдэгддэг юм.
Захирлуудын ББС-н баг энэ оны 8 сарын 24ний өдрөөс эхэлсэн ба тэд нийт 59 асуудал
дэвшүүлэн хэлэлцсэнээс 40-г нь шийдсэн
байна. Мөн ажилтнуудын ББС багаас 5
асуудал Захирлуудын багаар
шийдүүлэхээр өгсөн ба эдгээр нь бүгд
шийдэгджээ. ББС нь ажилтнууд ба
удирдлагуудын оролцоо, бүтээлч байдал,
сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлсэн мөн
байгууллагын шилдэг гүйцэтгэл, эерэг
соёлд хүргэдэг зөв зуршлыг бий болгох
ажлын арга барил болох нь тодорхой
харагдаж байгаа юм.

Санал сэтгэгдэл 2:
“Аливаа гүйцэтгэлийг үнэлэхэд гүйцэтгэл
сайжирдаг. Харин гүйцэтгэлийг үнэлэхээс
гадна буцаагаад тайлагнахад уг сайжрах
үйл явц хурдасдаг.” гэсэн үг байдаг.
Барловорлдын Бизнесийн Систем (ББС) нь
манай үйл ажиллагааны арга барилуудын
нэг бөгөөд үүгээр дамжуулж манай
ажилтнууд өдөр тутмын ажил, ажлын
б а й р н ы х а а н ө х ц ө л и й г с а й ж р у ул а х

Т.Жанибек
Үйлчилгээ Дэмжих Газрын Захирал
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ВИДЕО
YЗЭХ

ДАРХАН – УЛААНБААТАР ЧИГЛЭЛИЙН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН ТӨСӨЛ
ДЭЭР АЖИЛЛАЖ БУЙ “WXP” КОМПАНИЙ ГЕОДЕЗИЙН ИНЖЕНЕР К.НУРЛАНЫ
ЯРИЛЦЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.
Манай компани Trimble® GPS системтэй CAT®160K
автогрейдрийг түрээслэж эхэлсэнээс хойш ажлын
бүтээмж маш өндөр болсон. Өмнө нь GPS системтэй
автогрейдр байхгүй үед гар тэгшилгээ хийдэг байсан.
Гар тэгшилгээ хийхэд өдөртөө 200-300м талбайг
тэгшилдэг байсан. Харин GPS системтэй автогрейдр
ашигласнаас хойш өдөрт 1км гаруй талбайг бэлэн
болгож байна.
Мөн, 24 цагаар ажиллах боломжтой болсон.
Автогрейдрийн оператор маань шөнийн цагаар
ажиллахдаа Геодезийн багийнханы бэлтгэж өгсөн
зургийн дагуу тэгшилгээний ажлаа хийчихдэг.
Урьд нь механик автогрейдртэй байхад Геодезийн
инженерүүдийг хүлээх, хэмжилт хийхийг хүлээхэд их
хугацаа зарцуулдаг байсан ба цаг агаарын нөхцөл
байдлаас шалтгаалан инженерүүд талбай дээр
ажиллахгүй байх тохиолдолд ажил бүрэн зогсдог
байсан. GPS системтэй CAT®160K автогрейдрээр цаг
агаарын нөхцөл байдлаас үл шалтгаалан зогсолтгүй
ажиллаж байна.
Инженерүүдийн хувьд дизайн зургаа сайн бэлдсэн
байхад ажил дээр алдаа гарна гэж байхгүй. Алдааны
нарийвчлал 1 см дотор байдаг. GPS-тэй автогрейдр нь
Геодезийн инженерүүдийн ажлыг хөнгөвчилж, аюулгүй
байдлыг сайжруулж байна.
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We have rented CAT® 160K grader equipped with Trimble® GPS, which
improved our productivity signiﬁcantly.
Previously, we used to work with the traditional method for grading completes
200-300m per day. Now, implementing the Trimble® GPS, we could ﬁnish more
than 1000m grading per day.
Moreover, we operate 24hrs. Now, our grader operators could work at night - shift
by using the Geodetic team's data and GPS.
Before GPS technology, the grading process of our project was depending on the
geodetic team to complete a measurement. Also, the geodetic measuring process
could be delayed due to climate changes. Now, our work does not stop even
climate is bad.
If the Engineers prepare data well on its software, there would be no error. The
accuracy is within 1 cm. CAT 160K grader equipped with Trimble GPS saves time
and prevents safety issues.

ВИДЕО
YЗЭХ
ДАРХАН – УЛААНБААТАР ЧИГЛЭЛИЙН АВТО ЗАМ
ТӨВ АЙМАГ, БАЯНЧАНДМАНЬ СУМЫН ОЙРОЛЦОО
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ВАР ТҮР
БИД 2021 ОНЫ САН ХҮҮГИЙН ЖИЛ ДЭЭ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАД
ЛЭЭ
АЛДАЛТГҮЙ АЖИЛЛАСАН АМЖИЛТАА ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛ
й
Барлоч ууд бид өдөр тутмын үйл ажилла гаанда а аюулгү
й
аюулгү
гэртээ
бүр
өдөр
бүр
“Хүн
ж
ажиллагааг эрхэмлэн ажилла
ийн
санхүүг
оны
2021
Бид
билээ.
даг
харина” уриан дор ажилла
жилийн турш хугацаа алдсан гэмтэлгүй ажиллах зорилго тавьсан
ба тус зорилгодоо 2021 оны 9.30 нд хүрч тус амжилтаа 2021 оны
10. 15 ны өдөр амжилттай тэмдэглэн өнгөрүүлсэн юм.

Cat 16
®

ШИНЭ YЕИЙН АВТО ГРЕЙДЕР

WE CELEBRATE LTI FREE MILESTONE-2021 FY
y
As Barloworld Mongolians, we focus on safety in our everyda
e".
Everyon
day,
Every
activities and work under a slogan "Safely Home,
We had set a goal of working with no lost time injuries for the ﬁscal year
of 2021 that we accomplished on September 30, 2021 and celebrated
on October 15, 2021.

Хүчин чадал (1 дүгээр араа) – Нийт 216 кВ
Нийт жин – Ердийн тоногтой үед 32411 кг
Хутганы урт 4.9 м

ЗOOВOРЛOХ ЗАМЫГ БYТЭЭМЖТЭЙ, YР АШИГТАЙ БАЙЛГА
Keep Haul Roads Productive and Efficient

Уурхайн ашиглалт, зам гаргах, засвар үйлчилгээнд тусгайлан тохируулсан Cat® 16 (16M3) нь бэлэн байдлыг дээд хэмжээнд хангаж, олборлолтын
зардалд нөлөөлж байдаг. Түлшний хэмнэлттэй технологи, домогт Cat-ийн бат бөх дизайн, хийцтэй машинууд нь таны үйл ажиллагаанд ашгийн
хамгийн тогтвортой, боломжит түвшинд хүргэдэнэ.

БИД ХАЯГДАЛ БАТТЕРЕЙГ ИЛ ЗАДГАЙ ХАЯДАГГYЙ

We don’t dispose waste batteries in the environment

Ганцхан ширхэг хуруу зайг ил хаяхад 800 литр ундны ус, 4 квм талбай
хөрсийг бохирдуулдаг байна.
Ийм учраас манай ажилтнууд 2017 оноос хойш өнөөг хүртэл ажил дээрээ
болон ахуйдаа хэрэглэсэн хуруу зай, баттерейг өөрсдийн хийсэн
зориулалтын хогийн саванд цуглуулан хадгалж хадгалж байгаад Цэнгэг
усны нөөц байгаль хамгаалах төвд хүлээлгэн өгч аюулгүй газар
хадгалуулдаг.
Одоогоор манай улсад энэ аюултай хаягдлыг байгаль орчинд хор багатай
аргаар дахин боловсруулах шийдэл байхгүй учраас бид аль болох
цэнэглэдэг баттерей хэрэглэхийг чухалчлах нь зүйтэй юм.

A single battery discarded in the environment has a threat of contaminating
800 liters of potable water and 4 square kilometers of land.
Since 2007, our employees have been disposing of their waste batteries in their
own created bins and delivering them to the Fresh Water Resources and Nature
Conservation Center.
For the present, there is no solution to recycling this hazardous waste with less
impact on nature in Mongolia. Thus, we recommend on using rechargeable
batteries as much as possible.
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Specially conﬁgured for mine operation and haul road development and maintenance, the Cat® 16 (16M3) maximizes availability and controls operating costs. Fuel
eﬃcient technologies and legendary Cat robust design and construction ensure these machines help your operation optimize proﬁts.

БАГА ТҮЛШЭЭР ИЛҮҮ ХӨДӨЛ

ШУУД НАЛУУГААР ТҮРДЭГ

ӨӨРИЙН МАШИНЫГ УДИРДАХ

Move more with less fuel

Maintain cross slope

Manage your ﬂeet

Эко горим нь бүтээмжийг хадгалахын
зэрэгцээ түлш хэмнэдэг.

Cat Grade Control нь операторт хүссэн налуу
түрэлтийг хийхэд тусалдаг.

Eco Mode saves fuel while maintaining
productivity.

Cat Grade Control helps operator maintain desired
cross slope.

Cat MineStar нь чанар, ашиглалтын зардлыг
оновчтой болгохоор таны машинуудыг
удирдахад тусалдаг.
Cat MineStar helps manage your ﬂeet to optimize
quality and operating costs.
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АЖЛЫН ТАЛБАР ДАХЬ 24 ЦАГИЙН ШУУРХАЙ

ДУУДЛАГЫН ЗАСВАР YЙЛЧИЛГЭЭ
FIELD SERVICE IS AVAILABLE ON THE JOBSITE & OFFERS 24/7 SERVICE

Манай дуудлагын засварын үйлчилгээ нь Улаанбаатарт төвтэй,
Монгол улсын аль ч хэсэгт богино хугацаанд дуудлагаар очиж
засвар үйлчилгээ үзүүлдэг 24 цагийн хөдөлгөөнт шуурхай
үйлчилгээ юм. Засвар үйлчилгээний үндсэн тоноглол багаж
хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон туулах чадвар сайтай тусгай
автомашин хөлөглөсөн өргөн туршлага, өндөр мэдлэг,
зэрэглэлтэй механикууд жилийн аль ч улиралд, дуудсан газарт
тань хүрч очин үйлчилж таны машины эвдрэл гэмтлийг оношлон
засварлана.
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Our ﬁeld service is Ulaanbaatar based service and we provide 24/7
mobile repair service to anywhere in Mongolia. Well-experienced,
most skilled and high-level technicians will come to your location any
time of the year with fully equipped service trucks and service tools
and perform fast and accurate failure diagnosis and repair your
machine.
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