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ШИНЭ НЭРТЭЙ
ЭРТНИЙ ТҮНШ

CAT® АЛБАН ЁСНЫ ДИЛЕР 
БАРЛОВОРЛД МОНГОЛИА
Өнөөдрөөс бидний нэр албан ёсоор “Вагнер Ази Тоног 
Төхөөрөмж” байхаа больж “Барловорлд Монголиа” ХХК 
болж өөрчлөгдлөө.
Today, our name has formally been changed  to “Barloworld 
Mongolia” LLC and we are no longer “Wagner Asia Equipment”
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БАРЛОВОРЛД БОЛ 119 ЖИЛИЙН БАЯЛАГ ТҮҮХТЭЙ КОМПАНИ БА 
КАТЕРПИЛЛАРЫН ӨМНӨД АФРИКИЙН УЛСУУД БОЛОН ОХУ-ЫН АЛС 
ДОРНОДЫН БҮС, МОНГОЛ УЛС ДАХЬ АЛБАН ЁСНЫ ДИЛЕРЭЭР АЖИЛЛАДАГ. 

 Барловорлд бол олон улсын тэргүүлэгч брэндүүдийг албан ёсоор борлуулдаг, аж үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, худалдаа, ложистик, үйлчилгээ төрлөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг олон улсын 
нээлттэй хувьцаат компани юм. Дэлхийн тэргүүлэгч брэндүүдийг нэр төртэй төлөөлж, хэрэглэгчиддээ 
уян хатан, бизнесийн шинэлэг шийдлүүдийг санал болгож борлуулалт, түрээс, бүтээгдэхүүн дэмжих бусад 
үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг. 
Тодруулбал Caterpillar, Avis, Budget, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Mazda болон бусад 
брэндүүдийг төлөөлдөг. Барло групп компаний салбарууд нь уул уурхай, барилга, эрчим хүчний системийн 
тоног төхөөрөмж, Автомашины жижиглэн худалдаа, түрээсийн үйлчилгээ, Ложистикийн үйлчилгээ, хангамж, 
зуучлалын шийдэл, цардуул, глюкозын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл 16 оронд үйл ажиллагаа явуулдаг 
үндэстэн дамнасан корпораци юм.

ЭНЭ БОЛ ТӨГСГӨЛ БИШ...
ХАРИН ШИНЭ ЭХЛЭЛ

БАРЛОВОРЛД ГЭЖ ХЭН БЭ?

1902: Өмнөд Африкийн Дурбан хотын Меркури Лейн 
гудамжинд 1902 онд Хошууч Эрнест (Билли) Барлоу 
1000 паунд зээлэн анх 2 өрөө түрээслэн “Thom-
as Barlow & Sons” нэртэй компаниа байгуулсан. 
Компани нь ноосон эдлэл, хөнжил, дээлний худалдаа 
эрхэлж эхэлсэн ба таван жилийн дараагаар өргөжиж 
инженерийн хангамжийн бүтээгдэхүүн худалдах 
болсон.

1989: Барло Рэнд өргөжсөөр бизнесийн ашиг нь 1 
тэрбум рандыг давж, ажиллагсдын тоо 240 000 
болж, дэлхийн хамгийн том компаниудын Fortune 500 
жагсаалтад 79-р байр эзлэх болсон. Ранд нь Өмнөд 
Африк улсын мөнгөн дэвсгэрт.
1992: Англиар тогтохгүй Европ дахь үйл ажиллагаа 
өргөжүүлж аж үйлдвэрийн суурь машин тоног 
төхөөрөмж үйлдвэрлэгч Бельгийн Ламсон, Испаний 
Финанзауто болон Португал дахь Катерпилларын 
дилер болох STET компаниудыг эзэмших болсон.  
1994: Өөрийн үндсэн бизнесийг дэлхий даяар эрхлэхэд 
төвлөрч Барло Лимитэд-г байгуулсан ба үндсэн бус 
бизнесүүдээ задалсан. Барло Лимитед нь Замби, 
Малави, Мозамбик, Ангол дахь Катерпилларын 
дилерийн эрхийг авсанаар Африк тивийн урд хэсэг 
бүхэлдээ  хамаарагдах болсон. Барлочууд Австралийн 
Lanes Limited ба Taubmans  компаниудыг худалдаж 
авсан ба Өмнөд Африкт Perkins-ийн хөдөлгүүрийн 
дистрибьютор болж, ОХУ-ын Сибирт Катерпилларын 
тоног төхөөрөмж нийлүүлж эхлэсэн. 
2001: Барловорлд ложистикс салбарыг шинээр нээсэн 
нь үйл ажиллагааг улам тэлсэн.

2002: Барловорлд компанийхаа 100 жилийн ой 
болон, Катерпиллартай түншилсэн 75 жилийн ойгоо 
тэмдэглэсэн.

2004: Бидний сайн мэдэх Вагнертай хамтран ОХУ-
ын алс Сибирт Катерпилларын дилерээр ажиллах 
болсон. Сибирийн дилерийн хамрах талбай нь АНУ-
ын газар нутгаас том буюу 9.9 сая хавтгай дөрвөлжин 
километр юм.

2006: Барловорлд нь Скандинавын орнуудад үйл 
ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор Данид байдаг авто 
машин түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэгч Avis болон 
Budget франчайзингуудыг худалдан авсан. 
2010: Барловорлд нь ОХУ-ын Сибир дэх Восточная 
Техника (VT) гэгддэг Вагнер Тоног төхөөрөмжтэй 
хамтран байгуулсан Caterpillar дилерийн үлдсэн 50%-
ийг худалдан авав. 
2020: 9-р сарын 1-нд Монгол улс дахь катерпилларын 
дилер болох Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК-ийг 
худалдан авч Барловорлд Монгол ХХК-ийг байгуулав. 
Мөн 2020 оны 10-р сарын 31-нд Өмнөд Африкийн 
хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч Tongaat Hulett 
Starch нарыг худалдан авсан.

1920: Эрнест (Билли) Барлоу Дэлхийн 1-р дайн эхлэнгүүт 
Британы армид Францын фронтод тулалдаж байсан 
ба Делвилл Вудын тулаанд шархдаж байсан. Цэргээс 
буцаж ирээд 1920 онд Йоханнесбург хотод “Thom-
as Barlow & Sons” компанийхаа албан ёсны салбараа 
нээсэн боловч 1921 онд удалгүй нас барсан. Түүний 
эхнэр Энн Е Барлоу компаний захирлын үүргийг 
цаашид гүйцэтгэх болов. 
1927: “Катерпиллар Трактор” 1925 онд байгуулагдсан 
ба Фрэнк Петерсен өөрийн компанид дилер сонгохоор 
Өмнөд Африкт ирээд  Дурбан хотод “Barlow & Sons” 
Ltd компаний удирдлагуудтай удаан ярилцсаны 
эцэст Катерпиллар компанийн албан ёсны дилерээр 
сонгов. 1927 онд Эрнест (Билли) Барлоугийн ууган хүү 
Чарльз Сидней компанид ажиллаж эхэлсэн ба тэрээр 
Чихрийн нишингийн тариалан эрхлэгчтэй “Таны 
анжистай үхрээс трактор илүү хол газар хагална” гэж 
бооцоо тавьж ялснаар анхны Катерпиллар тракторыг 
зарж борлуулсан байдаг.
1941: Барлочууд Йоханнесбургийн хөрөнгийн бирж 
(JSE) дээр 1941 онд анх удаа хувьцаа арилжиж гэр 
бүлийн компаниас олон нийтийн нээлттэй хувьцаат 
компани болсон. Хувьцааны нээлтийн ханш долоон 
шиллинг, зургаан пенс байсан ба өнөөгийн ханшаар 
15 фунт стерлингээр борлуулагдаж байв. Шиллинг нь 
Британи болон Өмнөд Африк, Австрали, Шинэ Зеланд 
улсуудад ашиглаж байсан мөнгөн зоос юм. Пенс нь 
шилингийн бутархай нэгж буюу 12 пенс 1 шиллинг 
болдог байв.
1960: Барло нь автомашины худалдаа, барилгын 
материал, барилгын тоног төхөөрөмж, цахилгаан 
бараа, гангийн үйлдвэрлэл ба борлуулалт гэх зэрэг 
олон салбарт хурдацтай өргөжин тэлэв. 
Барло Өмнөд Африкаар тогтохгүй Их Британи, 
Зимбабве, Ботсвана, Намиби зэрэг орнуудад бизнесээ 
өргжүүлсэн ба 1969 онд Лондонгийн хөрөнгийн бирж 
(LSE) дээр хувьцаагаа гаргасан.

“ВАГНЕР АЗИ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ” КОМПАНИ НЬ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭРЭЭ СОЛИЖ “БАРЛОВОРЛД МОНГОЛИА” 
БОЛСОНЫГ АЛБАН ЁСООР МЭДЭГДЭЖ БАЙНА. КАТЕРПИЛЛАРЫН ДИЛЕРЭЭР 94 ЖИЛ АЖИЛЛАСАН АРВИН 
ТУРШЛАГА, ТҮҮХТЭЙ “БАРЛОВОРЛД” КОМПАНИЙ НЭГ ХЭСЭГ БОЛСОН НЬ БИДНИЙ ХУВЬД ШИНЭ ЭХЛЭЛ,  
ӨСӨЛТ ХӨГЖИЛТИЙН НЭГ ШАТ БОЛЖ БАЙНА. МОНГОЛЧУУДЫН 23 ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД МЭДДЭГ БОЛСОН 
“ВАГНЕР АЗИ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ” КОМПАНИЙ ҮЗҮҮЛЖ БАЙСАН CATERPILLAR МАШИНЫ ХУДАЛДАА, 
СЭЛБЭГ ХАНГАМЖ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ТҮВШИНГ УЛАМ САЙЖРУУЛАН ҮЙЛЧИЛНЭ 
ГЭДГИЙГ БИД АМАЛЖ БАЙНА. 
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ӨМНӨХ ЗАГВАРААСАА ИЛҮҮ ХҮЧИРХЭГ, БАТ БӨХ БҮТЭЦТЭЙ БОЛСОН 
ШИНЭ ҮЕИЙН CAT 395 ЭКСКАВАТОР НЬ ШИНЭ АВАРГА. ХЭРЭВ ТА ӨӨРИЙН 
ОЛБОРЛОЛТЫГ ҮНДСЭЭР НЬ ӨӨРЧЛӨХ ТОМ ЭРГЭЛТ БИЙ БОЛГОЁ ГЭВЭЛ ШИНЭ 
ҮЕИЙН CAT 395-ИЙГ СОНГО. ТЭР БОЛ АНГИЛАЛДАА АВАРГЫГ ЯЛСАН АВАРГА 
ЮМ.
With more swing torque and stick force and stronger structures 
than the model it replaces, the new Cat 395 Next Generation 
Excavator is a groundbreaking rock star. If you want to generate 
big-time results for your business, put the 395 Next Generation 
Excavator to work. It is the best choice in its size class.

395 нь өмнөх загвар(390F)-аас ажлын жин 
нэмэгдэж, илүү том шанагаар хутгадаг 
болсон. Гидрийн түлхэх хүч 10%, их биеэ 
мушгих хүч 10% тус тус нэмэгдсэн. 
Товчхондоо илүү их материалыг илүү богино 
хугацаанд ачилт хийдэг болсон.
With more structural weight, the 395 can carry big-
ger buckets. With 10 percent more stick force and 
10 percent more swing torque, the excavator will cut 
through tough material and load it faster than ever 
before.

395-ийн засвар үйлчилгээний хоорондох 
хугацааг нэмэгдүүлж, гидрийн тосны 
хэмжээг багасгасанаар өмнөх загвараас 
илүү ажилдаа их цаг зарцуулж, засвар 
үйлчилгээний зардлыг 20 хувь хүртэл 
бууруулах боломжтой болсон.
The 395’s extended and synchronized service in-
tervals, along with reduced hydraulic oil capacity, 
mean you’ll be able to spend more time working 
and up to 20 percent less in maintenance costs 
than the previous model.

Өмнөх загвараас сум, их 
биений хавтангийн зузааныг 
нэмэгдүүлж, холбоос, гаганаасыг 
илүү хүчитгэж 2 дахин бат бөх 
болгосон. Ингэсэнээр ашиглалтын 
хугацааны найдвартай ажиллагааг 
хангасан
The boom, stick, and frame are up to 
two times stronger than those on the 
previous model – all to give you reliable 
performance for the life of your machine.

2 ДАХИНБАТ БӨХ20% БАГА ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ10% ИЛҮҮ БҮТЭЭМЖ

10% X2

MORE POWER,
MORE UPTIME, 
MORE DURABILITY

20%UP TO 20% LESS 
MAINTENANCE

UP TO 10% MORE 
PRODUCTIVE

UP TO 2X MORE 
STRUCTURAL 

DURABILITY

ИЛҮҮ ХҮЧ
ИЛҮҮ БЭЛЭН БАЙДАЛ
ИЛҮҮ БАТ БӨХ

CAT® 395 ШИНЭ ҮЕИЙН ЭКСКАВАТОР
NEXT GENERATION CAT® 395 EXCAVATOR 

ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ХҮЧ

405 кВ, 543 м/х
ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЗАГВАР

CAT® C18
ШАНАГАНЫ БАГТААМЖ

6.5м3
АЖЛЫН ЖИН

94'100 кг

https://www.youtube.com/watch?v=7J0vKiwwsts&t=59s


BarloworldNews 7

395390F L
ХАРЬЦУУЛАЛТ

БОЛОН

50СОНГОГДСОН СЭЛБЭГҮҮД
50% ХҮРТЭЛ ХЯМДАРЛАА

!

2021 ОНЫ 3 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ

up to

ХӨДӨЛГҮҮР / ENGINE

ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ХҮЧ / ENGINE POWER

ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЭРГЭЛТ / ENGINE RPM

АЖЛЫН ЖИН / OPERATING WEIGHT

ЭРГЭЛТ МУШГИХ ХҮЧ / SWING TORQUE

ШАНАГАНЫ БАГТААМЖ / BUCKET SIZE

АЧИХ ДААЦ / PAYLOAD

ЭСРЭГ АЧАА / COUNTERWEIGHT TONN

ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ШҮҮР СОЛИХ ХУГАЦАА / ENGINE FILTER INTERVAL

ТЭЭВЭРЛЭХ ӨНДӨР / HEIGHT

ТЭЭВЭРЛЭХ ӨРГӨН / WIDTH

ТЭЭВЭРЛЭХ УРТ / LENGTH

CAT® C18
405
1'900
94' 100
362
6.5
11.9
15.7
1'000
4.9
5.17
15.1

KW/КВ

RPM

KG/КГ

KN-M

M3

TONN/ТОНН

TONN/ТОНН

HOUR/ЦАГ

М

М

М

CAT® C18 ACERT
391

1'700
86'287

260
5.4

10.4
12.4
500
5.49
4.16
16.2

АВАРГЫГ ДАВЖ АВАРГА
CAT® 395 ШИНЭ ҮЕИЙН ЭКСКАВАТОР
NEXT GENERATION CAT® 395 EXCAVATOR

GENUINE 
SPARE
PARTS
SALE

ALLMAND, GODWIN, MULTIQUIP, CAT, 
SULLAIR БРЭНДИЙН САЛБЭГ ХЭРЭГСЛҮҮД 
2021 ОНЫ 3 САРЫН 31 ХҮРТЭЛ ХЯМДРАЛТАЙ 
ХУДАЛДААЛАГДАЖ БАЙНА.
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ТЕХНОЛОГИ НЬ ЯАЖ УУЛ УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛДАГ ВЭ?
КАТЕРПИЛЛАР НЬ АВТОМАТ МАШИН НЭВТРҮҮЛЖ МЕХАНИЗМААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХЭЭС ИЛҮҮ ӨРГӨН ХҮРЭЭНД 
АЖИЛЧДЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТЕХНОЛОГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭН АШИГЛАДАГ.  
ОПЕРАТОРУУДЫГ НОЙРМОГЛОХГҮЙ БАЙЛГАХ
Уул уурхайн операторуудад тулгардаг хамгийн том бэрхшээл, аюулын нэг 
бол ядаргаа, тэр тусмаа хүнд машин механизмын оператор бол. Caterpillar-ын 
операторын аюулгүй ажиллагаа систем (DSS) нь анхаарал сарних, ядарч үүрэглэх 
явцыг хянаж аюул ослоос урьдчилан сэргийлдэг.
DSS нь нүдний хөдөлгөөн, үйл хөдөлгөөнийг таних системээр тоноглогдсон. 
Анхаарал сарнисан эсвэл зүүрмэглэсэн тохиолдолд уг систем нь сандлыг 
чичиргэн, дуут дохио өгч диспечерийн албан шууд мэдэгддэг. Катерпиллар 
компанийн CES 2021 дээрх хэвлэлийн бага хурлын үеэр Катерпилларийн Баялаг 
үйлдвэрлэл хариуцсан ерөнхийлөгч Денис Жонсон “Машин болон олборлолтын 
орчинд технологи нэвтрүүлэх нь  хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах хамгийн 
чухал зүйл юм” гэж хэлэв. 
HOW TECH KEEPS MINING SAFE AND SECURE
More than keeping workers away from machinery risks through autonomous trucks, Cat-
erpillar also leverages technology to keep workers safe in other ways.
KEEPING OPERATORS AWAKE
One of the biggest challenges and dangers that mining operators face is fatigue, particu-
larly when around heavy machinery. The Caterpillar Detect Driver Safety System (DSS) 
not only monitors distractions and fatigue but prevents it.
DSS tracks driver eye movements and behaviors through a mounted system. In the event 
of a distraction or notable fatigue-related behavior, the mounted system instantly notifies 
both the driver and the management office.
“Incorporating technology into machines and operating environments is the most impor-
tant thing we can do to keep people safe,” said Denise Johnson, group president of Cat-
erpillar’s Resource Industries division, during Caterpillar’s CES 2021 press conference.

АВАРГА ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧУУД ХЭРХЭН БИЕ ДААЖ АЖИЛЛАДАГ 
ВЭ? УУЛ УУРХАЙН КОМПАНИУДЫН ХУВЬД АСАР ИХ ХӨРС 
ШОРООГ ЗӨӨВӨРЛӨХДӨӨ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ҮР 
АШИГТАЙ АЖИЛЛАХ ҮҮДНЭЭС ТЭЭВЭРЛЭХ АРГАЧЛАЛАА 
ҮНДСЭЭР НЬ ӨӨРЧИЛСӨН. 
 Нэг оператор нь экскаваторын кабин 
дотроос эсвэл алсын зайнаас өөрөө буулгагч 
машиныг жолоодох болсон. Хяналтын дэлгэц дээр 
экскаваторын опертор өөрөө буулгагчийн ирэх 
байршлыг тодорхойлох, бусад өөрөө буулгагчдыг 
дарааллыг зохицуулж, ирэх цагийг тодорхойлох, 
ачих хэмжээг заах гээд олон зүйлсийг хялбархан 
тохируулах боломжтой болсон. Автономат өрөө 
буулгагчид ачсан материалынхаа түвшинг мэдэж, 
асгах байршилаа автоматаар тодорхойлдог. 
 Өөрөө буулгагчууд Катерпилларын Terrain 
ба Fleet технологиудаар тоноглогдсоноор аварга 
өөрөө буулгагчууд нь хоорондоо холбоо тогтоож, 
ослоос зайлсхийж, засвар үйлчилгээнийхээ цагийг 
зөрүүлдэг.
 Алс бөглүү, аюултай цэгүүдэд алсаас удирдах 

Mining allows for the creation of the everyday technology products consumers now use, but the intersection of the 
two worlds extends far beyond that. Caterpillar joined us at the all-digital CES® 2021 to share how its two-story-
tall mega-trucks and complex mining procedures are incorporating technology. 
Уул уурхай нь өдөр тутмын өргөн хэрэглээний болон бусад технологийн бүтээгдэхүүнийг бий болгох 
түүхий эдийг олборлдогч цаашид энэ хоёр ертөнцийн огтлолцол үүнээс ч илүү өргөжиж байна. 
Катерпиллар компани CES® 2021 дээр нэгдэж, хоёр давхар байшин шиг өндөр аварга ачааны машинууд 
болон уул уурхайн нарийн төвөгтэй ажиллагааг технологи ашиглан хэрхэн зохицуулж байгааг олон 
нийтэд үзүүлэв.

CES 2021 CATERPILLAR
AUTONOMOUS TRUCK

нь шаардлагатай операторын тоог цөөрүүлдэг ба 
Cat Minestar’s 793F автомат өөрөө буулгагчууд нь 
бүтээмжийг нэмэгдүүлж, зардлыг бууруулдаг. 
 “Автономат тоног төхөөрөмж ашиглахын 
хамгийн чухал ач холбогдол бол бүтээмж, аюулгүй 
байдал, хог хаягдлыг багасгах явдал, мөн цар 

тахлын үед Катерпилларын үйлчлүүлэгчид цөөхөн 
хүн ажиллуулж, 30% илүү бүтээмжтэй болж байгааг 
мэдсэн, энэ бол Том ялалт юм” гэж Катерпилларын 
дэд ерөнхийлөгч Вaйсс хэлэв.

HOW GIANT TRUCKS OPERATE AUTONOMOUSLY 
Command for hauling has changed the way mining com-
panies can safely and efficiently transport large amounts 
of materials.
One operator — whether in the cab of a shovel vehicle or 
remote — can control the autonomous truck. With a dash-
board readily available, the shovel operator can designate 
the truck to arrive at a specific loading location, call an-
other truck in line, see the truck arrival times, manage the 
truck payload and more. Technology solution incorporated 
into the autonomous truck also recognizes the grade of 

The most important benefits of using autonomous equipment 
are productivity, safety and reducing waste, says Weiss 
(Vice President of Caterpillar) with fewer people able to work 
during the pandemic Caterpillar is finding that the customers 
are becoming 30% more productive and that is a big win.

БОДИТ ТУРШЛАГА БОДИТ  ҮР ДҮН

ЭНД ДАРЖ
ВИДЕО ҮЗНЭ ҮҮ
Click here watch video

material within the truck and assigns a dumping location automatically.
The trucks are equipped with Caterpillar Terrain and Fleet to enable these processes, and also allows the trucks to 
communicate with each other, avoiding accidents and maintaining exchange times.Reducing the number of opera-
tors needed in hazardous or remote sites, autonomous haulage trucks such as CAT Minestar’s 793F CMD boosts 
productivity and decreases costs.
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Ковид 19-н дараах амьдрал: 2021 онд 
Монголын эдийн засгийг юу хүлээж 
байгаа вэ?

Life after the COVID-19: What Awaits 
the Mongolian Economy in 2021?

WE ARE READY ARE YOU?

Ковид-19 халдварт цар тахал дэлхий 
нийтийг цочроосон онцгой бөгөөд 
ховор үзэгдэлийн нэг болж буй. Энэ 
нь дэлхийд төдийгүй Монгол улсын 
эдийн засагт мөн адил нөлөөллөө 
үзүүлж байгаа. Монгол улсын 
Засгийн газар богино хугацаанд 
хурдан, шуурхай арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлсэн нь халдварыг 
бага байлгах сайшаалтай хэрэг 
болсон. Учир нь дэлхийн бусад улс 
орнуудтай харьцуулахад Монголд 

халдварт вирусын тархалт маш бага байгаа. 2021 
оны 2-р сарын 28 өдрийн байдлаар нийт 2907 батлагдсан 
тохиолдол бүртгэгдсэнээс, 2249 хүн эдгэрч, 4 хүн нас 
барсан. Гэсэн хэдий ч энэ хугацаанд коронавирус цар тахал 
Монголын эдийн засагт ноцтой бөгөөд хурдтай хохирол 
учруулж амжсан. Хэдийгээр бид цар тахлын бодитой 
үзүүлэх нөлөөг хэмжихэд бэрх байгаа ч одоогийн байдлаар 
зөвхөн макро эдийн засгийн түвшинд хохирлыг хэмжиж 
дүн шинжилгээ хийж чадна.
Үндэсний Статистикийн Хорооны мэдээлсэнээр 2020 
оны эхний улиралд ДНБ 10,7%, 2 дах улиралд 9,7%-р, 3 дах 
улиралд 7,3 %-р мөн түүнчлэн оны сүүлээр 5,3%-р буурсан 
үзүүлэлттэй гарсан (Зураг.1). 2020 оны ДНБ-н энэхүү 5,3%-р 
бууралтад уул уурхайн салбар 2%, үйлчилгээний салбар 3%-
ийн тус тус хувь нэмэр оруулсан. Үйлчилгээний салбарын 
үзүүлэлтийн бууралтад олон улсын нислэгийн хязгаарлалт, 
аялал жуулчлал, амралт болон янз бүрийн олон нийтийг 
хамарсан үйлчилгээний газруудын түр хугацаагаар 
хаагдсан нь ихээхэн нөлөө үзүүлсэн.
Уул уурхайн салбарын хувьд нэг ээлжинд гарах ажилчдын 
тооны хязгаарлалт болон улсын хил хаагдсантай 
холбогдуулан салбарын экспорт уналт гэх зэрэг үйл 
явдлууд нөлөөлсөн. Уул уурхайн салбар 2020 оны байдлаар 
ДНБ-н 20%-ийг, нийт экспортийн 90%-ийг дангаар нь 
бүрдүүлдэг (ҮСХ, 2021).  Тиймээс энэ салбарт гарсан 
өөрчлөлт улсын эдийн засагт шууд нөлөөхүйц хэмжээтэй 
байдаг.  Цаашилбал, зураг 2-нд үзүүлсэнээр 2020 оны эхний 
улиралд экспорт болон импортын хэмжээ огцом буурсан 
дүр зурагтай байна. 
Монголын гадаад худалдааны хамгийн том түнш оронд 
нийт экспортын 2020 оны байдлаар 92,5%-ийг, импортын 
32,5%-ийг эзлэгч улс болох Хятад улс зүй ёсоор ордог. 

ипотекийн хөнгөлөлттэй зээл  болон томоохон төсөл 
хөтөлбөрүүд зэргийг дэмжсэнээр уналтад орсон эдийн 
засгаа аврах боломжтой болгож байна. (ikon.mn, 2021). 
Дүгнээд хэлэхэд, 2020 онд  Ковид 19-тэй гарсан 
хүндэрэлүүдийг эс тооцвол, 2021 онд Монголын эдийн 
засаг өсөх хандлагатай байна.  

The COVID-19 pandemic constitutes an extremely rare and mo-
mentous occasion in the world history that influenced the global 
and subsequently Mongolian economy. The government of Mongo-
lia responded quickly to the outbreak of the coronavirus and closed 
down the borders from the early on, and , in addition to implement-
ing protective measures against the pandemic within the country. In 
comparison with the most countries around the world, the spread of 
the pandemic in Mongolia has been much lower. As of 28 Februray 
2021, 2,907 people were infected with COVID-19, 2,249 patients re-
covered, and only 4 died.  At the same time, the COVID-19 pandem-
ic and the ensuring lockdowns have created immediate and severe 
impact on the economy. For now the disruptions caused by the pan-
demic can be stated in terms of macroeconomic metrics. Although 
we do not yet know the full impact of the pandemic on Mongolia, we 
know it is colossal. 
According to the National Statistics Office of Mongolia (NSO), GDP 
shrank by 10.7 percent in the first quarter of the year, by 9.7 percent 
in the second, and by 7.3 percent in the third quarter compared to 
the previous year’s quarters and fell by 5.3 percent at the end of the 
2020.
(NSO, 2021). (See Figure.1) 

Figure 1. Growth rate of GDP at 2010 constant prices, in quarters
Source: NSO
t sectors` contribution to -5.3% growth rate of GDP in 2020, mining 
and quarrying sectors account for -2.0 percent points and service 
sector accounts for -3.0 percent. These numbers let us conclude 
that the service sector, which includes tourism, hotel, restaurant, 
entertainment and other related services, was hit heavily due to 
the restriction of public gatherings and international travel ban. For 
the mining sector, the border closure and decreasing the number of 
workers in shift reduced the production and export of mining prod-
ucts. The mining sector accounted for 20 percent of the GDP and 
nearly 90 percent of the total export in 2020 (NSO, 2021). Change in 
the mining sector, including export, can have a significant impact on 

Монголын эдийн засгийн ерөнхий дүр зураг, нөхцөл 
байдал энэ улстай хийгдсэн худалдааны хэлцэл болон 
мөн экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнийн 
өсөлтээс ихээхэн хамааралтай байдаг. Хятад улс 2020 онд 
эдийн засаг нь эерэг үзүүлэлтэй гарсан дэлхийн цөөхөн 
орнуудын нэг. Олон Улсын Валютын сангийн тооцоллоор 
2021 онд эдийн засаг нь 7,9%-р өсөх, харин Монгол улс 
6%-р өсөх магадлалтай байна. Түүнтэй адил, Монгол Банк 
манай улсын эдийн засаг 8-9%-ийн өсөлттэй байхаар 
төсөөлж байна. 
Монгол Банкны 2021 оны 1-р сарын гадаад худалдааны 
гүйцэтгэлээс харахад экспорт  39%-иар буюу 181 сая 
ам.доллараар өсөв (МБ, 2021). Уул уурхай бүтээгдэхүүний 
экспорт өссөн нь нийт экспортыг өсөхөд нөлөөлөв. 
Тодруулбал, нийт экспортын 39%-ийн өсөлтийн 28 
нэгж хувийг уул уурхайн бүтээгдэхүүн бүрдүүлж байна. 
Энэхүү өсөлтөд дэлхий зах зээлд уул уурхайн гол нэрийн 
бүтээгдэхүүнийн үнийн өсөлт нөлөөлсөн гэж үзжээ. 
Үүнтэй зэрэгцүүлээд, 2020 оны 2-р сарын байдлаар 
зэсийн үнэ урьд өмнөх 10 жилд байгаагүй хамгийн өндөр 
үнээр өсөөд байна. Үнийн энэхүү огцом өсөлт 2011 онд 
Монгол улсыг дэлхийд хамгийн эрчимтэй эдийн засгийн 
үзүүлэлтэй орон болгосонтой адил зэсийн үнийн өсөлт 
эдийн засгийн хурдтай сэргэлт авчрах магадлалтай. Мөн 
түүнчлэн, дараах уул уурхайн салбарт гарах өөрчлөлтүүд 
эдийн засгийг өсгөх хүлээлттэй байна. 

I: Хятад улстай холбосон Таван Толгой төмөр замын 
2021 оны 6-р сард ашиглалтад орсноор  30 сая тонн 
нүүрс  экспортлох боломж бүрдүүлж эдийн засгийн 
өсөлт авчрахаар харагдаж байна (Реутерс, 2019). 
II: 2021 оны урьдчилсан тооцооллоор Монголын 
хамгийн том уурхай зэс, алтны уурхай болох 
Оюутолгойн зэсийн агууламж сайжрах нь эдийн 
засагт эерэгээр нөлөөлөхөөр байна. (Туркойз Хилл, 
2019) 
III: Бээжингийн Австралийн нүүрсний импортод хориг 
тавьсан нь Монголыг Хятадын гол нүүрс нийлүүлэгч 
орон болгох төлөвтэй байна. (SCMP, 2020)
IV: 2021 оны 2-р сарын  23-наас эхэлсэн бүх нийтийн 
вакцинжуулалт эдийн засаг хэвийн байдалд ороход 
ихээхэн хувь нэмэр болохоор байна.  (ЗГ, 2021)
V: ЗГ-с гаргаж буй “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн 
засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө” нь 
ЖДҮ-н зээл болон залуучуудын ажил эрхлэлт, 

the overal economy of the country. Furthermore, the export and import of 
the country fell sharply by Q1 2020 and overall. (See Figure.2) 

Figure 2 Exports and imports of the goods and services, trillion tugrugs
Source: NSO
China is the top partner of the Mongolian foreign trade, accounting for 
92.5 percent of the total export and 32.5 percent of the total import in 
2020. (NSO, 2021). The overall health of the Mongolian economy is 
closely connected mainly to the commodity price changes and the coun-
try’s trade relations with China. Thus, China`s quick economy recovery 
and positive growth rate positively affects the Mongolian economy. China 
was one of the few countries, which had a positive economic growth in 
2020. The International Monetary Fund (IMF) forecasts China`s econo-
my to grow by 7.9% in 2021, while Mongolia`s economy is expected to 
grow by 6% in 2021. The Bank of Mongolia (BOM) projects Mongolia`s 
economy to grow by 8-9 (BOM, 2020).
According to the BOM, as of January 2021, the total exports rose by 
39% (or USD 181 million) from that of the previous year. The raise in 
the export of mining products explains the 28 percent points of the total 
export growth (BOM, 2021). The BOM notes that the increase of the 
mining export is due to the price change on the international level. In 

line with this, the price of the copper hit a nearly 10-year high as of 
February 2021. Due to such price spikes, Mongolia experienced one 
of the fastest growing economies in the world nearly ten years ago 
in 2011, this price spike might bring another fast economic growth 
to the country. Following changes in the mining sector is expected 
to grow the economy. 
Firstly, the completion of the Tavan Tolgoi Railway to the Chinese 
border by June 2021 is another factor for the economic growth, due 
to the increased capacity to deliver 30 million tonnes of coal a year 
to China (Reuters, 2019).  Secondly, Oyutolgoi`s gold production 
outlook for 2021 has increased to a range of 500,000 – 550,000 
ounces from 450,000 – 500,000 ounces (Turquoise Hill, 2020). 
Since Oyutolgoi is the Mongolia`s largest copper-gold mine, it is ex-
pected to bring economic growth to Mongolia. Third, Beijing`s ban 
on the Australian coal has also resulted in increased demand for the 
Mongolian coal. Mongolia could become China`s top coal supplier 
by surpassing Australia with its coking coal supply (SCMP, 2020). 
Fourth, The government started the vaccination on 23 February 

2021, and it is expected to finish the vaccination by May 2021 (zasag.
mn, 2021). Taking into account the pandemic challenges, the vaccination 
will have a positive impact on economy. Fifth, the latest action of the gov-
ernment was the injection of 10 trillion MNT (3.5 billion USD in current 
prices and the current exchange rate) into the economy to recover the 
economic activities, such as supporting small and medium enterprises 
(SME), job creation, housing programs and other large scale projects 
socio-economic projects (ikon.mn, 2021). In summary, despite the pan-
demic related challenges in 2020, Mongolia`s economy is expected to 
grow in 2021.
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ШУУД ӨГӨӨЖӨӨ ХҮРТЭХ ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ -TRIMBLE LOADRITE ЖИН 
ХЭМЖҮҮРИЙН СИСТЕМ
HIGH RETURN INVESTMENTS - TRIMBLE LOADRITE 
WEIGHING SYSTEM

MAKE MORE MONEY
ИЛҮҮ ИХ МӨНГӨ ХИЙЕ!

Яагаад жин хэмжүүрийн систем ашиглах болсон бэ?
Уул уурхайн салбар Монгол Улсын эдийн засагт чухал байр 
суурьтай. Үүнтэй холбогдуулаад цаг хугацааны хувьд хэмнэлттэй, 
байгаль орчинд ээлтэй, аюулгүй ажиллагааг хангасан байдлаар 
экспортын гарцыг нэмэгдүүлэх зорилгоор контейнер тээврийг 
манай уурхай нэвтрүүлж эхэлж байна. Тус ажлын хүрээнд 
ачилтын техникүүддээ жин хэмжүүрийн системийг суурилуулсан. 
Одоогоор Cat 390D экскаватор, Cat 988H дугуйт ачигчууд дээр 
суурилуулаад байна.

Долоо хэмжиж, нэг огтлох хэрэгтэйгүй болсон уу?
Ер нь жингийн систем тавиагүй тохиолдолд нэг вагонд 65 тонн 
нүүрс ачиж байгаагаа тодорхойлоход хүндрэлтэй. Шинээр 
суурилуулсан жингийн систем нь 0-3% алдааны нарийвчлалтай.

Ямар эрсдэлүүдийг арилгах вэ?
Жин хэмжүүрийн систем нь манай уурхайн хувьд анхдагч. 
Хятад улсын стандарт нэг вагонд 65 тонн нүүрс ачих стандарт 
байдаг. Илүү ачсан бол ачаа буцаагдах, дутуу ачсан бол манай 
компаний хувьд үргүй зардал бий болно. Жин хэмжүүрийн систем 
ашигласнаар эдгээр эрсдлүүдийг арилгана гэж тооцож байна. 

WHY USE A WEIGHING SYSTEM?
Everyone knows that the mining sector has the important role in the 
Mongolian economy. With that regard, we are introducing environmen-
tally friendly, safe, quick, and export-oriented transportation trucks and 
containers. Moreover, a weighing system has been installed in the load-
ing machines. To name a few; it is installed in Cat 390D excavators and 
Cat 988H wheel loaders.

DON’T NEED TO MEASURE MANY?
Eeach container carries 65 tons of coal, it is impossible to accurately de-
termine the weight of the load without the weighing system. Our newly 
installed weighing system has an error accuracy of 0-3%.

WHAT RISKS CAN BE ELIMINATED?
This weighting system is the first one for our mine. By installing this 
weighting system, we are meeting the desired standard of export. The 
risks of load returning due to the overloading, and cost increase be-
cause of underloading are being eliminated.

TRIMBLE  LOADRITE 
СУУРИЛУУЛААД

НАРИЙВЧЛАЛТАЙ 
ЖИНЛЭЭРЭЙ

Албан ёсны дилер Барловорлд Монголиа ХХК
99%

+1%-ийн алдаатай

Энэхүү экскаватор нь САТ-аас гаргаж буй 340D2 болон 349D2 
загварын дундах буюу 45 тонны ангилалын экскаватор юм.
349D2 загвартай харьцуулж үзэхэд түлшний үр ашиггүй 
зарцуулалтыг 25% хүртэл хувиар бууруулж, засварын 
зардлыг 30% хүртэл хувиар бууруулсан ба харин 340D2 
загвартай харьцуулахад түлшний үр ашиггүй зарцуулалтыг 
18% хүртэл хувиар бууруулж, бүтээлийг 15%-иар 
нэмэгдүүлсэн, засварын зардал 20% хүртэл багасгасан 
бүтээгдэхүүн юм.

345 GC hydraulic excavator is the new product of 
CATTERPILLAR. This excavator belongs to 45tonn size 
class excavators. 
Compared to 349D2 model, the 345 GC model pro-
vides to customer less fuel efficiency up to 25%, 
less fuel consumption and less maintenance 
cost up to 30%. And compared to 340D2 
model, the 345 GC model provides to cus-
tomer less fuel efficiency up to 18%, less 
maintenance cost up to 20% and more pro-
duction up to 15%.

We need to mention that one of biggest improvements are the Durability. Boom, stick, frame and 
undercarriage design, welding and thickness are improved on the new 349 NGH excavator.

БҮТЭЭЛ 
САЙЖРУУЛАЛТ:
345 GC загварын 
экскаватор нь 
340D2 загвараас 
х ө д ө л г ү ү р и й н 

чадлаараа  24%-аар илүү бөгөөд мөн илүү том 
цлиндиртэй тул ухах хүч, өргах даац болон 
цикл хурдтай өндөр бүтээлтэй байж чаддаг.
Технологийн хувьд GC загварын экскаваторүүд 
NGH буюу шинэ үеийн экскаваторуудтай 
харьцуулж үзэхэд E-Fence, Cat Grade, Pay-
load гэсэн технологууд байдаггүй бөгөөд 
харин Product link буюу алсын зайнаас хянах 
систем болон аюулгүй ажиллагааны камер нь 
үйлдвэрээсээ стандартаар суулгасан байдаг.
More Production:
345 GC model has24%  more engine power and big 
cylinder than 340D2 model. The 
more engine power and big cylinder 
helps to make more production and 
faster cycle-time and this provides 
good performance to customer.
The 345GC model has Product Link 
Technology which is helps to check 
the machine SMU, location, fuel consumption and 
failure. And rear camera option is standard on the 
excavator.
E-Fence, CAT Grade and Payload technologies are 
not installed on the GC models excavators.

ТҮЛШ ЗАРЦУУЛАЛТЫГ 
30 ХҮРТЭЛХ ХУВИАР 
БАГАСГАСАН:
Түлш зарцуулалтыг 
багасгасан гол 
шатгаанууд нь ECM 

(Electron Control Modul) систэмтэй бөгөөд энэ, 
SMART, POWER гэсэн 2 горимоор ажилладаг. 
SMART  горим нь ашиглалтаас хамаарч 
шаардлагатай хөдөлгүүрийн эргэлтийг 
багасгах болон нэмэх зарчмаар шаардлагатай 
хүчийг гаргаж түлш хэмнэдэг. Харин NGH буюу 
шинэ үеийн экскаватортой харьцуулахад ECO 
горим байдаггүй.
Less fuel consumption up to 30%:
The key benefits for the fuel efficiency is ECO (Elec-
tron Control Module). Engine has 2 (Power mode 
and Smart mode) options. ECO mode is unavailable 
on the 345GC model.
Smart  mode helps automatically adjust hydraulic 
power and engine rpm to match required working 
conditions.

ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫГ 
БАГАСГАСАН:
Засварын зардлыг 
багасгаж байгаа 
хамгийн том давуу 
тал бол төлөвлөгөөт 

засвар үйлчилгээнд орох шүүлтүүрнүүдийн 
шүүх чадварыг сайжруулж насжилтыг нь 2 
дахин уртасгасан байгаа. Энэ нь шүүлтүүр солих 
давтамжийг 2 дахин уртасгаж өгч байгаа бөгөөд 
засварын зардлыг буулгаж мөн дээрээс нь 
техникийн бэлэн байдлыг өндөр байлгаж бүтээл 
нэмэгдүүлэх давуу тал болж байгаа юм.
Нэмж хэлэхэд бат бөх байдал болон тав тух, 
аюлгүй ажиллагаан дээр маш олон сайжруулалт 
давуу талууд хийгдсэн болно. Жишээ болгож 
дурдхад үндсэн рам болон урт богино сумнууд 
хүчитгэсэн нэмэлт гагнуур болон зузаатгал 

хийгдсэн кабины 
доторх зайг 
томруулж илүү тав 
тухтай мөн үзэгдэх 
орчинг сайжруулсан 
гэх мэт.
Less maintenance 

cost:
The key benefits for reducing the maintenance cost is 
extended filter intervals.  Extended filter intervals are 
contribute to reduce maintenance costs and saving 
the time. The time saving is increase the machine 
availability and productivity.

NEW CAT 345 GC 
HYDRAULIC EXCAVATOR

Өмнөговь аймаг
Нарийн Сухайт нүүрсний уурхай

МАК НАРИЙН СУХАЙТЫН УУРХАЙН ОРЛОГЧ 
ДАРГА МӨНГӨНЖОЛОО
DEPUTY DIRECTOR OF THE NARIIN SUKHAIT 
MUNGUNJOLOO:

https://www.youtube.com/watch?v=4SiKn86gGcM&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=o2bTmY8aBeU
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TAKE A CLOSER LOOK
ИЛҮҮ ТОМРУУЛЖ ХАРЪЯ

7011-2061

ТАНЫ ХУДАЛДАН АВАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САНХҮҮГИЙН ТУСЛАХ ХАСЛИЗИНГ

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

ЦАХИЛГААН ҮҮСГҮҮР

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

ГИНЖИТ УНИВЕРСАЛ АЧИГЧ
(277)

АВТО ГРЕЙДЕР
(120-160, 12-14)

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

ДУГУЙТ АЧИГЧ
(950-982, 982-992)

ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ
(770-775)

ГИНЖИТ ТРАКТОР
(D5R, D6, D7,D8)

ДУГУЙТ ЭКСКАВАТОР
(M310-M330)

ДУГУЙТ ТҮРЭГЧ
(830-854)

НУГАСАН ХОШУУТ БУУЛГАГЧ
(725-745)

13.99 %
ЖИЛИЙН ХҮҮ УРЬДЧИЛГАА ХУГАЦАА

20 % 6-24 САР
Cat® шингэнийг нүдээр хараад бусад шингэнээс өөр гэдгийг мэдэх боломжгүй 
ч ашиглалтын дараах үр дүнгээс ялгаа нь илт мэдэгддэг. Системүүд 
бохирдолгүй байснаар тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа сайжирч, эд 
ангиудын эдэлгээ уртасна. Cat® шингэний ялгаа хоёр зүйл дээр тод илэрдэг. 
Нэгдүгээрт, Cat® шингэн нь бусад ямар ч шингэнтэй харьцуулшгүй өндөр 
стандартын дагуу, Cat® системийн 
салшгүй хэсэг байхаар зохион 
бүтээгдсэн. Хоёрдугаарт, таны 
тоног төхөөрөмжийн эдэлгээ 
болон ажиллагаанд бодит нөлөө 
үзүүлнэ. Cat® тос нь эд анги 
зэврэхээс сэргийлж, гадаргууд 
тортог үүсгэхгүйгээр хамгаалдаг ба 
хэвийн зунгаг чанараа тогтвортой 
хадгалахаар бүтээгдсэн байдаг 
учир агрегатын элэгдлийг хамгийн бага байлгадаг. Cat® шингэний зууралдах 
чанар нь бусад шингэнээс илүү сайн байдаг ба тоног төхөөрөмжийг тасралтгүй 
хамгаалсаар байдаг. Ердийн тосыг гурван удаа солих хугацаанд Cat® 

шингэнийг нэг л удаа 
сольдог нь лабораторийн 
шинжилгээ болон 
х э р э г л э г ч д и й н 
туршлагаар нотлогдсоор 
байна. Иймд та өөрийн 
тоног төхөөрөмждөө 
Cat® шингэнийг 
хэрэглээд, бодит үр дүнг 
нь мэдрээрэй.

It’s hard to actually see differences between Cat® fluids and 
competitors. But when you take a closer look at results, the 
difference is clear. Your system runs cleaner, your machine 
performs better, and your components last longer and longer. 
Don’t take our word for it. 
The difference with Cat® fluids comes down to two big things, 
First, the fluids are designed as part of the Cat® system, with 
rigorous standards no competitors can match. Second, that 
difference makes a real impact on your machine and its per-
formance. 
Cat® Oil is specially developed to maximize component life by 
resisting oxidation, preventing buildup, and maintaining prop-
er viscosity. 
Its unique grease thickener outperforms our competitor’s 
products and provides continuous protection to machines.
It has been proven by lab tests and customer studies that Cat® 

fluids could 
mean one 
oil change 
instead of 
three. See 
for yourself 
how the 
system de-
sign of Cat® 
fluids deliv-
ers you real 
results.

CAT® ШИНГЭН ӨӨР ҮР ДҮН 
ҮЗҮҮЛЭХЭЭР БҮТЭЭГДСЭН
CAT® FLUIDS ARE DESIGNED 
TO DELIVER DIFFERENT RESULTS

EGYPT ТОС БОЛОН ШҮҮЛТҮҮРЭЭС 
60’000 USD ХЭМНЭСЭН

CHICAGO 
ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ИХ
ЗАСВАР ХИЙЛГЭЛГҮЙ
40% ХЭМНЭЛТ
ХИЙСЭН

MYNAMAR 
ТОС СОЛИХ ХООРОНДЫН ХУГАЦАА
40%  УРТ БОЛСОН

https://www.you tube.com/watch?v=QI0MrzP1gbA
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Бүтээн байгуулалтын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид, 
hardware/software хөгжүүлэгчдийн одоогийн 
төсөөллөөр дижитал ажлын талбартай байх нь илүү 
бүтээмжтэй бас ашигтай юм. Өнөөдрийн технологийн 
үед ямар ч салбарт барилгын суурь тавих эсвэл зам 
барихад төслийн менежмэнтээр үнэлгээг нэг ч цаас 
хэрэглэлгүйгээр  тооцож гаргах боломжтой болсон.
Дижитал технологи нь таны үйл ажиллагааг өндөр 
нарийвчлалтай, хэрэгцээгүй зардал багатай, 
хэмнэлттэй болгож, таны хийж байсан зүйлсийг улам сайжруулдаг. Эрт 
хэрэглэж эхэлснээр эрсдлийг ардаа үлдээнэ. Энэхүү боломжийн үүд хаалга 
нь үүрд нээллтэй байхгүй. Дижиталыг сүүлд биснестээ хэрэгжүүлсэн 
компаниуд нь зах зээлд өрсөлдөхөд ашгийн сорилттой тулгардаг байна. 
Одоо ярихаа зогсоож, илүү мөнгө олох цаг нь болсон.
What construction equipment manufacturers and hardware/software developers 
envisioned as a more productive, profitable digitally-driven worksite exists—now. 
With today’s technology you can clear a commercial site, lay the groundwork for 

ДИЖИТАЛ АЖЛЫН ТАЛБАРААС АВЧ БОЛОХ ДАВУУ ТАЛУУД
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙНХӨӨ ЗАРДЛЫГ ХЯНАХ
Association of Equipment Management Professionals (AEMP) Telematics Standard-н танилцуулснаар холимог техникийн баазын мэдээлэл 
болох тоног төхөөрөмжийн байрлал, шатахууны хэрэглээ, операторын төлөв байдал зэрэгт нэвтрэхэд илүү олон систем ажилладаг. 
Зөөврийн компьютер эсвэл утаснаасаа, тоног төхөөрөмж хаана явж байгааг, хэр их шатахуун хэрэглэж, хэр бүтээмжтэй байгааг харж 
болно. Мөн бүх хэрэгтэй засвар үйлчилгээний мэдээллийг харуулна. Ямар ч гэнэтийн зогсолтонд бэлтгэлтэй байна. Ажил тус бүрээс авах 
туршлага нь дараагийн ажлыг илүү үр дүнтэй байлгадаг. Жишээ нь, бульдозерын ажлын бүтээмж 15 хувиар багассан бол уг машин нь 
наалдамхай шавартай хэсэгт ажиллаж байгааг харж болно. Дараагийн ажил нь 50 хувийн наалдамхай шавартай газар бол ажлын бүтээмж 
хэр багасахыг урьдчилан мэдэх боломжтой. 

ТЕХНИКИЙН БААЗААСАА ИХИЙГ БҮТЭЭ
Тоног төхөөрөмж болон баг бүрэлдэхүүн хоорондын холбоо сайжирсанаар асуудал хаана байгааг хурдан тодорхойлно. Ажлын талбарт 
тоног төхөөрөмж нэмэх хэрэгтэй юу? Магадгүй олон тооны тоног төхөөрөмжийг түрээслэх хэрэггүй байх. Тухайн өдөр эсвэл долоо 
хоногт зөөвөрлөсөн материалын хэмжээг хянах чадвартай болох тул бүтээмж, төсөлд санал болгож буй зүйлээ хаана байгаагаа хянах 
боломжтой.

Операторуудаа дараагийн түвшинд хүргэ
Тоног төхөөрөмж нь машины удирдлага/автомат функцийг санал болгосноор операторт ажлаа хурдан гүйцэтгэхэд эерэг нөлөө үзүүлнэ. 
Анхан шатны боловсруулалтын зардлаа бууруулж, эцсийн шатны боловсруулалтын зардлаа хасаж, материалаа зөв газар нь тогтвортой 
байрлуулах боломжтой. Материалаа хянаж чадна гэдэг нь маш том давуу тал юм. Танай операторууд үнэлгээ авахын тулд маш цөөн 
дамжуулалт хийж байна. Хэрэв та 100,000 хавтгай дөрвөлжин метр талбайд 6 инч чулууг нэг инчийн зайтай тавих шаардлагатай байтал 

ТЕХНОЛОГИ ХҮМҮҮСИЙГ ЧАДВАРЖУУЛНА
Ажлын байраа дижитал болгоно гэдэг нь газар дээрх шийдвэрийг 
зөвхөн “төв оффис”-оос гаргахгүй гэсэн үг юм. Энэ нь та өөрийн хүмүүс 
чадварлаг, үнэнч гэдэгт итгэдэг гэсэн үг юм. Илүү их холбогдсон ажлын 
талбайг байгуулсанаар илүү зөв мэдээллийг цаг тухайд нь зөв хүмүүст 
хүргэх бөгөөд ингэснээр тэд ажлаа зөв хийхийн тулд шаардлагатай 
шийдвэрийг гаргах боломжтой болно.
Технологи нь танай сайт дээр ажилладаг, зочилдог бүх хүмүүсийн 
аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлдэг. Нэмж дурдахад энэ нь оператор, 
мастеруудыг ямар нэгэн зүйл болохоос нь өмнө аюултай нөхцөл 
байдлын талаар сэрэмжлүүлдэг байнгын хяналт юм. Ажлын талбарт 
илүү олон машин холбогдсон тул үр ашиг, нарийвчлал, бүтээмжийг 
хэмжих боломжтой болно. Дижитал ажлын талбайн гол зорилго нь 
ажлыг төвөггүй, үр ашигтай, эрүүл зохистой байхад тусална.

TECHNOLOGY EMPOWERS YOUR PEOPLE
Taking your worksite digital means the decisions on site are not going to be 
made exclusively from the “main office.” It means you believe that your people 
are capable and committed. By building more connected worksites, more infor-
mation will be delivered to the right people at the right time, so they can make 
the decisions they need to get the job done right.

a housing development or build a section of road from site 
assessment through project management, evaluation and 
straight to billing without creating a single piece of paper.

Digital technology enhances what you’ve always done—by 
making your operation highly accurate, less wasteful and 
more cost effective. And, now’s the time to get started—or 
risk being left behind. This window of opportunity won’t last 
forever. The markets are going to mature, and companies 
who fall behind will face greater profitability challenges than 
those who engage early. It’s time to stop talking and start 
making more money.

оператор тань үүнийг хагас инчийн зайтай хийж чадах юм бол хамаагүй бага материал, байрлуулах газар шаардагдах болно.
Технологи нь зөвхөн машиныг бус операторын үүрэг, материалаа хянах боломжийг олгодог. Энэ нь операторыг чадварлаг болгож, туршлагагүй 
чадваргүй операторыг шаардлага хангах хэмжээнд хүрэхэд тусална. Ингэснээр таныг туршлагатай ажиллах хүчний дутагдлыг нөхөхөд тусална. 

BIG ADVANTAGES YOU CAN GAIN FROM TAKING YOUR WORKSITES DIGITAL
MANAGE YOUR EQUIPMENT COSTS.
With the introduction of the Association of Equipment Management Professionals (AEMP) Telematics Standard, more systems are working to give you access to 
mixed fleet data such as equipment location, fuel consumption, and operator behavior. From your laptop or phone, you can see where your equipment is working, 
how much fuel it’s consuming and how productive it is. Data access also gives you total control over maintenance and repair needs. Downtime is minimized. No more 
surprises. And, lessons learned from each job make you more effective on the next. For example, you see a dozer’s productivity is down 15 percent, but then you see 
that it’s working in sticky clay. On the next job that includes 50 percent sticky clay in the landscape, you can predict the slowdown in productivity and estimate for it.

MAKE THE MOST FROM YOUR FLEET.
The more connected your equipment and crew is, the faster you can identify where the problems are and course correct. Do you need more equipment on the site? 
Maybe you don’t need as many machines as you rented. And because you have the ability to track the amount of material moved that day or week, you can track 
productivity and where you are in terms of what you bid for the project.

TAKE YOUR OPERATORS TO THE NEXT LEVEL.
Equipment that offers machine control and/or automatic functions will help operators make a positive impact on your bottom line–quickly. You can expect to be able 
to reduce your rough-grading costs, slash your finish-grading costs, and place your materials more accurately and consistently. Being able to control your material is 
a huge advantage. Your operators are making a lot fewer passes to get on grade. If you’ve got to put 6 inches of rock on a 100,000-square-foot project with the spec 
at an inch, and your operator can do it within a half an inch, that’s a lot less material you have to buy and place.
Technology allows your operator to manage the task and the material, not just the machine. It helps a decent operator become outstanding, and it helps an inexperi-
enced or unskilled operator to become adequate. As a result, it can help you overcome any shortage of skilled labor by expanding the pool.

ЯРИХАА ЗОГСООЖ, МӨНГӨ ХИЙЖ ЭХЭЛЦГЭЭЕ
IT’S TIME TO STOP TALKING START MAKING MORE MONEY

Technology also adds to the safety of all the people who work and visit your 
sites. Plus, it is a constant monitor that can alert operators and foremen to 
unsafe conditions before they become something more. As more machines are 
connected on the worksite, the better efficiency, accuracy and productivity can 
be measured. The primary goal of the digital worksite is to make the work less 
complicated, margins healthier and lives better. Talk to your Cat® dealer today 
about your digital worksite.

ДИЖИТАЛЧЛАГДСАН АЖЛЫН ТАЛБАР
DIGITALLY CONNECTED WORKSITES: 
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БҮТЭЭМЖИЙГ 45 ХҮРТЭЛХ ХУВИАР 
НЭМЭГДҮҮЛСЭН:
Бүтээмж сайжруулхад операторийн ур 

чадварийг нэмэгдүүлэх олон технологууд нэмэгдсэн бөгөөд  
бэлэн байдлыг өндөр байлгах үүднээс бат бөх байдлыг 
сайжруулах нэмэлт шинэчлэлтүүд орсон.
Технологиудаас дурдхад:

• CAT Grade буюу налуу хэмжиж автомат тохируулах 
технологи
• CAT payload буюу шанаган дахь материалаа хэмжих 
технологи
• E-Fence буюу хязгаарлагдмал орчинд аюулгүй 
ажиллах технологи
• Product Link буюу алсын зайнаас хянах технологи 
гэх мэт олон давуу талууд агуулсан технологиуд 
үйлдвэрээсээ стандартаар сурилагдсан байна.Мөн 
дээрээс нь үндсэн насосны багтаамжийг томруулж 
илүү хурдан хүчтэй болгож өгсөн байна.

ТҮЛШ ЗАРЦУУЛАЛТЫГ 25 ХҮРТЭЛХ ХУВИАР 
БАГАСГАСАН:
Түлш зарцуулалт багассан гол шалтгаан 

нь ECM (Electron Control Modul) систэмтэй бөгөөд энэ ECO, 
SMART, POWER гэсэн 3 горимоор ажилладаг ECO болон SMART  
горим нь хөдөлгүүрийн эргэлтийг багасгаж шаардлагатай 
хүчийг гаргаж түлш хэмнэдэг. LEAC (Load Enhanced Anticipa-
tion Control) систэмтэй нь хөдөлгүүрийн эргэлтийг тогтвортой 
байлгаж ачаалал их ирсэн үед мөн ачаалал хэт багассан 
үед тогтвортой байлгаж түлш зарцуулалтыг хэмнэж байдаг. 
Түлш зарцуулалтанд нөлөөлөх өөр нэгэн сайжруулалт бол 

The CAT 349 NGH Excavator is the new product of CAT-
ERPILLAR. 349 NGH excavator has included many prod-
uct improvements as well as customer benefits than pre-
vious model 349D2.

MORE EFFICIENCY UP TO 45%:
349 NGH excavator has more efficiency technologies that 
helps to easy to operate and improving operator efficien-
cy.
Standard Technologies:

• CAT Grade 
• CAT payload 
• E-Fence 
• Product Link 

MORE FUEL EFFICIENCY UP TO 25%:
The key benefits for the fuel efficiency is ECO (Electron 
Control Module) which is helps to decrease fuel con-
sumption with ECO mode and Smart mode. 
Eco mode helps minimize fuel consumption when ap-
plication doesn’t require highest productivity. And smart 
mode helps automatically adjust hydraulic power and en-
gine rpm to match required working conditions.
Another key benefits for the fuel efficiency is LEAC (Load 
Enhanced Anticipation Control). LEAC enable to work 
at lower engine rpm to minimize fuel consumption. An-
ticipate engine power demand by control fuel injection 
based on main pump torque demand.
And one of the benefit for less fuel consumption is pump 
displacement increased 10%. Larger displacement pump 
enable the engine to run at lower rpm to reduce fuel con-
sumption.

LOWER MAINTENANCE COST UP TO 15%:
The key benefits for reducing the maintenance cost is 
extended filter intervals.  Extended filter intervals are con-
tribute to reduce maintenance costs and time by about 
15%
• Extended fuel filter change interval
• Extended Hyd. Return change interval
• Removal of Hyd. Pilot filter
• Extended initial TD & SD oil change interval
• Lower hyd. Oil refill capacity
We need to mention that one of biggest im -
provements are Durability. Boom, stick, 
frame and undercarriage design, 
welding and thickness are im-
proved on the new 349 
NGH excavator.

хөдөлгүүрийн эргэлтийг өмнөх загвараасаа 150 нэгжээр 
багасгаж үндсэн насосны багтаамжийг 10%-аар нэмэгдүүлж 
өгсөн юм

ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫГ 15 ХYРТЭЛХ ХУВИАР 
БАГАСГАСАН:
Засварын зардлыг багасгаж байгаа 

хамгийнн том давуу тал бол төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээнд 
орох шүүлтүүрнүүдийн шүүх чадварыг сайжруулж насжилтыг 2 
дахин уртасгасан байгаа. Энэ нь шүүлтүүр солих давтамжыг 2 
дахин уртасгаж өгч байгаа бөгөөд засварын зардлыг бууруулж, 
техникийн бэлэн байдлыг өндөр байлгаж бүтээл нэмэгдүүлэх 
давуу тал болж байгаа юм.
Мөн түүнчлэн бат бөх байдал болон тав тух, аюулгүй ажиллагаан 
дээр маш олон сайжруулалт хийгдсэн болно. Жишээ болгож 
дурдхад үндсэн их бие болон урт богино сумнууд хүчитгэсэн 
нэмэлт гагнуур болон зузаатгал хийгдсэн кабиний доторх зайг 
томруулж илуу тав тухтай мөн үзэгдэх орчинг сайжруулсан гэх 
мэт.

FEATURED 
TECHLOGIES ARE 
BECOMING THE 
STANDARD

НЭМЭЛТ
ТЕХНОЛОГИУД 
СТАНДАРТ 
БОЛСООР

CAT 349 NEW GENERATION 
HYDRAULIC EXCAVATOR

CAT 349 NEW GENERATION HYDRAULIC EXCAVATOR
CAT 349 ШИНЭ ГИДРАВЛИК ЭКСКАВАТОР

ЭНЭХҮҮ ЭКСКАВАТОР НЬ САТ-ААС ГАРГАЖ БУЙ  50 ТОННЫ 

АНГИЛАЛЫН 349D2 ЗАГВАРЫН ШИНЭЧЛЭГДСЭН ИЛҮҮ 

ДЭВШИЛТЭД ХУВИЛБАР ЮМ. ОЛОН ШИНЭ ДАВУУ ТАЛУУД 

БОЛОН ӨӨРЧЛӨЛТ НЭМЭЛТ САЙЖРУУЛАЛТУУД ХИЙГДСЭН 

БӨГӨӨД ҮҮНЭЭС ГОЛЛОЖ ДУРДАХАД:

45%

15%

25%

CAT GRADE CAT PAYLOAD PRODUCT LINK
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ГОВИЙН БҮСИЙН СЭЛБЭГ ТҮГЭЭХ ТӨВ

ГОВИЙН БҮСИЙН СЭЛБЭГ ТҮГЭЭХ ТӨВ – GOBI DISTRIBUTION CENTER
Хүссэн сэлбэгээ хүссэн газраа хүргүүлнэ гэдэг Монгол орны орчин 
нөхцлийн хувьд томоохон сорилт болдог. Бид сэлбэгийн агуулах, түгээлтийн 
төв, чингэлэг буулгах т ө в ү ү д и й н үйлчилгээнээс гадна улсынхаа өнцөг 
булан бүрт сэлбэгийн олдоцийг сайжруулахын тулд хангалттай хэмжээний 
сэлбэг, хэрэгсэлийн нөөцийг бий болгосон. Шаардлагатай цагт хэрэгтэй 
сэлбэгийг хүссэн хэмжээгээр бэлэн байлгахын тулд нөөцийн удирдлагын 
хяналт, агуулах, түгээх төв болон контайнер буулгах газруудад хөрөнгө 
оруулалт хийснээр нийлүүлэлтийн чанарыг сайжруулж сэлбэг эд 
ангиудын томоохон нөөцийг бүрдүүлээд байна. Бид өндөр болон нам 
даралтын Олон Улсын стандартад нийцсэн бүх төрлийн хэмжээс (SAE, 
DIN, JIS, NPTF г.м.) бүхий гидравлик шингэний болон хийн хоолой шланкийг 
компьютержуулсан удирдлагатай автомат машинаар (Crimputer) угсрах 
үйлчилгээг хийдэг.
Getting the spare parts to where they are needed in Mongolia is challenging and we 
have warehouses, distribution centers and a container handling center as well as very 
substantial parts and components inventory to improve the availability of spare parts 
across the country. We have made investment to inventory control, warehouse, distri-
bution centers and container unloading facilities and made improvements to our parts 
ordering and inventory control system to provide the parts you need at the right time and 
assure parts availability. We assemble all high and low pressure hydraulic and pneumat-
ic hoses labeled with internationally recognized stand-
ards identifications (SAE, DIN, JIS, NPTF etc.) with 
Computerized Hose crimping machine (Crimputer).

ЦАГ НЬ ИРЛЭЭ, SEM Ч ИРЛЭЭ

ХУТГА:
ЖИН:

ХӨДӨЛГҮҮР:

3.97-4.27
17.3-18.2

190-220

НЯГТРУУЛАХ ЖИН:
БУЛНЫ ӨРГӨН:

ХӨДӨЛГҮҮР:

18-20
9.8-20.9

173

ШАНАГА:
ЖИН:

ХӨДӨЛГҮҮР:

1.7-5.5
9.8-20.9
124-240

ХУТГАНЫ БАГТААМЖ:
ХУТГАНЫ ӨРГӨН:

ХӨДӨЛГҮҮР:

4.27, 5.6
3’140-4’617

161-220

(МЕТР)

(ТОНН)

(М.X)

(ТОНН)

(ММ)

(М/Х)

(М3)

(ТОНН)

(М.Х)

(М3)

(ММ)

(М.Х)

АВТО ГРЕЙДЕР

919, 921, 922

ДОРГУИРТ ИНДҮҮ

518, 520

ДУГУЙТ АЧИГЧ

636D-660D

БУЛЬДОЗЕР

2021 ОНЫ ШИНЭ ЗАГВАРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД БЭЛЭН БУУЛАА

816D, 822D

MONGOLIA'S LARGEST WAREHOUSE

Өмнөговь аймаг
Таван Толгой нүүрсний уурхайGOBI DISTRIBUTION CENTER

5'000м2

https://www.youtube.com/watch?v=afTprU56Yag&t=311s
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ЦАХИЛГААН НУМАН ШАВАЛТ: ЭД АНГИ СЭРГЭЭН 
ЗАСВАРЛАХАД ХАМГИЙН ШИЛДЭГ СОНГОЛТ
ARC SPRAY: GREAT OPTION IN THE COMPONENT’S REBUILDING PROCESS
Цахилгаан метал шавалт нь эд ангийн гадаргууг жижиг талст 
бүхий хайлшан металаар шавхаж хийгддэг професс юм. Метал 
утас эсвэл нунтаг нь метал хайлш болон хувирсны дараа 
атомын хэмжээтэй маш жижиг ширхэгээр ажлын гадаргууд 
шавхагдана. Жижиг ширхгүүд өндөр даралтаар гадаргууд 
шавхагдсаны дараа эд ангийн гадаргуу дээр хатуурч, бат бөх, 
удаан эдэлгээтэй, тэсвэртэй давхарга бий болгодог. 
Хэрэглээнээс хамаарч метал шавалт нь эдэлгээ сайжруулах, 
зэврэлтээс хамгаалах, хатуулгыг нэмэгдүүлэх гэх мэтийн 
давуу талуудтай. Энэхүү процесс нь шавалтын үед хэт халалт 
үүсгэдэггүй учир эд ангийн үндсэн материалд ямар нэгэн 
өөрчлөлт оруулдаггүй.
Энэхүү процессийг үлйдвэрийн стандарт хэмжээнд эд ангийг 
дахин сэргээн засварлахад автомашин, төмөр зам, уул уурхай, 
химийн үйлдвэр, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, дэд бүтцэд ашиглаж 
болдог бөгөөд эрчимтэй үр дүн өгч эдэлгээг сайжруулдаг.
Метал шавалтын янз бүрийн төрлүүд байдаг, үүнд Цахилгаан нумын шавалт, Гагнуурын шавалт, 
Өндөр давтамжтай хүчилтөрөгчийн шавалт, Плазма шавалт болон Лазераар бүрхэж шавах гэх 
мэт. Эдгээр нь бүгдээрээ том том эд ангиудыг сэргээн засварлалтад ашиглагддаг.
Барловорлд Монголиа ХХК-ын Метал хийц боловсруулах төв Катерпиллараас санал болгосон 
Цахилгаан нуман шавалтыг оруулж ирээд ашиглаж байгаа ба энэ нь хөдөлгүүрийн блок, 
цилиндрийн гавал, шпиндель, захын дамжуулагч гэх мэт бүхий л төрлийн эд ангиудыг сэргээн 
засварлах бололцоотой юм.
Энэхүү технологиор Барловорлд Монголиа ХХК-ын Метал хийц боловсруулах төв эд ангиудыг 
Катерпилларын стандартын дагуу сэргээн засварлаж харилцагчиддаа өндөр чанар, эдэлгээ 
сайтай эд анги, хамгийн боломжит таатай үнээр үйлчилгээ үзүүлэхийг эрмэлздэг.
Цахилгаан нумын шавалтыг зөвхөн Катерпилларын эд анги биш Komatsu, Hitachi, Liebherr гэх мэт 
бусад төрлийн брэндийн эд ангиудад хэрэглэх бүрэн боломжтой.
Metal spraying is a process for covering a surface with a metallic coating using a spray of molten particles. Once 
the molten state is achieved by the wire or the powder metal, the material is then meticulously atomized into tiny 
particles, and then sprayed onto the surface you are working with. Once the particles hit the surface, they instantly 
even, flatten and harden to the surface forming a strong, durable, and resistant layer.
Depending on the application, the metal spray has some advantages such as increasing the durability, the corro-
sion resistance, and increasing the hardness. The process doesn’t affect the metallurgical structure and doesn’t 
generate distortion of the component because the piece is not heated. 
This process can be applied to restore the original dimensions of different components of different industries such 
as the automotive, rail, mining, chemical, power generation, and the infrastructure with excellent results and high 
reliability.
There are different processes of thermal spray such as Arc Spray, Flame Spray, High Velocity Oxygen Fuel, Plas-
ma Spray, and Laser Cladding. And they are all used to rebuild a wide range of components.
Barloworld Mongolia Machine Shop has implemented the Arc Spray Process, which is recommended by Caterpil-
lar for rebuilding many subcomponents such as engine blocks, cylinder heads, spindles, wheels, among others.
With this technology, Barloworld Mongolia Machine Shop assures that subcomponents can be rebuilt according to 
the Caterpillar specifications, with high quality and reliability, and with  lower cost possible for our customers.These 
Arc Spray Principles can be applied not only in Caterpillar sub-components, but also in pieces of other brands such 
as Komatsu, Hitachi, Liebherr, among others.

УУЛ УУРХАЙ, ЗАМ БАРИЛГЫН  ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

7018-7588

ОПЕРАТОР КОМПАНИУДЫН ХУВЬД ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗӨВ 
ХАНДЛАГА ТҮРЭЭС БОЛЖ БАЙНА. АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮД НЬ 
ДАРААХ ШАЛТГААНААР МАНАЙ ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
СОНГОДОГ.

1. ТЕХНОЛОГИЙН ХОЦРОГДОЛГҮЙ ШИНЭ МАШИН МЕХАНИЗМЫГ ЭЗЭМШИН, 
АШИГЛАХ
2. ТҮРЭЭСЛЭЖ АВАХААС ӨМНӨХ ТУРШИН ҮЗЭХ БОЛОМЖ
3. ШААРДАГДАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БҮТЭЭЛИЙН ТООЦОО, ТОНОГЛОЛЫН 
ШИЙДЛҮҮД
4. ТҮРЭЭСИЙН ЦАГ ХУГАЦАА БОЛОН ТОО ХЭМЖЭЭГ ХҮССЭНЭЭРЭЭ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

УЛААНБААТАР САЛБАР
ДАВАА-БААСАН:
ХАНБОГД САЛБАР
ДАВАА-НЯМ:

9900-7728, 9909-8857
07:30- 16:00
9907-7493
08:30- 17:00

ULAANBAATAR

DARKHAN

ZAAMAR

BAYAN AIRAG

ZAMIIN-UUD

TSOGTTSETSII

NARIIN SUKHAIT
KHANBOGD

KHUVSGUL

TUV

KHENTII

DORNOD

GOBI-SUMBER

DUNDGOBI

DORNOGOBI

SUKHBAATAR

PRC

PRC

PRC

RUSSIA

RUSSIA

UMNUGOBI

UVURKHANGAI

BAYANKHONGOR

SELENGE
BULGAN

ORKHON

ARKHANGAI

ZAVKHAN

UVS

BAYAN-ULGII

KHOVD

GOBI-ALTAI

https://www.youtube.com/watch?v=WSEFv2CzQzw
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ХҮНД ДААЦЫН АШИГЛАГДСАН
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН

ОНЛАЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

4 САРД БОЛОХ ЭЭЛЖИТ 
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД 
БЭЛЭН ҮҮ?
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